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Ifj úság a közösségi művelődésben 
– nemzetközi ifj úsági szeminárium

A  rendezvényt az Európai Bizott-
ság Fiatalok Lendületben Programjá-
nak támogatásából valósította meg a 
Baranya Ifj úságáért Nonprofi t Kft. és 
a Nemzeti Művelődési Intézet 2013. 
december 4-8. között Budapesten, 
amelyhez ideális helyszínt biztosított 
az Európa Tanács által fenntartott 
Budapesti Európai Ifj úsági Központ.

A szeminárium célja volt, hogy a 
fi atalokkal foglalkozó szakemberek, 
segítők, feltárják az ifj úsággal való 
foglalkozás és a közösségi művelő-
dés kapcsolatait, kapcsolódásait a 

gyakorlatban. Figyelembe véve az 
egyes országok sajátosságait, az or-
szágok közti különbségeket, megfo-
galmazzák a közös cselekvési pon-
tokat, lehetőségeket. A  rendezvény 
során érintett témakörök: ifj úsági 
közösségfejlesztés, társadalmi rész-
vétel, településfejlesztés, érdekkép-
viselet, az ifj úsági munka szervezeti 
keretei, generációk közti együttmű-
ködések. A  rendezvénytől továb-
bi együttműködések kidolgozását, 
módszertani ajánlások megfogal-
mazását is várták a szervezők.

A  rendezvény témája európai vi-
szonylatban is innovatív, hiánypótló 
jellegű, és hazánkban is hozzáadott 
értéket jelenthet a közművelődés 
megújulásában elindult folyamathoz.

A  szemináriumon 12 ország 
közel 50 szakembere vett részt, 
a  munkanyelv angol volt. A  részt-
vevők többségükben annak a 

„Con tact 2103” nemzetközi kap-
csolatfejlesztő hálózatnak a tagjai, 
amelynek még Beke Pál népmű-
velő, közösségfejlesztő szakem-
ber, a  Művelődési Intézet korábbi 
igazgatója volt az egyik kezdemé-
nyezője, alapítója. A  rendezvény 
azért is különleges, mert éppen 10 
évvel ezelőtt rendeztek hasonló if-
júsági szemináriumot, hasonló té-
makörben, hasonló résztvevőkkel 
Budapesten, így mód nyílt az akkor 
megfogalmazott lehetőségekre is 
visszatekinteni, s értékelni az azóta 
megvalósult folyamatokat.

A  találkozó első napján a sze-
minárium témájával, este pedig 
egymással ismerkedhettek meg a 

résztvevők. A  munkacsoport nyitó 
foglalkozása keretében tisztáztuk az 
elvárásokat, azt, hogy hova akarunk 
eljutni a program végére, és megha-
tároztuk közösen az alapfogalmakat, 
így a közösségi művelődés és az if-
júság fogalmát.

Az ifj úság fogalma országonként, 
sőt azokon belül is igen eltérően 
került meghatározásra, hiszen azt 
lehet biológiai, pszichológiai vagy 
társadalmi megközelítésben is vizs-
gálni, és eltérően határozzák meg az 
adott országok jogszabályai is, hogy 
ki tartozik az ifj úsági korosztályba. 
Szintén tovább nehezíti a defi níciót, 
hogy lehet korcsoportként, és lehet 
életfelfogásként is közelíteni a meg-
határozáshoz. Ezért ezen fogalomra 
vonatkozóan nem tudtak egységes 
meghatározást adni a résztvevők, 
így megállapodtak abban, hogy azt 
mindig az adott ország sajátosságai-
ra vonatkoztatva kell értelmeznünk.

A hazánkban elfogadott Nemze-
ti Ifj úsági Stratégia célcsoport-meg-
határozással többségében egyezett 
a jelenlévők véleménye is.

A  Nemzeti Ifj úsági Stratégia 
meghatározása szerint „célcso-
portja – annak kiterjesztő ér-
telmezésével – a kortárscsoport, 
hatóterülete a megjelenéstől a 
másokért való felelősségvállalá-
sig terjed. Jelenleg a magyar la-
kosság több mint 27%-a sorolha-
tó az ifj úsági korosztályhoz, ami 
nagyjából megfelel az európai 
átlagnak. Ez az időhorizont a kb. 
8–12 évesektől a kb. 25–30 évese-
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kig tartozókat sorolja az ifj úsági 
korosztályok tagjai közé (a  nem-
zetközi és hazai jogi gyakorlat a 
gyermekkort 0–18 év között ha-
tározza meg). A  társadalomban 
jelentkező tendenciákból és a 
szakmai dilemmákból azonban 
következik, hogy az ifj úsági szem-
léletben szükséges az egyszerű 
életkori lehatárolásnál nagyobb 
szabadságfokot adni az egyén 
sajátosságaiból eredeztethető 
megközelítéseknek, az életkortól 
független mérlegelésnek is.”

A közösségi művelődés fogalmát 
országonként, kiscsoportokban, 
majd közösen defi niálták a résztve-
vők. Ennek során összegyűjtöttük 
az egyes országokban a fogalomhoz 
kapcsolódó jellemzőket, szempon-
tokat, és végül azokból alkottunk 
fogalmat, amelyek szinte minden 
nemzet esetében megjelentek. Így 
a közösségi művelődés (community 
culture/community education) sze-
minárium által meghatározott fo-
galma:

Olyan összetett fogalomról 
beszélünk, amely egy folyamatá-
ban megvalósuló értékmegőrző 
és értékteremtő eszközrendszer. 
Meghatározói a hagyományok, 
a helyi társadalmak örökségei, az 
egyetemes emberi értékek (szo-
lidaritás, tisztelet, méltóság, se-
gítség, kulturális és szociális nor-
mák), és a kulturális-, interkultu-
rális identitás. Módszertanában 
meg kell jelennie a részvételnek, 
megosztásnak, a  bevonásnak, 
a közös cselekvésnek, a kölcsönös 
gazdagodásnak, az együttműkö-
désnek, a  felelősségvállalásnak, 
a  csoportfolyamatoknak, illetve 
a nem-formális és interkulturális 
tanulásnak, valamint a generáci-
ók közti tudásátadásnak.

A  fogalmak meghatározására 
azért volt szükség, hogy „egy nyel-
vet beszéljünk”, hiszen sok ország-
ból, eltérő társadalmi adottságokkal 
érkeztek a szeminárium résztvevői. 
A meghatározott fogalmak így meg-
alapozták a további napok szakmai 
tevékenységét, az ajánlások megfo-
galmazását.

A  rendezvény második napján 
volt a hivatalos megnyitó, amelyen 
Polyák Albert, a  Nemzeti Művelő-
dési Intézet szakmai igazgatója tar-
tott témafelvezető előadást a Mű-
velődési Intézet tevékenységéről és 
a közművelődési szakterület hazai 
megújulásáról.

Ezt követően Halász János, kul-
túráért felelős államtitkár megnyi-
tóbeszédében kifejtette a szeminá-
rium témája iránti elköteleződését, 
és a hangsúlyozta annak fontossá-
gát. Elmondta, hogy 10 évvel ez-
előtt is fontos kérdés volt a fi atalok 
helye és részvétele a helyi és orszá-
gos ügyekben, mai kifejezéssel élve, 
az aktív állampolgárságuk. Annak 
idején úgy merült fel a kérdés, hogy 
egyáltalán lehetséges-e a fi atalok 
helyi ügyekben való részvételé-
ről beszélnünk, lehet-e azt szor-
galmaznunk? Komolyan veszik-e 
ezeken a színtereken a fi atalokat, 
esetleg számítanak-e véleményük-
re, cselekvő részvételükre? És vajon 
a fi atalok maguk részt akarnak-e, 
részt vesznek-e a számukra lehető-
vé, lehetségessé, nyitottá tett folya-
matokban?

10 év alatt nagyot változott a vi-
lág, benne Magyarország. A  2009-
ben elfogadott Nemzeti Ifj úsági 
Stratégia az ifj úságot olyan inno-
vatív, korszerű tudással rendelkező 
erőforrásnak tekinti, amely képes a 
társadalom megújítására, az aktív 

szerepvállalásra. Az ifj úsági korosz-
tályok tagjaira önálló, döntésképes 
egyénekként tekint, lehetőséget 
ajánlva a képességek kibontakozá-
sára. A stratégia középpontjában az 
ellátási formák és a juttatások he-
lyett a lehetséges egyéni, közösségi 
fejlesztések állnak. Elhangzott, hogy 
a magyar kormány ifj úságról való 
gondolkodásának kulcsfogalma a 
részvétel. Abból az alapvetésből in-
dul ki, hogy az ifj úsági korosztályok 
tagjai és közösségeik, szervezeteik 
kiemelt társadalmi kohéziós erőt 
jelentenek a településeken, a  régi-
ókban és országos szinten, egyen-
rangú résztvevői, alakítói a róluk 
szóló döntéseknek. Az ifj úság új ér-
tékek hordozója, teremtője, jelentős 
társadalmi erőforrás, érvényesülése 
a társadalmi értékmegújulás alap-
ja. Halász János elmondta továbbá, 
hogy a kulturális politika fókuszá-
ban is a közösségek állnak. A  szak-
terület célja a közösségi művelődés 
megerősítése, megújítása. A  közös-
ségeket megerősítő szakmai mun-
kával a társadalom rehabilitálása a 
kultúra sajátos eszközeire építve.

A  megnyitó és témafelvezető 
előadásokat követően interaktív, 
változatos módszertanra épülő cso-
portmunkával folytatódott a tevé-
kenység.

A  munkacsoportok témái az 
alábbiak voltak:
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– Az ifj úsági munka szervezeti 
keretei Európában (helyzet és le-
hetőségek, szakmai és szektorközi 
együttműködések, szerepek)

– Mit tehetnek a fi atalok a tele-
pülésükért (város és vidékfejlesztés)?

– Mit tehetnek a fi atalok a kö-
zösségeikért (kortárssegítés, önkén-
tesség)?

– Fiatalok társadalmi részvétele, 
érdekképviselete (aktív állampolgár-
ság, korosztályi érdekképviseletek)

– Generációk közti együttműködés 
(komplexitás, erőforrás-gazdálkodás).

A  délután folyamán sor került 
egy – a szeminárium résztvevő-
in túl is – nyitott kerekasztal-be-
szélgetésre „Innovációk az ifj úsági 
munkában” címmel. Ennek témája 
a Beke Pál által, a  90-es években 
francia minta alapján meghonosí-
tott gyermek és ifj úsági önkormány-
zatiság és az ifj úsági referensi mun-
kakör bevezetése, elterjedése voltak. 
A meghívott vendégeink közt a két 
területen jártas szakemberek, if-
júsági vezetők, önkéntesek voltak, 
akik beszámoltak tapasztalataikról, 
és válaszoltak a feltett kérdések-
re. A kérdések során érintettük azt, 
hogy az elmúlt évtizedben hogyan 
változtak egy települési gyermek 
és ifj úsági önkormányzat vagy egy 
ifj úsági referens tevékenységei, mi-
lyen jelenlegi és jövőbeni feladatai 

lehetnek, mik a legfontosabb ered-
mények, amiket elérhetnek. Ösz-
szegzésként megállapíthatjuk, hogy 
a demokráciára nevelésnek, az ak-
tív állampolgárság tanulásának és 
az ifj úsági munka ezen módszerei-
nek ma is éppolyan aktualitása van, 
mint egy, másfél évtizede. Beke Pál 
megállapítása talán örök érvényű 
marad: „A  fi ataloknak a lehető leg-
több esélyt kell biztosítani ahhoz, 
hogy rátaláljanak önmagukra!”

Az este folyamán „módszer-vá-
sárt” tartottunk, amelynek kereté-
ben a résztvevők interaktív módon, 
piaci kavalkádot idéző hangulatot 
teremtve mutatták be szervezetei-
ket, tevékenységeiket. Ennek ered-
ményeként számos új partnerség, 
projektszintű együttműködés, kez-
deményezés indulhatott el. Önma-
gában ez a programelem is a talál-
kozó egyik eredménymutatója volt.

A harmadik nap indulásaként az 
Európai Bizottság Fiatalok Lendü-
letben Programja helyett, 2014-től 
megvalósuló új pályázati rendsze-
rét, az „Erasmus+” programot is-
mertette Karvalits Ivett, a Nemzeti 
Család és Szociálpolitikai Intézet, 
Fiatalok Lendületben Program-
irodájának országos koordinátora. 
A  résztvevők érdeklődve hallgatták 
az újdonságokat, és számos kérdést 
is feltettek az előadás végén.

Ezt követően ismét munka-
csoportokban folytatódott a ren-
dezvény. Sor került számos kérdés 
megvitatására, és a különböző szin-
tű ajánlások megfogalmazásának 
megkezdésére is.

A  rendezvény negyedik nap-
ján összegeztük a csoportmunkák 
eredményét, megfogalmaztuk a kö-
zös ajánlásokat, majd értékeltük a 
találkozót.

Ennek során a résztvevők rang-
sorolták a legfontosabb megállapítá-
sokat, így kiemelhető a konstruktív 
kritika, mint alapelv, mint személet-
mód az ifj úsági munkában. Fontos 
megállapítás, hogy képesek legyünk 
konstruktív módon bánni a konfl ik-
tusokkal, képesek legyünk kulturális 
tudatossággal kezelni a felmerülő 
problémákat. Szintén hangsúlyosak 
a tevékenység során a kreatív ötletek, 
amelyeket fel kell karolnunk, illetve 
olyan környezetet, olyan feltételeket 
kell teremtenünk, amely inspirálja a 
fi atalokat erre.

A  nap második felében kulturá-
lis és szabadidős programra is volt 
lehetőségük a résztvevőknek, a Ma-
gyar Parlamentet is meglátogathat-
ták idegenvezetéssel.

Összességében megállapítha-
tó, hogy mind a résztvevők, mind 
a szervezők elégedettek a szemi-
nárium eredményeivel. Teljesül-
tek a rendezvénnyel kapcsolatos 
célkitűzések, hiszen sikerült meg-
fogalmaznunk közös véleménye-
ket, javaslatokat, megismerhettük 
egymás tevékenységét, és újabb 
együttműködések vették kezde-
tüket. A  résztvevők visszajelzései 
alapján elmondhatjuk, hogy fejlőd-
tek egyéni és társas kompetenciáik, 
új módszereket tanultak, megis-
merkedtek új szakemberekkel, és 
nem utolsó sorban betekintést 
nyerhettek külföldi vendégeink a 
magyar társadalomba, a  magyar 
kultúrába. Sokan most először jár-
tak hazánkban.

A szeminárium legnagyobb ered-
ménye talán mégis az, hogy a közös-
ségi művelődés fogalmát immár eu-
rópai szinten is elkezdtük használni, 
terjeszteni, és ebben kezdeményező 
szerepe volt, van a magyar közmű-
velődési szakembergárdának.
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A szemináriumon 
megfogalmazott javas-
latok

1. Javaslatok a szektorok kö-
zötti együttműködésre

Az ifj úsági területen kívüli part-
nereknek (civil szervezetek, intéz-
mények, sport-, szociális és kulturá-
lis központok stb.) be kell vonniuk a 
fi atalokat a döntéshozatalba, a szer-
vezetek működtetésébe.

Fontos a fi ataloknak hatalmat 
és felelősséget adni, annak érdeké-
ben, hogy motiváljuk őket, és hogy 
megtapasztalják a „Csináld magad!” 
módszerét. Ennek a módszernek az 
a lényege, hogy ne várjanak konk-
rét feladatokra, hanem ők találják 
ki, tervezzék meg, valósítsák meg 
saját ötleteiket. Hangsúlyozzuk a 
tréningek és a tudásmegosztás je-
lentőségét, azért, hogy fejlesszük 
a fi atalok képességeit. Kiemelten 
fontosak a tapasztalatcserére irá-
nyuló programok.

Ahhoz, hogy könnyebbé, gyor-
sabbá és hatékonyabbá tegyük az 
ifj úsági területen kívüli munkát, 
hálózatokat kell létrehozni, fejlesz-
teni, és találkozókat kell szervezni. 
On-line közösségi, szociális hálózat 
létrehozásával ezek a szervezetek 
naprakészek tudnak maradni.

2. Javaslatok a határterületek, 
rokonszakmák közti együttmű-
ködésre

A  célcsoportért való hatéko-
nyabb közös cselekvés érdekében 
együtt kell működni a sportközpon-
tok, kulturális központok, iskolák, 
civil szervezetek, szociális közpon-
tok, intézmények, politikai pártok, 
médiumok, vállalkozások sokaságá-
val. Az együttműködéssel az együtt-
hatás jelentősebb eredményekhez 
vezet. Ezek lehetnek:

– közös lobbizás, közös kommu-
nikáció erősítése

– tevékenységeink minőségének 
javítása

– ugyanazon vagy hasonló elkép-
zelés megosztása

– közös projektekhez közös tá-
mogatás igénylése

– az együttműködéssel nagyobb 
számú fi atalság elérése

– nyitottabbá kell tenni az érde-
kelteket

– meg kell osztani egymást közt 
a tudásunkat, hiszen közös célért 
akarunk tenni (tréningek, szeminá-
riumok, tapasztalatcserék, hálóza-
tosodás)

– erősíteni kell a vállalkozói kedvet
– előnyben kell részesíteni az in-

tézményeken kívüli, nem-formális 
helyeket találkozókra, érdekegyez-
tetésekre

– hatékonyabbá kell tenni az is-
kolákban való részvételt, a nem-for-
mális foglalkozások szervezését.

3. Javaslatok a döntéshozók 
részére (európai, országos, helyi 
szinten)

Fontos a politikusok felelősségé-
nek növelése. Pozitív példaként kell 
szerepelniük a fi atalok előtt.

3.1 Európai szinten
– oktatási/nevelési programok, 

projektek támogatása/hirdetése
– képviselők reprezentativitása 

(elhivatottságuk képviselete)
– valós, igazi értékek támogatása, 

hirdetése
– párbeszéd a politikusok között
– információs kampányok a ki-

sebb közösségekben
– európai intézmények megláto-

gatása, megismerése
– mobilitás (multikulturalitás) 

fejlesztése

– kölcsönös támogatások kezde-
ményezése

– idegen nyelvi készségek javí-
tása

3.2 Országos szinten:
– a politikusok érzékenyítése, 

mentalitásukon való változtatás 
lobbizáson, petíciókon, kerekasztal- 
beszélgetéseken keresztül

– valós, igazi értékek támogatása, 
hirdetése

– szociális munka támogatása
– nyilvános viták, társadalmi 

egyeztetések és általános megálla-
podás a törvényhozásban

– fi atalok támogatása, felhatal-
mazása minden folyamatban

– valós szükségletek, valós hely-
zet jobb felmérése, fi gyelembe vé-
tele a döntéseknél, ezáltal pedig a 
támogatások jobb elosztása, prio-
ritások meghatározása a költségve-
tésben

– érzékenyítő kampányok szer-
vezése társadalmi és etnikai kohé-
zióért

– a kommunikáció, a  nyilvános-
ság hatékonyabb, tudatosabb alkal-
mazása

– korrupció csökkentése, köz-
pénzek hatékonyabb elosztása

3.3 Helyi szinten:
– párbeszédek kezdeményezése 

a fi atalok részvételének támogatá-
sáért
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– a demokrácia megreformálása, 
fi atalokat cselekvővé tenni, és he-
lyet/teret hagyni nekik

– iskolai felmérések készítése
– helpdesk – ifj úsági ügyfélszol-

gálatok létrehozása
– helyi szinten megvalósuló köz-

pontosított kormányzati projektek 
(pl. a munkanélküliség csökkenté-
séért)

– idegen nyelv hatékonyabb ok-
tatása

– közösségi média tudatos alkal-
mazása

– ifj úsági tanácsok létrehozása, 
működtetése

– ifj úsági információs pontok 
létrehozása, működtetése

– kampányok szervezése (moti-
váció, önbizalom erősítésére; bűn-
cselekmények, drogfogyasztás, al-
koholfogyasztás, erőszak csökken-
tésére)

– intézmények reakcióképessé-
gének javítása (felelősségvállalás)

– szponzoráció erősítése, fejlesz-
tése (vásárlás, bérlés, adományozás)

– helyi projektek európai uniós 
és más alapokon keresztül történő 
pénzügyi támogatása

4. Módszertani javaslatok szak-
emberek részére

Ifj úsággal foglalkozó szakem-
berek, ifj úságsegítők, szervezetek, 
klubok, hálózatok vezetői, tagjai, 
önkéntesei részére.

– Meg kell ismerni az adott te-
vékenység társadalmi környezetét 
(a helyi kultúrát, a célcsoportot, az 
ott élők gondolatait, problémáit, 
terveit, elvárásait)!

– Mindig kérdezd meg, hogy mi-
ért csinálod azt, amit csinálsz!

– Légy rugalmas!
– Légy tisztában a csoportod le-

hetőségeivel!
– „Nézőkből” csinálj cselekvőket! 

(A  fi atalok saját projekteket hozza-
nak létre!)

– Ne siess! – saját tempójukban 
haladj!

– Válaszd ki a megfelelő folya-
matot, hogy a lehető legjobb ered-

ményt érje el a csoport! (Inkább a 
folyamatot válaszd meg, minthogy 
az eredményt határozod meg!)

– Fogadd el a hibáidat, és próbálj 
belőlük tanulni!

– Fontosak az együttműködések + 
partnerségek (nemzetközi szinten is)

– Gyarapítsd tudásod (szemi-
náriumok, tanulmányutak, ifj úsági 
cserék – partnerkereső foglalkozá-
sok, szakmai látogatás, Erasmus+ 
lehetőségek, tréningek)!

– Használd a közösségi médiát, 
mert a fi atalok is azt használják (face-
book, twitter, yahoo csoportok)!

– Tudatosan és professzionálisan 
kommunikálj!

– Állítsd fel a határokat a szak-
mai és magánéletben (munka-ma-
gánélet elkülönítése)!

– Légy tudatában a kompetenci-
áidnak, és ismerd a határaidat!

– Próbálj megismerni/találni any-
nyi forrást a közösségedben, ameny-
nyit csak tudsz!

– Ha a probléma meghaladja a ké-
pességeidet, kompetenciáidat, tudd, 
hogy kihez fordulj!

A  szeminárium által megfogal-
mazott javaslatokat ajánlásként el-
küldjük az egyes országok ifj úsági 
területtel foglalkozó kormányzati és 
korosztályi érdekképviseleti szervei, 
szakmai szervezetei, valamint az 
Európai Bizottság ifj úsági területé-
vel foglalkozó intézmény egységei, 
továbbá az Európai Ifj úsági Fórum 
részére is.
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