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Előterjesztés 

- a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz -

a Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztal 2017. évi szakmai beszámolójának elfogadására 

Tisztelt Bizottság! 

A 2015. június 9-én megalakult Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztal olyan érdekegyeztető fórum, amely szakmai 
véleményeztető és javaslattételi joggal rendelkezik az ifjúságot érintő helyi önkormányzati döntések 
meghozatalában. Tagjai az önkormányzat kijelölt tisztviselői, az ifjúsággal foglalkozó helyi intézmények és 
civil szervezetek delegáltjai, valamint az ifjúsági korosztályi szervezetek képviselői. 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 164/2016 {Vl.30.) számú határozatával elfogadta Nyíregyháza 
Megyei Jogú Város Önkormányzata Ifjúsági Koncepcióját (2016-2021), amely cselekvési tervének egyik célja 
annak az együttműködési rendszernek a felállítása, amely a programalkotás és végrehajtás során biztosítja 
a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, amely 
elsősorban az Ifjúsági Kerekasztal feladata. 

Az Ifjúsági Kerekasztal az év során rendszeresen ülésezett, ellátta a szervezeti és működési szabályzata 
szerinti feladatait. Kapcsolatot tartott a Kerekasztalhoz csatlakozott szervezetekkel, intézményekkel és civil 
szervezetekkel, rendszeresen kommunikál a város vezetésével, döntéshozóival. A tagság aktív közreműködő 
volt a városi nagyrendezvényeken, részt vett a Helló Nyíregyháza programon, az Ifjúság utca 
megszervezésében. 2018. május 31-én hagyományteremtő jelleggel megrendezték az 1. Nyíregyházi 
lfjúságkonferenciát. Munkacsoportot hoztak létre az Ifjúsági koncepció fiatalokkal történő feldolgozására, 
valamint kezdeményezték az Ifjúsági Alap bevezetését. A Kerekasztal szoros munkakapcsolatot ápol 
Nyíregyháza MJV Kábítószerügyi Egyeztető Fórumával. 

Az Ifjúsági Kerekasztal a hatályos szervezeti és működési szabályzata szerint minden évben a Polgármesteri 
Hivatal és az Egészségügyi, Szociális és Ifjúsági Bizottság felé elkészíti az elnöksége által elfogadott 
beszámolóját. 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a mellékelt 2017. évi szakmai beszámolót elfogadni szíveskedjen. 

Nyíregyháza, 2018. február 15. 

Tisztelettel: 

CYJ Ny R E G Y H Á Z A 

Dr. Krizsal Aoita 
osztályvezető 
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KÖZGYŰLÉSE 

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁGA 

„„„„„./2018. {11.19.) számú 

hat á rozat-tervezet 

a Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztal 2017. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról 

a Bizottság 

az előte rjesztést megtárgyalta és a mellékelt szakmai beszámoló alapján a Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztal 

2017. évi szakmai beszámolóját elfogadja. 

Nyíregyháza, 2018. február 19. 

A határozatot kapják: 

1. Címzetes főjegyző 
2. Szociális és Köznevelési Osztály 
3. Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztal elnöke 
4. Irattár 

()J Ny R E G Y H Á Z A 

Dr. Rákóczi Ildikó 
a bizottság elnöke 

WWW.NYIREGYHAlA.~ U 
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Szakmai beszámoló 

Ifjúsági KerekaSZLOl 

Nyíregyháza, 2017. 



Bevezető 

Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztal 
.„„ 

··Nincsen szebb kora az emberiségnek.. mint az első ifjúság évei. 
Azon láncok. melyek akkor köttetnek. nem szakadnak el örökké, 

mert nem a \"ilágban kerestünk még akkor barátokat, 
hanem a barátjainkban leltük fel az egész világot." 

(Kölcsey Ferenc) 

A Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztal 2015. június 9-én alakult meg Nyíregyházán azzal 

az eredeti céllal, hogy érdekegyeztető fórumként jaYítja a hel) i ifjúsági fejlesztések 

hatékonyságát, valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ifjúsági Cselekvési Terve 

végrehajtásának civil kontrolljaként támogatja annak megvalósítását. Alapvető 

küldetésünknek tekintjük, hogy a Nyíregyházán élő és tanuló fiatalokat megszólítsuk 

és motiváljuk az .. X, Y, Z" generáció szülötteit arra, hogy az őket érintő társadalmi 

ügyek aktív résztvevőjévé váljanak. Feltérképezzük továbbá azokat a szeryezeteket, 

akik a fiatalok ügyeiért dolgoznak és megismertetjük a tagsággal munkájukat, 

tevékenységeiket. 

A Kerekasztal célkitűzései 

A Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztal olyan érdekegyeztető fórum. amely szaknrni 

véleményeztető és jaYaslattételi joggal rende lkezik az ifjúságot érintő helyi 

önkonnán) zati döntések meghozatalába. Működését ernyőszerYezet-jelleggel, 

infonnális szervezetként végzi. Az Ifjúsági Kerekasztal nyitott, munkájához bármely 

szervezet csatlakozhat. 

A Kerekasztalt 24 szervezet alapította, munkánkat a tagok által delegált képYiselőkkel 

és a jelenleg 8 fős elnökséggel (elnök. alelnök, 6 elnökségi tag) végezzük, 2017-ben a 

Kerekasztal tagsága 31 tagra emelkedett. 

A 2017-es évben az elnökség tisztségeit ell átó szakemberek és az általuk képviselt 

szervezetek: 

Elnök 

Alelnök 
Elnökségi tagok 

Titká r 

Lengyelné Pogácsás Mária - Nyíregyházi Család- és 

Gyennekjóléti Központ 

Dombóvári Gábor - KÉK Egyesület 

Bán Dáriusz - Városi Diákpolgármesteri Iroda 

Bálega János - KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület 

Djogni Joel Segnon - Jelen Kell Lenned Multikulturális és 

Közösségfejlesztő Egyesület 
Huszti Éva - Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 

Szilágyi Gábor- Új Nemzedék Közösségi Tér 

Szőkéné Berecz Ilona - Nyíregyházi Református Egyházmegye 
Korpai Tibor - Nyíregyháza MJV Önkormányzat Szociális és 

Köznevelési Osztály 
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Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztal 

Részvételi adatok és aktivitás 

A Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztal a 2017-es évben is aktívan folytatta munkáját. 5 
alkalommal ülésezett, nyílt elnökségi ülést 7 alkalommal hívott össze. Az elnökségi 
üléseket kezdetektől nyílttá tettük, lehetőséget teremtve arra. hogy a tagok közül bárki 
bekapcsolódhasson a munkába ötleteivel, javaslataival. Az idei évben is csatlakoztak 

új szervezetek a Kerekasztalhoz. Fontosnak tartjuk, hogy az ifjúsággal foglalkozó 

civil szervezetek mellett olyan intézmények is képviseltessék magukat, akik 

hangsúlyos szerepet vállalnak az ifjúság védelme, támogatása érdekében. 
A nyitott elnökségi üléseket, valamint a Kerekasztal üléseit a tagszervezetek 
székhelyein valósítottuk meg, így adva lehetőséget arra. hog} ismerkedjünk 

munkájukkal, tevékenységeikkel, munkatársaikkal. 

2017-ben az alábbi tagszervezetek adtak helyet az üléseinknek: 

• Nyíregyháza MJV Önkormányzata 

• Új Nemzedék Közösségi Tér 

• Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 

• KÖZ-Pont Közösségi F ACE-ek Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér 

• Labor Café Közösségi Tér 

• Human-Net Alapítvány 

• Mustárház 

• yíregyháza Rendőrkapitányság 

• Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Konnányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal 
Járási Munkaügyi Kirendeltsége 

A Kerekasztal tagságát alkotó szervezetek: 

1. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkonnányzata 

2. Kulturális Életért Közhasznú (KÉK) Egyesület (Mustárház) 
3. HUMAN-NET Alapítvány 

4. Köz-Pont Ifjúsági Egyesület 
5. Új Nemzedék Plusz Kontaktpont Iroda (Új Nemzedék Nyíregyházi Közösségi 

Tér) 

6. Kalamáris Egyesület 
7. Diák-polgánnesteri Iroda 

8. Mozgáskorlátozottak Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Egyesülete 
9. Nyíregyházi Egyetem 

10. Nyíregyházi Görögkatolikus Egyházmegye 
11. Inspi-Ráció Egyesület 

12. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (Nyíregyházi Tankerületi Központ) 
13. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kom1ányhivatal Munkaügyi Központja 
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Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztal 

14. Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Egyházközség 

15. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Diákönkonnányzat 

16. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 

17. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság 

18. N) íregyházi Rendőrkapitányság 

19. Tabula Pláza Alapítvány 

20. Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ 

21. Nyíregyháza Városi Refonnátus Egyházközség 

22. Periféria Egyesület 

23. Drogambulancia 

A megalakulást követően az alábbi szervezetek csatlakoztak az Ifjúsági 

Kerekasztalhoz: 

24. Gyermek-Mosoly Egyesület 
25. Fiatalok Kulturális Szövetsége 

26. Jelen Kell Lenned Multikulturális és Közösségfejlesztő Egyesületet 
27. Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete 

28. Talentum Európai Fejlődésért Közhasznú Alapítvány 

29. AFS Magyarország 
30. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Ifjúságáért Egyesület 

31. Romano Trajo Egyesület (társult tag) 

A hatékony működés érdekében 2017-ben módosítottuk a Kerekasztal Szervezeti és 

Működési Szabályzatát a kialakult gyakorlat és tapasztalatok függvényében. 

Megvalósított programjaink, tevékenységeink 

Helló Nyíregyháza 

A Helló Nyíregyháza elnevezésű városi rendezvényen a Kerekasztal 17 szervezete 

képviseltette magát az Ifjúság utcában 2017. április 21-én. A főként fiatalokkal 

foglalkozó szervezetek a saját tevékenységeik bemutatásán túl interaktív bemutatókat 

tartottak az érdeklődők számára. 

/. Nyíregyhá;,i lfjúságko11fere11cia 

A Nyíregyházi Ifjúsági 

Kerekasztal 

Nyíregyházi 
Egyeztető 

valamint 

Egyetem 

karöltve a 

Kábítószerügyi 
Fórummal, 

a Debreceni 

Egészségügyi 

Karával első alkalommal 
szervezte meg Nyíregyházán 

az 1. Ifjúságkonferenciát. 
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Nyíregyházi Ifj úsági Kerekasztal 

2017. május 31-én, melynek témája egyrészt az ifjúságot érintő aktualitások 

kihívások, nehézségek, jógyakorlatok -, másrészt az ifjúsággal foglalkozó helyi 

szervezetek programjainak bemutatása volt. A fiatalok rizikómagatariásához, a 

digitális kihívásokhoz tartozó kérdések megvitatása mellett az érintett korosztállyal 

foglalkozó nyíregyházi szervezetek bemutatkozására is lehetőséget adott az első 

alkalommaL de hagyomán11eremtő szándékkal tartott egész napos rendezvény. 

Kiemelten foglalkoztunk az ifjúság dohányzási, alkohol- és drogfogyasztási 

szokásaival. A hazai drogpolitika aktualitásairól és a prevenciós lehetőségekről szóló 

előadásokon túl a konferenciára érkező érdeklődő fiatalok szekcióüléseken 

tanácskozhattak többek között a szabadidős és sporttevékenységekről. valamint az 

értékekről és attitűdökről. 

1. NYÍREGYHÁZI 
lfJÜSÁGKO!\J=I.RE~ClA 

#ifjúságbctódul 

• • • 

Az eseményen szó volt a 

nemzetközi 

együttn1űködésekben 

lehetőségekről. a 

ifjúsági 

rejlő 

városban 

működő egyetemek 

képzéseiről, 

tehetséggondozásról, 
a 

illetve 

bemutattuk az ifjúsági munka 
területéről érkező jó 

gyakorlatokat is. A konferencia 
lehetőséget adott ana is. hog) 

az Egészségügyi Kar 

doktorandusz, illetve szakkollégista hallgatói bemutassák legfrissebb eredményeiket, 

emellett a kar több oktatója szekcióvezetőként és előadóként vett részt a 

rendezvényen. A programon egy újszerű intergenerációs workshopot is tartottunk. 

melynek célja az ifjúság jövőképének feldolgozása, illetve a fellendülőben lévő vidéki 

startup ökoszisztémával kapcsolatos infonnációk átadása volt. 

A I. Nyíregyházi lfjúságkonferencia csaknem 40 előadása több mint 150 résztvevőt 

vonzott, köztük középiskolásokat, egyetemistákat, a város ifjúsági szervezeteiben 
tevéken) kedő huszonévcs.ct<ct cs ifjúsági szakembereket. 
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Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztal o 
. ' 

Tehetséggoudo:ás 

A Nyíregyházi Egyetem tapasztalatai szerint nagyobb hangsúlyt kell fektetni az 

ifjúság tehetséggondozására. A középiskolai fiatal tehetségek nyilvántartására, illetve 

a rendszer kidolgozására azért van szükség. hogy a felsőfokú tanulmányokat kezdő 

tehetségek a lehető leghamarabb az egyetemi oktatók látókörébe kerüljenek és a 

hallgatók segítséghez. lehetőségekhez jussanak. 

Az adatbázis kialakításának módjáról a Nyíregyházi Tankerületi Központ és a 

yíregyházi Egyetem szakemberei együttműködésben kezdték meg a munkát. 2016-

ban a szülők bevonásával elkezdődött az információk áramoltatása, mely 

folyamatosan zajlik. 

Kerülj képbe munkacsoport 
A Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztal égisze alatt 2017. május 11-én megalakult a 

„Kerülj képbe munkacsoport", amelynek célja, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város 

Ifjúsági Koncepciójában rögzített cselekvési tervet „lefordítsa" a fiatalok nyelvére, 

közelebb hozza számukra az abban kitűzött megoldási javaslatokat gyakorlati 

tapasztalatokon keresztül. A munkacsoport megbeszélések további célja, hogy a 

részvevőkkel közösen ötletelve hívószavakat keressen annak érdekében, hogy hogyan 

lehetne Nyíregyházát „fiatalbarátabbá" tenni, valamint figyelemfelkeltőbbé. 

érdekesebbé az Ifjúsági Koncepcióban foglaltakat. 

2017. június 16. és 2017. november 20. között 8 munkacsoport alkalom került 
lebonyolításra két helyszínen (Új Nemzedék Nyíregyházi Közösségi Tér, Közösségi 

FACE-ek Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér), 8 témában, 16 szakértővel. valamint több 

mint 60 fiatal proaktív részvételével. A különböző munkacsoport találkozók során a 

főszerepben a fiatalok voltak. A szakértők (meghívott vendégek). és a facilitátorok 

egyfajta segítő szerepet töltöttek be. A 8 alkalom alatt az Ifjúsági Koncepcióban 

rögzített cselekvési terv 8 témakörének megoldási javaslatai kerültek megvitatásra, 

ismertetésre interaktív szeminárium fom1ájában. Minden egyes munkacsoport 

megbeszélés folyamán az adott témában érintett releváns szakértők egyrészt 

inspiratív. és vitaindító gondolatokat fogalmaztak meg a résztve\ ők irányába. 

másrészt pedig szakmai betekintést nyújtottak a munkájukba. A témakörök 

körüljárását követően elkezdődött az érdemi munka a fiatalok bevonásával. a 

cselekvési terv megoldási javaslatainak érthető módon történő adaptálásával. a 

hiányosságok feltárásával, továbbá az építő jellegű kritikai észrevételek 

meghallgatásával. 

A Kerülj képbe munkacsoport összességében elérte a kitűzött célokat. A fiatalok a 

visszajelzéseik alapján igazolták a munkacsoport létjogosultságát és a szükségességét. 

A 8 alkalom során a résztvevők értelmezték az Ifjúsági Koncepció cselekvési 

terveiben foglalt témakörök céljait, az általános megfogalmazásokat, valamint a 

rövid-, közép- és hosszú távú időegységekre bontását. 
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Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztal 
' K. < 

A munkacsoport megbeszélésein résztvevők kor, nem, iskolai végzettség, 

munkastátusz eloszlását tekintve megállapítható, hogy rendkívül heterogén volt. A 

gimnáziumtól, a szakgimnáziumon át, a felsőoktatási intézményekben hallgatókon 

keresztül, a már dolgozókig megfordultak egy-egy alkalmon. A résztvevők többsége 

ott halott először az Ifjúsági Koncepcióról, a Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztalról. A 
fiatalok minél szélesebb elérését elősegítve a munkacsoport alkalmainak szervezői az 

online kommunikációs lehetőségeket is kihasználták (Facebook esemény, online 

plakát). 

Ifjúsági Alap 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 164/2016. (VI.30.) számú 

határozatával jóváhagyta a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ifjúsági Koncepcióját, 

mely célul tűzte ki egy Ifjúsági Alap létrehozását. 

Az Ifjúsági Alap pályázati rendszerét a Kerekasztal elnöksége kidolgozta és a 

következők szerint javasolta: 

A pályázat célja 

Az ifjúsági korosztályok bevonásával és aktív részvételével (13-30 év között) 

Nyíregyháza közigazgatási határain belül megvalósuló, lehetőség szerint több 

alkalomból álló programsorozat szervezésének támogatása. 

Támogatható tevékenységek 

A pályázat keretében támogathatóak olyan programok, amelyek szervesen 

illeszkednek az ifjúsági közösségek, informális ifjúsági csoportok, szervezetek 

szakmai tevékenységébe, hozzájárulnak az ifjúsági kezdeményezések 

megvalósulásához. közösségek létrejöttéhez és megerősítéséhez, elősegítik a fiatalok 

társadalmi részvételét, a lakóhely szeretetére nevelnek, és biztosítják a szabadidő 

hasznos eltöltését. Előnyt élveznek a városi színtű rendezvények, illetve amelyek több 

iskola bevonásával valósulnak meg. A pályázat keretében nincs lehetőség táborok. 

sporttáborok. edzőtáborok megvalósítására, továbbá a pályázat nem támogatja az 

oktatási intézmények által szervezett. az intézmény működésébe tartozó 

rendezvényeket (szalagavató, gólyatábor, szakkör stb.). 

Pályázók köre 

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti civil 
szervezetek, 

önálló jogi személyiséggel nem rendelkező ifjúsági közösségek, amennyiben 

rendelkeznek befogadó (kötelezettségvállaló) szervezettel, 
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egyházak, egyházi szervezetek. 

Pályá::.atok beadása és elbírálása 

Tárgyévben a pályázatok beadására márciustól novemberig van lehetőség (kivéve 

július). A pályázatokat Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala Szociális és 

Köznevelési Osztályához lehet benyújtani, tárgyhónap 5-ig. A pályázatok elbírálását a 

Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság végzi, a Bizottság szakmai partnere a 

Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztal, aki a döntési folyamatot a benyújtott pályázatok 

véleményezésével segíti. A nyertes pályázatok kihirdetése tárgyhónap utolsó hetében 

megtörténik, a támogatási szerződések megkötésére következő hónap 15-ig kerül sor. 

Kötelezően csatolandó dokumentumok: pályázati adatlap, pályázó szervezet hatályos 
alapszabályának másolata, 30 napnál nem régebbi eredeti bírósági kivonat, valamint 

eredeti aláírási címpéldány. 

A pá(vá::.at keretében els::.ámolható költségek 

A program megvalósításához elengedhetetlenül szükséges dologi kiadások (eszközök 

üzemeltetésének költségei, bérlés, fogyóeszközök, irodaszer, papír- írószer. megbízási 

díj , nyomdaköltség, terjesztés, sokszorosítás, kommunikációs költségek. 
rendezvényszervezés költségei, előadói díj). Nem lehet elszámolni tárgyi eszközöket 

és bérjellegű kifizetéseket. 

A Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztal a pályázatok véleményezésén túl figyelemmel 

kíséri a megvalósuló programokat. tapasztalatokat gyűjt, szakmai segítséget nyújt a 

pályázók körének. 

Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztal kezdeményezését követően a Közgyűlés a helyi 

önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008. (IV.29.) 

önkonnányzati rendelete módosításával létrehozta az Ifjúsági Alapot, meghatározta a 

felhasználható keretösszeget, valamint a pályázati eljárás szabályait. 

Terveink 

Számos feladat előtt állunk a 2018-as évben is, hiszen az Ifjúsági Koncepció 

cselekvési terve megvalósításának támogatása mellett a tagszervezetek és a fiatalok 

aktivizálása is nagy erőket kíván meg az elnökségtől és a tagságtól. 

Megvalósítás alatt álló programjaink: 
Nyíregyháza hazavár program kidolgozása, 

II. Nyíregyházi Ifjúságkonferencia megszervezése, melyet regionális szintre 

szeretnénk kiterjeszteni, 
aktív részvétel Nyíregyháza városi rendezvényein, 
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Ifjúsági Alap pályázati rendszer segítése. támogatása. 

A Kerekasztal munkájáról, az aktualitásokról a \\W\\'.nvik.hu oldalon tájékozódhatnak 

az érdeklődök. 

Nyíregyháza, 2018. február 15. 

Az elnökség nevében: 

Lengyelné Pogácsás Mária 

Elnök 
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1.sz. melléklet 

1. NYÍREGYHÁZI IFJÚSÁGKONFERENCIA 

#ifjúságbetódul 

2017. MÁJUS 31. 

Szervezők 

Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztal 

Nyíregyházi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 

Debreceni Egyetem - Egészségügyi Kar 

KIFÜ - INPUT projekt 

Helyszín: 
Debreceni Egyetem - Egészségügyi Kar 

4400 Nyíregyháza 

Sóstói u. 2-4. 

Torony I. emeleti előadó 

• -:-.:: óg Kerc ..:sztcl 

EiF 
NYiREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
KÁBiTÓSZERÜGYI EGYEZTET0 FÓRUMA 



Program 

9.00 - Regisztráció 

9 .30 Megnyitó 
Dr. Kol'ács Ferenc. yíreg)'háza Megyei Jogú Város polgármestere 

ProfDr. Semsei Imre, DE-EK dékánja 

Lengyelné Pogácsás Afária. Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztal elnöke 

Plenáris előadások 
Levezető: Dr. Hus::ti Ém DE-EK 

9.50h-10.20h 
Dr. S::ékely Lei·enle (Kutatópont Kft, kutatási igazgató): Fiatalok 

rizikómagatartása a legfrissebb Magyar ifjúságkutatás eredményei 

alapján 

Kérdések. hozzászólások 

10.20h-10.45h 
.\llziller Éva (EMMI): Aktualitások és lehetőségek a drogpolitikában. 

Kérdések, hozzászólások 

10.45h-11.10h 
Dr. Erdélyi Agne.\ (SZSZBMK - Sántha Kálmán Szakkórház): 

Droghelyzet és preYenció a megyében 

Kérdések, hozzászólások 

l 1.10h-11.40h 
Dr. Pra::sák Gerg{i (EL TE TáTK): Digitális kihívások 

Kérdések. hozzászólások 

Szendvicsebéd 



13.00h-15.00h Párhuzamos szekciók, ( 15 perces előadások 5 perc a 

kérdéseknek) workshop 

1. Szabadidő és sport az ifjúság körében (A320) 

Szekcióvezető: Dr. Karács Klára adjunktus (DE-EK) 

Csatári Emese (;\MI \1m döMsi Intézet) - .\'=ilágy i Gáhor 

(Új Nemzedék Nyíregyházi Közösségi tér): A fiatalok 

szabadidő eltöltési szokásaihoz alkalmazkodó ifjúsági 

közösségi tér - a hang out másik oldala 

Bocsi Veronika (DE GyFk): Roma fiatalok szabadidős és 

magaskulturális mintázatai 

Galán Anita (DE GyFK): IKT-használat. egyenlőtlenségek. 

szabadidő 

Dr. Kovács Klára (DE EK): A nyíregyházi fiatalok 
szabadidő-eltöltési és sportolási szokásai 

Földi Orsolya (DE BTK): A hallgatók sportolásának és 

egészségmagatartásának kapcsolata a Paitiumban 

Kántor-Sikora Lili (N) E): Az iskolai testnevelés szerepe a 21. 

század iskolájában 

2. Nemzetközi ifjúsági együttműködések (A321) 
Szekcióvezető: Dombóvári Gábor (Mustárház Ifjúsági és 
Tanácsadó Iroda) 

Gara Péter (DE nemzetközi iroda): emzetközi Kredit 

mobilitás. Campus Mundi ösztöndíjprogram. Erasmus+ 

hallgatói. oktatói és munkatársi mobilitási lehetőségek 

Dombó1·ári Gábor (Mustárház): Kapacitásbővítő projekt: 

Nem-formális példatár. Híd Európa és Ázs ia között/ Non-



formai set of examples: Bridge between Europe and Asia 

Varga Kitti (Mustárház): Nemzetközi ifjúsági csere: AktíY 

fiatalokkal Európáért/ With Active youth for Europe. 

Szakemberek nemzetközi mobilitása: Tégy Európáért!/Act far 

Europe! 

Dombóvári Gábor (Mustárház): Strukturált párbeszéd: 

Többség. kisebbség 

3. Fiatalokat érintő prevenció (A323) 
Szekcióvezető: Dr. Erdélyi Ágnes (SZSZBMK - Sántha 

Kálmán Szakkórház) 

Dr. Kovács Alti/a: A rendőrség preYenciós programjai 

K01pai Tibor (NYHMJV Szociális és Köznevelési Osztály): 

A KEF működése két megyeszékhelyen. Nyíregyházán és 

Pécsett 

Diósi Dóra - Orgorán Valentina (DE-EK hallgatók) - Egy 

terepkutatás tapasztalatairól 

S=abóné Kiss Tünde (Talentum Európai Fejlődésért 

Közhasznú Alapítvány): OH kártya és coaching a segítő 

szakmában 

4. Jó gyakorlatok az ifjúsági munka területéről (A302) 
Szekcióvezető: Bálega János (KözPont Ifjúsági Eg) esület) 

Kus::.á,· Andrá\ (Nemzeti Ifjúsági Tanács): Hazai ifjúsúgi 

érdekképviselet 



lnántsy Pap Sándor ( lnsp1 Ráció Egyesület): Élctwzet~si 

kompetencia fej lö/tes tréningmódszcrekkel. 

önkéntesprogramon keresztül. 

Stekler Gerg<'i és Bán Dárius= (Nyíregyházi Oiák

polgármesteri Iroda): Nyíregyházi Városi Diákparlament és 

\' árosi Veréba\·ató 

.\folnár Brigit/a (Mustárhá7): \1ustár FM Rádió 

Varga Zsu=swma (Mustárház): Generációk 

együttműködésében megvalósuló programok 

S=akad_v Kincső (KözPont): A F ACE-ek, egy fészek története 

(ifjúsági iroda bevásárlóközpontban , majd közösségi ház 
belvárosban) 

Árva Tímea (KözPont): A közösségért tenni akaró diákok 

története. avagy hogyan indul egy megyei diákösszefogás 

Balogh Bence. Jármi Lás=fó (Új emzedék Nyíregyházi 

Közösségi tér): Gamers for Gamers - online játékból a 
valóságba 

Papp Andera (HumanNet Alapítvány): Élő könyvtár 

Kovács Csaba - S=aplonc=ai }vfárk (Görögkatolikus Eg; ház): 
Egyház és fiatalok 

5. Értékek és attitűdök a fiatalok körében (A324) 

Szekcióvezető: R. Fedor Anita főiskolai docens DE-EK 

Ároks=állási Andrea (DE-EK): A mentőtiszt hallgatók 
értékattitűdjei 



Bihari Ildikó (DE): A tanoda programban résztvevő fiatalok 

jövőképe 

Fekete Éni (Tabula Plá.fa Alapítvány, Labor Café projekt): 

Az ifjfaág. mint a jö\ ö közössége és offline kapcsolatok 

Fehérrári Brigitta (DE): Diplomás apák nevelési attitűdjei 

Hörich Balá:::s (DE): Fiatalok a szakképzésben 

R. Fedor Anita, Jávorné Erdei Renáta. Engler Ágnes. \farkos 

Valéria (DE): A fiatalok munkaerőpiachoz és családhoz 

kapcsolódó értékválasztása 

,\)'Írcsák János (Human et Alapít,·ány): Fiatalok 

vállalkozóvá válása 

6. Képzés és tehetséggondozás (A326) 
Szekcióvezető: Hüse Lajos, főiskolai docens DE-EK 

Baracsi Ágnes (Nyíregyházi Egyetem): Az ifjúságsegítés 

felsőoktatási háttere 

Balogh Er:::sébet (DE-EK): Szociális képzések a DE-EK-n 

D. Tóth Márta (Nyíreg) házi Egyetem): Tehetségazonosítás 

l ehetőségei ) íregyháza Oktatási Intézményeiben 

Hüse Lajos (DE-EK): Tehetséggondozás a DE-EK-n 

Akkor és most- Intergenerációs workshop (A325) 
Dr. Cicás Györgyi - INPUT projekt Nyíregyháza területi 

koordinátor 

A workshop célja az ifjúság jövőképének feldolgozása. a résztvevők 

informálása a fellendülőben lévő vidéki startup ökoszisztémával 

kapcsolatban, a résztvevők motiválása ötleteik megvalósításában. 



• Hogyan képzelik el a részt\'e\'ők a jövőjüket. milyen 

kihh ásokat. lehetőségeket és kockázatokat látnak benne? 

Csoportmunka, jöYőképalkotás, beszélgetés a feltárt 

lehetőségekrő l, kihívásokról, kérdésekről 

• Alkalmazott vagy startup legyek? Meg\'alósíthatom-e a 

saját ötletemet kezdőként? Egy lehetséges jö\'őkép. az 

egyéni ötletek meg\'alósításából létrehozott 'állalkozás 
(startup) bemutatása: a folyamat. lehetőségek és szakmai 

támogatás az ötletek megvalósításához. \'alamint egy a 
pályája elején lévő Y generációs, 

befutott. X generációs sta1t up 
tapasztalatcsere a részt\'evőkkel. 

EF 

valamint egy sikeres, 

vezető bemutatása. 

NYIREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
KÁBITÓSZERÜGYI EGYEZTETO FÓRUMA 


