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Bevezető 

Az 1999-ben a Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány keretein belül 

létrehozott, majd 2001-től a Baranya Ifjúságáért Közhasznú Nonprofit Kft 

gondozásában működő, „Tett-Hely” fantázianévvel ellátott ifjúsági információs és 

tanácsadó központ az elmúlt néhány évben, tudatos fejlesztéssel és pályázati 

források kihasználásával megyei hálózattá bővült.  

A „Tett-Hely” hálózat működtetése, koordinálása jelenleg a Baranya Ifjúságáért 

Nonprofit Kft. legjelentősebb programja. 

Jelenleg Pécs Megyei Jogú Város területén 7 iroda, a megyében pedig további 15 

iroda működik a hálózat szakmai-etikai szabályai alapján, hálózatba szerveződve. A 

22 iroda munkatársai, gyakorlatosai és önkéntes segítői több ezer baranyai fiatal 

boldogulását segíti nap mind nap. Pécsett 1 saját központi irodát működtet a Kft., a 

további városi és megyei irodákat nagyrészt önkormányzat, közművelődési, oktatási 

és szociális intézmény működteti, de több civil szervezet is partnerünk. 

Az új szolgáltató pontok létrehozásának segítését, elindulását, a már működő 

szolgáltató pontok fenntarthatóságát segítő szolgáltatás,  a hálózat kezdeteitől jelen 

lévő, előbb ösztönösen, majd kiemelten kezelt stratégiai jelentőséggel bíró 

tevékenység.  

Az ifjúsági információs pontok (szolgáltató pontok) létrehozását, beindulását, és 

fenntartását segítő minőségirányítási rendszer moduláris, elemeiben egymásra 

épülő, komplex rendszer. 

A minőségirányítás egyes elemei:  

 minőségbiztosítás, 

 monitoring,  

 minősítés. 
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A minőség biztosításának eszközei:  

 az egyenszilárdságot biztosító szakmai és módszertani protokoll 

kidolgozása, 

 szükségletekre épülő képzési rendszer (hálózati képzés; a szervezeti 

élet informális tanulást segítő elemei: hálózati munkacsoport, hálózati 

tanács végpontlátogatás stb), 

  mentor szolgáltatás , 

 módszertani kiadványok. 

A Tett - Hely Hálózat minőségbiztosításnak célja, hogy a szolgáltató pontok 

szolgáltatásainak színvonala a felhasználói elvárásoknak megfelelő legyen. A 

szolgáltató pontok mindenkor tisztában legyenek azzal, hogy milyen színvonalon 

működnek, mit kell tenniük a pozitív változások érdekében és ehhez megkapják a 

szükséges segítséget, iránymutatást, mintákat, módszereket. 

A minőségbiztosítás a Tett-Hely Hálózat és az egyes szolgáltató pontok 

menedzselésének szerves része. 

A minőségirányítás alappillérei: Minőségbiztosítás - monitoring - minősítés  

    A szolgáltató pontok és szolgáltatásaik magas színvonalú működése, a mindenkori 

igényekhez, fejlődési szükségletekhez való igazodása feltételezi három funkció 

intézményes megvalósulását a Tett-Hely hálózat működési rendszerében.  
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A. minőségbiztosítás azokat a tevékenységeket, szabályokat és egyéb szervezeti, 

működési elemeket foglalja magában, amelyek a szolgáltató pontok  és 

szolgáltatások saját, belső működésében garantálják a minőségi elvárások 

érvényesülését.  

 

B. monitoring hálózati szintű funkció, mely külső, objektív kontrollt valósít meg a 

minőségi követelmények érvényesülését illetően.  

 

C.  minősítés a minőség, a teljesítmények, eredmények elismerésének - a díjakat, 

pályázati bírálatokat is beleértve - intézményrendszere, amely a monitoring, vagy 

más működési folyamatok által biztosított információk, tények alapján, kiadja az 

értékeléseket: partner, tag; díjakat: hálózati díj, önkéntes díj. 
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1. A Baranya Ifjúságáért Közhasznú Nonprofit Kft  

 

1.1. Megalakulás 

A „Tett-Hely” fantázianévvel ellátott Baranyai Ifjúsági Információs és Tanácsadó 

Központ 1999-től az önkormányzat által alapított Baranya Megyei Gyermek és 

Ifjúsági Közalapítvány elkülönült szervezeti egységeként látta el a Baranya Megyei 

Önkormányzat és Pécsi Megyei Jogú Város Önkormányzata által szerződés útján 

rábízott gyermek és ifjúsági feladatokat. 

 

A Központ finanszírozása érdekében a Közalapítvány 1999. március 25-én 

közfeladat-ellátási szerződést kötött Baranya Megye és Pécs Megyei Jogú Város 

Önkormányzatával 2001. december 31-ig tartó időtartamra. A kiemelten közhasznú 

szervezeten keresztüli feladatellátás célja volt a hatékony, a korosztályhoz közelálló 

önkormányzati közszolgáltatás megvalósítása. A „kísérlet” eredményességét 

támasztja alá, hogy a Központ 1999-ben több mint 5.000, 2000-ben több mint 

10.000, 2001-ben 12.000, 2002-ben közel 13.000 - a megyében és Pécs városában 

élő - fiatallal került közvetlen kapcsolatba. Azóta évente kb. 15-20 ezer fiatallal. A 

Központ szakmai rendezvényein a Baranya megyében működő gyermek és ifjúsági 

szervezetek képviselői rendszeresen részt vesznek. A Központnak közel 100 

szervezettel van rendszeres kapcsolata, tagja a Magyarországi Ifjúsági Információs 

és Tanácsadó Irodák Országos Szövetségének (HAYICO). A Központ folyamatosan 

biztosítja a Baranyai Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum, illetve a Pécsi 

Ifjúsági Kerekasztal működését. 

 

A Közalapítvány szervezeti és működési szabályzatából származó szervezeti 

autonómia megfelelő mértékű volt ahhoz, hogy a Központ a korábbi szinten teljesítse 

feladatait. A Központ kibővült tevékenysége folytán egyre többször ütközött az önálló 

jogi személyiség hiányából fakadó akadályokba, ugyanakkor a rövid- és középtávú 

tervek szerint intenzívebb tevékenységet kívánt kifejteni a megyei ifjúsági szakmai 

koordináció, az ifjúságsegítő tevékenységek fejlesztése, az EU csatlakozásra való 

felkészülés, a non-profit képzések, a pályaválasztás, a fiatalok foglalkoztatása, a 

nemzetközi ifjúsági programok, az ifjúsági programszervezés, és a bevételteremtő 

tevékenységek terén.  
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Ehhez viszont az önálló jogi személyiségének megteremtésén kívül gazdálkodási 

rendszerét is újra kellett gondolni. A három éves tapasztalatok alapján a korábbi 

szervezeti felépítés módosításra került. A Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági 

Közalapítvány Kuratóriuma 17/2001. (X.16.) sz. határozatával döntött a Baranya 

Ifjúságáért Közhasznú Társaság létrehozásáról. A Kht alapítója a Közalapítvány, mint 

egyszemélyi tulajdonos. Ezzel a Kuratórium számára biztosított maradt a Központ 

működésének figyelemmel kísérése, illetve tulajdonosi döntésekkel történő 

befolyásolása. A Kht felügyelő bizottságába a két önkormányzat delegálta a tagokat, 

akik tevékenységükért ellenszolgáltatást (tiszteletdíjat) nem fogadnak el. A Központ 

tevékenységének folytatását a továbbiakban a 3 millió forint alaptőkével létrehozott 

Baranya Ifjúságáért Kht. vette át. 

 

A Közalapítvány Kuratóriuma 2005. februárjában úgy döntött, hogy a Kht. üzletrészét 

felajánlja a megyei önkormányzatnak megvételre, amit a megyei önkormányzat 

Gazdasági és Költségvetési Bizottsága meg is szavazott, ezáltal a szervezet átkerült 

a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonába. 

 

2008-ban jogszabályi kötelezettségnek eleget téve a Kht. átalakult nonprofit Kft. 

szervezeti formára és ekkortól minden tevékenysége közhasznú fokozatot is kapott. 

 

A 2010. évi megyei önkormányzatok konszolidációjáról szóló törvény értelmében, 

minden megyei fenntartású intézménnyel együtt a Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. 

is a Magyar Állam tulajdonába került 2012. január 1-től. A tulajdonosi jogokat a 

258/2011. (XII.7.) Kormányrendelet alapján a Baranya Megyei Intézményfenntartó 

Központ gyakorolja.  

  
1. 2. Szervezeti felépítés 

A szervezet irányítását 1 személyes ügyvezetés biztosítja. 

 

A szervezet tevékenységét 3 főből álló Felügyelő Bizottság ellenőrzi. A Felügyelő 

Bizottság tagjai tevékenységükért tiszteletdíjat nem kapnak. 
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A szervezet fő tevékenysége: Máshová nem sorolt egyéb közösségi társadalmi 

tevékenység. 

 

A szervezet a Baranya Megyei Önkormányzattal és Pécs Megyei Jogú Város 

Önkormányzatával kötött ellátási szerződések alapján látja el az önkormányzatok 

gyermek és ifjúsági feladatait. 

 

A szervezet humánszolgáltató szervezeti egysége a Tett-Hely Ifjúsági Információs és 

Tanácsadó Központ, mely alapellátás jellegű szolgáltatást nyújt munkatársai 

segítségével, az adminisztrációs feladatok ellátása is itt történik, a szervezet 

könyvelési és könyvvizsgálói feladatainak ellátására éves megbízási szerződéssel 

vállalkozási jogviszonyban kerül sor. 

 

A társaság a közhasznú tevékenységek finanszírozása érdekében üzletszerű 

gazdasági tevékenységet is folytathat az alapító okiratban meghatározott 

tevékenységi körök szerint, a társaság közhasznú céljait nem veszélyeztetve. 

 

1.3 . A szervezet finanszírozása 

A Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft (jogelődje a Kht.) a két önkormányzattal kötött 

ellátási szerződések alapján a 2002. bázisévben 5-5 millió forintot kapott működési 

céllal feladatai ellátására, amely összeget a két önkormányzat minden évben az 

infláció mértékével korrigált.  

 

Ez 2005. évben Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről 6 millió Ft, a 

Baranya Megyei Önkormányzat részéről 5 832 000 Ft támogatást jelentett.  

 

A két önkormányzat 2006-tól évről évre csökkentette a feladat-ellátásért járó 

támogatást, míg 2012.; 2013. években már egyáltalán nem járultak hozzá a KFT 

finanszírozásához. 
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A Kft. eredményes feladat-ellátása érdekében rákényszerült a hazai és nemzetközi 

pályázati támogatásokra és saját bevételekre, amiknek köszönhetően immár évek 

óta közel 100 millió forint éves költségvetéssel gazdálkodik. 

 
1. 4. Tett-Hely Ifjúsági Információs és Tanácsadó Központ 

A Tett-Hely Ifjúsági Információs és Tanácsadó Központ a fiatalok számára segítséget 

nyújt a mindennapi életük során felmerülő problémák megoldásában, információs 

igényeik kielégítésében. Fő feladata, hogy a működési körében előforduló fiatalok 

problémáira hathatós megoldást találjon. Ennek egyik fő vonulata egy információs 

adatbázis, adattár kiépítése, működtetése, karbantartása a régióban fellelhető 

gyermek és ifjúsági célú szolgáltatásokról, másik lényegi kérdése az összegyűjtött és 

rendszerezett információk eljuttatása a fiatalokhoz. 

 

A Tett-Hely Ifjúsági Információs és Tanácsadó Központ a következő szolgáltatások 

ellátását végzi: 

 Ifjúsági információs és tanácsadó szolgáltatás 

 Ifjúsági civil szervezetek részére információszolgáltatás és tanácsadás 

 EVS program (küldő-fogadó szervezet) 

 Eurodesk-partner 

 Irodai szolgáltatások 

 Képzések, konferenciák szervezése 

 Baranyai Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum működtetése 

 Pécsi Ifjúsági Kerekasztal működtetése 

 
1.5. Komplex megyei-város szolgáltató irodahálózat 

 

A Nemzeti Ifjúságkutató Intézet Ifjúság 2000 elnevezésű kutatási anyaga az ifjúsági 

rétegeket a rendszerváltozás nyertesei és vesztesei nagyobb kategóriákba sorolta. A 

nyertes és vesztes rétegek közötti elválasztás fő dimenziójaként többek között a 

tudástőkéhez és az anyagi tőkéhez való hozzájutást jelölte meg.  
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A pécsi és kisvárosi kedvezőbb helyzet mögött is megtalálhatók a hátrányos 

helyzetben élő „vesztes” fiatalok rétegei. A tanulmány szerint „vesztes” helyzetbe 

azok a fiatalok kerülnek, akik nem képesek alkalmazkodni az információs társadalom 

követelményeihez. Nem beszélnek nyelveket, nem ismerik a számítógépet és ezért 

kimaradnak az egyre fontosabbá váló hálózatokból, például az Internetből.  

Rossz anyagi helyzetük miatt lehetőségük sincs hátrányaik csökkentésére. Ezeknek 

a fiataloknak kitörési lehetőséget tudástőkéjük megteremtése és bővítése nyújthatna. 

Ennek eszköze lehet a modern hálózati világba történő bekapcsolódás, valamint az 

információs deficit csökkentése. 

 

Baranya megye az ország legdélibb megyéje, aprófalvas jellegű 301 településsel, 

köztük igen sok nehezen megközelíthető zsáktelepüléssel. Ezeken a településeken, 

térségekben élő fiatalok tanulási, munkához jutási esélyei alacsonyabbak, mint egy 

nagyvárosban, az információhoz való hozzájutás lehetőségei korlátozottabbak. 

 

A Tetthely Ifjúsági Információs és Tanácsadó Központ működésének fő feladatául 

tűzte ki ennek a „vesztes” rétegnek a felzárkóztatását, hátrányaik csökkentését. E 

célok megvalósítása érdekében született meg az elképzelés, hogy ki kellene alakítani 

egy komplex ifjúsági-szolgáltató irodahálózatot Pécsen. Ennek kialakításánál már fel 

lehet használni azokat a tapasztalatokat és kapcsolati tőkét, melyekre a Baranya 

Ifjúságáért Nonprofit Kft. tett szert miközben hasonló elképzelésektől vezérelve 

irodahálózatot épített ki Baranya megyében. Ezen ifjúsági szolgáltató hálózat tagjai a 

megye minden részében megtalálhatóak. 

 

A városon belüli irodahálózat kialakításával elképzeléseink szerint bővül azoknak a 

köre, akikhez képesek leszünk eljuttatni a Tett-Hely iroda szolgáltatásait. Könnyű 

ugyanis belátni, hogy hiába rendelkezik az információk széles spektrumával egy 

ifjúsági iroda és bármennyire naprakészek is ezek az adatbázisok, az egész nem éri 

el a szándékolt hatást, ha nem képesek eljutni a célcsoportjához. Emiatt az 

irodahálózatot úgy terveztük kialakítani, hogy az lefedje a város teljes földrajzi 

kiterjedését, külön koncentrálva a leszakadó, szegényebb kerületekre.  
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Az irodák elhelyezésénél igyekeztünk figyelembe venni, hogy hol jelentkeznek 

fokozottabban azok a problémák és veszélyhelyzetek, melyeknek kezelése szintén 

feladatát képezheti a Tett-Hely irodának. Ezért több irodánk is külvárosi részen, vagy 

lakótelepen működik. 

 

Az egyes végpontokon ugyanazoknak az alapszolgáltatásoknak a biztosítását 

szeretnénk elérni (helyi sajátosságok figyelembevételével), mint a központi irodában, 

kiegészítve a végpontot működtető partnerünk már meglévő saját szolgáltatásaival. 

Ezek közül azokat, amelyek adatbázisok felhasználásán alapulnak azok 

rendelkezésre bocsátásával, amelyek pedig személyes tanácsadást és/vagy 

ügykezelést igényelnek a szolgáltatást nyújtó személynek a hálózaton belüli 

fogadónapok tartásával (rotációs rendszer) valósítjuk meg. Nagy hangsúlyt fektettünk 

az irodahálózat számítástechnikai felszereltségére, hiszen napjainkban az 

informatikai ismeretek elengedhetetlenné váltak ahhoz, hogy valaki eredményes és 

sikeres életutat futhasson be, így a végpontok számítógépekkel és ahol elérhető, 

szélessávú Internet kapcsolattal rendelkeznek. 

 

Az irodahálózat kialakítása és működtetése során a helyben működő szervezetekre 

(egyesületek, alapítványok), művelődési intézményekre, önkormányzatokra 

támaszkodtunk. Ezzel a hálózat kialakításának költségeit meg tudtuk osztani, 

másrészt olyan civil szervezeteket vontunk be a projekt megvalósításába, amelyek 

az adott területen rendelkeztek helyismerettel, társadalmi beágyazottságuk és 

elismertségük kellő mértékű. Ily módon olyan személyeken keresztül juttathatunk el 

információkat a gyermek- és ifjúsági korosztályokhoz, akik hitelesebbek tudnak lenni 

a hivatalos tájékoztatásnál. 

 

A jövőbeni célok közül nem a végpontok számának növelése, hanem szolgáltatási 

köreiknek bővítése, minőségi fejlesztése (mind a szolgáltatások, mind a kiszolgálási 

körülmények) áll elsődleges helyen. Ezen kívül szeretnénk hangsúlyt fektetni az iroda 

jelleg egyensúlyozása érdekében a közösségi térré való fejlesztésre, ami azt 

jelentené, hogy a fiatalok nemcsak információért térhetnének be, hanem lehetőségük 

lenne szórakozni, művelődni, ismerkedni, kapcsolatokat építhetnének, 

bekapcsolódhatnának a helyi civil szervezeten keresztül az ifjúsági munkába, ezzel 

segítve a helyi fiatalok közösséggé formálódását. 
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1.6. Baranyai Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum 

A Baranyai Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum létrehozását a Baranya 

Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány valamint a Pécsi Ifjúsági Centrum Iroda 

kezdeményezte 1997. májusában.  

 

A megalakításhoz mindkét szervezet pályázaton nyert támogatást a Gyermek és 

Ifjúsági Alapprogram Tanácsától. A közösen megrendezett „Baranya Ifjúsága az 

Ezredfordulón” c. konferencián a megjelent közel hatvan gyermek- és ifjúsági és az 

őket támogatói civil szervezet képviselői megbíztak egy munkacsoportot a Fórum 

szervezeti és működési feltételeinek megteremtésére. A munkacsoport tárgyalásokat 

kezdett a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének képviselőivel, akik nyitottak 

voltak a kezdeményezésre. 

 

1997. szeptember 13-án a civil szervezetek megállapodtak a Fórum szervezeti 

felépítésében és megválasztották a Fórum Korosztályi- és Támogatói 

Tárgyalócsoportját. A szervezetek döntése szerint három tárgyalócsoport állt fel 

(korosztályi: 5 szervezet, támogatói: 5 szervezet, önkormányzati: 5 képviselő). Ezek 

plenáris ülésen konszenzussal: véleményezik az Önkormányzat gyermekeket és 

ifjúságot érintő előterjesztéseit, kezdeményezéseikkel segítik gyermek és ifjúsági 

feladatainak ellátását, bizonyos kérdésekben, főleg a nyilvánosság felé, 

állásfoglalásokat tesznek. 

 

A Fórum alakuló plenáris ülésére 1997. december 23-án került sor, ahol aláírásra 

került a Fórumot létrehozó megállapodás és a jelenlévők elfogadták az ügyrendet. 

 

A Fórum első ülésén kezdeményezte a Baranyai Ifjúsági Információs és Tanácsadó 

Központ létrehozását, állásfoglalásában kérte az Önkormányzattól a civil szervezetek 

Közgyűlésben való tanácskozási jogú részvételét szabályozó SZMSZ rendelkezés 

módosítását és, hogy gondoskodjon a Titkárság működési feltételeiről. Az 

Önkormányzat módosította SZMSZ-ét, ezzel tanácskozási jogot biztosított a Fórum 

civil oldalának és a Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítványt kérte fel a 

Fórum Titkárságának működtetésével.  



16 

 

A Közalapítvány döntése alapján 2002. január 1-től az általa alapított Baranya 

Ifjúságáért Kht. vette át a Baranya Megyei Önkormányzat Ötv-ben foglalt gyermek, 

és ifjúsági jogok érvényesítéséhez kapcsolódó feladatainak ellátását, többek között a 

Fórum Titkárságának működtetését. 

 

A Fórum teret kíván biztosítani a baranyai gyermek és ifjúsági szervezeteknek, hogy 

szakmai erőforrásaikat integrálni tudják és hallassák hangjukat az önkormányzatok, a 

kormányzat, illetve a nyilvánosság felé. Ezt szolgálják azok a konferenciák, szakmai 

napok, képzési programok, amelyeket a Fórum szervez. 

 

A Fórum működésének eredményei:  

Fórum lehetőséget biztosított a civil szervezetek egymás, illetve az Önkormányzat 

közötti kapcsolatainak kiépítésére. A Tett-Hely Baranyai Ifjúsági Információs és 

Tanácsadó Központ, majd később a Baranya Ifjúságáért Kht. létrehozása, amely 

ellátja Baranya megye, illetve Pécs város ifjúsági feladatait civil szervezetek, a 

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének és Pécs MEGYEI JOGÚ Város 

Önkormányzatának közreműködésével. A Fórum civil oldala tanácskozási joggal 

rendelkezik a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésében, Oktatási Ifjúsági és 

Sportbizottságában, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságában és Kulturális 

Bizottságában. Ezen kívül részt vesz a megye ifjúsági külügyi munkájában, drog 

prevenciós, turisztikai, ifjúságpolitikai, környezetvédelmi, stb. programjaiban. 

 

A tárgyalócsoport tagjainak jogosultságát a Baranya Megyei Önkormányzat 

tárgyalócsoportja esetében a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése, a többi 

tárgyalócsoport esetében A Baranya megyében működő gyermek- és ifjúsági 

szervezetek, illetve a gyermek- és ifjúsági korosztályok érdekérvényesítését 

támogató szervezetek saját szabályok szerint adott felhatalmazása biztosítja. 

 
1.7. A Pécsi Ifjúsági Kerekasztal 

A Kerekasztal létrehozásának célja, hogy a városban a gyermek és ifjúsági 

korosztály érdekei, igényei megjelenjenek az önkormányzat ifjúságot érintő 

döntéseinek meghozatala során.  
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A fiatalok reprezentációjának megteremtése eredményeképp kialakulhat az 

egységes ifjúsági érdekképviselet, a fiatalok egymás közötti párbeszéde elősegítheti, 

hogy az önkormányzat konkrét kezdeményezéseket konkrét támogatások 

nyújtásával tudja segíteni.  

 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata többször jelezte nyitottságát a fiatalok felé, 

és most a civil szervezeteken, diák- és hallgatói önkormányzatokon, politikai ifjúsági 

szervezeteken a sor, hogy az önszerveződés útján létrejövő szervezeti erő 

alkalmazásával legyenek partnerek, ha kell nyomásgyakorló tényezők az 

önkormányzat mellett vagy akár azzal szemben is.  

A Kerekasztal két tárgyalócsoportból épül fel (Korosztályi Tárgyalócsoport; 

Önkormányzati Tárgyalócsoport). A tagság a Korosztályi Tárgyalócsoportban a 

szándéknyilatkozat megtételével keletkezik. A tagság egy éves időtartamra szól, azt 

minden évben meg kell újítani. Az Önkormányzati Tárgyalócsoportban a tagság az 

Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Bizottsága tagságának elnyerésével egyidejűleg 

automatikusan keletkezik és folyamatosan fennáll a bizottsági tagság teljes ideje 

alatt. A Korosztályi Tárgyalócsoport tagjai közül elnököt választ, aki automatikusan 

az egész Kerekasztal elnöke lesz. Az Önkormányzati Tárgyalócsoportot a bizottsági 

elnök vezeti. 

 

A Korosztályi tárgyalócsoport felépítése: 

 A Pécsen működő felsőoktatási intézmények hallgatói önkormányzatainak 

képviselői. 

 A pécsi középiskolák diákönkormányzatainak képviselői. 

 A pécsi gyermek- és ifjúsági korosztályokkal foglalkozó, azokat támogató civil 

szervezetek képviselői. 

 A politikai pártok ifjúsági szervezeteinek képviselői. 

Az Önkormányzati Tárgyalócsoport felépítése: 
 

Az Önkormányzati Tárgyalócsoportot a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Bizottságának rendes tagjai alkotják, valamint 

tanácskozási joggal részt vehetnek a Kerekasztal ülésein a bizottság munkáját segítő 

szakértők. 
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A Kerekasztal havi rendszerességgel (minden hónap harmadik csütörtökén) üléseket 

tart, ahol megvitatásra kerülnek a gyermek és ifjúsági korosztályokat érintő aktuális 

témák. Rendkívüli ülések kezdeményezésének joga mindkét tárgyalócsoport 

számára biztosított. Ugyan így megvan a lehetőség arra, hogy bármelyik 

tárgyalócsoport kezdeményezze valamely téma plenáris ülésen való megvitatását. 

Minden szervezet képviselője, valamint a bizottsági tagok egy-egy szavazattal 

rendelkeznek. Az ülések határozatképességéhez a tagok egyharmadának jelenléte, 

míg határozat/döntés hozatalhoz a jelenlévők kétharmadának támogató szavazata 

szükséges. A Kerekasztalnak módjában áll megállapodást kötni, valamint 

állásfoglalást, javaslatot kibocsátani. 

 

1.8. Európai Önkéntes Szolgálat 

A Baranya Ifjúságáért Kht. küldő és fogadó szervezetként is részt vesz az Európai 

Bizottság programjában. A program lényege, hogy az önkéntesen jelentkező fiatalok 

megismerkedjenek más európai országok kultúrájával, az ott élő fiatalokkal, a 

kölcsönös tapasztalatcsere által csökkenthetők a különböző előítéletek, és 

együttműködések kiépítésével közösen használhatják ki a különböző pályázati 

lehetőségeket.  

 

A Kft célja, hogy a helyi fiataloknak segítsen fogadó szervezetet találni külföldön, 

amelynél önkéntes munkát végezhet 6-12 hónapig. Jelenleg rendszeresen két főt 

fogadunk és három-négy főt küldünk külföldre. Mellettük egyre több érdeklődő is van, 

akiknek jelenleg csak tájékoztatást nyújtunk, esetleg fogadó szervezetet keresünk és 

egyre több fiatal érdeklődik külföldről is irántunk. 2006-tól rövidtávon (3 hét - 6 hónap) 

is fogadunk önkénteseket. 
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2. A Baranya Ifjúságáért Közhasznú Nonprofit Kft Tett- Hely 

Hálózattal kapcsolatos célkitűzései 

A Tett - Hely Hálózat minőségbiztosításnak célja, hogy a szolgáltató pontok 

szolgáltatásainak színvonala a felhasználói elvárásoknak megfelelő legyen.  

A szolgáltató pontok mindenkor tisztában legyenek azzal, hogy milyen színvonalon 

működnek, mit kell tenniük a pozitív változások érdekében és ehhez megkapják a 

szükséges segítséget, iránymutatást, mintákat, módszereket. 

A minőségbiztosítás a Tett- Hely Hálózat és az egyes szolgáltató pontok 

menedzselésének szerves része. Következésképpen minden, a szolgáltató pont 

menedzsment elemzésére, működésére és fejlesztésére irányuló tevékenységben 

(pl. képzés), szervezett módon, minden más elemmel összehangolva kell 

megjelennie.   

A szolgáltató pont hálózat egésze szintjén a menedzsment és a minőség 

összefüggése hasonlóképpen fennáll.  

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a hálózatfejlesztés, kiszolgálás minden egyéb 

funkcióját össze kell hangolni a minőségbiztosítás működésével, követelményeivel. 

Különösen fontos elemek: a képzés, mentorálás, a minősítés, a monitoring, az 

elismerő díjak alkalmazása.  

3. A hálózatfejlesztés  

 

3.1. Tetthely- Hálózat tagjai  

A Tett-Hely Hálózat 20 szolgáltató pontból állt, melyből Pécs Megyei Jogú Város 

területén 6 iroda, a megyében pedig további 14 iroda működött. A 21 szolgáltató pontból 11 

pont önkormányzat vagy önkormányzati intézmény, 7 civil szervezet, 3 pedig 100%-ban 

önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit gazdasági társaság keretein belül működött. 

A 21 pont által nyújtott szolgáltatások minősége heterogén volt, nem tudott a hálózat 

egyenszilárdságú hálózatként működni, a Tett-Hely név nem funkcionált védjegyként, 

ez alapozta meg a minőségirányítási rendszer bevezetésének szükségességét. 
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3.2. A  minőség: 

Claus Möller, dán szakember szerint a minőség összetett fogalom, amelyet a 

személyes minőség, a csapat minősége határoz meg, továbbá megkülönböztet puha 

és kemény minőséget. 

- A személyes minőség az önbecsülés alapja, amellyel saját igényeinknek és 

mások elvárásainak felelünk meg. Kemény és puha minőségből tevődik össze 

(kemény minőség: képesség, képzés, készségek, tapasztalat, teljesítmény, 

gyakorlat erőnlét; puha minőség: akarat, hozzáállás elkötelezettség, 

kapcsolat). 

- A csapat minősége: magasabb fokozat a személyes minőségnél, amelyben a 

csapattagok elvárásainak kell megfelelni . „A minőségfejlesztési program 

alapja minden szervezetben a csoportok minősége” 

A szolgáltatás minőségét a használó értékeli, számára ez nem más, mint az hogy, 

mennyire elégíti ki igényeit, követelményeit, elvárásait. A használó véleményét a 

kemény (technikai minőség: nyitvatartási idő, használati útmutató, terek elrendezése, 

megközelíthetőség stb..), és a puha (azaz emberi: szolgáltató beállítottsága, 

kedvessége, rugalmassága, panaszok kezelése, helyiség hangulata stb..).” /Zalainé: 

Minőség és könyvtár 

 

3.3. Minőségbiztosítás 

A minőségbiztosítás olyan előre megtervezett és módszeresen végrehajtott 

tevékenység, amelynek célja, hogy biztosítsa az ügyfél bizalmát egy termék, 

szolgáltatás minőségi követelményeknek való megfeleléséről. 

A minőségbiztosítás tehát a minőségügyi rendszer keretein belüli mindazon 

tevékenységek, intézkedések, szervezési és fejlesztési módszerek összességét 

jelenti, amelyek nem konkrét hibákat, hanem a hibázás lehetőségeit szüntetik meg. 

A minőségbiztosítás feladata ezért elsősorban az állandó folyamatjavítás, a 

felesleges, hozzáadott értéket nem termelő tevékenységek csökkentése. 
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3.4. Monitoring 

Kidolgozásra került egy új, a hálózati szolgáltató pontok szolgáltatásait és a hálózati 

aktivitást egyaránt vizsgáló monitoring rendszer. 

Mi vizsgál a monitoring? Minőséget! 

A szolgáltató pontok elsődleges minőségét az fejezi ki, hogy az igénybevevők, 

szükségleteikhez mérten, milyen színvonalú szolgáltatást kapnak, az adott 

körülmények között reálisan megvalósítható követelményeikhez képest. A szolgáltató 

pont valóban a szándékolt hatást éri-e el az igénybevevők, a szolgáltatások 

érdekeltjei - elsősorban a helyi közösség - irányában. 

A szolgáltató pontok másodlagos minőségét az fejezi ki, hogy a szolgáltató szervezet 

és annak működése milyen, intézményes, a gyakorlatban érvényesülő garanciákat 

nyújt arra vonatkozóan, hogy az elsődleges minőség, az igénybevevői elvárások és a 

szolgáltatások technológiai követelményeinek változásához igazodva, folyamatosan 

biztosítva legyen. 

A monitoring rendszer 2 fő helyszíni látogatásakor gyűjtött személyes 

tapasztalatokkal és egy, ez alkalommal kitöltésre kerülő egységes monitoring ív 

feldolgozásával, továbbá a hálózati aktivitás mérhetővé tételével képes felmérni a 

szolgáltató pont státuszát, melyekhez a szervezeti és működési szabályzatban 

deklarálásra került feladat és hatáskörök rendelődnek. 

3. 4.1. Hálózati partner 

3. 4.1.1. Tagsági kritériumok 

- Alapfeladatok teljesítése: információnyújtás, tanácsadás, közösségfejlesztő 

folyamatok közvetítése a célcsoport felé. 

- Tanácskozási, véleményezési joggal  való részvétel évi négy Hálózati Tanács 

ülésen 

- Egységes arculati elemek használata 

3.4.1.2. Jogosultsága 

- Szakmai információk (mindennemű) elérése 

- Honlap használata 

- Szakmai könyvtár használata 
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- Eszközök (IKT, sport, egyéb) kölcsönzése 

- Kedvezményes, hálózati képzéseken, szakmai programokon való részvétel  

- Másodlagos prioritás fejlesztési lehetőségek esetén 

 

3.4.2. Hálózati Tag 

3.4.2.1. Tagsági kritériumok 

- Alapfeladatok teljesítése: információnyújtás, tanácsadás, közösségfejlesztő 

folyamatok közvetítése a célcsoport felé. 

- Jelenlét évi négy Hálózati Tanács ülésen 

- Egységes arculati elemek használata 

- Havi statisztika vezetése, melyet a Programközpontnak is eljuttat  

- A hálózat, ill. a hálózati tagok munkáját segítő, fejlesztő programot 

kezdeményez és/vagy valósít meg (évente min. egyet) 

- Legalább másik három hálózati taggal együttműködésben, kapcsolatban áll 

- Hálózat céljaihoz kapcsolódó programjait a honlapon közzé teszi 

- Jelenlét a havi hálózatfejlesztő munkacsoportokon 

- Részvétel a Hálózat képzésein évente két alkalommal 

- Mentor, monitor rendszer működésében való részvétel 

3.4.2.2. Jogosultsága 

 Szavazati jog a Tanács határozatainak megalkotásához 

 Szakmai információk (mindennemű) elérése 

 Honlap használata 

 Szakmai könyvtár használata 

 Eszközök (IKT, sport, egyéb) kölcsönzése 

 Eszközök (IKT, sport, egyéb) tartós használatba adása 

 Konferenciákon való részvétel lehetősége 

 Ingyenes belső tanácsadás 

 Képzéseken, látó utakon való részvétel lehetősége 

 Szolgáltatásainak hirdetése 

 Elsődleges prioritás fejlesztési lehetőségek esetén 

 „Tett-Hely” védjegy használata 
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3.4.3. A Monitorozás eredménye, felzárkóztatás 

A Tett-Hely Hálózat 20 szolgáltató pontjából 6 haladta meg a tagi szint 

követelményeit, 6  kapott partneri minősítést 8 nem ütötte meg a partneri szolgáltató 

pont színvonalát. A 8 szolgáltató pontból 4 vállalta a felzárkóztatással járó többlet 

feladatokat, 4 nem mutatott együttműködési hajlandóságot, ezért kizárásra került. A 

program ideje alatt 6 új szervezettel vettük fel a kapcsolatot, melyek ifjúsági 

információ és tanácsadó pontokat működtettek, akik megismerve és elfogadva 

céljainkat és működési elveinket beléptek a hálózatba. 

A monitoring során elkészített diagnózis alapjául szolgált a 4 felzárkóztatásra váró 

szolgáltató pont és az új belépők felkészítésére fókuszáló képzésnek, ahol a 

résztvevők az általános problémákra fókuszált felkészítést, a szolgáltató pontok 

menedzseléséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket kaptak, melyet 

összefoglaló néven alapképzésnek hívunk: 

- ifjúsági információ szolgáltatás módszertana 

- Ifjúsági tanácsadás 

- ifjúsági munka jogi környezete 

- szolgáltatás szervezés, szolgáltatásmenedzsment 

- ifjúsági programszervezés 

 

Ezután a hálózatban tevékenykedő mentorok, szervezetre szabott, hosszabb távon is 

támogatást biztosító, tanácsadói segítségnyújtása következett, melyet kiegészítettek 

a szervezeti élet informális tanulást segítő elemei. 

Ebben a rendszerben a tudásátadás mellett a helyi közösségért felelősséget érző, 

hálózati értékrend és szervezeti kultúra átadása, valamint az új infó-pontok a már 

meglévő hálózat munkájába történő integrálása is megvalósult. 

A mentor hálózat működésével párhuzamosan közös mentorálási alkalmakon az 

alábbi témákat dolgoztuk fel közösen:  

 Önkéntesség 

 Amit a szerződésekről tudni illik 

 Civil számadó szolgálat 
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 Rendezvény,- és programszervezés 

 Működésünk jogszabályi környezete 

 Közösségfejlesztés, közösségfejlesztő játékok 

 Stratégiai tervezés 

 Marketing- van élet a facebook után 

 Szerhasználat- felismerés, cselekvés 

 Kiégés elleni módszerek, motivációs lehetőségek 

 

Ezen túl kidolgozásra került a hálózaton belüli minősítés folyamata. 

 A program során 1 alkalommal sor került a szolgáltató pontok helyszíni 

megismerését lehetővé tevő végpontjárásra, 2 alkalommal tartottunk Hálózat napját, 

ahol hálózati díjjal jutalmaztuk a legaktívabb tagjainkat valamint köszönetet 

mondtunk a szolgáltató pontokon tevékenykedő önkénteseinknek, a hálózati tanács 

ülésezett 8 alkalommal, valamint munkacsoport üléseket tartottunk 19 alkalommal. A 

két év alatt 4 alkalommal szerveztünk hálózati képzést, melyeken az alábbi témákat 

dolgoztuk fel: 

- Tett-Hely Hálózat áttekintése 

- Minőségirányítás bevezetése a Tett-Hely Hálózatban  

- Ifjúsági információs és tanácsadó szolgáltatások rendszere 

-  Egyedül nem megy- hálózatok szerepe  az ifjúsági munkában 

-  Kommunikáció  

-  Forrásszervezés 

-  Projektek, pályázatok világa 

-  Drogprevenció a napjainkban 

-  Rendezvény és programszervezés 

-  Nem vagy egyedül - Tehetséggondozó  Hálózat Magyarországon 

-  Gyakorlat teszi a mestert- Hálózati tagok programbemutatása 

 

Felülvizsgálatra került a hálózat szervezeti és működési szabályzata mely 

meghatározza a hálózat működését. 
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4. A hálózat működése és szervei 

4.1. A Hálózat küldetése 

Megyei szintű, egyenszilárdságú hálózat működtetése által, az ifjúsági szolgáltatások 

segítése, azzal a céllal, hogy a fiatalok lehetőségekhez, információkhoz jussanak. 

 4.2. A Hálózat stratégiai prioritásai 

1. Működteti a hálózatot 

2. Információt továbbít 

3. Hálózatfejlesztés 

4. Kapcsolatokat épít 

5. Érdeket képvisel 

 

4.3. Hálózati Tanács:  

A Hálózati Tanács a Hálózat legfőbb döntéshozatali szerve.  

4.3.1. Feladatok 

 Hatáskörébe tartozik a Működési Szabályzat elfogadása, módosítása.  

 Döntést hoz a Hálózat céljait, működését, fejlesztését érintő kérdésekben.    

 Dönt az új tagok felvételéről, a tagság megszűntetéséről. 

 Évente meghatározza a tagok besorolását a tagsági szintekbe. 

 Évente meghatározza tagsági díj mértékét.  

 Közös programok szervezése, értékelése, ellenőrzése.  

 Pályázati programok előkészítése. 

 A belső monitoring és mentorálás rendszerének kidolgozása. 

 Feladatai hatékonyabb ellátásához eseti munkacsoportok működését 

kezdeményezheti. 

4.3.2. Döntéshozatal 

A Tanács döntésképességéhez a tagság fele, plusz egy fő szükséges. Amennyiben 

a Tanács határozatképtelen az ülés az eredeti meghívóban feltüntetett időpontban 

ismételten összehívásra kerül és itt a jelenlévők számától függetlenül 
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határozatképesnek minősül a testület. A Tanács legalább negyedévente egyszer 

ülésezik. 

4.4 . A Hálózat elnöke 

Elnököt évente választ a Tanács.  

Az elnök képviseli a Hálózat érdekeit, valamint gondoskodik a Hálózat mindennapi 

működéséhez szükséges feladatok ellátásáról. 

A Hálózatot az elnök képviseli. 

4.5. Állandó munkacsoport 

A munkacsoport keretében a hálózat tagjai havi rendszerességgel dolgoznak az 

aktuális feladatokon, programok kidolgozásán, a döntések előkészítésén, a Tanács 

által hozott döntések végrehajtásán.  

4.6. Programközpont 

Lehetőségeihez mérten biztosítja a Hálózat működtetéséhez szükséges személyi 

(Hálózati koordinátor) és infrastrukturális hátteret.  

Megteremti a Hálózati Tanács működésének feltételeit, továbbá a mentorálás és a 

monitoring feltételeit. 

A Programközpont szakmai felügyeletet gyakorol a tagok felett, a Tanács által 

elfogadott szabályoknak, normáknak megfelelően. Amennyiben eltérést tapasztal, azt 

a következő Tanács ülésén jelzi.  

4.7.  Hálózati koordinátor 

Segíti a hálózat mindennapi működtetését, a Hálózati Tanács döntéseinek 

végrehajtását.  

Koordinálja a hálózati erőforrások egyenletes illetve célszerinti elosztását. 

Közvetíti a Hálózat Tagjai felé a Programközpont (Baranya Ifjúságáért Közhasznú 

Nonprofit Kft.) szakmai ajánlásait, koordinálja a hálózat szakmai munkáját, közös 

programjait.  

Segíti a Hálózati Tanács elnökének munkáját, mellette titkári feladatokat lát el pl, 

levelezés, jegyzőkönyv vezetés stb. 
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5.  A „Tett-Hely” védjegy minőségi tartalma 

5.1. Szakmaiság 

A hálózat tagjai az ifjúság igényeiből kiinduló, együttműködéseken alapuló, illetve azt 

fejlesztő igényes szolgáltató programok tervezésére és megvalósítására törekednek. 

5.2. Megbízhatóság 

A tagok tevékenységük során folyamatos, megbízható, kiszámítható, minőségi 

partneri viszonyban megvalósuló munkát végeznek.  

A közös projektek megvalósítása kölcsönösen elfogadott megállapodások alapján 

történik. 

A hálózat tagjai - közös projekt esetén – visszajelzésekkel segítik egymás munkáját. 

5.3. Hitelesség 

A Hálózat tagjai folyamatos önértékelés, hálózati monitoring tevékenység mellett 

saját működésükkel hitelesítik a hálózat tevékenységét. 

5.4.  Együttműködés 

A céloknak megfelelően folyamatosan bővül a kapcsolatrendszer a tagok között, a 

Hálózat szintjén és külső partnerek szintjén egyaránt. Ebből következően a tagok 

közötti kapcsolatok mennyisége, minősége a hálózat működésének legfőbb 

indikátora. 

A hálózat szintjén alapvető etikai elvárás egymás munkájának kölcsönös tisztelete, a 

kitűzött célok érdekében a hatékony és partneri együttműködés, valamint az alkotó 

részvétel a hálózat közösségi tervező folyamataiban és azok megvalósításában. 

5.5 Nyitottság 

A Hálózat nyitott, együttműködésre törekvő, és fogékony a tevékenységét megújító 

törekvések iránt. 
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5.6. Függetlenség 

A Hálózat a nonprofit szektor önazonosságának erősítése érdekében pártpolitikától 

mentesen kifejezetten civil szakmai tevékenységet fejt ki és ezt elvárja tagjaitól is. 

5.7. Folyamatosság 

A hálózat tagjaival szemben követelmény, hogy folyamatosan vegyenek részt a 

Hálózat tevékenységében, a Hálózat rendezvényein. Megvalósítandó programjaikat 

közreadják az erre a célra rendszeresített internetes felületen. 

6. A minőségirányítási rendszer elemeinek leírása, a 

szabványban megfogalmazott követelmények kielégítésének módja 

A hálózat szolgáltató pontjainak, az  ifjúsági információs és tanácsadó irodáknak 

elsődleges tevékenysége az információszolgáltatás és a tanácsadás.  

Az információs és tanácsadó szolgáltatások egymást kiegészítve integráltan és 

egyenlő súllyal jelennek meg az iroda segítői tevékenységében.  

Az iroda által nyújtott, az információs és tanácsadó szolgáltatásokat kiegészítő egyéb 

szolgáltatások vagy az iroda által végzett, az információs és tanácsadó munkához 

csak részben kapcsolódó tevékenységek nem hátráltatják az ifjúsági információs és 

tanácsadó szolgáltatások szakmai-etikai normák szerinti működését.  

6.1.  Szolgáltatások  

Az alapkritériumok között meghatározott szolgáltatásait ingyenesen nyújtja az iroda.  

A szolgáltatásokat mindenki számára, mindennemű megkülönböztetés nélkül nyújtja. 

Mindezek figyelembevételével az iroda elsődleges célcsoportja a 14-29 éves 

korcsoport.  

Az ügyfelekkel való kapcsolat kialakításakor, illetve az ügyfélmunka során figyelembe 

veszi a Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsége 

Szakmai-etikai Kódexében leírtakat és a Személyes adatok védelméről és a 

közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásait.  
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Szolgáltatásainak igénybevételéről nyilvántartást vezet melyben legalább az 

igénybevevők száma, hozzávetőleges kora, az igénybevett szolgáltatás típusa 

rögzítésre kerül.  

6.1.1. Információszolgáltatás  

Az alábbi területeken végez információgyűjtést-és szolgáltatást az iroda:  

 helyi, regionális és országos kulturális programok, rendezvények  

 helyi sportolási lehetőségek, helyi, regionális és országos sportrendezvények  

 helyi, regionális és országos közoktatási és felsőoktatási információk pl. 

iskolatípusok, intézmények, oktatott szakok és szakmák, felvételi eljárások, 

iskolarendszeren kívüli képzési lehetőségek  

 helyi egészségügyi ellátások pl. egészségügyi intézmények alapadatai, nyitva 

tartása, iskolaorvosi szolgálat alapadatai 

 helyi szociális ellátások pl. szociális és humán szolgáltató intézmények 

alapadatai, nyitva tartásuk, pénzbeli ellátások fajtái és a hozzájuk tartozó 

jogosultságok, természetbeni ellátások fajtái és a hozzájuk tartozó jogosultságok  

 helyi hivatalok pl. alapadatok, nyitva tartás 

 országos hatáskörű hivatalok, hatóságok; alapadatok pl. minisztériumok, állami 

szervek, országgyűlési biztosok 

 helyi és megyei önkormányzatok; alapadatok pl.  helyi önkormányzati képviselők 

névjegyzéke 

 helyi, regionális és országos olcsó szálláslehetőségek pl. kulcsosház, turistaház, 

kollégium, ifjúsági szálláshely kategóriákban alapadatok, nyitva tartás  

 országos utazási és szállás kedvezmények pl. MÁV és VOLÁN hivatalos 

kedvezmények, diákigazolvánnyal igénybe vehető kedvezmények  

 helyi és regionális munkalehetőségek pl. a helyi és regionális médiában 

megjelenő hirdetések 

 munkanélküli ellátás pl. a munkanélküli ellátások típusai, igénybevételük módja  

 helyi albérletek pl. a helyi médiában megjelenő hirdetések  

 helyi, regionális és országos pályázatok pl. a pályázat kiírása, adatlapok 

elérhetőségei  
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 helyi és regionális segítő-és krízisellátó helyek pl. átmeneti elhelyezést nyújtó 

intézmények, drogambulanciák, telefonos segítőhelyek kategóriákban 

alapadatok, nyitva tartás  

 ifjúsági információs és tanácsadó szolgáltató helyek pl.  Eurodesk Irodák  

 az európai mobilitással összefüggő alapinformációk  

Az információkat elsősorban az iroda munkatársai szolgáltatják. Az iroda a 

rendelkezésére álló információkat vagy az "információs törzset (gyűjtött információk  

forrásai, alapadatai elsősorban számítógépen rögzíti és tárolja.  

Az iroda "ügyfélrendszerben", mely lehet  szabad polcos elhelyezésű vagy faliújság-

jellegű is, elhelyezi az információk egy részét oly módon, hogy az ügyfelek önállóan 

is tájékozódhassanak.  

Az irodában hozzáférhető információk minden esetben tartalmazzák legalább 

aktualitásuk kezdetének és/vagy lejártának idejét.  

6.1.2.Tanácsadás  

Az irodában az alábbi tanácsadások működnek:  

 pszichológiai-mentálhigiénés vagy életvezetési-életszervezés,i  

 továbbtanulási, 

 további önként vállalt pl, jogi, karriertervezési, családtervezési. 

A tanácsadásokat megfelelő szakmai képesítéssel rendelkező tanácsadók végzik.  

Az egyes kötelező tanácsadások hetente legalább 2 órában működnek.  

A tanácsadást nyújtó szakemberek az irodára vonatkozó szakmai-etikai előírások 

szerint végzik munkájukat.  

Az irodában működő egyéb tanácsadások nem hátráltatják az alaptanácsadások 

igénybevételét és folyamatos működését.  
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6.2. Személyi feltételek  

Az ifjúsági információs és tanácsadó irodában legalább egy főállású, teljes 

munkaidőben foglalkoztatott alkalmazott dolgozik.  

Az irodában alkalmazottak heti munkaideje összesen - a tanácsadókat ide nem 

számítva - meghaladja, de legalább eléri a 40 órát.  

Az iroda rendelkezik szakmai vezetővel. A szakmai vezető az iroda vezetője.  

Az irodavezető szakirányú humán felsőfokú végzettséggel és/vagy legalább 3 éves 

tapasztalattal rendelkezik ifjúsági információ és tanácsadás területén.  

Az irodában teljes vagy részmunkaidőben, illetve megbízási szerződéssel vagy más 

munkavégzésre irányuló jogviszonyban dolgozó munkatársak ismerik az 

alapszolgáltatások nyújtásának rendjét, szabályrendszerét. 

6.3. Technikai feltételek  

Az iroda épületének homlokzatán megjelenik a Tett-Hely Hálózat arculati táblája és a 

nyitva tartás rendje.  

Az iroda minimum 20 m2 alapterületen működik. Az iroda legalább két helyiségből áll; 

külön folyik az ügyfélfogadás és a tanácsadás, amennyiben térben nem tud, időben 

különül el a két funkció.  

Az iroda rendelkezik legalább egy darab telekommunikációra is alkalmas 

számítógéppel, nyomtatóval, önálló telefonvonallal. Az irodában megfelelő bútorzat 

áll rendelkezésre egyszerre legalább 3 ügyfél kiszolgálására.  

Az iroda hetente legalább 3 napot tart nyitva, minimum 24 órában vehetik igénybe 

szolgáltatásait az ügyfelek.  Az iroda legalább 1 hétköznapon 18 óráig tart nyitva.  

6.4.  Intézményi/szervezeti feltételek  

Az iroda rendelkezik szervezeti-és működési szabályzattal.  
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Ha az iroda nem önálló intézmény és anyaszervezete nem teszi lehetővé a külön 

szervezeti-és működési szabályzat kialakítását, az irodára is vonatkozó szervezeti-és 

működési szabályzat rögzíti az iroda működésére vonatkozó előírásokat.  

A nem önálló intézményként működő iroda szakmai vezetését az iroda 

alkalmazottjaként dolgozó irodavezető végzi.  

Az iroda önálló önkormányzati intézményként, részben önálló önkormányzati 

intézményként, önkormányzati intézmény szolgáltató egységeként vagy alapítvány, 

közalapítvány, közhasznú társaság és egyesület által fenntartott intézményként 

működhet.  

Az iroda Létesítő Nyilatkozatát a fenntartó képviselője is ellen jegyzi a tagsági 

viszony létesítésekor, illetve a Létesítő Nyilatkozat bevezetésekor.  

6.5. Az ifjúsági információs és tanácsadó irodák módszertana  

Az iroda rugalmas, sokoldalú, felhasznált forrásai sokfélék és a kérdésekre adott 

válaszai jól érthetőek.  

Az iroda a teljes emberrel foglalkozik, de tudatában van annak, hogy önmaga nem 

tud minden problémán segíteni. Az ügyfelek életkori sajátosságait figyelembe véve 

(korspecifikusan) közelít a megoldásra váró egyéni, csoportos és közösségi 

problémákhoz.  

Az ifjúsági információs és tanácsadó irodák céljaik és feladataik megvalósításához az 

eszközök, módszerek és technikák lehető legszélesebb körét alkalmazzák: az 

önkiszolgáló rendszerű információhordozóktól egészen a személyes és speciális 

egyéni tanácsadásig, továbbá ellátják a települési ifjúsági munka alap 

tevékenységét, aktivizálják a helyi közösségeket, közöttük együttműködéseket 

generálnak, ifjúsági,- civil közösségi teret biztosítanak, támogatják az ifjúsági 

kezdeményezéseket, népszerűsítik az önkéntességet, ifjúságsegítőket, kortárs 

segítőket képeznek formális és nonformális pedagógiai módszerekkel és vonnak be 

a munkába, ifjúsági és prevenciós programokat szerveznek, projekteket generálnak 

és menedzselnek a helyi igényeknek megfelelően. 
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Az irodák sokkal inkább kliensközpontúak, mint módszerközpontúak, azaz a fiatalok 

igénye a kulcs; ahhoz alakítják ki az éppen megfelelő módszert.  

Kliensközpontú megközelítésben az irodák a fiatallal közösen, őt erősítve oldják meg 

a problémát, illetve segítik a fiatalt abban, hogy saját maga képes legyen megoldani 

az életében felmerülő problémákat.  

Harmadik személlyel való kapcsolatfelvételhez a fiatal beleegyezését kéri az iroda.  

Az egyéni segítségnyújtás során az információs és tanácsadó munka nem mindig 

különül el szükségszerűen egymástól. A munkatársnak, aki a fiatallal a kapcsolatot 

felveszi, több lehetőség figyelembe vételével kell eljárnia a személyre szabott 

segítségnyújtás során:  

 saját maga nyújt segítséget, szem előtt tartva saját kompetenciájának határait,  

 az irodán belül a területet jól ismerő szakemberek segítségével jogi, 

életvezetési, illetve egyéb egyéni problémákban személyre szóló tanácsadást 

ajánl fel a fiatalnak,  

 külső szakemberhez ajánlja a fiatalt (sohasem egy intézményt ajánl, hanem 

egy meghatározott személyt; a munkatárs marad a felelős a fiatalokért akkor 

is, amikor szakemberhez ajánlja, mivel megállapodás szerint a fiatalt őhozzá 

ajánlják majd vissza) - ezzel elkerülhetővé teszi, hogy az ügyfél "elvesszen", 

illetve az iroda egyszerű diszpécser szerepet vegyen fel,  

 folyamatosan kapcsolatot tart mentálhigiénés és humán szolgálatokkal, 

intézményekkel, ajánlja azok tevékenységét és szolgáltatásait az ifjúsági 

információs és tanácsadó iroda ügyfeleinek.  

6.6. Az ifjúsági információs és tanácsadó irodákban dolgozókkal 
szembeni elvárások  

6.6.1. Az irodavezetőkkel szembeni elvárások  

 Államilag elismert felsőfokú végzettség a következő szakterületeken: 

pedagógia, mentálhigiéné, pszichológia, szociális munka, szociálpedagógia, 

szociológia, szociálpolitika, humán szervező, művelődésszervező, 

személyügyi szervező -  ezek társ szakjai -  és/vagy legalább 3 év tapasztalat 

ifjúsági információ és tanácsadás nyújtás területén; 



34 

 

 valamely európai idegen nyelv alapfokú ismerete;  

 legalább 2 éves szakmai gyakorlat szolgáltatói tevékenységben és legalább 

egy éves gyakorlat ifjúságsegítő tevékenységben;  

 közepes szintű információtechnológiai ismeretek (az információs munkában 

használt számítógépes alkalmazások ismerete);  

 kiemelkedő szintű kommunikációs készség, problémaérzékenység, magas 

fokú együttműködési és irányítási képesség, a segítői és az ifjúsági munka 

szabályainak pontos és átfogó ismerete és alkalmazási képessége.  

6.6.2. Az ügyfélmunkában részt vevő munkatársakkal szembeni elvárások  

 Államilag elismert legalább középfokú, humán területen szerzett végzettség, 

de legalább ilyen képzésben való részvétel;  

 valamely európai idegen nyelv alapfokú ismerete;  

 jó szintű információtechnológiai ismeretek (az információs munkában használt 

számítógépes alkalmazások ismerete);  

 jó szintű kommunikációs és konfliktuskezelő készség, nyitott és empatikus 

személyiség, egyaránt jó szintű együttműködési és önálló munkavégzési, 

esetvezetési képesség;  

 jó szintű segítői ismeretek, illetve a segítői munka általános szabályainak 

ismerete és alkalmazási képessége.  

Azokkal a munkatársakkal szemben (alkalmazottak, szerződéses jogviszonyban 

állók, laikus és professzionális önkéntesek), akik nem vesznek részt az 

ügyfélmunkában mindenkori elvárás az irodára vonatkozó szakmai-etikai, illetve az 

alapkritériumokban leírt előírások ismerete. 

6.7. Hálózati együttműködés  

A Hálózat minőségi hálózatépítésre törekszik. Érdekelt abban, hogy gazdag szakmai 

kapcsolatrendszerrel rendelkezzen, ezért nyitott mindazok csatlakozásának 

irányában, akik a működésének alapelveit elfogadják.  
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6.7.1. A Hálózathoz való csatlakozás feltételei 

 Szándéknyilatkozat a hálózati tagságra és a Hálózati Működési Szabályzat 

írásbeli elfogadására 

 Írásos bemutatkozás a csatlakozni kívánó szervezettől, az ifjúsági 

szolgáltató hely és referenciaként minimum 2 megvalósított ifjúsági projekt 

rövid bemutatásával 

 Legalább két Hálózati tag írásbeli ajánlása 

 

6.7.2. A Hálózathoz való csatlakozás folyamata 

A csatlakozás feltételeinek teljesítését követően. 

 Első kapcsolatfelvétel során a jelölt szervezet megismeri az 

együttműködés kereteit és meghatározza az általa vállalható tagsági 

szintet.  

 Mentor tevékenység indul, mely szervezet specifikus. Ennek időtartama: 3 

hónap. 

 Elő monitoring (a 3 hónap mentorálás után), a tagsági szint megállapítása. 

 Tanács döntése által elnyeri tagságát a jelölt szervezet. 

6.7.3.  Hálózati tagság megszűnése 

A tagság megszűnik: 

 a Tag tagsági viszonyról történő lemondásával vagy 

 Tanács által megállapított együttműködési szint változásával vagy 

 a szervezet megszűnésével vagy 

 a Hálózati Tanács döntése által kizárással. 

Kizárás oka: Hálózati Működési Szabályzat megszegése (kritériumok nem, vagy 

részleges teljesítése) Az irodában hozzáférhető az ügyfelek számára a társirodák 

elérhetősége.  

Az iroda dokumentumgyűjteményében megtalálható a Magyarországi Ifjúsági 

Információs és Tanácsadó Irodák Szövetségének Alapszabálya, Szakmai-etikai 

Kódexe, az Európai Ifjúsági Információs és Tanácsadó Karta angol és magyar nyelvű 

változata és a Magyar Köztársaság Alkotmánya.  
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Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsége 

szabályrendszerében rögzített ellenőrző és minősítő eljárásoknak aláveti magát az 

iroda, illetve közreműködik azok megvalósulásában.  

6.8. Alapképzés 

Alapszolgáltatások nyújtására való képessé tétel: 

- ifjúsági információ szolgáltatás módszertana 

- Ifjúsági tanácsadás 

- ifjúsági munka jogi környezete 

- szolgáltatás szervezés, szolgáltatásmenedzsment 

- ifjúsági programszervezés 

6.9. Mentorálás 

A mentor szó a görög mitológiából ered, eredeti jelentése: nevelő, amit később 

tanító, tanácsadó, atyai jó barát jelentéstartalommal használtak.  

Hálózati értelmezésben a mentor olyan segítő szakember, aki saját szaktudására, 

tapasztalataira alapozva képes egy új szolgáltató pont beindításának, vagy egy 

leszakadó szolgáltató pont felzárkóztatásának folyamatában segítséget nyújtani.   

A mentor szolgálat által biztosított hosszabb ideig fennálló, tartós interakció lényege 

az „útmutatásban” van: a mentor tapasztalatai, ismeretei alapján segíti mentoráltját 

céljai kitűzésében, a célokhoz vezető stratégiai irányok kijelölésében, az ahhoz 

tartozó cselekvési terv megfogalmazásában, majd annak aprópénzre váltásában.  

A mentor olyan személy, aki képes hatást gyakorolni az emberekre, illetve bátorítást 

adni, meghatározni bizonyos szabályokat. Ambiciózus, kitartó, nem hátrál meg az 

akadályoktól, probléma érzékeny, és jó feladatmegoldó képességgel rendelkezik.  

A mentor szolgálat  a hálózatban  a személyzetfejlesztés egyik eszköze, melynek 

célja: 

- a beilleszkedési folyamat és a fejlődés segítése a szervezeti szükségletek, 
célok és az egyén céljainak összehangolásával, 

- a tapasztalati tudás átadása az új munkatársak felé,  

- a tudatos utánpótlásnevelés. 
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Melynek hatására a: 

 az ifjúsági információs és tanácsadó pontok szolgáltatási kínálata 

kiszélesedik, szakmai hatékonysága és színvonala nő,  

- az ifjúsági információs és tanácsadó szolgáltatások szakmai támogatásával, 

mentorálásával azok mind inkább megfelelnek a szakmai standardoknak, 

- az ifjúsági információs és tanácsadó pontok számára lehetőség nyílik egymás 

munkájának megismerésére, valamint szolgáltatásaik szélesebb körben 

válnak ismertté, fenntarthatóságuk nő. 

6.8. Minősítés- Hálózati monitoring 

A monitoring tevékenység - megfigyelés, tények megállapítása, ellenőrzése – 

keretében, előre meghatározott igények, kritériumok megvalósulásának tényeit 

részben a helyszínen, megfelelő bizonyítékokkal alátámasztható módon, 

megállapítja, független személyek által értékelhető módon rögzíti.  

A monitoring során a helyzetről alkotott saját, értékelő véleményeknek, 

minősítéseknek - alapértelmezésben - nincs helye. Ez utóbbiak a minősítés 

keretében fogalmazódhatnak csak meg, a feltárt tények alapján. 

A Baranyai Ifjúságáért Nonprofit Kft a programgazda, a hálózat elnöke és a hálózati 

koordinátor, minimum 2 fő helyszíni jelenlétével évente 2 alkalommal januárban és 

júniusban monitor látogatást tesz a hálózat szolgáltató pontjain, ahol az egységes 

monitoring ív, kötetlen beszélgetés és személyes benyomásaik alapján elvégzik a 

szolgáltató pont elsődleges és másodlagos minősítését. 

A szolgáltató pontok elsődleges minőségét az fejezi ki, hogy az igénybevevők, 

szükségleteikhez mérten, milyen színvonalú szolgáltatást kapnak, az adott 

körülmények között reálisan megvalósítható követelményeikhez képest. A szolgáltató 

pont valóban a szándékolt hatást éri-e el az igénybevevők, a szolgáltatások 

érdekeltjei - elsősorban a helyi közösség - irányában. 

A szolgáltató pontok másodlagos minőségét az fejezi ki, hogy a szolgáltató szervezet 

és annak működése milyen, intézményes, a gyakorlatban érvényesülő garanciákat 
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nyújt arra vonatkozóan, hogy az elsődleges minőség, az igénybevevői elvárások és a 

szolgáltatások technológiai követelményeinek változásához igazodva, folyamatosan 

biztosítva legyen.  

A monitoring céljai: 

 a szolgáltató pont  alapadatainak aktualizálása, 

 a statisztikai adatok aktualizálása, 

 egyéb anyagok, információk, vélemények gyűjtése, 

 a szolgáltató pont alkalmasságának vizsgálata,  működési színvonalának 

értékelése, 

 tapasztalatok átvétele és átadása, 

 segítség problémák megoldásában. 

A monitorozás alapelve, hogy minden későbbi értékelésnek, véleménynek 

visszakereshető, tényszerű alapja legyen. Ezért rendkívül fontos a megismert tények, 

adatok, mutatók rögzítése, erre alkalmas monitoring ívben (segédletben), 

jegyzetekben. A tények rögzítésének szintén hasznos módja a dokumentum 

begyűjtése, másolat készítése, kölcsönkérése (majd visszajuttatása), stb. 

A rögzített tények egyeztetése a vizsgált szervezet vezetőjével (illetékesével): 

A monitorozott szervezet képviselőjének joga van megismerni minden feljegyzést, 

ami róla készült, igény esetén a kitöltött segédletek másolatára is igényt tarthat. A 

tények eltérő megítélése esetén ezt - a szervezet képviselőjének kívánságára - 

jegyzőkönyvezni kell, amit mindkét fél aláír és a dokumentáció részét fogja képezni. 

A monitorozás eredményének tükrében, a hálózatban működő szolgáltató pont 

partner vagy tag minősítést kap. 

Különös minősítési forma az évente a Hálózat napján kiosztásra kerülő Hálózati Díj, 

a tárgyéven kimagasló szolgáltató ponti és hálózati munkát végzett szolgáltató pont 

jutalmazására. Ezen a napon szintén a figyelem középpontjába kerülnek a 
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szolgáltató pontokon önkéntesként tevékenykedő kortárs vagy ifjúságsegítők, akik 

Önkéntes Díj elismerésben részesülnek. A minősítések alapja a monitorozás 

eredménye. 

6.9.  A minősítés folyamata 

 

Mentorálás I. lépcső: alapszolgáltatások alapos áttekintése 

Mentorálás II. lépcső: hálózatba integrálás 

7. Tett-Hely Hálózat 2014. 

A Tett-Hely Hálózatnak a hálózatfejlesztés után 22 szolgáltató pont a tagja. 
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A 22 szolgáltató pontból 15 tagi 7 partneri minősítéssel biztosítja az ifjúsági 

információs és tanácsadó szolgáltatásokat. 

A szolgáltató pontok közül 7 Pécsen szolgáltat, 15 a megye vidéki településein az 

alábbi megosztásban: 

 Szentlőrinci Járás 1 

 Pécsváradi Járás 1 

 Sellyei Járás 1 

 Bólyi Járás 1  

 Komlói Járás 0 

 Mohácsi Járás 1 

 Siklósi Járás 2 

 Hegyháti (Sásdi) Járás 1  

 Szigetvári Járás 2 

 Pécsi Járás 5 

 

Látható, hogy az új tagok bevonásával csaknem teljesen sikerült megszüntetni a 

szolgáltatási fehér foltokat a Megyében. 

A szolgáltató pontok fenntartói jellemzően a kormányzati szektorból kerülnek ki, 11 

önkormányzat vagy önkormányzati intézmény, kettő a gazdasági szektor képviselője 

2 közhasznú nonprofit Kft melyek 100%-ban kormányzati tulajdonban vannak, 

továbbá 9 fenntartó alapítvány vagy egyesület reprezentálja a civil szektort. 

A hálózat működése stabil, sikerült megteremteni az egyenszilárdságot, így bármely 

szolgáltató pontunkra betérve azonos minőségben tudják az érdeklődők igénybe 

venni az ifjúsági információs és tanácsadó szolgáltatásokat. 

 

 

 

 

 

 



 

 

A Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózat partnereinek elérhetőségei: 

Település, 
Városrész Szervezet Cím Telefon Email 

Pécs, 
Belváros Alternatíva, Indít Közalapítvány 

7621 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky utca 9.  
Új Forrás Üzletház 

 
06-30/530-9290 alter.indit@gmail.com 

Pécs, 
Kertváros 

Apáczai Nevelési Központ Művelődési 
Háza 7632 Pécs, Apáczai Csere János körtér 1. 06-72/550-600 dombiliza@ankmuvhaz.hu 

Pécs, 
Belváros 

Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. 
Tett-Hely Ifjúsági Információs és 
Tanácsadó Központ 7621 Pécs, Apáca u. 2/1. 06-72/211-134 karpad@tetthely.net  

Pécs, Ledina Pécsi Ifjúsági Unió 7626 Pécs, Felsővámház u.73 06-72/325-784 
pifu@dravanet.hu, 
hjon@freemail.hu  

Pécs, Keleti 
Városész 

Az Emberség Erejével Alapítvány 
(Menedék) 7629 Pécs, Zsolnay Vilmos 94. 06-30/276-2047 nyiroike@freemail.hu  

Pécs, 
Uránváros Minerva Könyvtár Egyesület 7623 Pécs, Athinay u. 44. 06-30/300-5025 lbauernora@gmail.com  

Pécs, Vasas 
Vasasért Egyesület KoBeKo (Kodály-
Berze-Kossuth Művelődési Központ) 7691 Pécs, Búzakalász u. 47. 06-72/337-838 vasasert.egyesulet@t-online.hu  

Alsómocsolád "Mocsolád-Civilház" Nonprofit Kft. 7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21. 06-72/451-749 telehaz.alsomocsolad@t-online.hu  

Bóly Bólyi Ifjúsági Klub 7754 Bóly, Hősök tere 9. 06-30/213-3074 ifjusag@boly.hu  

Szigetvár 
Szigetvári Kultúr és Zöld Zóna 
Egyesület 7900 Szigetvár, József u. 9. 06-73/414-715 szkzz@t-online.hu  

Mohács Kossuth Filmszínház 7700 Mohács, Deák tér 3. 06-69/311-031 frizsuzsi@gmail.com  

Harkány Harkányi Kulturális és Sportközpont 7815 Harkány, Kossuth u. 2/a 06-20/914-3675 ifjusagi.klubharkany@gmail.com  

Somogyapáti Lépjünk Együtt Előre Egyesület 7922 Somogyapáti, Fő u. 18. 06-73/550-0234 lepjunkegyuttelore@gmail.com  

Sellye Ifjúsági Infopont 7960 Sellye, Mátyás Király u. 79. 06-20/400-3895 nagyfi.petra@tetthely.net  

Szalánta Szalántai IKSZT 7811 Szalánta, Hunyadi J. u. 23. 06-30/222-9527 ikszt@szalanta.hu  

Kozármisleny Janikovszky Éva AMK Kozármisleny 7761 Kozármisleny, Pécsi u.1. 06-30/591-2995 horvath.laszlo@mislenyimuvhaz.hu  

Szentlőrinc Ifjúsági Infopont 7640 Szentlőrinc, Kodolányi u. 13. 06-20/400-3892 pallos.bogi@tetthely.net  

Kővágószőlős Buzás Andor Művelődési Ház, IKSZT 7673 Kővágószőlős, Rákóczi u. 69. 06-20/396-8970 iksztkovagoszolos@gmail.com  

Siklós Tenkes Ifjai Ifi Klub 7800 Siklós, Kossuth tér 3. 06-70/943-0572 horvath.attila.lajos@gmail.com  

Kisherend Kisherend Község Önkormányzata 7763 Kisherend, Deák Ferenc u. 56. 06-30/447-9393 nikocza@gmail.com  

Pécsvárad 
Tett-Hely Ifjúsági Egyesület 
„Zengővidék” programiroda 7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos u. 31. 06-20/456-5250 zengovidek.kozpont@gmail.com  

Pogány Pogányi Faluház, IKSZT 7666 Pogány, Rákóczi u. 9. 06-20/430-7117 fejes.andrea68@gmail.com  
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8. Fogalomtár 

Aktivizálás: Az ifjúsági részvételi folyamatban a fiatalok motiválása, a folyamatokba való 

bekapcsolódásuk elősegítése.  

Animálás: azt a segítő, lelkesítő tevékenységet jelöli, amelyet leginkább a katalizátor 

szerepéhez lehet hasonlítani. Ebben az értelemben jelentheti a közösségi-, sport-, stb. 

élet iránti igények felkeltését, ösztönzését, majd mindezek sajátos önszerveződését.  

 

Autonómia: önállóságot jelent, mely az ifjúkor egyik jellemzője. A tinédzser fiatalok a 

felnőtt társadalom számára igyekeznek minél jelentőségteljesebben kifejezni 

önállóságukat, önálló mivoltukat.  

Az autonómia megnyilvánul:  

 a tudatosság és önállóság formájában, az önálló gondolkodásban és 

cselekvésben, 

 az érzések és érzelmek szabad kifejezésében, 

 az intimitásban, a meghitt őszinte kapcsolattartásban, 

 a vélemény és akarat kifejezésében 

Civil közösségi színterek: Olyan, társadalmi kezdeményezések eredményeként létrejött 

közösségi színterek, ahol a településen vagy környezetében élő állampolgárok és 

csoportjaik, közösségeik lehetőséget kapnak különböző szabadidős és művelődési 

tevékenységek gyakorlására. Működtetését jellemzően valamely civil szerveződési 

forma látja el, vagy ezen szerveződések együttműködése.  

Együttműködés: Két vagy több szereplő közös vagy hasonló célok irányába mutató 

összehangolt, együttes tevékenysége. Az együttműködés kölcsönös előnyökkel és olyan 

eredményekkel jár, amelyeket a résztvevő személyek vagy szervezetek egymás nélkül 

nem tudtak volna elérni. Az ifjúsági munka egyik legfontosabb értéke. Annak érdekében, 

hogy az ifjúsági korosztályok tagjai ne csak az individuális, előbb-utóbb versengéshez 

vezető stratégiákat ismerjék meg, sok ún. kooperatív módszerrel és technikával dolgozik 

a különböző ifjúsági tevékenységek során.  
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Helyi kezdeményezés: A közösség valós szükségletein alapuló, onnan származó és 

vezérelt saját ötletek, tevékenységek összessége.  

Ifjúság: fiatalok csoportjának összefoglaló elnevezése, külön társadalmi csoport. A 

magyar ifjúságpolitikában jelenleg az ifjúság alatt a 14-30 éves korosztályt értjük 

(ifjúsági törvénytervezet, 2005. december), amely magába foglalja gyermekkorosztályt 

is. Ma már egyre kevésbé lehet korhoz kötni az ifjúsági és felnőtt életszakaszt, mert az 

ifjúsági és felnőtt életszakasz határvonalai összemosódtak. Az ifjúsági kor biológiai 

szempontból kb. 10 éven keresztül tart, 12-22 életév között.  

Ifjúsági kezdeményezés: Az ifjúsági korosztályokba tartozók által megfogalmazott és 

megvalósított tevékenység (tervezés, lebonyolítás, értékelés). Olyan a korosztályokba 

tartozók által indított, kitalált projekt, amely hozzájárul kezdeményezőkészségük és 

kreativitásuk kibontakoztatásához, amelyek által közvetlenül és aktívan 

bekapcsolódhatnak a társadalmi folyamatokba. Annak érdekében, hogy a 

kezdeményezés megvalósuljon, és pozitív tapasztalatokkal záruljon, ifjúságsegítők vagy 

más felnőttek konzultációkkal segíthetik őket, de meghatározó módon nem vesznek 

részt az ötlet projektté formálásában, kivitelezésében.  

Ifjúsági közösségi tér: Az ifjúsági korosztályokba tartozók szociális szükségleteinek 

kielégítésére szolgáló, nekik és vagy általuk létrehozott fizikai, vagy virtuális hely. 

Általában a helyi önkormányzatok, illetve az ifjúság ügyeinek közös megoldása 

érdekében társult képviselőtestületek által az ifjúsági korosztályok tagjainak rendszeres 

vagy alkalmi közösségi tevékenységéhez, programjaik megvalósításához biztosított 

infrastrukturális környezet.  

Ifjúsági szolgáltatás: Az ifjúsági korosztályok szükségleteit, igényeit kielégítő 

tevékenység, amely az érintett korosztályok számára cselekvési, szabadidős 

lehetőséget, tudást, készségeket, szociális kapcsolatokat, részvételi csatornákat, 

életvezetési mintákat, jobb társadalmi és munkapiaci esélyeket és problémamegoldó 

eszközöket kínál. 

Ifjúságsegítő: A fiatalokkal rendszeresen találkozik, napi kontaktusban van velük. Az 

ifjúságsegítőnek érzékenynek kell lennie a fiatalok problémáira, megváltozott 
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életkörülményeikre, empatikus és türelmes, valamint a biztonság és odafigyelés érzetét 

kell, hogy nyújtsa a fiatal számára.  

Informális szervezet: A közvetlen személyközi kapcsolatok során kialakult, írásban 

szabályozatlan, de a személyes szerepek és a befolyásolási képesség szerint tagolódni 

képes, nem hivatalos szervezetek. Ezek létrejöhetnek a formális szervezeteken belül, és 

azoktól függetlenül is.  

Képesség: Valamilyen cselekvésre, teljesítményre való alkalmasság.  

 

Kortárssegítők: a kortárssegítők olyan fiatalok, akik azonosulási képességeiket 

mozgósítva, mellérendelt szerepből igyekeznek segítséget nyújtani egykorú társaiknak. 

Sokszor a híd szerepét töltik be a fiatalok és a kompetens személyek között. Ez a híd 

valódi tereken és időkön ível át: az iskola vagy az utca világát köti össze a segítő 

intézményekkel, az éjszakai életet a nappal igénybe vehető szolgáltatással, illetve a 

tizen- és huszonéves fiatalok életvilágát a felnőttek kiszámíthatóbb világával. A 

kortárssegítés céljain és eszközein túl legalább ennyire érdekes megismerni a 

kortárssegítők belső világát is, mert a fiatalok egy csoportjának életformájáról van szó.  

Közösségi tér: Olyan, társadalmi kezdeményezések eredményeként létrejött 

infrastrukturális keret, ahol a településen vagy környezetében élő állampolgárok formális 

és informális csoportjai helyet és lehetőséget kapnak közösségi tevékenységeik 

gyakorlására.  

Minőség: Claus Möller, dán szakember szerint a minőség összetett fogalom, amelyet a 

személyes minőség, a csapat minősége határoz meg, továbbá megkülönböztet puha és 

kemény minőséget. A személyes minőség az önbecsülés alapja, amellyel saját 

igényeinknek és mások elvárásainak felelünk meg. Kemény és puha minőségből tevődik 

össze (kemény minőség: képesség, képzés, készségek, tapasztalat, teljesítmény, 

gyakorlat erőnlét; puha minőség: akarat, hozzáállás elkötelezettség, kapcsolat). A 

csapat minősége: magasabb fokozat a személyes minőségnél, amelyben a csapattagok 

elvárásainak kell megfelelni . „A minőségfejlesztési program alapja minden 

szervezetben a csoportok minősége” A szolgáltatás minőségét a használó értékeli, 

számára ez nem más, mint az hogy, mennyire elégíti ki igényeit, követelményeit, 

elvárásait. A használó véleményét a kemény (technikai minőség: nyitvatartási idő, 
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használati útmutató, terek elrendezése, megközelíthetőség stb..), és a puha (azaz 

emberi: szolgáltató beállítottsága, kedvessége, rugalmassága, panaszok kezelése, 

helyiség hangulata stb..).” /Zalainé: Minőség és könyvtár/ 

Minőségbiztosítás: A minőségbiztosítás olyan előre megtervezett és módszeresen 

végrehajtott tevékenység, amelynek célja, hogy biztosítsa az ügyfél bizalmát egy 

termék, szolgáltatás minőségi követelményeknek való megfeleléséről. A 

minőségbiztosítás tehát a minőségügyi rendszer keretein belüli mindazon 

tevékenységek, intézkedések, szervezési és fejlesztési módszerek összességét jelenti, 

amelyek nem konkrét hibákat, hanem a hibázás lehetőségeit szüntetik meg. A 

minőségbiztosítás feladata ezért elsősorban az állandó folyamatjavítás, a felesleges, 

hozzáadott értéket nem termelő tevékenységek csökkentése. 

Motiváció: Azon késztetések, vágyak, attitűdök, amelyek meghatározott cél elérése 

érdekében merülnek fel, és irányítják a magatartást.  

Multiplikáció: Multiplikál =megsokszoroz, terjeszt. Olyan tevékenység, amely a 

felhalmozott tudást, szakmai módszert, információt továbbítja, terjeszti a környezetében.  

 

Műhelymunka: workshop. Kis létszámú tanulási, foglalkozási forma, amelynek alapja a 

vezetőtől kapott tájékoztatás alapján történő, önálló ill. kollektív problémamegoldással 

végzet feladat-végrehajtás. Hatékony, intenzív vitákat tartalmazó munkaforma, amely 

során mindenki szót kap.  
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Nem formális tanulás: Hagyományos értelemben a köz- és felnőttoktatás keretein kívüli 

szervezésben megvalósuló képzéseken lezajló tanulási folyamot jelöljük így.  

 

Önkéntesség: Olyan tevékenység, melyet egyénileg vagy csoportosan, rendszeresen 

vagy alkalmanként, belföldön vagy külföldön a közjó érdekében személyes akaratból 

végeznek anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Ideális esetben a résztvevők jogait és 

kötelességeit tisztázó, közösen elfogadott szabályokat és eljárásokat keretbe foglaló 

megállapodáson alapul. Az önkéntes tevékenység közvetlen anyagi haszonnal nem jár 

annak végzője számára, továbbá az önkéntes nem helyettesíti a fizetett munkaerőt. 

Optimális esetben az önkéntesség úgynevezett altruista attitűddel (önzetlen önzés) 

hozható összefüggésbe, amelyben mind támogatott személy, tevékenység, folyamat, 

mind az önkéntes �nyereségre� tesz szert. Az önkéntes esetében ez legtöbbször 

pszichológiai nyereség, jó érzés, alkotókedv, hasznosság-tudat. Az önkéntesek 

motivációja a nyelvtanulástól a munkatapasztalat-szerzésen át a másokon való 

segítésig sok fajta lehet.  Lásd még: 2005. évi LXXXVIII. Törvény a közérdekű önkéntes 

tevékenységről. 

Projekt: Olyan egyedi tevékenység/folyamat, amelynek meghatározott kezdete, vége, 

célja-eredménye és egyedi jellegzetességei vannak. Lehetővé teszi, hogy egy adott ötlet 

szervezett, strukturált lépések sorozatával megvalósításra kerüljön; egy bizonyos területi 

és időbeli kontextusban helyezkedik el. A projekt életciklusa: ötlet- igényfelmérés, 

tervezés-előkészítés, a tevékenység megvalósulása, értékelés, dokumentáció.  

 

Prevenció: megelőzés. Az ifjúsági munka egyik célja a helyes életmódra való nevelés, a 

káros szenvedélyektől mentes életvitelre való iránymutatás. Az elsődleges megelőzés 

körébe tartozik minden olyan tevékenység, illetve gyakorlat, amely révén csökken a 

drog-, alkoholhasználat és egészségkárosodás veszélye. Az elsődleges megelőzés a 

betegségek, káros szenvedélyek kialakulását, előfordulását védi ki. A másodlagos 

azokat a tevékenységeket jelenti, amivel a betegségeket és káros szenvedélyeket a 

korai stádiumokban lehet felfedni és meglehet állítani a további romlást. A harmadlagos 

megelőzés a betegségek kezelése, gondozása útján kívánja a romlást visszafordítani és 

a rehabilitáció útján visszavezetni az egyént az egészséges életvitelhez. A második és a 
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harmadik prevenciós szintnél az ifjúsági munka mellett megjelennek a szociális munka 

és a mentálhigiéné munkaformái, eszközei is.  

Települési ifjúsági munka: A településen élő, dolgozó, tanuló ifjúsági generációkkal és 

generációkért történő ifjúsági munka. Célja az ott élő ifjúsági korosztályok 

életkörülményeinek javítása, a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása, 

érdekképviseleti rendszerek elősegítése. Települési ifjúsági munkát az ifjúsági 

referensek, ifjúságsegítők, a művelődési intézmények szakemberei végeznek. Minden 

település más és más sajátosságokkal, adottságokkal, kulturális és gazdasági 

lehetőségekkel rendelkezik.  

 


