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A PROJEKTPARTNEREK
a küldő fél
A „Tett-Hely” fantázianevű Baranyai Ifjúsági Információs 
és Tanácsadó Központ 1999-től látta el a Baranya Megyei 
önkormányzat és pécs Mj Város önkormányzata által szerződés 
útján rábízott gyermek és ifjúsági feladatokat. A Központ (ma 
már Baranya Ifjúságáért Nonprofit kft.) 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 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.

A Központ ezen túlmenően pécs Megyei jogú Város területén hálózatba szerveződve 7, a megyében pe-
dig további 15 irodát működtet a hálózat szakmai-etikai szabályai alapján. Közvetlenül 2 saját irodája van, 
a további város és megyei irodákat nagyrészt civil szervezetek gesztorálják, de több önkormányzat, köz-
művelődési, oktatási és szociális intézmények is gazdája irodának.

Mára a szervezet függetlenedett a pécs Mj Város és a Baranya Megyei önkormányzat támogatásától, így 
az Nonprofit kft. az 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.
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a fogadó partner
A WBS Training Ag németországi szakmai képzést nyújtó intézmény. főként országos és nemzetközi ha-
tóságok által támogatott szakmai oktatást tart. Tevékenysége 30 éves múltra tekint vissza, a konzultáció 
és szakképzés számos területén. Képzési területen széles választékot kínál: üzleti képzésektől egészen az 
egészségügyi menedzsmentig. 

A szervezet Németország egész területén több, mint 60 helyszínen működik. Képzési módszerük több-
rétű, többek között osztálytermi képzéseket, több nyelvet beszélő oktatókkal, önképző programokat és 
számítógép- vagy web-alapú kurzusokat nyújtanak. Körülbelül 400 alkalmazott és több, mint 1400 külsős 
tréner dolgozik a vállalatnak. 

Számos országos és nemzetközi hálózat tagjaként egész Európában szerveznek képzéseket, és együttmű-
ködnek az országos, regionális és helyi állami hatóságokkal. Nemzetközi tapasztalataikra jellemző, hogy 
részük volt többek közt leonardo projektekben, Szókratész programok megvalósításában, grundtvig te-
vékenységek során, EQuAl feladatokban. részük volt konzorciumi tenderekben (pl.: Európai Bizottság) 
illetve tréningprogramokban (pl.: Európai Szociális Alap) is. 2004 óta több, mint 70 leonardo da Vinci Mo-
bilitás projektet vittek véghez. 

A WBS-ben a képzések a résztvevők számára többnyire ingyenesek, állami támogatásúak. A rendelkezésre 
álló statisztikák alapján a kétéves képzéseket sikeresen elvégzők 70%-a, míg a 4-6 hónapos képzéseket 
elvégzők mintegy 50%-a kerül vissza a munkaerőpiacra. A számok tükrében a szervezet igen sikeresnek 
mondható. A szervezet az érdeklődésünk fókuszában álló szociális és/vagy ifjúsági típusú képzéseket nem 
kínál, hiszen ezek a képzések kizárólag állami képzőintézményekben zajlanak, a szervezetnek nincs en-
gedélye rá. Általában olyan főiskolák és egyetemek folytatnak képzéseket a szociális területen, melyek 
pedagógiai tudományokban és területeken is képezik a hallgatóikat.

A WBS drezdai intézményében minden évben kb. 20 leonardo Mobilitás projektet fogadnak. A prog-
ramok az Európai unió támogatásával különböző európai országokból jövő szakközépiskolásoknak, 
szakértőknek biztosítanak képzéseket, elhelyezést és kulturális felkészítést. A WBS kiemelt feladatának 
tekinti, hogy fenntartsa a kapcsolatot a küldő intézményekkel és együttműködjön a különböző orszá-
gok szervezeteivel. 

A WBS jó kapcsolatokkal rendelkezik a szociális munka és az ifjúsági munka területén is. olyan intéz-
ményekkel és szervezetekkel áll kapcsolatban, mint pl. a jugendInfoService dresden, Treberhilfe vagy a 
diakonie dresden. így számos ifjúsági egyesülettel, szervezettel együttműködve, a WBS látogatásokat, 
tapasztalatcseréket tud szervezni ifjúsági kezdeményezéshez (ifjúsági irodák, klubok, tanácsadó irodák, 
extrém-sport parkok stb.).    
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A PROJEKT SZAKMAI KÖRNYEZETE 
Ifjúságsegítés, ifjúságügy európában
Az unió – bár egyre több kérdést von a közös politika, politikák fennhatósága alá – bizonyos társada-
lompolitikai kérdésekben nem alakít ki kötelező erejű közösségi politikát, pusztán elveket, ajánlásokat 
fogalmaz meg. A társadalmi célokat bár – nem kötelező erővel – kijelöli, de az eljárásokat, módszereket, 
az ahhoz vezető utakat tagállami hatáskörben hagyja, hiszen azok társadalmi fejlettsége, berendezke-
dése eltérő megoldásokat hozhat magával. példaként említhetjük az ifjúság közéleti szerepvállalásának 
erősítését, amely kapcsán az Eu nem köti ki, hogyan kell e célt elérni. Az ifjúságpolitikában tehát az egyes 
tagállamok rendelkeznek fő felelősséggel. 

Igaz ez az ifjúságsegítő képzésre is. A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy általában mind a közép 
vagy felsőfokú oktatás, mind a különböző már a szakmában dolgozó, vagy önkénteseknek szóló képzések 
megtalálhatóak. Ezeknek a képzéseknek jó része kevésbé formális, államilag elismert végzettséget nem 
ad. Az államilag elismert képzőhelyek (állami vagy magán) is sokféle konstrukcióban (képzésformában, 
időtartamban és elmélet-gyakorlat megosztásban) működnek. 

-- Skandináv (univerzális-paternalista) modell: a skandináv országokra (dánia, finnország, Norvégia, 
Svédország) jellemző ifjúsági munka képzési modelljében a felsőfokú végzettséget adó képzések 
dominanciája jellemző, elismerve az informális utakat is.

-- liberális-közösségi központú modell: az európai angolszász államokban (Egyesült Királyság, íror-
szág) az ifjúságsegítők képzésében az ifjúsági és közösségi munka van a központban, általában fel-
sőfokú oktatás jellemző.

-- Konzervatív-közösségi modell: a kontinentális európai államokat (Ausztria, Belgium, franciaország, 
Németország, liechtenstein, luxemburg, Hollandia) az ifjúsági munka oktatásában a szociális mun-
ka és az animáció keretei jellemzik.

-- Mediterrán-helyi intézményi modell: a mediterrán országokra (görögország, Spanyolország, 
portugália, olaszország) jellemző képzési modellben nagy szerep jut a helyi hatóságoknak. 
folyamatos fejlesztés jellemzi a szakképzés és a felsőoktatás mellett az önkéntes képzést is.

ugyanakkor egyes országokban még az ifjúsági munka fogalomrendszere sem kristályosodott még ki (pl. 
románia), sok helyen marginális tényező (pl. Hollandia), vagy hiányzik az ifjúsági munka (központi) kon-
cepciója (pl. Spanyolország). 
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1. táblázat: Ifjúságsegítő (youth worker) képzések Európában 

ország Középfokú szakképzés felsőfokú (egyetemi) képzés

Ausztria -- 5 éves nappali képzés 
(szociálpedagógia)

-- vegyes 3+2 éves részben nappali 
képzés (szociálpedagógia)

-- 4 éves szociális munka képzés

-- egyetemi képzésben neveléstudo-
mányi alapképzés

Belgium -- 4 éves képzés, 80% gyakorlati -- 4 éves képzés a szociális munka ke-
retein belül

dánia n.a. -- 4 éves képzés a szociálpedagógia ke-
retein belül

E g y e s ü l t  
Királyság

n.a. -- „Ifjúsági és közösségi munka” elne-
vezéssel bíró egyetemi képzés

-- BA képzés különböző kombináció-
ban (nappali, levelező, stb.)

-- 2 éves posztgraduális képzés „Ifjúsá-
gi és közösségi munka” vagy szociális 
munka elnevezéssel

észtország -- a szociálpedagógia keretein belül 3 
év alatt ifjúságsegítő és szociálpe-
dagógus szakképesítés, 4 év után 
szociális munkás

-- 3+2 (BA és MA) társadalomtudomá-
nyok (szociológia, szociálpolitika, 
szociális munka, stb.)

finnország -- középfokú képzés (3 éves, 120 kre-
dit) 

-- felsőfokú képzés (3,5 éves, 140 kre-
dit)

-- 2005-ben indult egy 80 kredites kép-
zés, amely társadalomtudományi 
vagy neveléstudományokból szer-
zett főiskolai vagy BA végzettségre 
épül

f r a n c i a o r -
szág

-- Többféle államilag elismert képzés 
(animátori és vezetői képesítések, 
8 hónaptól a 6 éves időtartamig kü-
lönböző konstrukcióban)

-- sport és népművelői, valamint a szo-
ciális munkás képzésben

görögország -- sokféle kurzus a közoktatásban és a 
felnőttoktatásban

-- szociális igazgatás, szociális munka 
4 éves képzése alatt (ebből 2 év gya-
korlat)

-- társadalomtudományi képzésben

Hollandia -- A regionális oktatóközpontok által 
nyújtott 2-4 éves szociálpedagógiai 
munka, szociális szolgáltatások 
munka, szociális gondozó képzés-
ben modulszerűen

-- felsőfokú szakképzésben speciális if-
júsági munka program 1990 óta

írország n.a. -- „Ifjúsági és közösségi munka” elne-
vezéssel bíró 3 éves BA program

-- „Ifjúsági és közösségi munka” elne-
vezéssel bíró 2 éves MA program

-- szociális munka MA program kereté-
ben gyakorlati elemekkel
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Norvégia -- 2+2 éves képzés (középiskolai el-
mélet + gyakorlat)

−- 3 éves BA a szociális munka képzésben

−- 2 éves MA a szociális munka képzésben

olaszország n.a. -- egyetemi diploma (3+2) 
szociálpedagógia specializációval, 
elhelyezkedési lehetőséggel

portugália -- szociális munka és szociálpedagógia 
3 éves képzésben

-- BA képzés a szociális munkán belül 
30-40% gyakorlattal

-- egyetemi szintű szociális munkás 
képzésben

románia -- civil + önkormányzati kooperáció-
ban képzések tanúsítványokkal

-- nincs formális oktatási program

Spanyolor-
szág

-- társadalmi szolgálatok, szociokultu-
rális animáció 2 éves elméleti-gya-
korlati képzés

-- szociális munka, népművelés 3 éves 
egyetemi képzés (40% gyakorlati 
képzés)

Svédország -- 3 éves elméleti képzés 

-- 2 éves elméleti és gyakorlati képzés 
népfőiskolán

-- zömében elméleti jellegű egyetemi 
szintű képzés

Ifjúságügy és ifjúságsegítés németországban
Az országok közti szemléletbeli különbség elsősorban azt jelenti, hogy egy-egy adott ország erőforrásként 
vagy megóvandó korosztályként tekint a fiatalokra. Ez előbbi esetben elsősorban a részvétel erősítése, a 
társadalomba való „belenövés”, a társadalmi intézményekbe való integráció a legfontosabb cél. utóbbi 
esetben a védelem és a prevenció a legfőbb mozzanat, amely olyan társadalmi problémákat próbál meg-
előzni, mint a kisodródás, marginalizáció, szegénység stb. 

Németországban az ifjúságügy tárcaalkotó tényező, ahol mind vertikális, mind horizontális eszközrend-
szer rendelkezésre áll. önálló ifjúsági szektorral az állami ifjúságpolitika végrehajtásáért elsősorban az if-
júsági és önkéntes szervezetek felelősek, szoros együttműködésben az állami testületekkel. A végrehajtás 
struktúrája 1990 óta három szintű: helyi önkormányzati, regionális és nemzeti. Az állami és az önkéntes 
szervezetek közötti együttműködés mindhárom szinten megvalósul. Minden olyan városnak és kerület-
nek, amely felelős saját adminisztratív funkcióinak ellátásáért, van egy ún. Ifjúsági Egysége, amely népsze-
rűsíti az ifjúsági szervezeteket és gondoskodik a finanszírozásról. regionális szinten a munkát a regionális 
Ifjúsági Tanácsok és regionális Ifjúsági Egységek koordinálják. össznemzeti (szövetségi) szinten a végre-
hajtás felelőse a Család-, Nyugdíjas- Nő- és Ifjúságügyi Minisztérium, amely javaslatokat terjeszt elő, to-
vábbá hátteret és támogatást biztosít a nemzeti jelentőségűnek ítélt projekteknek. Az Ifjúsági Ügyek Szö-
vetségi Konzultatív Bizottsága állami testület, melynek feladata a kormány tájékoztatása, és tanácsadás 
az ifjúsági szolgáltatási ügyekben. Képzését tekintve az ifjúságsegítés a szociális munka részeként jelenik 
meg. Középfokon 2 éves iskolarendszerű képzés van szociális asszisztens szakon, 1 év gyakorlat a szoci-
álpedagógus képzésben, illetve 3 év a szociális szakképzésben. felsőfokon 4 év alatt szociálpedagógia 
diploma szerezhető (6 hónap gyakorlattal).

Ifjúságügy és ifjúságsegítés Magyarországon
Az ifjúságügy – csakúgy, mint két évtizede a szociális szektor 
– mára önálló szakmává érett. Kiemelt fontosságú tehát, hogy 
elérjük a „kritikus tömeget”, azt az erőforrás-koncentrációt, 
ami hozzásegít ahhoz, hogy az ifjúságügyet Magyarországon 
is nagykorúnak tekintsék a rokonszakmák, a döntéshozók és 
a társadalom. Az ifjúsági ügyek ugyanis többet jelentenek, 
több felelősséget, több akciót követelnek meg a közösségtől-
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társadalomtól-államtól, mint amennyi eddig megvalósult. ugyanis szocializációs közegként a harmadla-
gos szocializációs tér egyedüli jellegzetessége az autonóm döntés – szabad választás (a családban és az 
iskolában ez egészen másképpen jelentkezik) és az előre nem meglévő hatalmi helyzetek (persze ebben 
a térben is kialakulhatnak hatalmi szituációk, de azok ellenben a családdal és az iskolával nem előre meg-
határozottak). 

Mára azonban a(z) - nálunk szerencsésebb helyzetben lévő nyugat-európai államokkal eddig sem ösz-
szemérhető - ifjúsági szakma helyzete végképp ellehetetlenült: annak állami irányítása szétesett (ma az 
EMMI felelős az ifjúsági ügyekért, a KIM-hez tartozik az új Nemzedék program, míg az agrártárcához az 
ún. IKSzT hálózat és a vidéki fiatalok). Az ifjúsági terület szakmai hálózatai – a nagyszámú pályaelhagyó 
miatt – esetlegesek (az önkormányzatok sorra szüntetik meg az ifjúsági irodákat, közösségi tereket), a 
terület szakmai, erkölcsi és anyagi támogatás híján maradt. pedig az európai 1968-as diákfelkelések, de 
akár a 2006. szeptemberi Szabadság téri zavargások is igazolják: amit ma megteszünk vagy elmulasztunk 
az ifjúsági szakmában, az a (akár a közel) jövőben érezteti jótékony, avagy káros hatását. Kis túlzással: ha 
nem segítjük hozzá a ma ifjait a demokrácia-technikák elsajátításához, el fog tűnni Mazsola a darabjaira 
szétvert tévészékházból.

Aaz ifjúságsegítő képzés a millennium idején indult el felsőfokú szakképzési keretben, amelyet az ElTE Ta-
nító és óvóképző Kara kezdeményezett a 90-es évek második felében (a hivatalos oKj azonosító 2001-es 
keltezésű). A jogszabályok adta keretekben 2003-ban megindult a felsőfokú szakképzés keretein belül az 
ifjúsággal foglalkozó szakemberek formális képzése. 2012-ben az önálló ifjúságsegítő képzés megszűnt, 
helyette létrejött a szociális asszisztens szakma ifjúságsegítő asszisztens leágazása, illetve egy azóta be 
nem váltott ifjúságsegítő BA ígérete. ugyanakkor ma nincs olyan szakma, ahol feltétel lenne az ifjúság-
segítő végzettség, így az elmúlt 10 évben végzett mintegy 3000 ifjúságsegítő elhelyezkedése esetleges.
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A PROJEKT MEGFOGALMAZÁSA 
ÉS ELŐKÉSZÍTÉSE
a projekt iránti igény 
fentiek okán, részben a tagállami határok és hatáskörökön 
való túllépés szándékával, részben a magyarországi nehézsé-
gek kapcsán való tanulás igényével született meg az elhatáro-
zás a magyar félben: érdemes lenne az egyik legkomplexebb 
módon az ifjúságügy felé közelítő tagállammal kapcsolatban 
az ifjúsági problémák kezelésének módját és lehetőségek ki-
bontakoztatásának útját személyesen is megtapasztalni. En-
nek hatására kerestük meg a német partnert és igyekeztünk 
körvonalazni a megismerés iránti igényt.

a projekt célja
A projekt célja a fentieknek megfelelően az ifjúságsegítői szakma 
munkaerőpiaci igényeinek feltárása, az ifjúságsegítők foglalkozta-
tásához kapcsolódó lehetőségek megismerése, jó példák bemuta-
tása. fontos összehasonlítani, hogy a magyar és a német gyakorlati 
képzéssel hogyan tudnak érvényesülni a munkaerőpiacon. Cél volt 
továbbá az ifjúságsegítő képzés elméleti és gyakorlati megvalósítá-
sában tapasztalatcsere, a pécsi és a külföldi gyakorlat összevetése, 
más szemléletmód, szakmai háttér és munkakultúra megismerése, 
jó példák adaptációja, az ifjúságsegítő szakképzésben résztvevők 
kompetenciáinak fejlesztése, a meglévő tudás és tapasztalat további 

gyarapítása, valamint a szakképzésben résztvevő szereplők közti együttműködés erősítése. Ennek  megfe-
lelően hosszútávon hatással kívántunk lenni az ifjúságsegítő képzési rendszer, s ezen belül az elméleti kép-
zés és a gyakorlatok minőségi javítására, az innováció támogatására. Miután mindkét fél (illetve partnerei) 
foglalkozik utcai szociális munkával, fontos szükséglet volt az ilyen irányú tapasztalatcsere is. 

Ez úgy is megjelenik, hogy bár a magyar partner ifjúsági közösségi tereket, klubokat is működtet, bizonyos 
célcsoportot nem sikerül sikeresen elérni. Az ő célzott felderítésükhöz, bevonásukhoz is szükség van új 
módszerekre, amihez a német gyakorlat felhasználható, hiszen abban sokkal több tapasztalat van. Az így 
szerzett tapasztalatok magyarországi népszerűsítése szakmai fórumokon is szükséges. 

Az utcai szociális munkát tekintve – amely Magyarországon hiánypótló szolgáltatás – a projekt fő feladata 
az ifjúságvédelmi eszközrendszerhez való hozzájárulás (pl. csellengő fiatalok utcai bandákba való szerve-
ződésének felismerése, valamint utcai drogfogyasztás feltérképezése). További célként tekinthetünk akár 
egy közös nemzetközi csere megrendezésére is a német és a magyar szervezetek fiataljainak bevonásával, 
ezáltal is elősegítve az Eu által fontosnak tartott hálózatosodást az ifjúságügy területén is.

Illeszkedés
A projekt kereteit, így az előkészítés peremfeltételeit a leonardo program prioritásai és a Nemzeti Ifjúsági 
Stratégia képezték.

A leonardo da Vinci program általános célkitűzései közül az alábbiakat elégíti ki a projekt: 
1. Az ismeretek, készségek és képesítések megszerzése és felhasználása céljából tartott képzéseken és 
továbbképzéseken résztvevő személyek támogatása a személyes fejlődés, a munkavállalói esélyek és az 
európai munkaerőpiacon való érvényesülés megkönnyítése érdekében.
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2. A szakoktatási és -képzési rendszerek, intézmények és gyakorlatok minőségi javításának és az e téren 
megvalósuló innovációnak a támogatása.

A Nemzeti Ifjúsági Stratégia - mint az ifjúságügy számára igazodási pont - alábbi célkitűzéseit szolgált a 
program: 
1. Az ifjúsági szakma és az ifjúsági civil szervezetek munkájának elősegítése. 
2. Az ifjúsági korosztályok és közösségeik érvényesülésének elősegítése.

elő-találkozó
A projekt folyamatában először a küldő fél megfogalmazta a 
keretrendszerbe illeszkedő céljait. A fogadó szervezet kifejez-
ve a projekt iránti érdeklődését a küldő szervezettel közösen 
előkészítő látogatást szervezett meg, amely 2013. januárjában 
sikeresen lezajlott. Ennek során a felek a szakmai programot 
közösen szűkítették, azáltal, hogy közösen felmérték a német-
országi lehetőségeket és meglátogatták a program tartalmá-
hoz kapcsolódó és a témával foglalkozó, abban jártas szerveze-
teket. A résztvevők kiválasztását követően velük együtt került 
pontosításra a tanulmányút részletes programterve.

Az előkészítő látogatáson megismert szervezetek és vezetőik (akik több, mint 15 éve dolgoznak az adott 
területeken), nyitottak voltak a közös munkára, tapasztalatcserére és egymás szervezetének, munkájá-
nak, problémáinak megismerésére és ezáltal saját tevékenységeik minőségi és szakmai fejlesztésére. 
partnerként a WBS Training Ag a jugendInfoService dresden  ifjúsági információs szolgáltató irodát, az 
Arbeiterwohlfahrt-jobladen-t, a diakonisches Werk-et és a Treberhilfe dresden ifjúsági szervezetet vonta 
be a közös munkába.     
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A TANULMÁNYÚT
A jelentkezések alapján a tanulmányútra 14 magyar szociális munkás, ifjúságsegítő, if-
júsági szakember, egyetemi oktató, szakkönyvíró került kiválasztásra. A látogatás 2013. 
október 16-23-a között zajlott le (az első és az utolsó nap teljes egészében az utazással 
telt). A látogatás során az alábbi szervezeteket sikerült alaposabban megismerni.

WBs training ag
drezdában, szinte már a város peremén, egy volt pilótaképző 
intézetet alakítottak át a képző központ számára, ahol rengeteg 
képzési lehetőség közül lehet válogatni. A munkanélküliek szá-
mára ingyenes tanfolyamokat biztosítanak, melyekkel új végzett-
séget szerezhetnek. A központ dolgozóinak beszámolója alapján 
a két éves átképzések során (új esélyek) 70%-os az állást találók 
aránya, a rövidebb (4 vagy 6 hetes) kurzusok után általában a 
résztvevők fele talál munkát az új végzettséggel.

A WBS-nek nincsen szociális munkás vagy ifjúság segítő képzése, mert Németországban csak állami kép-
zőintézményekben, elsősorban egyetemeken és főiskolákon, lehet ilyen végzettséget szerezni. fennál-
lásuk óta nagyjából 90 európai uniós projektet valósítottak meg. Magyarországon két szerevezettel van 
kapcsolatuk: egy békéscsabai csapattal és a Baranya Ifjúságáért Nonprofit kft-vel. A drezdai tanulmányút 
szervezői a WBS munkatársai voltak, akik segítettek a helyi ifjúsággal foglalkozó szervezetekkel való kap-
csolat felvételben és megszervezték a találkozókat.

jugendInfoservice
Ezt az irodát francia minta alapján hozták létre 2000-ben. 
összesen négy alkalmazottal dolgoznak, akik a fizetésüket 
az önkormányzattól kapják. Az irodában, ahol voltunk, ifjú-
sági klub nem működik, e-tanácsadással foglalkoznak. Egy 
honlapszerű internetes felületük van, ami nem is chat és 
nem is weboldal jellegű. úgy működik, hogy minden kér-
déshez be kell jelentkezni egy azonosítóval és egy jelszóval, 
amit a felhasználó talál ki. Nem kell regisztrálni és nem kell 
hozzá e-mail cím, így teljesen anonim maradhat a rendszer-
ben mindenki. Bejelentkezés után a megadott azonosítóval 
és jelszóval csak egy kérdést lehet feltenni, és ugyanezek-
kel az adatokkal tudjuk megtekinteni a kérdésre kapott választ is. Másik kérdéshez újabb bejelentkezési 
felületet kell létrehoznunk. A munkatársak elmondása alapján naponta nagyjából 20-30 kérdés érkezik 
hozzájuk, nem csak a webes felületen, hanem telefonon és akár személyesen is. Az anonim szolgáltatásu-
kat általában iskolákba szervezett kiállításokon, városi rendezvényeken és a kéthetente megjelenő hírle-
velükkel szokták hirdetni és népszerűsíteni. Az itt elhangzottakból megtudtuk, hogy Németországban 4 
szektorra bontható a szociális szféra. Külön foglalkoznak az óvodás és a 14 év alatti gyerekekkel, a 14 és 27 
év között kamaszoknak ifi klubokat működtetnek, ahol többségében ifjúságsegítők/szociális munkások 
dolgoznak. A kisgyermekes családokkal is külön foglalkoznak, valamint egy generációs házhoz hasonlót 
is működtetnek, ahol több generáció tagjai lehetnek egyszerre egy helyen, így könnyebb a korosztályok 
közötti megértést és együttműködést elősegíteni. Ezekből a különálló specifikus házakból, klubokból kö-
rülbelül 40-50 található csak drezdában, ahol van szociális munkás és emellett animált teret biztosítanak a 
résztvevők számára. Ezek a klubhelységek több helyről is kapnak támogatást, például a helyi önkormány-
zattól és pályázatok útján különböző európai uniós alapokból.
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diakonie dresden – „főző busz”
Ezzel a busszal általában olyan helyeken jelennek meg, ahol sok a hát-
rányos helyzetben élő lakos. Mi például egy olyan parkban nézhettük 
meg a munkában lévő buszt, ahol kb. 10 különböző országból érke-
zett bevándorlók élnek. A busz elsődleges funkciója, hogy a fiatalokat 
és a szüleiket az egészséges életmódra nevelje, teret és lehetőséget 
adjon arra, hogy kipróbálják, milyen a közösség élménye – jelen eset-
ben együtt főzni. A busszal, buszban dolgozóknak könnyebb az utcai 
felkereső munka, könnyebben megnyílnak számukra mind a fiatalok, 
mind az idősebb generáció tajgai (szülők).

A két éve működő busznak három funkciója is van: elsősorban főznek, 
de nagyon sok játékot is visznek magukkal, melyeket bárki használhat. 
Sőt, még kézműves foglalkozásokat is tartanak: a látogatásunk alatt 
éppen mécseseket készítettek a gyerekek.

Három alkalmazott fizetését az önkormányzat adja és a busz fenntar-
tását is a város állja. A főzés és a kreatív tevékenységek alapanyagait 
általában felajánlásokból biztosítják. A busz kihasználtsága attól függ, 
hogy éppen milyen az időjárás, általában 15-20 ember szokta igénybe 
venni a szolgáltatásokat.

evangelische hochschule dresden
A főiskolának két campusa és összesen nyolc különböző kurzusa van, 
melyeken nagyjából 700 hallgató tanul. Az oktatás mellett ugyanúgy 
megtalálható a karrierkövetés és a pályaorientációs tanácsadás, mint 
a pécsi egyetemen.

Körbejártuk az épületet, megnéztük a kiválóan felszerelt szemináriumi 
és előadó termeket, betekinthettünk a könyvtárba is, ahol egy egész 
könyvespolc szólt az ifjúsági munkáról és a hozzá kapcsolódó jogsza-
bályokról, azok elemzéseiről és értelmezéseiről. Ezután bemutatták az 
oktatási rendszerüket, struktúrájukat, miszerint a szociális munkások-
nak a képzés alatt egyszer egy hat hetes és egy egész féléves gyakor-
latuk van.

Németországban összesen 1,7 millióan dolgoznak (53%-uk teljes ál-
lásban) a szociális szférában, ideértve az orvosokat és nővéreket is, 
akik a fiatalokkal, csecsemőkkel foglalkoznak. Szászországban pedig 
90 ezer fő dolgozik ugyanezen a területen. Megoszlásukban az utóbbi 
időkben változások figyelhetők meg: növekszik azon dolgozók aránya, 
akik 0-10 éves korig foglalkoznak a gyerekekkel és növekszik az idő-
sekkel foglalkozók száma is, viszont csökken az ifjúsággal foglalkozó 
szociális munkások száma. 

A főiskolán végzett hallgatók 60%-a a végzettség megszerzése után 3 hónappal már talál munkát, 72%-uk 
6 hónapon belül. A diploma megszerzését követő egy éven belül általában mindenkinek sikerül elhelyez-
kednie. 
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Ifjúsági színterek
Egy napot töltöttünk azokon a helyeken, ahol a fiatalok a leg-
gyakrabban szoktak megjelenni, bandázni, illetve ahol a kis-
gyerekes családok találkozóhelyei vannak. láttunk emeletes 
játszóteret, állat- és kisállat-simogatót, egy nyári áradásban a 
víz martalékává vált játszótér maradékát, s egy komplett sport-
pályarendszert utcai erősítőeszközökkel. Egy-két extrém pálya is 
helyet kapott a listán, bár azok csak egy bizonyos réteg számára 
jelentenek találkozási pontot. Meglátogattunk egy skateparkot, 
amit BMX-esek, görkorcsolyások, -deszkások, rolleresek használtak. A parkban több ugrató és elem volt, 
sőt kiderült, hogy van fedett skatepark is drezdában.

treberhilfe – jumbo Bus
A Treberhilfe az egyik drezdában működő ifjúsá-
gi klub. Sok fiatal látogatja a helyet, ahol az ál-
talános irodai szolgáltatásokon felül (nyomtatás, 
fénymásolás), mentális és akár krízisintervenciós 
segítségnyújtást is igénybe vehetnek az ideláto-
gatók. Általában az esetek nagy többségében 
inkább teázgatás, kávézás mellett próbálnak az 
iroda munkatársai kapcsolatba lépni a fiatalok-
kal. A klubhelységet a fiatalok és a munkatársak, 
önkéntesek együtt alakították. A klubnak van 
egy közösségi és egy szeparált része.  

A Treberhilfe kissé régi, de hatalmas, kétszintes csuklós bu-
szával (melyet a Mercedes gyár ajánlott fel számukra), ut-
cai felkereső munkát folytat, úgy, hogy a város két pontján 
parkolnak le és ott végzik segítő tevékenységet. A buszban 
rengeteg ügyességi játék, sporteszköz, pad és asztal talál-
ható, sőt külön kialakított főzőfülke, beszélgető és játszó 
sarok is helyet kapott. A jármű kihasználtsága attól függ, 
hogy milyen az idő, 5-40 fő közötti a látogatók száma egy-
egy alkalommal. A szolgáltatásokat a 12-27 év közötti kor-
osztály veszi igénybe a leggyakrabban és a beszámolók szerint eddig még nem akadt konfliktusuk a busz 
parkolási helye miatt, hogy a város melyik részén van, és mit keresnek ott.

Az ifjúsági klubnak az összes többi szociális szférában működő szervezettel van valamilyen kapcsolata, az 
ifjúsági feladatok ellátásán kívül foglalkoznak még hajléktalanokkal és segítenek a hivatalos ügyek inté-
zésében is, például a bevándorlóknak, akiknek még nyelvi gondjai akadhatnak. Kétszer egy évben jelen-
tetik meg az újságjukat, melyben általában az eltelt időszak programjainak és projektjeinek a beszámolói 
olvashatóak.

Az irodának összesen 13 alkalmazottja van, akik többsége 
szociális munkás. 17 önkéntessel dolgoznak együtt. Az ön-
kéntesek általában a szakmai gyakorlatukat teljesítő szoci-
álismunkás hallgatók, akik vagy csak a gyakorlat ideje alatt 
vagy akár 2-3 évig is a szervezettel dolgoznak.
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aWo - jobladen
A jobladenben 15 és 27 év közötti fiatalokkal foglalkoz-
nak, akik munkát keresnek vagy éppen karrier tanácsadás-
ra van szükségük. Az iroda fala tele van munkalehetősé-
gekkel, melyek közül szabadon válogathat mindenki, aki 
hétköznap délután kettő és hat között felkeresi a helyet. Az 
irodának nagyjából 400 céggel van közvetlen kapcsolata, 
akik értesítik őket, ha új munkaerőre van szükségük, emel-
lett két alkalmazott keresi az interneten megjelent állásle-
hetőségeket. Ezek kerülnek ki az iroda falára egy kóddal. 
Ha valaki kiválaszt egy ajánlatot, akkor az ügyintézőnek 
megmondja a kódot, ő segít neki abban, hogy mire lesz 
szüksége, vagy éppen felhívja a céget, hogy aktuális-e még a meghirdetett állás. Azt lehet mondani, hogy 
hasonlóan működik, mint egy munkaközvetítő cég, csak ebben az esetben a munkáltatók nem adnak 
semmit sem az iroda számára.

A munkaközvetítésen kívül sok más mindennel is foglalkoznak: felkészítik a jelentkezőket egy-egy állásin-
terjúra, segítenek az önéletrajz és a motivációs levél megírásában és csak ingyenes szolgáltatásaik vannak. 
Ezeken kívül még segítenek a bevándorlóknak is, akiknek elsősorban a nyelvismerettel van problémájuk, 
vagy éppen számítógépes továbbképzést tartanak azoknak, akik nem ismerik még eléggé a XXI. századi 
technikákat.

Az irodának összesen 3 szociális munkás alkalmazottja és egy pszichológusa van, naponta általában 10-15 
fő szokott bejönni. 
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MÓDSZEREK
Módszerek tekintetében mind a formális, mind a nemformális módszertan gazdag tárházát vonultatta fel 
a program. Volt részünk frontális csoportmunkában, előadásban, voltak workshopok, kerekasztalok, fóru-
mok, városismereti vetélkedő. Sajátos eredmény, hogy a küldő fél a tanulmányút során fejlesztett tovább 
két nonformális közösségi alkotástechnikai módszert:

állj ide-állj oda 
Ez a módszer arra a problémára igyekszik választ adni, ha a csoport véleményét kell nonformális eszkö-
zökkel felmérni. Egy-egy önként jelentkezőt kérünk a résztvevők közül. A jelentkezőket két ellentétes ál-
láspont képviseletére kérjük fel, a résztvevőket érintő, releváns kérdésekben, amihez szakmabeli segítőink 
adnak érvrendszert, intellektuális muníciót. A résztvevők a vita előtt foglaljanak állást a teremben törté-
nő jelzésértékű elhelyezkedéssel: aki nagyon egyetért az egyik érvelővel, annak közelébe, aki a másikkal, 
annak közelébe, és ezzel mintegy skálát képezve, aki a két nézőpont között foglal állást, az a két érvelő 
között. Az érvelés közben az résztvevőknek a moderátor felszólítására van módjuk helyzetük megváltoz-
tatására, így folyamatos visszajelzést adnak az érvelőknek. A programelem végén – megismerve a pro- és 
kontra érveket – kialakul a csoport állásfoglalása az adott témáról.

Ifjúságügyi villámrandi 
A technika az adott tématerületen a legfontosabb témák feldolgozására szolgál. Egymással szemben fog-
lalnak helyet a résztvevők és 3-5 percük van (ha szükséges a bemutatkozásra és az adott feladat feldol-
gozására (pl.: legfontosabb három probléma az adott területen). Az idő letelte után az óra jelez, az egyik 
sor lép egyet balra (a balszélső átül jobb szélre) a másik sor pedig jegyzetel. A feladat végén, ha eddig a 
társaság nem ismerte egymást megismerkedik, valamint nagyon sok páros egyeztetés miatt az adott téma 
is átbeszélésre kerül. Ezek eredményét érdemes vizuálisan is megjeleníteni.



19

TANULSÁGOK
A projekt eredményei közé sorolható a küldő fél által feldolgozott adaptálható tartalmak, módszerek 
és az így szerzett tapasztalatok országos szintű népszerűsítése. Az utcai ifjúsági munka tapasztalatai 
kapcsán készül a szolgáltatásfejlesztési koncepció (felhasználva a nagyobb tapasztalattal rendelkező 
drezdai szervezetek módszereit, jó példáit). A résztvevők megismerték, hogy Németországban milyen 
módszereket és tematikákat alkalmaznak, amely vonatkozik az elméleti és a gyakorlati oktatásra és 
munkára is. A drezdai ifjúsággal foglalkozó szervezetek munkájába betekintve, gyakorlati és elméleti 
tapasztalataikat kicserélve a résztvevők további módszereket használhatnak a mindennapi, pl. az utcai 
felkereső és klubos ifjúsági munkájukban. Interkulturális és nyelvi kompetenciáik azáltal erősödtek, hogy 
a fogadó országban, ottani környezetben, intézmények látogatásával, szolgáltatásokba való betekintéssel 
ismerkedhettek meg a tevékenységekkel, szakmai kifejezésekkel.

Az alábbiakban összevetjük a két területi egység (Németország, illetve drezda, valamint Magyarország, il-
letve pécs) egy-egy ifjúságszakmai szegmensét, tematikus elemét: a feladatellátás sajátosságait, a képzést 
és az utcai szociális-ifjúsági munkát.

a feladatellátás
A jogszabályi hátteret tekintve ma az Alaptörvény egyetlen 
helyen beszél a fiatalokról, ekképp: Magyarország külön in-
tézkedésekkel biztosítja a fiatalok és a szülők munkahelyi 
védelmét. (XVIII cikk (2)), amely tulajdonképpen megszünteti 
az ifjúsági szakmák alaptörvénybeli hátterét. jól látszik ez a 
jelenleg hatályos önkormányzati törvényben, amely bár a 
kötelezően ellátandó feladatok közé sorolta az ifjúsági ügye-
ket, ugyanakkor sem maga a törvény (vagy annak egy ma 
még nem létező végrehajtási utasítása), sem egyéb hatályos 
jogszabály nem részletezi az ifjúsági feladatok mibenlétét, 
pontosabban mit is kellene, lehetne tenni önkormányzati 
szinten egy település életében a fiatalokért. Ennek megfelelően Magyarországon nagyon ritka a feladatát-
adási-átvállalási szerződés egy civil szervezet és az önkormányzata között, hiszen egyfelől nincs erre sem 
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jogszabályi háttér, sem bevett gyakorlat, másfelől ifjúsági területen nem lehet tudni, mi is voltaképpen az 
önkormányzat feladata, így az sem gondolható végig, hogy saját maga lássa azt el vagy inkább adja át a 
feladatot.

Németországban a szociális törvény foglalkozik a fiatalokkal, ifjúsági ügyekkel, hosszan taglalva (sokszor 
akár négyzetméterre lebontva) egy település ifjúsági feladatait. Az is bevett gyakorlatnak számít, hogy ha 
egy feladat ellátására egy civil szervezet jelentkezik, akkor megfelelő minőségbiztosítás mellett lehetőség 
van az önkormányzati feladat kiszervezésére. A kiszervezés pontos feladatellátási, minőségbiztosítási és 
finanszírozási terv mellett történik. 

a képzés
Magyarországon ma 11 helyen folyik felsőoktatási szakképzés ifjúságsegítő tárgyban (ez a szociális asz-
szisztens és ifjúságsegítő asszisztens leágazását jelenti). Az ifjúságsegítő szakma képzési és vizsgakövetel-
ményei a vonatkozó rendelet 2012 nyári módosítását követően megváltoztak, jelenleg öt modul szerint 
tanulnak a hallgatók: a szociális segítés alapfeladatai, az ifjúságsegítő tájékoztató és tanácsadói feladatai, 
szolgáltatási, információs és ügyviteli feladatok, ifjúságpolitika és helyi ifjúsági munka, valamint társadal-
mi részvétel, közösségfejlesztés. 
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2003 óta zajlik ifjúságsegítő képzés a pécsi Tudo-
mányegyetem felnőttképzési és Emberi Erőforrás  
fejlesztési Karán is. A hallgatói létszám csökkenő 
(ez maga egyébiránt országos trend, amely a pécsi 
egyetemre különösképpen igaz), a levelező tagozat 
3 éve meg is szűnt.

Ha a hallgatói motivációkat, a választás okait keres-
sük, akkor a leggyakoribb indok az, hogy a hallgató 
szociális vagy pedagógiai területen szeretett volna 
továbbtanulni, alapképzésben, de nem volt elég 
pontszáma, így kompromisszumos megoldásként 
választja ezt a szakot. Az ilyen motivációval érkező fiatalok rendszerint ugródeszkaként használják az if-
júságsegítő képzést az eredeti céljaik eléréséhez. A motivációk között megtaláljuk a parkolópálya lehe-
tőségét is, azaz, időt szeretne nyerni, még nem tud, vagy nem akar munkába állni, próbálja ezzel növelni 
a későbbi munkaerőpiaci esélyeit, szeretné megtartani a hallgatói jogviszonyból származó előnyeit stb. 

A végzett ifjúságsegítők elhelyezkedési esélyei igen szűkösek, életpálya-modelljük kidolgozása még várat 
magára. 

Németországban a szociális munkás-szociálpedagógus képzés keretei között találjuk az ifjúságsegítést. 
A képzés szerkezetét tekintve alapvetően az egyetemek-főiskolák alkalmazott tudományai között foglal 
helyet a képzés (így BA vagy MA is szerezhető belőle). A képzés bemeneteként alkalmassági vizsga várja a 
jelentkezni vágyókat. A tananyagtartalom elsősorban az egyetemektől függ, ennek vannak kötelező és vá-
lasztható, valamint szakosított moduljai. drezdában is szerezhető a fiatalokkal való foglalkozásra felkészítő 
végzettség. Az Evangelische Hochschule dresden-en 6 szemeszteres, szociális munkás BA-ra van lehető-
ség, ahol évente 60 fő képzése megoldott. Ez a képzés elsősorban az öregekre, gyerekekre és fiatalokra 
szakosodott és bemeneti feltételként 6 hónap szakmai gyakorlatot kér (önkéntesség, au-pair-i feladatok, 
szociális asszisztencia). Emellett további 4 szemeszter alatt 25 főnek évente mód nyílik az MA megszerzé-
sére is. Ennek a képzésnek 5 makromodul a törzse: a szociális munka elmélete, beavatkozáselmélet, szer-
vezés, kutatáselmélet, részvétel. Az elhelyezkedés többek között ifjúsági irodákban, tanácsadó pontoknál, 
börtönökben, fedél nélküli emberek karitatív szolgálatainál lehetséges. 

az utcai szociális-ifjúsági munka
Az utcagyerekek, csellengő fiatalok problematika az Európa Tanács szerint azokra vonatkozik, akik hosz-
szabb-rövidebb ideig életvitelszerűen az utcai környezetben töltik el idejüket. legtöbbször az utcán lak-
nak, társaik maguk is ott élnek, kapcsolatuk, közösségeik is az utcához kötik őket. Bár van hivatalos címük, 
de általában nem vagy alig érintkeznek azokkal a személyekkel (szülők, nevelők stb.), akik felelősek értük. 

A szakmában két kifejezés is létezik a felkereső ifjúsági munkára. Az egyik a „kiterjesztett” felkereső mun-
ka („outreach work”), a másik az ún. „különálló” felkereső munka („detached work”). Mindkét munkaforma 
általában a fiatalok hasonló csoportját célozza meg, vagyis azokat, akik nem vesznek részt intézményes 
kereteken belüli tevékenységekben, nem vállalnak aktív szerepet a közösségi életben. olyan fiatalokat, 
akik a társadalom kisebb-nagyobb közösségeitől, csoportjaitól elszigetelten, elkülönülten élnek, vagy 
akik meglehetősen kiszolgáltatott vagy veszélyeztetett fiatalok. A „különálló” felkereső ifjúsági munka a 
társadalmi szempontból kiszolgáltatott, hátrányos helyzetű fiatalokat célozza meg a szabadidejükben 
(pl.: az utcán, a kávéházban, a parkban, a kocsmában), akkor, amikor a fiatalok éppen a maguk által vá-
lasztott helyen tartózkodnak, olyan feltételek között, amelyeket maguk alakítanak ki. Az ilyen munka 
a fiatalok aktuális értékvilágára, ambícióira, magatartására, gondolataira, ügyeire épít, valamint azokra 
a körülményekre, amelyek meghatározzák a személyes és a szociális képességeik fejlődését. Ezt a fajta 
munkaformát nagyban befolyásolja az ifjúságsegítő és a fiatal közötti interakció. A „kiterjesztett” felkere-
ső ifjúsági munka alapvetően egy intézményhez kapcsolható munkamódszer, szolgáltatás, ami az adott 
intézmény helyszínétől/épületétől távolabbra is rendelkezésre áll. Mondhatjuk azt is, hogy ez az adott 
ifjúsági szolgáltatás kinyújtott keze, ami által a szolgáltatás elérhető máshol is, nem csak ott, ahol egyéb-
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ként rendszeresen és rendeltetésszerűen működik. Célja, hogy a fiatalok felkeresésével és elérésével a 
konkrét és komplex szolgáltatás helyszínéhez terelje, irányítsa, csalogassa a fiatalokat. A „különálló” fel-
kereső ifjúsági munkához hasonlóan ez a munkaforma is a fiatalok által használt, birtokba vett területen 
zajlik és fejti ki hatását, mégis magában foglalhatja az általában ifjúsági klubokban, oktatási intézmé-
nyekben vagy üzletközpontokban folyó programokat, tevékenységeket. A „kiterjesztett”felkereső ifjúsá-
gi munka karakterét is meghatározza az ifjúságsegítő és a fiatal között kialakuló interakció, de ez kiegé-
szül az információnyújtással és a „felhívással” az ifjúsági tevékenységbe, programba vagy szolgáltatásba 
való bekapcsolódásra. A felkereső ifjúsági munkába beletartozik az utcai munka („streetwork”) is, amit 
Magyarországon utcai szociális munkának szokás hívni. Az utcai szociális munka célja a magatartásával, 
testi, lelki, értelmi fejlődését veszélyeztető, a szabadidejét az utcán töltő, kallódó, csellengő, gyermek 
speciális segítése, szükség esetén átmeneti gondozásának vagy gyermekvédelmi gondoskodásban ré-
szesítésének kezdeményezése. 

pécsen az ifjúsági területen értelmezett utcai szociális munka elsősorban a város leszakadófélben lévő 
részén (panelépületek, sok kis utcával, beugróval), az utcán csellengő, kallódó 12-29 éves fiatalokra fó-
kuszál. Tevékenységi területe leginkább közterületeken, parkokban, grundokon, lépcsőházakban értel-
mezett. A fiatalok időháztartása miatt ez a fajta felkereső munka érdemben délután és az esti órákban 
végezhető, így a kollégák munkaideje is ehhez igazodik. A pécsi felkereső ifjúsági munka célja, hogy a le-
hető legszélesebb körben érje el az utcán „felnövő” gyerekeket, számukra igényeikhez mérten tartalmas 
és hatékony megelőző, segítő programokat nyújtson, kimozdítva őket adott állapotukból. A kimozdítás 
egyik leglényegesebb momentuma az, hogy a fiatalok érezzék, hogy valaki törődik, foglalkozik velük. 
Csak ezt követően várható, hogy életvezetési gondjaikkal, személyes problémáikkal kapcsolatosan meg-
nyíljanak. A szolgáltatás olyan fiataloknak is segítséget nyújt, akik veszélyeztetik saját testi-lelki fejlődé-
süket és a gyermekjóléti szolgálat hagyományos családgondozásával nem elérhetőek, vagy gondozásuk 
eredménytelen. E szolgáltatás célja a prevenció, illetve a kallódás-csellengés csökkentése, megszünteté-
se. A tapasztalat szerint a legfontosabb mozzanat a bizalom megteremtése, e nélkül a legjobb szakmai 
technikák, módszerek sem érnek semmit.  Az utcai ifjúsági felkereső munka munkatársai rendszeresen 
vesznek részt szupervízión, ami a segítő munkát végző szakemberek számára nyújtott rendszeres egyéni 
vagy csoportos megbeszélés. Ennek célja külső szakember segítségével a kiégés megakadályozása, a lel-
ki egészség megőrzése, védelme, a készségek és képességek fejlesztése, tudatosítása és a csoportépítés. 
ugyancsak rendszeres az esetmegbeszélés, amely alkalmas az ellátottak problémáinak hatékonyabb ke-
zelésére, az alternatívák megvitatására, a beavatkozás és a döntés felelősségének megosztására. A pécsi 
felkereső ifjúsági munka terén érzékelhető legnagyobb probléma a droghasználat: már akár 12 évesek is 
használják a kábítószereket (biofű és pentakristály), sajnos nem egyszer napi rendszerességgel. A legem-
lékezetesebb siker pedig azon fiatalok esete, akik önkéntesnek jelentkeznek, mondván: „inkább csinálok 
valamit, minthogy az utcán unatkozzam”. de volt példa az iskolából eltanácsolt 15 éves fiú iskolába tör-
ténő sikeres visszaillesztésére, vagy a tanult problémamegoldó módszerek saját konfliktusban történő 
hasznosítására (13 évesen). Sajnos egyelőre nincs olyan lehetőség, amely a rossz idő esetére mutatna 
kiutat (olyan terem használata, ahol mód van behúzódni, vagy egy klubhelyiségre, amely kidekorálható, 
berendezhető lenne.)
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A német utcai szociális munka gyökerei a chicagoi iskolában és a holland modellben keresendők és beve-
zetésük a 60-as évekig nyúlik vissza. A modell abból indul ki, hogy a csellengő fiatalok jelensége a korábbi 
latin-amerikai, afrikai, ázsiai problematikából kilépve mára nemcsak a fejlődő országokat jellemző helyze-
tet jelent, hanem az európai régióra is jellemző lett. leginkább azt igyekszik megakadályozni, hogy a csel-
lengő fiatalok maguk áldozatokká vagy bűnelkövetővé váljanak (kábítószer fogyasztás, -kereskedelem; 
betörés, erőszak; prostitúció). A tapasztalatok azt mutatják, hogy ezen gyerekek-fiatalok korábbi sorsa a 
kirekesztés, közöny és a kizsákmányolás volt (nem egynek nehéz és alig megfizetett munkát kell vagy 
kellett végezni). A korábban tapasztalt nyomor és/vagy családi erőszak miatt az utcai lét sokszor bizonyos 
értelemben még megkönnyebbülést is hoz (önként választott alternatíva, abúzus hiánya, félreértelmezett 
romantika), ugyanakkor az utcán nem biztosítottak olyan alapvető erőforrások és jogok, mint a megfe-
lelő élelmiszer, a menedék, az egészségügyi ellátás és az oktatás. A helyzet kezelésére a német modell 
csoportos és egyéni megközelítést is alkalmaz. Ez alapvetően területi vagy szociális megközelítésű és fő 
feladatának a kirekesztés megállítását tartja. Négy kiemelt eleme van, ezek az esetmunka, az utcai munka, 
a csoportmunka és a közösségi munka.

drezdában az utcai szociális munka nagyságrendekkel sokrétűbb, mint pécsen. féltucatnyi szervezet 
biztosan foglalkozik (diakonie dresden, Treberhilfe stb.) a marginalizálódott csoportokkal (bevándor-
lók, utcán csellengők stb.), amely legtöbbje az önkormányzat, vagy az anyaszervezet által finanszírozott 
szolgáltatást nyújt. Ilyen példa a főzőbusz, amely az egészséges étkezést (sokszor magát a melegételt is) 
biztosítja a gyerekeknek és szüleiknek, azon túl a különböző régiók, népek jellegzetes ételeinek közös 
megfőzésével toleranciát és elfogadást tanít. A dresden-Neustadtban dolgozók főleg a zene és a zene-
pedagógia segítségével igyekeznek ügyfeleiket bevonni. 10 felszerelt próbatermük van, heti egy nagy 
találkozót szerveznek.  dresden-pieschenben az alapvető élelmiszerek biztosításán túl igyekeznek a fi-
atalok saját ötleteit, terveit segíteni, kreativitásukat kibontakoztatni. például a területen lévő szürke és 
elidegenedést szimbolizáló falat festettek ki a munkatársak segítségével, máskor pedig partikat, sport-
eseményeket, kirándulásokat szerveztek közösen. A „Ne légy függő“ (no addiction) program a drogmeg-
előzés és -kilábalás feladatát tűzte ki maga elé. Alapelvei közé tartozik az önkéntesség, a rugalmasság és 
az anonimitás. A program a nonformális pedagógia segítségével igyekszik a szerhasználatot megelőzni, 
kiküszöbölni. dresden-gorbitzben a már bemutatott Treberhilfe végez 2010 óta utcai szolgáltatást, amely 
a fent bemutatottakon túl az esélyegyenlőség érdekében képviseli és közvetíti a gyermekek és a fiatalok 
érdekeit a közintézmények felé is.
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ÉLETKÉPEK
„Ma volt a drezdai maraton a városban és mi is útra keltünk, hogy felkeressünk ifjúsági közösségi tereket a meg-
adott térkép szerint. Az első választásom a régi városi sportpályára és környékére esett, ami most városi sza-
badidő park és játszótér rengeteg sportolási és kikapcsolódási résszel. Itt korcsolyázni, streetball-ozni, focizni, 
falat mászni, röplabdázni, utcai erőfejlesztő gépekkel edzeni stb. lehet kulturált környezetben, persze ingyen! 
Ilyen családi, sport központokat itthon is el tudnék képzelni: ahol a családok közösen kijönnek és mindenki 
megtalálja magának az egészséges sportolási lehetőséget. Ehhez itthon kicsit más szemléletre lenne szükség”. 

„A következő a városi skatepark volt, itt a klasszikus skate elemeket lehetett látni, csak kiváló minőségben és 
gondozva. Az utolsó helyszín egy játszótér volt, ami 0-99 éves korig jó szórakozást biztosít a vállalkozó szellemű 
szülőknek és nagyszülőknek. Egyszerűen szuper volt a kialakítása, kivitelezése! Kipróbáltam!”

„Megismerkedtünk különböző utcai nyitott és félig nyitott közösségi pontokkal (játszóterek, sportpályák, skate 
parkok). Mindegyik helyszín elsősorban kisgyerekeknek adott közvetlen szolgáltatást, de mindenhol velük vol-
tak a szülők is. Számomra ebben az volt az adaptálható tapasztalat, hogy a gyerekeknek adott szolgáltatással 
el tudták érni az ifjúsági korosztály nehezen elérhető, dolgozó, 20 és 30 év közötti szülői rétegét is.”



25

„Sok újat láttam, tapasztaltam. Több módszer és gyakorlat van, amit kissé átalakítva vagy módosítva, de 
mindenképp tudok hasznosítani. Ha nem is mindet azonnal, de a közeljövőben biztos. Amit hiányoltam, az 
a több kapcsolódási, kipróbálási lehetőség, azaz munka közben megnézni másokat, együtt dolgozni más 
szervezetekkel.”

„Egy busz nagyon hasznos segítség lenne a mi szolgáltatásunk számára is, mondani sem kell, mennyivel haté-
konyabb lenne a segítségnyújtásunk, mennyivel több elkallódó fiatalt tudnánk bevonni a tevékenységünkbe. 
Ha lenne egy buszunk, természetesen mi is egy mobil klubbot üzemeltetnénk, amivel a meglévő szolgáltatá-
sainkat kiszélesíthetnénk a fiatalok számára. Felkeresésünk hatékonyabbá válhatna, programjaink egyben 
közösségi teret is jelenthetne a minket felkeresők számára. Azzal, hogy ,,házhoz” megyünk, összehozhatja  az 
embereket, családokat az elidegenedett világban, állandóságot biztosíthatna számukra. Nem csak a fiatalok-
ra való jótékony hatása, hanem közösségépítő szerepe lenne óriási.”







WBS Training Ag: http://www.wbstraining.de/en/index.htm

Baranya Ifjúságáért Nonprofit kft.

További információ:
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