
Cselekvési terv

(2023–2024)

A cselekvési terv készítésének alapelvei

Budapest Főváros IV. Kerülete Újpest Önkormányzata Gyermek- és Ifjúsági Stratégiája a

2023–2026  közötti  időszakra  készült.  A  Cselekvési  tervet  két  évre  készítettük  (2023–

2024),  amelynek  kidolgozása  során  figyelembe  vettük  a  meglévő  humán,  anyagi,

infrastrukturális  erőforrásokat,  és  ezek  mentén  fogalmaztuk  meg  a  Stratégia

megvalósításának lépéseit.

A  Cselekvési  terv  tartalmazza  az  egyes  vállalásokat,  intézkedéseket,  azok  célját  és

eredményét,  megnevezi  a  megvalósításhoz szükséges forrásokat,  együttműködőket  és

határidőket.  Törekedtünk  arra,  hogy  a  célok  elérhetőek,  megvalósíthatóak  és  vonzók

legyenek. Ehhez igazítottuk a vállalt feladatok ütemezését, és jelöltük ki a felelősöket.

A 2023-as év feladata a struktúra kialakítása, a kapcsolatépítés (a kerületen belüli és kívüli

hálózatok feltérképezése, kapcsolódások), a közösségfejlesztő folyamatok előkészítése.

Az Önkormányzat tervezi egy ifjúsági referens munkatárs foglalkoztatását, aki koordinálja

az előkészítő hónapok feladatait.

Az  ifjúsági  munka  nem  kizárólag  az  Ifjúsági,  Sport,  Művelődési  és  Oktatási  Osztály

feladata,  különböző  ágazatok  (például  közművelődési,  szociális,  esélyegyenlőségi,

környezetvédelmi,  egészségügyi)  is  tartalmaznak  ifjúsági  elemeket.  Az  Önkormányzat

számít a különböző területek együttműködésére.

Folyamatosan  számítunk,  sőt  építünk  a  fiatalok  kezdeményezéseire,  javaslataira.  Az

intézkedések sikere, megvalósítása nagyban függ attól, hogy az újpesti fiatalok, valamint

az  Újpesten  tanuló  fiatalok  és  felnőtt  segítőik,  a  szervezetek,  intézmények  miként

kapcsolódnak  be,  vesznek  részt  a  munkában.  A  fiatalok  aktivizálásához,  közéleti

szocializációjához  szükséges  a  felnőttek  mintát  adó,  támogató  aktivitása,  mentorok

részvétele. Az igények megfogalmazásához is kellenek segítők, de kell fogadókészség,

nyitottság az Önkormányzat részéről is.
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Az Önkormányzat 2023-ra tervezett intézkedései a településen élő, tanuló fiatalok valós 

élethelyzetén, szükségletein, igényein, a fiatalok kezdeményezésein és a helyi szereplők 

megegyezésén alapulnak, és reálisan finanszírozhatóak.

Újpest Önkormányzata és az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Kft. (ERIFA) EFOP-1.2.3-

VEKOP-2015-00001  számú  projekt  keretében  készült  helyzetelemzése,  továbbá  a

stratégiakészítés során kezdeményezett közösségi beszélgetések, találkozók alapján az

alábbi főbb területeket határoztuk meg mint  az Önkormányzat lehetséges intervenciós

területei:

I. Az  anyagi  és  kulturális  esélyegyenlőséget  segítő,  iskolán  kívüli

önkormányzati  intervenciók  (például  felzárkóztatás,  pályaválasztás,

tehetséggondozás)

• Ifjúsági referens alkalmazása;

• Ifjúságsegítő szakember alkalmazása;

• Kompetenciafejlesztés, helyi tehetségek segítése;

• Pályaorientáció támogatása;

• Üzemlátogatások;

• Alapkompetenciák, alapkészségek fejlesztésére irányuló közösségi programok 

szervezése;

• Újpesti Tanoda támogatása;

• Egyéni és csoportos művészeti projektek támogatása;

• Diákmunka támogatása, 50 óra Iskolai Közösségi Szolgálat (IKSZ);

• Ifjúsági álláskereső klub;

• Ifjúsági álláskereső tréning;

• Pszichológiai tanácsadás;

• Elhelyezkedési esélynövelő képzések szervezése;

• Korrepetálás;

• Alapfokú számítástechnikai tanfolyam;

• Konferenciák, szakmai fórumok szervezése;

• Tematikus klubfoglalkozások.
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II. Önszerveződés,  közéleti  részvétel,  demokrácia,  érdekérvényesítés,

érdekképviselet, a civil szféra bevonása az ifjúságpolitikai stratégia céljainak

elérésébe, feladatainak megvalósításába

• A meglévő intézményi és közösségi térhálózat ifjúsági fókuszú áttekintése;

• Komplex ifjúsági közösségfejlesztői folyamat elindítása;

• A helyi intézményi- és szervezeti hálózat, valamint a fiatalok (egyének és 

közösségeik) együttes fejlesztése;

• Felnőtt segítők, mentorok, szakemberek, tanácsadók bevonása;

• Újpesti Diákszövetség (ÚDSZ) összehívása (ÚDSZ-újság);

• A DÖK-tagok folyamatos segítése, felkészítése (tanfolyamok, tapasztalatcserék, 

fórumok, képzések, előadások);

• A DÖK-ök pénzügyi támogatása (diákrendezvények, diák-önkormányzati táborok 

megvalósításához, és a diák-önkormányzat működéséhez szükséges eszközök 

megvásárlásához);

• Az Önkormányzat által kiírt pályázatok fiatalok számára;

• A települési, szervezeti, szakmai szintű kapcsolatok, együttműködések bővítése;

• Partnerség, hálózatosodás.

III. Kulturális közösségi terek infrastrukturális fejlesztése, kulturális szabadidő-

kínálat bővítése, a szabadidő-sport támogatása

• A civil egyesületek aktuális kulturális kínálatának feltérképezése;

• Fiatalok által használható közösségi tér létrehozása;

• Fiatalok igényeire, érdeklődési köreire épülő klubok, közösségek, alkalmi 

programok támogatása;

• Egyeztetés a kiemelten népszerű programokat kínáló civil szerveződésekkel;

• Az online-kommunikációs tevékenységek felülvizsgálata, különös tekintettel az 

Önkormányzati kulturális tevékenységek népszerűsítésére;

• Az Önkormányzat tulajdonában lévő sportpályák látogatottságának, 

használhatóságának felmérése.

IV. Az ifjúsági mobilitás elősegítése

• A különböző szociokulturális háttérrel rendelkező ifjúsági csoportok közelítése 

egymáshoz
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• Roma fiatalok közösségesedésének segítése;

• Újpesti Tanoda támogatása;

• Pályázatfigyelés, cserediák-programok.

V. Egészségtudatos  magatartás,  szemléletformálás  (mentálhigiéné,

drogprevenció, internet-függőség)

• Egészségnapok, sportnapok;

• Egészségfejlesztő, megelőző programok, preventív életmód népszerűsítése, 

terjesztése;

• Drogprevenció;

• Kortárssegítő programok szervezése, meglévők bővítése;

• A munkahelyi megelőzési programok lehetőségeinek, igényeinek felmérése;

• Az egészségfejlesztés, megelőzés területén tevékenykedő szereplők 

együttműködésének erősítése;

• Az iskolai prevenciós programok feltérképezése, figyelembe véve az 

egészségfejlesztést, a családok bevonását és a minősítést. Célzott programok 

szükségesek a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett csoportok elérésére.

Az Önkormányzat elindítja az „Újpesti Felhőn Szállók” programot, amely a fiatalok

lelki egészsége érdekében dolgozik. Kevés szó esik a fiatalabb generáció  mentális

problémáiról, miközben a rendelkezésre álló adatok szerint, csak Magyarországon,

2021-ben 40 százalékkal emelkedett a tinédzserek körében a mentális betegséggel

küzdők száma, 2022-ben pedig újabb 8 százalékos az emelkedés. Mindeközben az

állami  ifjúságpszichológiai  intézmények  és  szakrendelések  nem  képesek  több

pácienst fogadni, van, hogy fél évre kapnak csak időpontot a gyerekek.

A „Felhőn Szállók” program keretében kötetlen beszélgetésre invitáljuk a fiatalokat.

Beszélhetnek magukról, sérelmeikről,  problémáikról vagy gondolataikról,  a „Felhőn

Szállók”-nál nincsenek tabutémák, nem léteznek rossz kérdések vagy válaszok. Ez a

lehetőség vonatkozik a családtagokra és az idősebb korosztályra is, akiket szintén

szívesen várunk.

A „Felhőn Szállók” kezdeményezés bőven túlmutat a városi  rendezvényeken. Egy

anonim  kérdőívet  juttatunk  el  az  újpesti  középiskolákba,  amellyel  megpróbáljuk

felmérni, hogy mi jelenti a legnagyobb problémát a kamaszoknak. A beérkező adatok
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alapján a munkánk így még pontosabbá, hatékonyabbá, eredményesebbé tud válni.

Ezenfelül  2023-ban  rengeteg interaktív  előadást,  játékot  és  mély beszélgetéseket

szervezünk.

VI. Környezet-tudatosság, környezetvédelmi szemlélet növelése

• Figyelemfelhívó akciók az újrahasznosításra, újrahasználatra, szelektív 

hulladékgyűjtésre: szemétgyűjtő körséta;

• Látogatások: kiszáradt tó, elszennyezett folyóvíz, kiszáradó, felégett erdő, Duna-

Ipoly látogatóközpont;

• Saját környezetvédő tevékenységek online naplózása és megosztása;

• Környezetvédelmi vetélkedők.

VII. Gyermek- és ifjúságvédelem, bűnmegelőzés és közbiztonság

• A kerületi ifjúsági referens, ifjúságsegítő munkatársa felméri a jelenlegi 

együttműködési formákat, és javaslatot tesz további lehetséges 

együttműködésekre;

• Az Önkormányzat ifjúsági referens, ifjúságsegítő munkatársa az Önkormányzat 

illetékeseivel konzultálva felülvizsgálja, hogy a programok közül melyik él még, van-

e szükség újakra, illetve a régiek reaktiválására.

• A Stratégia megvalósítása során meghozott intézkedések eredményei járuljanak 

hozzá a gyermekvédelmi jelzőrendszer hatékonyabb működéséhez;

• Diákpolgárőrség – együttműködve a kerületi polgárőrséggel;

• A helyi rendőrkapitánysággal kialakult jó együttműködés fenntartása a 

drogfogyasztás terjedésének visszaszorítására;

• Bűnmegelőzési, közrendvédelmi akciók szervezése;

• Az együttműködés erősítése a drogprobléma kezelését segítő helyi szervezetek és 

a rendőrség között;

• Biztonságosabb közterek, szórakozóhelyek.
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Felülvizsgálat

Az egyes cselekvési  tervek elkészítése,  elfogadása egyben a  Stratégia felülvizsgálatát

jelenti,  hiszen biztosítja a folyamatos aktualitást,  a reális megvalósíthatóságot,  nyomon

követi az esetleges változásokat.

A kerületi ifjúsági munka eredményeiről, a cselekvési terv megvalósulásáról minden évben

beszámoló  készül,  amelyet  az  Önkormányzat  Közművelődési  és  Oktatási Bizottsága

megtárgyal. A beszámoló a helyi szereplők párbeszédén alapulva, javaslataikat figyelembe

véve készül el. A bizottság, amennyiben szükséges, az éves eredmények függvényében

kezdeményezi a stratégiai célok módosítását, javaslatot tesz a következő évi cselekvési

terv elemeire.
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