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BUDAPEST IV. KERÜLETE ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATA IFJÚSÁGI CSELEKVÉSI TERVE 2023–2024 

I. Az anyagi és kulturális esélyegyenlőséget segítő, iskolán kívüli önkormányzati intervenciók (például felzárkóztatás, pályaválasztás, 

tehetséggondozás) 

 intézkedés intézkedés célja, eredménye 

lehetséges 

közreműködők, 

felelős 

forrás határidő 

1. IFJÚSÁGI REFERENS 

ALKALMAZÁSA 

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest 

Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 

szervezeti keretein belül az ifjúság 

ügyeivel foglalkozó munkatársat 

alkalmaz. 

A Polgármesteri Hivatal működése 

során a fiatalokat érintő javaslatok, 

döntések a célcsoport érdekeit 

figyelembe véve kerülnek kialakításra. 

Aktív kapcsolattartás, szakmai 

együttműködés az Önkormányzat és a 

kerület intézményei és szervezetei 

között, valamint az országos szintű 

ifjúságszakmai szervezetekkel. 

A Polgármesteri Hivatal 

szervezeti egységei, 

vezetői, 

alpolgármester. 

bérköltség és 

járulékai 

önkormányzat

i költségvetés 

2023. január 

1-től 

folyamatos 

2. IFJÚSÁGSEGÍTŐ SZAKEMBER 

ALKALMAZÁSA 

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest 

Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 

intézményeinek szervezeti keretein kívül. 

A Polgármesteri Hivatal 

intézményeinek szervezeti keretein 

kívüli ifjúságsegítő foglalkoztatása 

megvalósulhat egy önkormányzati 

intézmény munkatársának munkakörén 

túli megbízásával, megbízási szerződés 

A Polgármesteri Hivatal 

szervezeti egységei, 

vezetői, 

adott önkormányzati 

intézmény vezetője, 

ifjúsági referens. 

megbízási 

szerződés, 

bérköltség és 

járulékai; 

önkormányzat

i költségvetés 

2023. január 

1-től 

folyamatos 
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keretében. 

A hivatali rendszeren kívüli 

ifjúságsegítő lazább keretek között 

érhető el és ő maga is kötetlenebbül éri 

el a fiatalokat, hordozva annak a 

lehetőségét, hogy az intézmény, az a 

közösségi tér, ahol dolgozik, ismertebbé 

válik a korosztály számára, bővülhet 

annak programkínálata a fiatalok 

igényeire reagálva. Így generálva 

előrelépést a helyi közösségi tér 

hálózatban is. 

Személye által növekszik a kerületi 

intézményrendszer iránti bizalom. 

Az ifjúságsegítő mentorálja, összefogja, 

szervezi a helyi ifjúsági munkát az 

ifjúsági referenssel együttműködésben. 

3. KOMPETENCIAFEJLESZTÉS 

Alapkompetenciák, alapkészségek 

fejlesztésére irányuló közösségi 

programok szervezése. 

Helyi tehetségek segítése, 

pályaorientáció támogatása. 

Újpesti Tanoda támogatása. 

A Polgármesteri Hivatal 

szervezeti egységei, 

vezetői, 

adott önkormányzati 

 2023. január 

1-től 

folyamatos 
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 intézmény vezetője, 

ifjúsági referens. 

4. PÁLYAORIENTÁCIÓS 

TANÁCSADÁS 

Üzemlátogatások, 

elhelyezkedési esélynövelő képzések 

szervezése. 

A Polgármesteri Hivatal 

szervezeti egységei, 

vezetői, 

adott önkormányzati 

intézmény vezetője, 

ifjúsági referens. 

 2023. január 

1-től 

folyamatos 

5. DIÁKMUNKA TÁMOGATÁSA 

Ifjúsági álláskereső klub; 

Ifjúsági álláskereső tréning; 

50 óra Iskolai Közösségi Szolgálat 

(IKSZ); 

Fiatalok számára nyári diákmunka 

lehetőség biztosítása az önkormányzat 

intézményeiben. 

A munkatapasztalat szerzés, valamint a 

munka világába való betekintés által a 

fiatalok részére pályaorientációs célú 

tevékenységek megvalósítása. 

A Polgármesteri Hivatal 

szervezeti egységei, 

vezetői, 

alpolgármester, 

ifjúsági referens, 

intézményvezetők. 

külső 

pályázati 

forrás 

bevonásával 

2023. nyári 

időszakában 

folyamatos 

6. PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁS 

„Újpesti Felhőn Szállók” program 

Különös tekintettel a COVID-járvány 

hatásaira. 

  2023. január 

1-től 

folyamatos 

7. TEMATIKUS 

KLUBFOGLALKOZÁSOK 

Korrepetálás, 

alapfokú számítástechnikai tanfolyam. 

Polgármester, 

ifjúsági referens, 

külső 

pályázati 

2023. január 

1-től 
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Egyéni és csoportos művészeti projektek 

támogatása; 

Tanoda-program. 

intézményvezetők. forrás 

bevonásával 

folyamatos 

8. KONFERENCIÁK, SZAKMAI 

FÓRUMOK SZERVEZÉSE 

 Alpolgármester, 

ifjúsági referens, 

intézményvezetők 

külső 

pályázati 

forrás 

bevonásával 

2023. január 

1-től 

folyamatos 

 

II. Önszerveződés, közéleti részvétel, demokrácia, érdekérvényesítés, érdekképviselet, a civil szféra bevonása az ifjúságpolitikai stratégia 

céljainak elérésébe, feladatainak megvalósításába 

 intézkedés intézkedés célja, eredménye 

lehetséges 

közreműködők, 

felelős 

forrás határidő 

1. MEGLÉVŐ INTÉZMÉNYI ÉS 

KÖZÖSSÉGI TÉR HÁLÓZAT 

IFJÚSÁGI FÓKUSZÚ 

ÁTTEKINTÉSE 

A meglévő kapacitás bevonása ifjúsági 

közösségek működtetésébe, programok 

megvalósításába helyszínként. 

Megvalósul az önkormányzati 

intézmények, önkormányzati tulajdonú 

területek áttekintése, számbavétele az 

ifjúsági korosztály igényeire fókuszálva. 

Bevonásukkal ifjúságbarát kerületi 

környezet alakul ki, ahol otthon érzik 

magukat, tevékenységeikhez, 

programjaikhoz befogadó, támogató 

A Polgármesteri Hivatal 

szervezeti egységei, 

vezetői, 

ifjúsági referens, 

ifjúságsegítők. 

önkormányzat

i költségvetés 

2023. január 

1-től 

folyamatos 
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közeget találva. 

2. KOMPLEX IFJÚSÁGI 

KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐI 

FOLYAMAT ELINDÍTÁSA 

A helyi intézményi- és szervezeti 

hálózat, valamint a fiatalok (egyének és 

közösségeik) együttes fejlesztése. 

A korosztály bevonása a meglévő 

rendszer fejlesztésének, 

korszerűsítésének használatának 

tervezésébe. 

Új ifjúsági terek kialakítása. 

A Polgármesteri Hivatal 

szervezeti egységei, 

vezetői, 

alpolgármester, 

ifjúsági referens. 

önkormányzat

i költségvetés, 

pályázati 

források 

2023. január 

1-től 

folyamatos 

3. FELNŐTT SEGÍTŐK, 

SZAKEMBEREK, MENTOROK 

BEVONÁSA 

Ifjúsági szakemberek, mentorok, 

ifjúsági referens, ifjúsági segítők 

alkalmazása. 

A Polgármesteri Hivatal 

szervezeti egységei, 

vezetői, 

alpolgármester, 

ifjúsági referens. 

önkormányzat

i költségvetés, 

pályázati 

források 

2023. január 

1-től 

folyamatos 

4. ÚJPESTI DIÁKSZÖVETSÉG (ÚDSZ) 

összehívása, újraindítása 

Folyamatosan működő diákszövetség, 

amely szorosan együttműködik az 

önkormányzattal. 

A kerületi DÖK-ök a kerületi fiatalok 

együttműködési fóruma, közösen 

elfogadott szervezeti keretekkel, amely 

a kerületi érdekegyeztetésben az 

Önkormányzat, a felnőtt társadalom 

A Polgármesteri Hivatal 

szervezeti egységei, 

vezetői, 

alpolgármester, 

ifjúsági referens. 

 előkészítés: 

2023. II. 

negyedév 

 

megalakítás: 

2023. III. 

negyedév 
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partnereként jelenik meg. 

ÚDSZ újság (akár online). 

6. DIÁKÖNKORMÁNYZATOK 

A DÖK-ök szakmai és pénzügyi 

támogatása (diákrendezvények, diák-

önkormányzati táborok megvalósításához 

és a diák-önkormányzat működéséhez 

szükséges eszközök megvásárlásához). 

A DÖK-tagok folyamatos segítése, 

felkészítése (tanfolyamok, 

tapasztalatcserék, fórumok, képzések, 

előadások). 

A Polgármesteri Hivatal 

szervezeti egységei, 

vezetői, 

alpolgármester, 

ifjúsági referens. 

Önkormányzat

i forrás és 

pályázatok 

előkészítés: 

2023. I. 

negyedév 

 

megalakítás: 

2023. II. 

negyedév 

7. PÁLYÁZATOK 

Az Önkormányzat által kiírt pályázatok 

fiatalok számára. 

Ifjúsági programok támogatása. Ifjúsági referens, 

ifjúságsegítő. 

önkormányzat

i forrás és 

pályázatok 

2023. január 

1-től 

8. PARTNERSÉG, HÁLÓZATOSODÁS 

Kapcsolatfelvétel budapesti és 

Budapesten kívüli ifjúsági 

közösségekkel, szakemberekkel, 

hálózatokkal, részvétel rendezvényeken, 

látóutakon, tapasztalatcseréken. 

Budapesti és országos szintű hálózati 

együttműködés kialakítása. 

A kerületi ifjúsági élet szereplői 

bekapcsolódnak egy egymást segítő, 

támogató, inspiráló ifjúsági hálózati 

rendszerbe. Kölcsönös, fenntartható 

együttműködések alakulnak ki. 

A helyi fiatalok, szakemberek számára 

tapasztalatszerzés mellett a megújulásra, 

önfejlesztésre is lehetőséget adó 

nemformális keret. 

Ifjúsági referens, 

ifjúságsegítő, 

Újpesti Gyermek- és 

Ifjúsági Kerekasztal; 

ifjúságszakmai, 

módszertani támogatás: 

Erzsébet Ifjúsági Alap, 

Tempus 

 2023. január 

1-től 

folyamatos 
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A kerületi, szervezeti, szakmai szintű 

kapcsolatok, együttműködések bővítés 

 

III. Kulturális közösségi terek infrastrukturális fejlesztése, kulturális szabadidő-kínálat bővítése, a szabadidő-sport támogatása 

 intézkedés intézkedés célja, eredménye 
lehetséges közreműködők, 

felelős 
forrás határidő 

1. EGYÜTTMŰKÖDÉS CIVIL 

SZERVEZETEKKEL 

A civil egyesületek aktuális 

kulturális kínálatának 

feltérképezése; egyeztetés a 

kiemelten népszerű programokat 

kínáló civil szerveződésekkel. 

Az ifjúsági programok bővítése, az 

önkormányzat és a civil szervezetek 

kapcsolatának fejlesztése. 

Ifjúsági referens, 

ifjúságsegítő. 

Önkormányzati 

forrás és 

pályázatok 

2023. január 

1-től 

folyamatos 

2. ONLINE-KOMMUNIKÁCIÓ 

felülvizsgálata, különös tekintettel 

az önkormányzati kulturális 

tevékenységek népszerűsítésére. 

Az ifjúságpolitikai munkatárs felméri, 

hogy a különböző online-aktivitások 

hogyan építhetők be az ifjúságot érintő 

kulturális kínálatba. 

Ifjúsági referens, 

ifjúságsegítő. 

Önkormányzati 

forrás 

2023. január 

1-től 

folyamatos 

3. FIATALOK ÉRDEKLŐDÉSI 

KÖREIRE ÉPÜLŐ KLUBOK, 

KÖZÖSSÉGEK, ALKALMI 

Újpest Önkormányzata segíti a kerületi 

fiatalok és felnőttek ötleteinek 

megvalósítását, hozzájárulva az 

Ifjúsági referens, 

ifjúságsegítő, 

Önkormányzati 

forrás és 

pályázatok 

2023. január 

1-től 

folyamatos 
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PROGRAMOK TÁMOGATÁSA 

Fiatalok által használható közösségi 

tér létrehozása. 

A fiatalok és felnőttek, egyének és 

közösségek által szervezett alkalmi és 

hosszú távú kezdeményezések 

felkarolása, támogatása, helyszín, 

anyagi és szakmai segítség 

formájában. 

Fiatalok igényeire épülő közösségi 

programok szervezése. 

önkéntességen alapuló közösségi 

kezdeményezések számának 

növekedéséhez. 

4. AZ ÖNKORMÁNYZAT 

TULAJDONÁBAN LÉVŐ 

SPORTPÁLYÁK 

LÁTOGATOTTSÁGÁNAK, 

HASZNÁLHATÓSÁGÁNAK 

FELMÉRÉSE 

Sportreferens munkatárs.  Önkormányzati 

forrás 

? 

 

IV. Az ifjúsági mobilitás, a diákkapcsolatok elősegítése 
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 intézkedés intézkedés célja, eredménye 
lehetséges közreműködők, 

felelős 
forrás határidő 

1. ALAPKOMPETENCIÁK, 

ALAPKÉSZSÉGEK 

FEJLESZTÉSÉRE IRÁNYULÓ 

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK 

SZERVEZÉSE 

Klubok, körök, tréningek, előadások, 

egyéni és csoportos tanácsadások 

szervezése helyben, bekapcsolódás 

más helyszíneken szervezett 

programokba, hálózati 

együttműködésekbe, információ 

nyújtás, a fiatalok ösztönzése hazai és 

nemzetközi programokban való 

részvételre. 

(Az intézkedés szorosan kapcsolódik a 

FIATALOK ÉRDEKLŐDÉSI 

KÖREIRE ÉPÜLŐ KLUBOK, 

KÖZÖSSÉGEK, ALKALMI 

PROGRAMOK TÁMOGATÁSA 

Az intézkedés révén szilárd jövőképpel, 

stabil megvalósítható karriertervekkel 

rendelkező fiatalok nőnek fel Újpesten, 

akik itt is képzelik el jövőjüket. A 

kerületben maradó fiatalok 

jövőképében egy saját maga által 

irányított sikeres életpálya szerepel. 

Csökken a középosztálybeli fiatalok 

elvándorlásának kockázata, valamint 

hozzájárul a hátrányos helyzetű fiatalok 

integrációjához. 

Ifjúsági referens, 

ifjúságsegítő, 

Tempus Közalapítvány, 

Eurodesk Magyarország, 

Erzsébet Ifjúsági Alap. 

elsősorban a 

külső partnerek 

által szervezett 

térítésmentes 

programokba 

való 

bekapcsolódással 

2023. január 

1-től 

folyamatos, a 

lehetőségek 

függvényébe

n 
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intézkedéshez.) 

2. EGYÉNI ÉS CSOPORTOS 

MŰVÉSZETI PROJEKTEK 

TÁMOGATÁSA 

Nem csak hátrányos helyzetű fiatalok 

számára iskolarendszerű művészeti 

képzés indításában segítő 

közreműködés, nem formális 

keretekben működő, nem szokványos 

projektek felkutatása, 

együttműködések kialakítása. 

A megszokott iskolai és közösségi 

művelődési formák mellett olyan 

művelődési, művészeti közösségek, 

képzések, projektek indítása, amelyek a 

hétköznapi helyzetekben nehezen 

érvényesülő gyermekek, fiatalok 

számára is biztosítják a terepet az 

önértékelés, szociális képességek 

fejlesztésére. A helyi programokon 

megmutatva tudásukat növekszik 

önbizalmuk, és bevonódhatnak más 

programokba is. 

Ifjúsági referens, 

ifjúságsegítő, 

továbbá hátrányos helyzetű 

gyermekeket, fiatalokat 

segítő szervezetek 

megkeresése 

tapasztalatszerzés, 

tudásmegosztás céljából – 

például Újpesti Tanoda. 

tervezési szakasz: 

tapasztalatszerzés 

utazási költség, 

helyi bemutatók 

szervezése 

Újpest Város 

Önkormányzata 

civil pályázati 

alap terhére 

 

2023. január 

1-től 

folyamatos 

 

3. ROMA FIATALOK 

KÖZÖSSÉGESEDÉSÉNEK 

TÁMOGATÁSA 

Közösségépítés roma fiatalok számára 

a sport, zene, tánc, kreatív 

foglalkozások által. 

Tanoda program 

A roma fiatalok integrációjának 

támogatása a szabadidő eltöltés 

lehetőségén túlmutatva hozzájárul a 

társas viselkedés normáinak 

elsajátításához, önbecsülésük 

növeléséhez, sikerélményt nyújt 

számukra, segítheti a 

ifjúsági referens, 

ifjúságsegítő, 

Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat, 

külső támogató partnerek 

foglalkozásvezet

ők díja, 

eszközök, 

kellékek költsége 

Újpest Város 

Önkormányzata 

civil pályázati 

tervezés: 

2023 II. 

negyedév 

mintaprogra

m elindítása: 

2023 III. 

negyedévtől 
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pályaorientációjukat. alap 

 

 

V. Egészségtudatos magatartás, szemléletformálás (mentálhigiéné, drogprevenció, internet-függőség) 

 intézkedés intézkedés célja, eredménye 
lehetséges közreműködők, 

felelős 
forrás határidő 

1. EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS 

Egészségnapok, sportnapok. 

Egészségfejlesztő, megelőző 

programok népszerűsítése, terjesztése. 

Preventív életmód népszerűsítése. 

Ifjúsági referens, 

ifjúságsegítő, 

Újpesti Diákszövetség 

önkormányzati 

forrás és 

pályázatok 

2023. január 

1-től 

folyamatos 

2. DROGPREVENCIÓ 

(A drogstratégia részletesen 

tartalmazza.) 

A szerhasználat visszaszorítása.  önkormányzati 

forrás és 

pályázatok 

2023. január 

1-től 

folyamatos 

3. KORTÁRS SEGÍTŐ 

PROGRAMOK 

Programok szervezése, a meglévők 

bővítése. 

Kortárs segítő rendszer kialakítása. 

„Újpesti Felhőn Szálló” program 

Ifjúsági referens, 

ifjúságsegítő. 

önkormányzati 

forrás és 

pályázatok 

2023. január 

1-től 

folyamatos 

4. EGYÜTTMŰKÖDÉS 

Az egészségfejlesztés a megelőzés 

területén tevékenykedő szereplők 

együttműködésének erősítése. 

Összehangolt egészségfejlesztés pozitív 

egészséges, konstruktív, az iskolai és 

iskolán kívüli szabadidőprogramok. 

Csökkenő droghasználat. 

A Polgármesteri Hivatal 

szervezeti egységei, 

vezetői, 

alpolgármester, 

önkormányzati 

forrás és 

pályázatok 

2023. január 

1-től 

folyamatos 
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Drogprevenciós szabadulószoba 

kialakítása. 

ifjúsági referens. 

 

VI. Környezet-tudatosság, környezetvédelmi szemlélet növelése 

 intézkedés intézkedés célja, eredménye 
lehetséges közreműködők, 

felelős 
forrás határidő 

1. FIGYELEMFELHÍVÓ AKCIÓK 

Környezetvédelmi vetélkedők 

szervezése. 

Az újrahasznosítás, a szelektív 

hulladékgyűjtés terjesztése, 

látogatások környezetkárosodott 

területeken, 

szemétgyűjtő körséta. 

A Polgármesteri Hivatal 

szervezeti egységei, 

vezetői, 

alpolgármester, 

ifjúsági referens. 

önkormányzati 

forrás és 

pályázatok 

2023. január 

1-től 

folyamatos 

 

VII. Gyermek- és ifjúságvédelem, bűnmegelőzés és közbiztonság 

 intézkedés intézkedés célja, eredménye 
lehetséges közreműködők, 

felelős 
forrás határidő 

1. GYERMEKEK, FIATALOK 

VESZÉLYEZTETETTSÉGÉT, 

KRÍZISHELYZETÉT ÉSZLELŐ 

JELZŐRENDSZER 

A gyermekek, fiatalok 

veszélyeztetettségét, krízishelyzetét 

észlelő jelzőrendszer működtetésének 

összehangolása. Diákpolgárőrség. 

A Polgármesteri Hivatal 

szervezeti egységei, 

vezetői, 

alpolgármester, 

önkormányzati 

forrás és 

pályázatok 

2023. január 

1-től 

folyamatos 
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TÁMOGATÁSA A Stratégia megvalósítása során 

meghozott intézkedések eredményei 

járuljanak hozzá a gyermekvédelmi 

jelzőrendszer hatékonyabb 

működéséhez. 

ifjúsági referens, 

ifjúságsegítő, 

kerületi rendőrség, 

családsegítők. 
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BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATA IFJÚSÁGI CSELEKVÉSI TERVE 

2023–2024 ÜTEMEZÉS 

 

Intézkedés 

2023. I. 

félév 

2023. II. 

félév 

2024. I. 

félév 

2024. II. 

félév 

I. Az anyagi és kulturális esélyegyenlőséget segítő, iskolán kívüli önkormányzati intervenciók (például felzárkóztatás, 

pályaválasztás, tehetséggondozás) 

I.1. Ifjúsági referens alkalmazása     

I.2. Ifjúságsegítő szakember alkalmazása     

I.3. Kompetenciafejlesztés     

I.4. Pályaorientációs tanácsadás     

I.5. Diákmunka támogatása     

                          – mintaprogram elindítása     

I.6. Pszichológiai tanácsadás, „Újpesti Felhőn Szállók” program     

I.7. Tematikus klubfoglalkozások     

I.8. Konferenciák, szakmai fórumok szervezése     

II. Önszerveződés, közéleti részvétel, demokrácia, érdekérvényesítés, érdekképviselet, a civil szféra bevonása az 

ifjúságpolitikai stratégia céljainak elérésébe, feladatainak megvalósításába 

II.1. Meglévő intézményi és közösségi tér hálózat ifjúsági fókuszú áttekintése     

II.2. Komplex ifjúsági közösségfejlesztői folyamat elindítása     
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II.3. Felnőtt segítők, szakemberek, mentorok bevonása     

II.4. Újpesti Diákszövetség (ÚDSZ) összehívása – előkészítés     

                                                                              – megalakítás     

II.5. Diákönkormányzatok – előkészítés     

                                          – megalakítás     

II.6. Pályázatok     

II.8. Partnerség, hálózatosodás     

III. Kulturális közösségi terek infrastrukturális fejlesztése, kulturális szabadidő-kínálat bővítése, a szabadidő-sport 

támogatása 

III.1. Együttműködés civil szervezetekkel     

III.2. Online-kommunikáció     

III.3. Fiatalok érdeklődési köreire épülő klubok, közösségek, alkalmi programok 

támogatása     

III.4. Az önkormányzat tulajdonában lévő sportpályák látogatottságának, 

használhatóságának felmérése     

     

IV. Az ifjúsági mobilitás, a diákkapcsolatok elősegítése 

IV.1. Alapkompetenciák, alapkészségek fejlesztésére irányuló közösségi 

programok szervezése     

IV.2. Egyéni és csoportos művészeti projektek támogatása     

IV.3. Roma fiatalok közösségesdésének támogatása – tervezés     
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V. Egészségtudatos magatartás, szemléletformálás (mentálhigiéné, drogprevenció, internet-függőség) 

V.1. Egészségfejlesztés     

V.2. Drogprevenció     

V.3. Kortárs segítő programok     

V.4. Együttműködés     

 

VI. Környezet-tudatosság, környezetvédelmi szemlélet növelése 

VI.1. Figyelemfelhívó akciók     

VII. Gyermek- és ifjúságvédelem, bűnmegelőzés és közbiztonság 

VII.1. Gyermekek, fiatalok veszélyeztetettségét, krízishelyzetét észlelő 

jelzőrendszer     

 

 

 


