IFJÚSÁGI CSELEKVÉSI TERV
2008-2009.
BEVEZETÉS
Ifjúsági tevékenység 2006-2007.
2006. februárjában a városi Ifjúsági Cselekvési Tervet elfogadta Eger Megyei Jogú Város
Közgyűlése, amelyben 2006. és 2007. évre kerültek meghatározásra célkitűzések. Az
alábbiakban bemutatásra kerül az elmúlt két éves ifjúsági munka.
Ifjúsági célú tevékenység finanszírozásának alakulása a költségvetésben
Év
2007. év
2006. év
2005. év
2004. év
2003. év
2002. év
2001. év
2000. év
1999. év
1998. év
1997. év
1996. év
1995. év

Összeg (eredeti előirányzat)
13.680 eFt
15.040 eFt
(+feladat)
13.990 eFt
13.990 eFt
9.990 eFt
10.080 eFt
11.080 eFt
7.550 eFt
6.000 eFt
5.250 eFt
3.200 eFt
2.790 eFt
2.790 eFt

Ifjúsági referens
Eger MJV Polgármesteri Hivatala 1995. óta foglalkoztat ifjúsági referenst, aki a Közoktatási
Iroda munkatársa. 2004 évig minisztériumi támogatás segítségével került finanszírozásra a
referens bére, 2005. júliusától önerőből alkalmazza az Önkormányzat. A referens
tevékenysége sokrétű, elsősorban a gyermek és ifjúsági korosztályt közvetlenül és közvetetten
érintve végzi a feladatát a munkakörének és a cselekvési tervben leírtaknak megfelelően.
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A 2006-2007. évi cselekvési tervben meghatározott célkitűzések – megvalósított
feladatok

I. A fiatalok közéletben történő részvételének, aktív közéleti szerepvállalásának segítése

1.

Ifjúsági, nyitott közösségi tér kialakítása, működtetése
 A Városi Ifjúsági Centrumot (Grónay út 7.) a Konszenzus Alapítvány működtette
2006-ban és 2007-ben is (2001-től folyamatosan) feladat-ellátási szerződés alapján.
Eger MJV Önkormányzata 2006. évben 1.500 ezer forintot adott a működtetésre,
2007. évben nem kaptak támogatást.
A centrumban kap helyet alkalmanként több civil szervezet, valamint saját irodája van
a Városi Diáktanácsnak. Az alapítvány több hátrányos helyzetű fiatalokat segítő
projektet működtetett.
 A Kallómalom út 88. sz. alatti ingatlant a várostól a Konszenzus Alapítvány bérli, ahol
az Eger Városi Ifjúsági, Információs és Tanácsadó Irodát működteti. Az iroda fő
feladata az információnyújtás és tanácsadás.
Kiegészítő feladatok:
• személyes segítségnyújtás;
• közösségfejlesztés;
• módszertani, technikai, infrastrukturális háttér biztosítása – ingyenes internet
használat;
• szabadidős programok szervezése;
• közreműködés
személyiségfejlesztő
tréning,
kortárssegítő
képzés
szervezésében;
• működési, működtetési tanácsadás ifjúsági szervezeteknek;
• kapcsolattartás a helyi ifjúsági referenssel;
• kapcsolattartás a Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodával.
 2006. március 9-én Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a célközönség és a
kulturális-közművelődési tevékenység bővítésére szolgáló alapító okirat módosítást és
névváltoztatást fogadott el. Az intézmény Forrás Gyermek és Ifjúsági Központ,
néven fogadja a fiatalok önálló kezdeményezéseit, szolgálja szabadidős, kulturális
érdekeiket, megtartva és megújítva a gyermek korosztály szeretett programjait. A
félmilliárd forintos címzett minisztériumi és önkormányzati beruházás révén a Forrás
alapterülete csaknem a kétszeresére nőtt, önálló, új, korszerűen felszerelt
színháztermet, kiállítóteret és műhelytermeket kapva.
Fő tevékenységeik a gyermek és ifjúsági korosztály hasznos szabadidő-eltöltésének
segítése, önálló kezdeményezések támogatása, környezeti nevelés, a művészi fejlődés
elősegítése, játszóházak, fesztiválok, versenyek szervezése, táborok, szakkörök,
állandó közösségek színvonalas működtetése, nagyrendezvények, túrák,
sportrendezvények, módszertani találkozók, művészeti fesztiválok szervezése és
lebonyolítása, városi gyermeknap, civil szervezetekkel közös rendezvények és sok
egyéb.
A központ elsősorban a gyermek korosztály részére biztosítja a tanórán kívüli hasznos
szabadidő eltöltését.
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A Közgyűlés 511/2007. (XI.29.) számú határozata szerint létrehozták az Egri
Kulturális és Művészeti Központot, ezzel egyidejűleg az intézmény feladata és
tevékenységi tere kibővült. Az alapító okirat 2008. január 1-jén lépett életbe.
Célunk, hogy ifjúsági közösségi teret alakítsunk ki a Központban elsősorban
középiskolások részére, de az alapító okirat elfogadásáig erre nem volt lehetőség. A
2007. évi költségvetésben rendelkezésre álló pénzt emiatt nem használtuk fel. A
megmaradt összeget szükséges pénzmaradványként áthozni 2008. évre és erre a célra
forrásokat biztosítani, ami a cselekvési terv második részében, a feladatok között is
szerepel.
2. A Városi Diáktanács, és a diákönkormányzatok döntéselőkészítő folyamatokban való
részvételének erősítése; a diákbizottságok, diákönkormányzatok erősítése
 A Városi Diáktanács delegált tagja 2006. szeptemberétől részt vesz az „Eger város
ösztöndíjasa” bírálóbizottságban, segíti az ott folyó munkát, döntési jogköre van.
 A Városi Diáktanács képviselője állandó meghívottként részt vesz az Ifjúsági és
sportbizottság ülésein, tanácskozási joga van.
 Az iskolai diákönkormányzatok tagjainak képzése, felkészítése folyamatosan
biztosított, tájékoztatásuk a helyi ifjúsági ügyekről rendszeres.
A képzések fő célja elsősorban az iskolai diákönkormányzati munka segítése, továbbá,
hogy a diákönkormányzatokban tevékenykedő fiatalok egymást megismerjék,
folyamatosan kapcsolatot tartsanak egymással, és szükség esetén segítséget nyújtsanak
társuknak. A képzéseket (3-4 nap), táborokat (5-7 nap) az ifjúsági referens szervezi és
bonyolítja le.
2006. évi képzések, táborok:
 Középiskolásoknak pályaorientációs tréning szervezése, lebonyolítása – 35 fő.
(február)
 Nemzetközi ifjúsági tábor Imókőn - 70 fő. (augusztus)
 Általános iskolásoknak és Kisdiák Tanács tagoknak szakmai-szabadidős tábor– 40
fő. (június)
 Városi Diáktanács szakmai-szabadidős tábora – 40 fő. (július)
 Városi Diákparlament – 45 fő. (október)
 Kisdiák Tanács diákönkormányzati tábora – 40 fő. (november)
 Pedagógus képzés 20 fő (november)
2007. évi képzések, táborok:
 Középiskolásoknak pályázatíró tréning szervezése, lebonyolítása – 35 fő (március)
 Általános iskolásoknak és Kisdiák Tanács szakmai-szabadidős diákönkormányzati tábor - 40 fő (június)
 Városi Diáktanács nyári szakmai tábora – 45 fő (augusztus)
 Pedagógusok képzése – 20 fő (november)
 Városi Diákparlament - 45 fő (november)
 A városi diákönkormányzatok (Egri Kisdiák Tanács és Városi Diáktanács) minden
évben beszámolnak munkájukról az érintett bizottságok és a Közgyűlés felé
tájékoztató formájában.
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3. Az önkormányzat által tárgyalt minden ifjúságot érintő előterjesztést az Ifjúsági és
Sportbizottság megtárgyalt, állást foglalt.
A cselekvési tervben szerepelt, hogy rendszeressé válnak a fiatalok életminőségére
vonatkozó adat-, információgyűjtések, kutatások, melyek szintén a bizottság elé kerültek
tájékoztatásul. Ez a cél forráshiány miatt sajnos nem valósult meg.
4. A Cselekvési Tervben szerepelt, hogy létre kell hozni egy egységes városi ifjúsági
információs újságot, programfüzetet, ami nem valósult meg. Ennek az lett volna a célja,
hogy egységes szerkezetbe foglalja a város ifjúsági rendezvényeit (pl. Művészetek Háza,
Megyei Művelődési Központ, Forrás Gyermek-Szabadidőközpont, stb.) Az Ifjúsági és
Sportbizottság írt ki pályázatot a programfüzet létrehozására, de valószínűleg az alacsony
összegű pályázható támogatás miatt nem érkezett támogatható projekt.
Bár vannak olyan lapok, mely több - ifjúságnak szóló - programot tartalmaznak (pl. Egri
Est), de ez mégsem az a forma, mely a Cselekvési Tervben szerepelt.

II. A korszerű tudás, a piacképes szakmai képzettség megszerzésének segítése, a
sikerességet garantáló képességek, készségek és kompetenciák erősítése.
1. „Városi Ifjúsági Ösztöndíj”: A város tanuló ifjúságának támogatása, valamint történelmi
városunkhoz való kötődésük erősítése érdekében “Eger Város Ösztöndíjasa” címmel
tanulmányi ösztöndíjat alapított Eger Város Önkormányzata 2001. évben.
A tanulmányaikhoz támogatást az Eger városban lakó diákok kaphatnak, akiknek
tanulmányi eredményük jó, tehetségesek, valamint szociálisan is rászorulnak. Évente két
alkalommal kerül kiírásra a pályázat. Az Önkormányzat költségvetésből évről-évre egyre
nagyobb összeg kerül kiosztásra erre a célra. Évente két alkalommal kerül kiírásra a
pályázat, februárban és decemberben. A pályázat útján elnyerhető ösztöndíj 5 hónapra jár:
tanulmányi félévenként szeptember-január, illetve február-június időtartamra, melynek
havi összege a mindenkori öregségi nyugdíjminimum egyharmada (középfokon), illetve
kétharmada (felsőfokon).
A Cselekvési Tervben szerepelt az „Eger város ösztöndíjasa” címben részesülő fiatalok
számának növelése. Ezt a célkitűzést forráshiány miatt nem tudtuk megvalósítani.
Az „Eger város ösztöndíjasa” támogatás alakulása:
Év
2007.
2006.
2005.
2004.
2003.
2002.

Támogatott pályázók
létszáma
42 fő
43 fő
47 fő
42 fő
44 fő
48 fő

Támogatás összege
(összesen)
3.104 eFt
3.377 eFt
3.000 eFt
2.350 eFt
2.190 eFt
1.880 eFt

A pályázati kiírás kritériumainak megfelelő pályázatok száma évről évre csökkent,
leginkább ez a felsőfokú oktatási intézményben tanulók részéről volt érzékelhető. 2007. év
szeptemberében a bíráló bizottság úgy döntött, hogy felsőfokon csökkenti a pályázatban
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előírt tanulmányi átlag szintjét (4,51-ről 4.0-ra). Az idő óta egy alkalommal írtuk ki a
pályázatot, valamivel növekedett a felsőfokú hallgatók száma. A tanulmányi átlag
csökkentésének hatása valószínűleg 2008-ban lesz érzékelhető.
2. A Cselekvési Tervben szerepelt, hogy a segíteni kell a tanulási hátránnyal küzdő, illetve
társadalmilag hátrányos helyzetű fiatalok szociális és mentális felzárkóztatását.
Ilyen célokat valósított meg a Konszenzus Alapítványnak több projektje is a Városi
Ifjúsági Centrumban:


„PERSPEKTÍVA - Eger és kistérsége komplex, integrált és differenciált
fejlesztésközpontú foglalkoztatási szolgáltatások programja”– munkában való
elhelyezkedést segítő program, pályakezdő fiataloknak, tartós munkanélkülieknek.
Időszak: 2005. 01. 01. - 2006. 06. 30.
Célja: a hátrányos helyzetű lakosságból rekrutálódott célcsoportokra irányuló
komplex, integrált és differenciált szolgáltatásainkkal elérni, hogy az elsődleges
munkaerő-piacon való elhelyezkedési esélyeik javulnak és a munkába állítottak
tartósan foglalkoztatottakká válnak.



„PERSPEKTÍVA – 2006 Eger és térsége komplex, integrált és differenciált
fejlesztésközpontú foglalkoztatási szolgáltatások programja” projekt
Időszak: 2006. 07. 01. – 2007. 12. 31.
Célja: komplex, integrált és differenciált, a munkaerő-piaci igényekre épülő,
fejlesztésközpontú szolgáltatásainkkal elérni, hogy
- az elsődleges munkaerő-piacon való elhelyezkedési esélyeik javulnak, OKJ-s
végzettséget tanúsító szakképesítést szereznek (80 fő), illetve
- a munkába állítottak tartósan, legálisan foglalkoztatottakká válnak (40 fő).



4M – „Megoldás Munkáltatóknak és Megváltozott munkaképességű
Munkavállalóknak”
2007. augusztusában indult mely a PERSPEKTÍVA tapasztalataira, módszereire
építve egy speciális célcsoporttal, a megváltozott munkaképességűekkel foglalkozik.
Célja:
- a megváltozott munkaképességű emberek megmaradt munkaképességének
feltárásával,
- a meglévő munkaerő-piaci eszközök hatékony felhasználása a munkaügyi
központok, állami, önkormányzati intézmények, civil szervezetek és
vállalkozások tevékenységének, szolgáltatásainak összehangolt működtetésével,
nyújtson személyi tanácsadók segítségével, egyénre szabott munkaerő-piaci
szolgáltatást.

III. Foglalkoztatás, munkaerőpiaci integráció segítése
1. A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara pályaorientációs tevékenységet is folytat.
Ennek keretében szakmaismertető filmek kerültnek bemutatásra, üzemlátogatásokat
szerveznek, hiányszakmákról adnak tájékoztatást a gyerekeknek és szüleiknek. Az
Önkormányzat együttműködési megállapodást kötött a Kamarával.
Általános tapasztalat az volt, hogy sem a diákoknak, és szüleiknek, de a pedagógusoknak
sincs pontos ismeretük a megyei munkaerőhelyzetről és igényről, és az egyes szakmák
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korszerű tartalmáról. Fontosnak tartják, hogy a pedagógusok is kapjanak erről
tájékoztatást, hiszen így osztályfőnöki órákon, szülői értekezleteken maguk is
tudatosabban tudnának erről beszélgetni.
E tevékenység folytatása és a pályaorientációt segítő újabb feladatok szerepelnek a 20082009. évi célok között.
2. Az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Egri Kirendeltségével
együttműködve segítjük a fiatalok elhelyezkedését és a munkahelyi beilleszkedést
segítő tréningeken, csoportfoglalkozásokon való részvételét.
 2006-ban az Önkormányzat és a Heves Megyei Munkaügyi Központ közösen
szervezett egy pályaorientációs tréninget, ahol 35 fő középiskolás diák vett
részt, közülük sokan a Városi Diáktanács tagjai is. Ennek segítségével sikerült
szorosabb kapcsolatot kialakítani a középiskolai diákönkormányzatok és a
munkaügyi központ között, több iskolából is csoportot szerveztek a központ
meglátogatására.
 A Városi Diáktanács ülésén több alkalommal is részt vett a munkaügyi
központ munkatársa, tájékoztatta a fiatalokat szolgáltatásaikról, munkakeresés
lehetőségeiről, álláskeresési technikákról, nyári munkáról.
 A munkaügyi központ a fiatalokat felkészíti az álláskeresésre az Álláskereső
Klubban valamint Álláskereső Klubot és Foglalkozási Információs Tanácsadó
Irodát működtetnek. Vannak úgynevezett pályaválasztást elősegítő
tanácsadások, számítógépes képes kérdőívek, amelyek segítségével orientálják
a szakemberek a fiatalokat a számukra legmegfelelőbb irányba.
A központ minden évben szervez pályaválasztási kiállítást, hogy várják a
pályaválasztás előtt álló fiatalokat.
3. Az ifjúsági cselekvési tervben szerepelt, hogy amennyiben lehetőség nyílik rá, az
önkormányzati intézményekben önkéntes munka keretében foglalkoztassanak fiatalokat.
Ez a tevékenység nem valósult meg az Önkormányzat szervezésében.
A Dobó István Gimnázium néhány tanulója részt vet egy Európai Uniós versenyen, ahol
döntős feladatuk volt, hogy hozzanak létre egy önkéntes munkával foglalkozó szervezetet.
2007. márciusában az iskolában megalakult a Középiskolások Önkéntes Szervezete
(KÖSZ). A szervezet öntevékeny, nem bejegyzett egyesület. Jelenleg 140 tagja van a
Dobóból, köztük a Városi Diáktanács tagok is. A szervezet elnöke egy pedagógus, titkára
pedig egy diák, munkájukat az Esélyek Háza is segíti. Ez ideáig 2 helyen voltak az
önkéntes fiatalok: állatmenhelyen és egy idősek otthonában. A kórházzal is tárgyaltak
már, de minél több szervezettel, intézménnyel szeretnének kapcsolatba kerülni:
Hétszínvirág Gyerekotthon, idősotthonok, Vöröskereszt, RÉV, stb. További céljuk, hogy
városi szintű szervezetté bővüljenek, egy ügyben már segítséget kértek a Városi
Diáktanácstól.
A jövőben az Önkormányzat részéről is szükséges támogatni – szakmailag – a szervezetet,
segíteni azzal, hogy önkormányzati intézményekbe is mehessenek önkéntes fiatalok. Ez a
cél szerepel a 2008-2009. évi feladatok között.

6

IV. A kulturált szabadidő eltöltés feltételeinek javítása, az egészséges életre motiválás,
egészségfejlesztés
1. A Cselekvési Tervben szerepelt, hogy a városban rendszeres, hagyományteremtő ifjúsági
nagy rendezvények kerüljenek megszervezésre.
 Minden év szeptemberében (2000. óta) megvalósítjuk a „Tiszta élvezet” Drogellenes
napot. A program során délelőtt egy regionális drogügyi konferenciát szervezünk
szakemberek részvételével. Délután a Dobó téren egy nagyszabású kulturális fesztivál
kerül megrendezésre, ahol interaktív, információs sátrakban várják az odalátogatókat a
szakemberek, emellett a színpadon tánc-, sportbemutatók, előadások, együttesek
szórakoztatják a fiatalokat. A rendezvény célja a hasznos szabadidő eltöltésére
alternatívák bemutatása (drogprevenció), valamint az információs sátrakban a
drogüggyel foglalkozó szakemberek tevékenységének bemutatása, megismerése.
A rendezvény megvalósítása során együttműködünk a Kábítószerügyi Egyeztető
Fórummal és a Városi Diáktanáccsal.
2007. évben a programot Eger Ünnepe keretében szerveztük meg.
 Ifjúsági fesztivált az Önkormányzat 2006. illetve 2007. évben nem tudott szervezni
forráshiány miatt. Sajnos az önkormányzat ilyen rendezvényre nem nyújthatott be
pályázatot, kizárólag bejegyzett civil szervezek pályázhattak.
Több ifjúsági, civil szervezet által megvalósult fesztivált támogatott az Ifjúsági és
Sportbizottság kisebb-nagyobb összegekkel (pl.: Neon Party: Országos Összművészeti
Fesztivál; Egri Gördeszka és Extrémsport Egyesület: Egri Ifjúsági, Kulturális- és
Sportnapok).

V.

Hozzájárulás a fiatalok európai polgárrá válásához és a társadalmi problémáinak
megoldásához

1.

Az „Előny” pályázat célja az Eger városban működő gyermek- és ifjúsági közösségek,
illetve az egri iskolákban működő diákönkormányzatok tevékenységének segítése,
valamint a korosztály közéleti részvételének fejlesztése. A pályázat minden tavasszal
kiírásra kerül.
A támogatások alakulása:
Tárgy év
2007.
2006.
2005.
2004.
2003.

Támogatott pályázók
létszáma
21 pályázó
32 pályázó
41 pályázó
29 pályázó
24 pályázó

Támogatás összege
(összesen)
1.200 eFt
4.000 eFt
4.400 eFt
2.200 eFt
1.370 eFt

Az „Előny” pályázat keretében mindkét évben (2006. évben több, 2007-ben kevesebb
összeggel) támogatta az Ifjúsági és Sportbizottság a kortárssegítő képzést is.
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VI. További megvalósult tevékenységek, melyeket a Cselekvési Terv közvetlenül nem
tartalmazott.
1. Egri Kisdiák Tanács működtetése
A Kisdiák Tanács szakmai vezetője, titkára Kormos Adrienn ifjúsági referens, segítője
Gortváné Mészáros Ibolya a Dr. Kemény Ferenc Általános Iskola pedagógusa. A szervezet a
Polgármesteri Hivatal szakmai koordinálásával működik.
A Tanács tagjai az egri általános iskolás diákönkormányzatok aktív diákjai, iskolánként
minimum 2 fő. Legfontosabb célunk, hogy ezek a diákok megismerjék egymást, más
diákönkormányzatok működését, aktív kapcsolatokat alakítsanak ki, segítsék egymás
tevékenységét, továbbá városi szintű programokat szervezzenek az általános iskolások
részére. A fórum havonta ülésezik, képzések megvalósításával segítjük munkájuk
hatékonyabb végzését.
Az év során az alábbi rendszeres programokat szervezzük:
• farsang;
• tanulmányi kirándulások;
• iskolák közötti játékos-szellemi, illetve sportvetélkedő;
• játszóház;
• gyermeknap;
• részvétel a drogellenes nap és az ifjúsági fesztivál lebonyolításában;
• elsősegély nyújtó oktatás szervezése;
• mikulás rendezvény.
Táborok, képzések
• Minden évben 5 napos nyári szakmai-szabadidős tábort szervezünk a
diákönkormányzat vezető- és segítő diákoknak 40 fővel.
• Minden évben 3 napos diákönkormányzat vezető képző tábort szervezünk 40 fővel
tavasszal vagy ősszel. Témák: diákjogok és kötelességek; iskolai diákönkormányzatok
működésének bemutatása; tapasztalatcsere; munkaterv összeállítása; kommunikációs
gyakorlatok.
Eger MJV Önkormányzat 2006. és 2007. évi költségvetésében 300 ezer forinttal szerepelt a
Kisdiák Tanács.
2. Városi Diáktanács működtetése
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatásával jött létre 1996. október 19-én a
Városi Diáktanács (VDT). Az idő óta is az Önkormányzat anyagi támogatásával működik –
költségvetésében elkülönítetten a működésére minden évben 500 ezer forintot biztosít –,
valamint a mindenkori ifjúsági referens végzi a VDT titkári teendőit, koordinálja, segíti
működését. A Városi Ifjúsági Centrumban bútorozott iroda és infrastrukturális eszközök
állnak rendelkezésre (számítógép, telefon, fénymásoló) a VDT működésének segítésre.
Megalakulása óta Eger város középfokú oktatási-nevelési intézményei diákönkormányzatainak érdekképviseleti, koordinatív tevékenységeit látja el, ezen kívül városi
szintű ifjúsági programokat, képzéseket, táborokat szervez.
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Tagjai: Eger középiskoláiban tanuló, diákönkormányzatban tevékenykedő aktív fiatalok,
iskolánként 3-8 fő. Tagság hozzávetőlegesen 50-80 fő, 5 fős elnökséget választ 1 évre.
Minden hónap első hetében fórumot szervezünk a Diáktanács tagjai részére, ahol megosztjuk
velük az aktuális információkat, az iskolák képviselői elmondják saját rendezvényeiket, és
beszámolnak a diákönkormányzatok működéséről, esetleges problémáikról, illetve
előkészítjük a soron következő rendezvényeket.
Jelentősebb programok:
• havonta taggyűlés, szükség esetén elnökségi ülés,
• farsang;
• 1848-49-es Szabadságharc emlékére meghirdetett 1848 méteres futóverseny;
• játékos, szellemi vetélkedőt a városi középiskolák között „Játék tanárok nélkül”
címmel;
• Valentin napi programok;
• gyermeknap;
• filmklub;
• „Tiszta Élvezet” drogellenes nap;
• városismereti akadályverseny;
• városi utcai mikulásrendezvény a belvárosban;
• karácsonyi ajándékgyűjtés rászoruló gyerekeknek.
A VDT-nek saját újsága van DÉR – Diák Élet Részletekben címmel. A lap 1998. óta jelenik
meg, negyedévente 2000 példányban, melynek a szerkesztői a Városi Diáktanács tagjaiból
tevődnek össze. A szerkesztők munkáját segítik a középiskolákban tanuló diákok, akik
cikkeikkel, rajzokkal, versekkel színesítik az újság arculatát. Az újság elkészítésével,
megjelenésével járó összeget önkormányzati hozzájárulásból és pályázat útján nyert
támogatásból sikerül fedezni.
Táborok, képzések:
Az önkormányzat szervezésében évente 3 képzés kerül megrendezésre a Diáktanács tagjai és
a középiskolai diákönkormányzat vezetők számára.
• Minden nyáron 1 hetes nyári szakmai-szabadidős tábor. Témák: rendezvényszervezési
ismeretek; konfliktuskezelés; kommunikációs ismeretek; készség- és személyiségfejlesztés; önismeret, mások ismerete.
• Diákparlament ősszel – 3-4 napos képzés a diákönkormányzat vezetőknek és a VDT
tagoknak. Itt kerül megválasztása az 5 fős elnökség. Témák: diákjogok és
kötelességek; házirendek szabályozása; iskolai SzMSz; VDT programtervének
értékelése, következő éves programterv elkészítése.
• Tavaszi képzés: Minden évben szervezünk egy szakmai képzést a diáktanács és az
iskola által delegált fiataloknak. A 3 napos képzések témái: önismeret,
személyiségfejlesztés; pályázatírás; pályaorientáció, mentálhigiéné. Minden évben
más-más témájú képzést szervezünk, az igényeknek megfelelően.
Érdekérvényesítés
• A Városi Diáktanács delegált tagja minden alkalommal állandó meghívottként részt
vesz az Ifjúsági és Sportbizottság ülésen tanácskozási joggal.
• A VDT egy delegáltja részt vesz az „Eger város ösztöndíjasa” bíráló bizottságban.
• A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagjai között is szerepel a Városi Diáktanács egy
delegáltja.
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3. Nemzetközi témájú feladatok
Folyamatosan kapcsolatot tartunk Eger testvérvárosaiban működő ifjúsági szervezetekkel,
illetve lehetőség szerint csereprogramokat szervezünk tapasztalatcsere, a nemzetek ifjúsági
tevékenységeinek megismerése céljából.
- Maconi ifjúsági szervezet részéről 2005-ben és 2007-ben egy ifjúsági delegáció
érkezett Egerbe, szintén 2 évente pedig az Egerben megrendezésre kerülő „Ki tud
többet Maconról?” c. középiskolás vetélkedő győztesei utaznak Maconba.
- Oroszországi Csebokszári nemzetközi művészeti biennálét szervezett 2006. nyarán.
Előzetesen művészeti versenyt szerveztek, ahová a fiatalok alkotásaikat elküldték. A
rendezvényen a legügyesebb gyerekek, Egerből 5 diák vett részt a testvérvárosi
rendezvényen.
- Szlovéniai Velenjében működő KAZIPOT nevű ifjúsági szervezet:
2006. nyarán nemzetközi ifjúsági tábort szerveztek Velenjében, ahol Egerből 6 diák és
egy felnőtt kísérő vett részt.
2007. nyarán nemzetközi ifjúsági tanulmányi találkozót szerveztek, városunkból egy
diák és egy felnőtt volt a programon.
- Udine nemzetközi tanulmányi találkozót szervezett 2007. novemberében, ahol a
Városi Diáktanács részéről 4 diák és két kísérő vett részt. Udine ugyan nem
testvérvárosunk, de a korábbi találkozók alkalmával jó kapcsolatot sikerült kialakítani
velük, ezért kaptunk mi is meghívást.
- Eger mellett Felsőtárkányban egy 70 fős nemzetközi ifjúsági tábort szerveztünk 2006.
nyarán, 3 testvérváros: Kutná Hora, Csebokszári, Przemysl részvételével.
4. Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
Az ifjúsági referens látja el a titkári feladatokat, tréninget szervez a fórum tagjainak.
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 23/2001. (I.25.) sz. határozatával támogatta a
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum felállítását. 2001. május 9-én megalakult az egri
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF). Jelenleg 14 tagja van a fórumnak, amely a városi
drogproblémával foglalkozó szakembereinek képviselőit fogja össze, ezáltal minden
szakterület képviselteti magát: drogambulancia, rendőrség, RÉV-Szenvedélybetegsegítő
Szolgálat, ÁNTSZ, iskolaorvos, pedagógiai intézet, családsegítő intézet, Városi Diáktanács,
civil szervezetek, pártfogói felügyelet, Eszterházy Károly Főiskola delegáltjai.
A Fórum havonta-kéthavonta ülésezik (szükség esetén gyakrabban), meghatározott munkaterv
szerint végzi feladatát. Működéséről, munkájáról évente beszámol az érintett bizottságok és a
közgyűlés felé.
A fórum fő tevékenységei:

2002-ben készült el az első városi drogstratégia, melyet a tagok 2007-ben
átdolgoztak.

A 220/2007. (04.24.) sz. Közgyűlési határozat szerint Eger Megyei Jogú Város
Közgyűlése elfogadta a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum által kidolgozott stratégiát.

2004-ben elkészítették a KEF SzMSz-ét.

Tagjai részt vesznek a városi drogprevenciós programok, rendezvények
szervezésében, lebonyolításában.

A fórum tagjai részére minden évben 3 napos tréninget szervezünk a hatékonyabb
munkavégzés céljából.
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A fórum drogprevenciós kiadványokat jelentet meg, segítve ezzel a fiatalok és a
szülők droggal kapcsolatos informálását.
A fórum mellett pedagógus munkacsoport működik, akiknek a tajgai az iskola
drogügyi koordinátorok.
Minden évben regionális drogügyi konferenciát szervez.
Részvételével kerül megrendezésre a „Tiszta élvezet” drogellenes nap.
2007. évben a KEF közreműködésével valósult meg a „Háló mozi” drogprevenciós
program Egerben, ahol a csoportos foglalkozásokon közel 400 diák és szüleik vettek
részt.

Az Önkormányzat a fórum működését minden évben 500 ezer forinttal támogatja,
mindemellett központi pályázati támogatások segítségével látja el a feladatát.
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2006. ÉVBEN AZ IFJÚSÁGI REFERENS ÁLTAL BEADOTT, MEGVALÓSÍTOTT
NYERTES IFJÚSÁGI PÁLYÁZATOK
Ssz.
1.

Azonosító
Pályáztató
IFJ-IF-06-A-0039

Pályázat kiírója

Pályázat témája

Igényelt támogatás

Készpénzes önerő

ICSSZEM

Drogellenes nap
támogatása

1.000.000.-

500.000.-

Elnyert
támogatás
--

2.

IJF-GY-ÉM-06TÁ-0085

Észak-magyarországi
Regionális Ifjúsági Tanács

Kisdiák Tanács nyári
tábora

450.000.-

180.000.-

250.000.-

3.

IFJ-GY-ÉM-06TÁ-0084

Észak-magyarországi
Regionális Ifjúsági Tanács

Városi Diáktanács nyári
tábora

500.000.-

300.000.-

300.000.-

4.

KAB-KEF-06-A0043

ICSSZEM

KEF és az általa
koordinált programok
támogatása

2.000.000.-

50.000.-

2.000.000.-

5.

IFJ-GY-ÉM-06-A0014

Észak-magyarországi
Regionális Ifjúsági Tanács

VDT működése,
Diákparlament

500.000.-

120.000.-

350.000.-

6.

IFJ-GY-ÉM-06-B0047

Észak-magyarországi
Regionális Ifjúsági Tanács

Drogellenes nap
támogatása

400.000.-

400.000.-

250.000.-

7.

IFJ-GY-ÉM-06-D0014

Észak-magyarországi
Regionális Ifjúsági Tanács

DiákÉlet Részletekben c.
újság támogatása

400.000.-

3.90.000.-

350.000.-

8.

06/1891
2006-JUM8660

Európai Bizottság

Nemzetközi ifjúsági tábor
– Imókőben

2.200.000.-

--

330.000.-

MINDÖSSZESEN:

3.830.000 Ft
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2007. ÉVBEN AZ IFJÚSÁGI REFERENS ÁLTAL BEADOTT, MEGVALÓSÍTOTT
NYERTES IFJÚSÁGI PÁLYÁZATOK

Pályázati azonosító

Pályázat kiírója

Pályázat címe/témája

Önkormány-zati
önerő

Igényelt
támogatás

Elnyert
támogatás

1.

KAB-KEF-07-A0009

Szociális és Munkaügyi
Minisztérium

Egri KEF működése,
fejlesztése

300.000.-

2.500.000.-

1.155.000.-

2.

IFJ-GY-ÉM-07-B0011

Észak-magyarországi
Regionális Ifjúsági Tanács

500.000.-

600.000.-

600.000.-

3.

IFJ-GY-ÉM-07-D0004

Észak-magyarországi
Regionális Ifjúsági Tanács

„Együtt a fiatalokért” – egy
éves párbeszéded elősegítő
projekt
„Tiszta élvezet”
Drogellenes nap

850.000.-

350.000.-

300.000.-

4.

IFJ-GY-ÉM-07-TÁ0008

Észak-magyarországi
Regionális Ifjúsági Tanács

Városi Diáktanács nyári
tábora

400.000.-

400.000.-

250.000.-

5.

IFJ-GY-ÉM-07-TÁ0009

Észak-magyarországi
Regionális Ifjúsági Tanács

Egri Kisdiák Tanács nyári
tábora

200.000.-

300.000.-

225.000.-

MINDÖSSZESEN:

3.830.000 Ft
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2007. évi jelentősebb városi gyermek- és ifjúsági programok

JANUÁR
Időpont

Program/tevékenység

Teljes hónapban

Februári és márciusi
rendezvények, a képzés
előkészítése, szervezése

Megjegyzés

FEBRUÁR
Időpont

Program/tevékenység

Megjegyzés

Február eleje

Az „Eger város
ösztöndíjasa” pályázat
kiírása

Február 1.

Részvétel a Gyöngyösi
városi diáknapon a Városi
Diáktanáccsal

Február 10.

Diákélet Részletekben
(DÉR) c. újság megjelenik
2000 példányban

Február közepe

A pályázatot évente két alkalommal írjuk ki, az
ifjúsági referens feladata az adminisztrációs
teendők ellátása, a bírálásban való részvétel,
szerződéskötés, kiértesítések.
A VDT szoros kapcsolatot tart a Gyöngyös
Ifjúsági és Diákfórummal, kölcsönösen
meghívjuk egymást a nagyobb volumenű
rendezvényekre.
Az újságot a Városi Diáktanács (VDT) tagjai
szerkesztik és juttatják el a város valamennyi
középiskolájába, az ifjúsági referens segíti a
munkájukat.
Az előterjesztés az érintett bizottságok és a
közgyűlés felé a referens készíti el és képviseli.

Előterjesztés a Városi
Diáktanács és az Egri
Kisdiák Tanács
működéséről
Farsangi mulatság a Városi Helyszín: Városi Ifjúsági Centrum.
Diáktanács és az Egri
Kisdiák Tanács tajgai
számára

Február vége

MÁRCIUS
Időpont

Program/tevékenység

Megjegyzés

Március 5.

Regionális Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum ülés
Egerben

Március 13.

1848 méteres futóverseny
szervezése a középiskolás
fiataloknak

Március 22.

„Előny 2007” pályázat
kiírása

Az Egri KEF kezdeményezésére regionális
ülést szerveztük a itt működő fórumok
részvételével, a szorosabb kapcsolat kialakítás
és egymás segítése céljából.
Rendezvény helyszíne: Érsekkert.
Lebonyolításnál a Városi Diáktanács tagjai
nyújtanak segítséget. Iskolánként minimum 15
fő vesz részt a programon, az elmúlt évek
tapasztalatai alapján összesen kb. 300 fő.
A bizottság döntésének megfelelőn a pályázat
kiírása.
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Március 23-25.

Középiskolásoknak
pályázatíró képzés
lebonyolítása

Március közepe

„Eger város ösztöndíjasa”
pályázat elbírálása

Március 29-31.

Kábítószerügyi Egyeztető
Fórum tréningje

Résztvevők: egri általános iskolákból 2-3 fő,
összesen 40 fő
A referens feladata a képzés előkészítése,
megszervezése, lebonyolítása.
A referens feladata: bírálati munka előkészítése,
részvétel a döntésben, adminisztrációs
feladatok, kiértesítések, szerződéskötés.
Résztvevők a Fórum tagjai.

ÁPRILIS
Időpont

Program

Megjegyzés

Április eleje

Forrás Gyermek és Ifjúsági
Központtal közösen
rajzpályázat meghirdetése
„Háló mozi”
drogprevenciós program
helyi szervezése

A rajzpályázat a virágos városok verseny
apropójából került meghirdetésre.

Áprilisban teljes
hónap

Macon-i csoport Egri
látogatása
Diákélet Részletekben
(DÉR) c. újság megjelenik
2000 példányban

Eger Város Önkormányzata, és az Egri
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szakmai
támogatásával a Homo Creatoris Bt. Egerben
tíz foglalkozáson biztosította az egri
középiskolás osztályok, tanáraik valamint a
szüleik részére szóló, ingyenes, Háló-mozi
drogprevenciós foglalkozást. A programon 400
diák vett részt tanáraikkal, szüleikkel.
27 diák és 5 pedagógus érkezet a
testvérvárosból Egerbe egy hétre.
Az újságot a Városi Diáktanács (VDT) tagjai
szerkesztik és juttatják el a város valamennyi
középiskolájába.

Időpont

Program

Megjegyzés

Május 3.

Játék tanárok nélkül IV.

Május 11.

Kisdiák Tanács
részvételével iskolák
közötti sportvetélkedő
„Előny 2007” pályázat
beérkezése, bírálása

Középiskolások közötti vetélkedő, iskolánként
6 fős csapatok részvételével. A rendezvény
lebonyolítója a VDT.
Az általános iskolák közötti vetélkedő
hagyományos program, évente megrendezzük
más-más jelleggel.
A referens feladata: bírálati munka előkészítése,
adminisztrációs feladatok, kiértesítések,
szerződéskötés, elszámoltatás.
A VDT bekapcsolódik a Forrás GyermekSzabadidőközpont programjaiban és önálló
programmal van jelen a rendezvényen minden
évben.

Április 7-11.
Április közepe

MÁJUS

Május közepe
Május 27.

Gyermeknap –
Érsekkertben programok
szervezése
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JÚNIUS
Időpont

Program

Megjegyzés

Június első hete

Diákélet Részletekben
(DÉR) c. újság megjelenik
2000 példányban
Kisdiák Tanács nyári
tábora
Drogellenes világnap
alkalmából rendezvény

Az újságot a Városi Diáktanács (VDT) tagjai
szerkesztik és juttatják el a város valamennyi
középiskolájába.
Résztvevők: Általános iskolás diákönkormányzatban aktívan tevékenykedő diákok.
Szakmai-szabadidős tábor.
A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
közreműködésével.

Időpont

Program

Megjegyzés

Július hónapban

Az augusztusi tábor és a
francia csoport
programjainak előkészítése
Városi Diáktanács
A programra meghívtuk az korábbi VDT
szülinapi rendezvénye
tagokat, az eddigi elnökségi tagokat.

Június 25-29.
Július 29.

JÚLIUS

Július 21.

AUGUSZTUS
Időpont

Program

Megjegyzés

Augusztus 1-8.

Maconi ifjúsági delegáció
Egerben tartózkodása
Városi Diáktanács nyári
tábora

Programjainak megszervezése, lebonyolítása.

Augusztus 13-19.

Augusztusban

A szeptemberben
megrendezésre kerülő
„Tiszta élvezet”
drogellenes napnak az
előkészítése

Résztvevők: Középiskolás
diákönkormányzatban aktívan tevékenykedő
diákok.
Szakmai-szabadidős tábor.
9. alkalommal rendeztük meg ezt az egy napos
rendezvényt. Délelőtt drogügyi regionális
konferenciát szerveztünk, délután egy utcai
kulturális fesztivált, információs sátrakkal.

SZEPTEMBER
Időpont

Program

Szeptember eleje

„Eger város Ösztöndíjasa”
pályázat kiírása
Regionális Drogügyi
Konferencia

Szeptember 14.

Megjegyzés

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum programja
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Szeptember 14.

„Tiszta Élvezet”
Drogellenes nap
Eger ünnepe keretében

Szeptember közepe

Diákélet Részletekben
(DÉR) c. újság megjelenik
2000 példányban

Szervezők a Polgármesteri Hivatal mellett:
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, Városi
Diáktanács. Egész napos fesztivál jellegű
rendezvény a Dobó téren.
Az újságot a Városi Diáktanács (VDT) tagjai
szerkesztik és juttatják el a város valamennyi
középiskolájába.

Időpont

Program

Megjegyzés

Október

Városi Diákparlament
előkészítése
„Eger város Ösztöndíjasa”
pályázat elbírálása

OKTÓBER

Október vége

A referens feladata: bírálati munka előkészítése,
részvétel a döntésben, adminisztrációs
feladatok, kiértesítések, szerződéskötés.

NOVEMBER
Időpont

Program

Megjegyzés

November hónap

Ajándékgyűjtés

November 9-10.

Pedagógusok képzése

November 22-25.

Városi Diákparlament

November 27. –
december 7.

Nemzetközi tanulmányi
találkozó Udinében

A Városi Diáktanács tagok kezdeményezésére
ajándékokat gyűjtöttek a középiskolások a
hátrányos helyzetű gyerekeknek karácsonyra.
Általános és középiskolás diákönkormányzatot
segítő pedagógusok és szabadidő szervező
pedagógusok képzése.
Középiskolás diákönkormányzat-vezetők
képzése, 45 fő részvételével.
4 diák és az ifjúsági és a külügyi referens vett
részt az olaszországi találkozón.

Időpont

Program

Megjegyzés

December eleje

Diákélet Részletekben
(DÉR) c. újság megjelenik
2000 példányban
Városi VDT-s mikulás
rendezvény

Az újságot a Városi Diáktanács (VDT) tagjai
szerkesztik és juttatják el a város valamennyi
középiskolájába.
30 diák beöltözve – mikulásnak, angyalnak,
krampusznak, rénszarvasnak – szaloncukrot
osztogatott a gyerekeknek a belvárosban.
Városi Diáktanács tagoknak a Városi Ifjúsági
Centrumban.
Kisdiák Tanács tagoknak a Városi Ifjúsági
Centrumban.
Célcsoportok: óvodások, általános iskolások,
hátrányos helyzetű gyermekek, polgármesteri
hivatalban dolgozó szülők gyermekei.

DECEMBER

December 6.
December 7.

Mikulás rendezvény

December 11.

Mikulás rendezvény,
kézműves foglalkozás
Önkormányzati Mikulás
rendezvények

December közepe
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Az ifjúsági referens további folyamatos, állandó feladatai (minden hónapban):
 Az Egri Kisdiák Tanács munkájának koordinálása, programok szervezése, havi
rendszerességgel taggyűlés szervezése, levezetése.
 A Városi Diáktanács munkájának koordinálása, programok szervezése, havi
rendszerességgel taggyűlés szervezése, levezetése, havi rendszerességgel elnökségi ülés
szervezése..
 Információ közvetítés a diáktanácsok, a szakemberek és az önkormányzat között.
 A Kábítószerügy Egyeztető Fórum titkári munkájának ellátása, havi ülések összehívása,
programok lebonyolításának koordinálása, segítése.
 Havonta az Ifjúsági és Sport Bizottság ifjúsági témájú anyagainak előkészítése, bizottság
elé terjesztése.
 A közgyűlés ifjúsági témával kapcsolatos anyagainak előkészítése.
 A városban működő ifjúsági, civil szervezetekkel való kapcsolattartás, azok segítése –
szükség esetén.
 A városi, regionális, országos ifjúsági programokon (konferenciákon, fórumokon,
képzéseken) való részvétel.
 Folyamatos kapcsolattartás a helyi, regionális és országos ifjúsági szakemberekkel,
ifjúsággal foglalkozó intézményekkel, szervezetekkel.
 Folyamatos pályázatfigyelés, ifjúsági témájú pályázatok írása, projektek megvalósítása,
beszámolók elkészítése.
 A fenti feladatok, célok megvalósításra az önkormányzat anyagi forrásokat biztosít. Az
ifjúsági referens feladata a pénzeszközök kezelése, elszámoltatás.
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IMÓKŐÜ ÜDÜLŐ – NYÁRI TÁBOROZÁS TÁMOGATÁSA
2004.év
Iskolák
Móra F. Ált. Isk.
II. Rákóczi F. Ált. Isk.
Tinódi S. Ált. Isk.
Pásztorvölgyi Ált. Isk.
Balassi B. Ált. Isk.
Lenkey J. Ált. Isk.
Felsővárosi Ált. Isk. (Ráchegyi)
Hunyadi M. Ált. Isk.
Dr. Kemény F. Ált. Isk.
Összesen – önkormányzati iskolák:
Szent-Gy.A. Ált.Isk.
Deák F. Kat. Ált.Isk.
EKF 2. Sz. gyak.
Angolkisasszonyok
Arany J. Ált. Isk.
Gárdonyi G.C. Gimn.
Összesen - nem önkormányzati isk.:
Egyéb: Dr. Kemény Ferenc Ált. Isk.
Hunyadi M. Ált. Isk. 2éj
Nemzetközi ifjúsági tábor- Imókő
Mindösszesen
1.
2.

2005. év

5.500,- Ft hátr.helyz.
össz tény, ebből
28
28
0
0
72
16
101
10
82
10
35
7
0
0
122
8
117
14
557
93

2006. év

6.000,- Ft hátr.hely.
össz tény, ebből
28
28
0
0
53
15
109
10
64
12
93
10
0
0
161
8
136
15
644
98

2007. év

6.600,- Ft hátr.hely.
össz tény, ebből
30
30
0
0
55
15
108
10
64
12
93
10
30
0
138
8
183
15
701
100

8.290 Ft
hátr. hely.
össz tény, ebből
20
20
0
0
45
5
96
5
50
10
85
0
30
5
120
0
130
10
576
55

42

47

45

18

21

0

15

15

18
140
56

63

47

60

15

192
899

168
916

636

70

743

93

98

100

A Deák F. Katolikus Általános Iskola tanulói a kedvezményes étkezési keret terhére kaphatnak ellátást - szállásuk nem támogatott.
2. Az Arany János Általános Iskola 15 tanulója részére ingyenes részvételt biztosítunk. Az önkormányzat finanszírozza az étkezést; a szállás az Önkormányzat és a
VESZ hozzájárulásából kerül kifizetésre 2007. évben.
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IFJÚSÁGI CSELEKVÉSI TERV FELADATAI
2008-2009. ÉVRE
A Közgyűlés a 621/2005 (IX.29.) számú rendeletével elfogadta a Városi Ifjúsági Koncepciót,
majd a 66/2006. (II.16.) számú rendeletével az Ifjúsági Cselekvési Tervet, 2006-2007. évre.
A 2008-2009. évi cselekvési terv a korábbi évek ifjúsági munkája, tervezett feladatai és a
koncepció céljai alapján került kidolgozásra.
I. A fiatalok közéletben történő részvételének, aktív közéleti szerepvállalásának segítése
1. Legalább 1 ifjúsági, nyitott közösségi tér létrejön, amelyet felnőtt segítségével
fiatalok működtetnek, és ahol megvalósíthatják különböző projektjeiket, és ehhez
megfelelő kommunikációs eszközök állnak rendelkezésükre. A közösségi tér
helyszíne a Művészetek Háza épülete, amely feladatot az Egri Kulturális és Művészeti
Központ feladat-ellátási szerződés alapján látja el.
Költségvonzata: 1.500.000 Ft/év (2008. évi költségvetésben rendelkezésre áll)
Határidő: 2008. június 1.
Felelős: polgármester, Gazdasági Iroda vezetője, Közoktatási Iroda vezetője,
Jogi Iroda vezetője
Végrehajtásban közreműködik: Közoktatási Iroda, Egri Kulturális és Művészeti
Központ vezetője
2. A diákbizottságok, diákönkormányzatok erősítése anyagi, tárgyi és morális
szempontból. A Városi Diáktanács és az Egri Kisdiák Tanács működtetése,
infrastruktúrával felszerelt iroda biztosítása az Egri Kulturális és Művészeti
Központban, a Művészetek Háza épületében.
A szervezetek működéséről minden évben készüljön tájékoztató, mely kerüljön az
érintett bizottságok és a Közgyűlés elé.
Költségvonzata: 750.000 Ft/év
(2008. évi tervezett költségvetésben rendelkezésre áll)
Határidő: folyamatos
Felelős: Kormos Adrienn ifjúsági referens, Közoktatási Iroda vezetője
Végrehajtásban közreműködik: valamennyi alap és középfokú nevelési-oktatási
intézmény, a diáktanácsok
3. A Városi Diáktanács, és a diák önkormányzatok döntéselőkészítő folyamatokban való
részvételének erősítése:
• A Városi Diáktanács az „Eger város ösztöndíjasa” bírálóbizottságban való
képviselete a jövőben is.
Határidő: folyamatos
Felelős: Közoktatási Iroda vezetője
•

A Városi Diáktanács képviselője továbbra is részt vesz az ifjúsági és
sportbizottság ülésein tanácskozási joggal, az általuk kijelölt személy állandó
meghívást kap.
Határidő: folyamatos
Felelős: Közoktatási Iroda vezetője
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•

A Városi Diáktanács továbbra is tagja Kábítószerügyi Egyeztető Fórumnak,
részt vesz annak munkájában.
Határidő: folyamatos
Felelős: Közoktatási Iroda vezetője

4. Az iskolai diákönkormányzatok tagjainak képzése, felkészítése folyamatosan
biztosított, tájékoztatásuk a helyi ifjúsági ügyekről rendszeres.
Költségvonzata: 1.800.000 forint/év
(2008. évi tervezett költségvetésben rendelkezésre áll)
Határidő: folyamatos
Felelős: Közoktatási Iroda vezetője, Gazdasági Iroda vezetője
Végrehajtásban közreműködik: Közoktatási Iroda

II. A korszerű tudás, a piacképes szakmai képzettség megszerzésének segítése, a
sikerességet garantáló képességek, készségek és kompetenciák erősítése.
Az „Eger város ösztöndíjasa” pályázat keretében a középiskolások és a főiskolások
támogatása továbbra is fontos cél. 2008. évben középfokon 20 diák, felsőfokon szintén 20 fő
nyerheti el a pályázatot. Amennyiben 2009-ben további források állnak rendelkezésre
nagyobb létszám kap támogatás.
Költségvonzata: 2.850.000 Ft (2008. évre)
(2008. évi költségvetés tervezetben szerepel)
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Gazdasági Iroda vezetője, Közoktatási Iroda vezetője
Végrehajtásban közreműködik: Közoktatási Iroda
1. Fontos cél a fiatalok pályaorientációjának segítése. Ennek keretében az alábbi
tevékenységek kerülnek támogatásra: szakmaismertető filmek bemutatásra,
üzemlátogatásokat, hiányszakmákról tájékoztatók a gyerekeknek és szüleiknek,
valamint a TISZK központi képzőhelyének bemutatása, pályaorientációs tréning
szervezése. Emellett szükséges olyan városi rendezvények szervezése, ahol egy
központi helyen több napon át ugyanezek bemutatásra kerülnek a gyerekek, a szülők
és a pedagógusok részére, segítve ezzel a diákok pályaorientációját.
Költségvonzata: 1.000.000 Ft (2007. évi pénzmaradvány terhére)
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Gazdasági Iroda vezetője, Közoktatási Iroda vezetője, Jogi Iroda
vezetője
Végrehajtásban közreműködik: Egri TISZK Kht., Heves Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara, Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Egri
Kirendeltsége, Egri Kulturális és Művészeti Központ
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III. Foglalkoztatás, munkaerőpiaci integráció segítése
1. Az önkéntes munka végzését segíteni, támogatni kell. A Dobó István Gimnáziumban
2007. márciusában megalakult a Középiskolások Önkéntes Szervezete, jelenleg 140
tagja van az intézményből. Meg kell vizsgálni, hogy az önkormányzati
intézményekben önkéntes munka keretében hol fogadnak önkéntes fiatalokat, továbbá
segíteni kell a szervezetet a Városi Diáktanács közreműködésével, hogy városi
szinten, minden középiskolában működjön.
Az önkéntes munka célja, hogy tapasztalatot szerezzenek a munkaerőpiacon,
megismerjenek különféle munkahelyeket és foglalkozásokat, munkavégzéshez
szükséges kulcsképességeik és készségeik fejlődjenek, tanulási és munkamotivációik
erősödjenek.
Határidő: folyamatos
Felelős: Közoktatási Iroda, érintett intézmények vezetői
Végrehajtásban közreműködnek: nevelési-oktatási intézmények, Egri Kulturális
és Művészeti Központ, Családsegítő Intézet, Civil Ház, Közoktatási Iroda, Egri
TISZK Kht.
2. Az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Egri Kirendeltségével
együttműködve továbbra is segíteni kell iskolai keretekben és iskolai kereteken kívül a
fiatalok elhelyezkedését és a munkahelyi beilleszkedést segítő tréningeken,
csoportfoglalkozásokon való részvételét.
Ennek formája:
• legalább kétévente egy pályaorientációs tréning szervezése a középiskolás
fiataloknak;
• középiskolás diákoknak fórumokat szervezni a munkaügyi központ, valamint
iskola szövetkezetek részvételével, melyen tájékoztatni a fiatalokat a nyári
diákmunkákról és a Foglalkoztatási Információs Tanácsadó Iroda
szolgáltatásairól;
• csoportok szervezése a Központ megtekintése céljából, szolgáltatásainak
megismerése.
Költségvonzata: 500.000 Ft (2009. évben)
Határidő: folyamatos
Felelős: Közoktatási Iroda vezetője, Gazdasági Iroda vezetője,
Végrehajtásban közreműködik: Közoktatási Iroda, Észak-magyarországi
Regionális Munkaügyi Központ Egri Kirendeltsége
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IV. A kulturált szabadidő eltöltés feltételeinek javítása, az egészséges életre motiválás,
egészségfejlesztés
1. A városban rendszeres, hagyományteremtő ifjúsági nagy rendezvények kerüljenek
megszervezésre.
•

2008. évtől minden évben, önálló programként kerüljön megrendezésre az ifjúsági
fesztivál.
Költségvonzata: 1.000.000 forint/2008. év (2007. évi pénzmaradvány terhére)
1.500.000 forint/2009. év
Határidő: 2008. évtől folyamatos
Felelős: Közoktatási Iroda, Gazdasági Iroda
Végrehajtásban közreműködik: Önkormányzat által kiírt pályázatot elnyerő

•

Továbbra is minden évben meg kell szervezni a „Tiszta élvezet” drogellenes
napot, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal és a Városi Diáktanáccsal
együttműködve.
Költségvonzata: 1.500.000 forint/év
(2008. évi költségvetés tervezettben 1.000.000 forint rendelkezésre áll.
500.000 Ft a 2007. évi pénzmaradvány terhére)
Határidő: folyamatos
Felelős: Közoktatási Iroda
Végrehajtásban közreműködik: Közoktatási Iroda, Kábítószerügyi Egyeztető
Fórum, Városi Diáktanács

2. A Szent Miklós városrészben extrém sportok részére alkalmas tér létesült, valamint
az Érsekkert játszóterére is kikerültek ilyen sport űzésére alkalmas elemek. Eger más
városrészében is lehetőséghez mérten, legalább néhány ilyen speciális sporteszköz
kihelyezése szükséges.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
V.

Hozzájárulás a fiatalok európai polgárrá válásához és a társadalmi problémáinak
megoldásához
1. Legalább kétévente mentálhigiénés képzést kell szervezni középiskolások részére,
ahol több témában (drogprevenció, egészség- és életvédelem, stb.) jutnak használható
információkhoz, ezt később saját diáktársaiknak iskolájukban tovább tudják adni.
Költségvonzata: 500.000 forint/év (2009. év)
Határidő: folyamatos
Felelős: Gazdasági Iroda, Közoktatási Iroda
Végrehajtásban közreműködik: Közoktatási Iroda
2. 2008. évtől az „Előny” pályázat keretében támogatni kell a kortárssegítő képzést és
kortárssegítő csoportok működtetését.
Költségvonzata: 300.000 forint/év (2009. év)
Határidő: folyamatos
Felelős: Ifjúsági és Sportbizottság, Gazdasági Iroda
Végrehajtásban közreműködik: Önkormányzat által kiírt pályázatot elnyerő,
Közoktatási Iroda
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