
 
 

 
 

Körhinta – Ifjúsági közösségfejlesztés a Lenti 

Kistérségben 

 

A projekt konkrét tevékenységei 

A két éves időtartamú projektben számos programelemet terveztünk, melyek 
egyrészt kötelező projektfeladatok, másrészt a pályázati programhoz kapcsolódó 
szakmai feladatok. 

 

Kötelező projektfeladatok: 

Intézményünk több hónapos előkészítő munka során vonta be az együttműködő 
közoktatási intézményeket, egyéb szervezeteket, készítette el a kapcsolódó 
szükségletfelmérést és alakította ki pályázati programját. 

A 24 hónapos projekt egészét átfogó tevékenység a menedzsment feladatok 
ellátása (projektvezetés, pénzügyi bonyolítás, beszámolók készítése, 
kapcsolattartás a KSZ-szel, a partnerekkel és a célcsoporttal). 

A kötelező nyilvánossághoz kapcsolódó tevékenységek: előírt arculati elemek 
megtervezése, sajtóhírek, kiadványok megjelentetése. 

A projektindító szakaszban (2011 decemberéig) megtörténik az eszközbeszerzés, 
melynek keretében egy korszerű információs pontot és közösségi teret 
rendezünk be (irodatechnika, bútorok, játékok, stb), elkészülnek a nem formális 
képzések tematikái, a projekt népszerűsítésére sajtótájékoztató mellett 
nyitórendezvényt tartunk. 

 

Szakmai projektfeladatok: 

2012 februárjától üzemel az ifjúsági információs pont, illetve a térség falvaiban 
(Csesztreg, Zalabaksa, Páka, Lovászi) a mobil információs pontok, elkészül az 
információs portál (honlap).  

 



 
 

 
 

A kialakított tájékoztató, tanácsadó, prevenciós célú ifjúsági szolgáltatások 
elérhetők lesznek a virtuális térben is . A közösségi térhez kötődő jogi, 
pályaorientációs, munkaerő-piaci és metálhigiénés tanácsadásainkat 
folyamatosan lehet igénybe venni. 

A közösségi térhez kötődően az alábbi, nem formális tanulási módszerekre épülő 
személyiség- és kompetenciafejlesztő programokat indítjuk: 

•  Filmklub személyiségépítő program átlagosan 15 fővel, 17*3 órában. Cél a 
film megtekintése mellett annak kielemzése, a tapasztalatok leszűrése 

•  Bújócska a régi korok padlásain kompetenciafejlesztő program 15 fővel, 
30*2 órában  

•  Társastánc tanfolyam fogyatékkal élő fiataloknak 16 fő bevonásával, 15*2 
órában. A Móricz Iskola speciális fejlesztést igénylő tanulóinak indított 
programelem. 

•  "Pillekő" szobor és használati tárgykészítő foglalkozás 100 fő bevonásával, 
3*10 óra. Célja egyrészt a műanyag üvegek újrahasznosításának egyik 
lehetséges módszerének elterjesztése, másrészt a közösségépítés a 3 
napos program során  

•  "Élménypszichológia" személyiségfejlesztő program 10 fővel, 30*2 órában  
•  Textilvarázs kompetenciafejlesztő program 10 fővel, 20*3 órában  
•  Tárgykultúra kompetenciafejlesztő program 10 fővel, 20*3 órában  
•  Újságíró-kiadványszerkesztő kompetenciafejlesztő program 8 fővel, 30*2 

órában, a program elemeként kapcsolódó médiatartalmak megjelentetése 
a Lenti és Vidéke újságban  

•  4 db önszerveződő csoport (10-10 fővel) indítása, csoportonként 15*2 
órában. Célja az önkéntességhez kapcsolódó szemináriumok szervezésével 
új önkéntes csoportok szervezése. 1 ifjúsági klub működtetése min. 10 
fővel, 60 órában. Célja ifjúsági közösségfejlesztés. 

•  "Csellengő" Sportklubok szervezése, legalább 3 csoportban (10-10 fővel), 
összesen 136 alkalommal. Célja, hogy a városban unatkozó, csellengő 
fiatalok számára rendszeresen kínáljon sportolási, edzési alkalmat, és őket 
a sporton keresztül segítse integrációjukban. 

•  Pályaorientációs foglalkozások és álláskereső tréningek szervezése ((270 
ill. 60 fő)  

 

Kortárs segítő tábort szervezünk 20 fiatal bevonásával (részletes leírását l. külön 
mellékletben).. 

 

A fiatalok bevonása, elérése érdekében egész napos szabadidős, közösségi 
rendezvényeket szervezünk. E rendezvények: Veszélyvágta vetélkedő, Aludj 



 
 

 
 

máskor - 24 órás vetélkedő, "Országjáró Klub" tagjainak szervezett 
kompetenciafejlesztő kiránduló-programok (4 db), "Lentifi" Ifjúsági Fesztivál (2 
db), "Tolerancia Nap 2012" - Családi Nap szervezése fogyatékkal élő fiatalok és 
családjaik bevonásával, "Tolerancia Nap 2013" - Családi Nap szervezése roma 
fiatalok és családjaik bevonásával. Az egyes rendezvények leírását l. a 
szükségletfeltáráshoz csatolt külön mellékletben. 

 

Több célcsoportot is érint "Összehangoló" programunk, melynek keretében a 
pedagógusok, a szociális szakemberek, a szülők, a kortárs segítők és a fiatalok 
egyaránt bevonásra kerülnek. 

 „Összehangoló Programtól” várt eredmények a diákok körében: 
•  Visszahúzódó gyerekeknek segítségnyújtás a beilleszkedéshez 
•  Negatív hangadók jó irányba terelése  
•  Reális önismeret 
•  Egymás elfogadása 
•  Konfliktuskezelés 
•  Csoporthoz tartozás megélése, tudatos vállalása 
•  Szélsőséges viselkedésformák integrálása, közös normarendszer 

kialakítása 
•  Kiközösítés, diákagresszió jelenségének elkerülése, kezelése 
•  Szociális hátrányok, kusza családi viszonyokból fakadó hátrányok kezelése 

 
A programban résztvevő szakemberek számára szupervíziót biztosítunk 22 
alkalommal. 

Kialakításra kerül az ifjúsági intézmények és szolgáltatások kistérségi szakterületi 
szakmai hálózata. 

 



 
 

 
 

Összegzés: 

A program eredményeként az ifjúsági információs pont és a program számára 
elkülönített (berendezett) közösségi tér a fiatalok találkozóhelye lesz, ahol 
információkat kaphatnak, tanulhatnak, művelődhetnek. 13 különböző, a nem 
formális tanulási módszerekre épülő program indításával fejlődik a fiatalok 
egyéni és közösségi kompetenciái, így képzésszervezőként szolgáljuk a lisszaboni 
elvek megvalósulását, az életen át tartó tanulás elvének kiterjesztését. E 
foglalkozásokon részt vesz 804 fő, a különböző tanácsadásainkon pedig 480 
segítő találkozást bonyolítunk. 7 különböző szabadidős, közösségi 
rendezvényünkkel alkalmanként 100-400 fiatalt érünk el. A 20 főt érintő kortárs 
segítő táborunkban képezzük a partneriskolák diákvezetőit, az "Összehangoló" 
programunk a fiatalokat, a pedagógusokat, a közösségi szakemberek és a 
szülőket egyaránt eléri. A program eredményeként új ifjúsági közösségek 
alakulnak, és hálózatépítésre kerül sor a fiatalokkal foglalkozó szervezetek 
bevonásával. 
A mobil ifjúsági információs programelem, a virtuális térben megvalósuló ifjúsági 
szolgáltatások lehetővé teszik, hogy a város mellett a térség ifjúságát bevonjuk a 
közösségépítésbe. 
Az ifjúságfejlesztés/segítés, a célcsoport igényeire épülő integrált szolgáltatások 
kialakítása hosszútávon is fenntarthatóvá teszi intézményünket. 
Programunk a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal regionális munkaügyi 
szervezeteivel és helyi kirendeltségével való együttműködés keretében, a lenti 
Foglalkoztatási Paktum társprojektjeként valósul meg, melybe bekapcsolódnak a 
térség ifjúságszakmai, gyermek- és ifjúságvédelmi, drogprevenciós, szociális, 
oktatási, egészségügyi és a vidékfejlesztési szakterületekhez tartozó 
szervezetek, intézmények. 
A pályázat 51 település területét érinti, melybe részt vesznek önkormányzatok, 
önkormányzati, egyházi, civil, állami intézmények és szervezetek. 
Kiemelt célunk, hogy önkénteseket vonjunk be, illetve fejlesszük a térség 
önkéntes ifjúsági tevékenységeit. A programba bevonásra kerülő ifjúságsegítő 
felsőfokú végzettséggel rendelkező önkéntes a fiatalok körében végzett 10 éves 
időtartamú közösségfejlesztő tapasztalattal rendelkező, munkaviszonyban 
foglalkoztatott szakmai vezetővel együtt dolgozik. 

Az 5. tevékenységhez kapcsolódó tevékenységek megvalósítása keretében a 
nem-formális pedagógia módszertana alkalmazásra kerül, folytatva a jelenlegi 
TÁMOP-projektünk hagyományait. 

 


