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Tisztelt Képviselő-testület! 

A 2009/2010-es tanévben feladatterveinket követve, az Önkormányzat évi költségve
tési tervszámaival összhangban, az Európa Tanács és az Európai Unió tényalapú ifjúságpoliti
kai elvárásainak, a Nemzeti Ifjúsági Stratégia (NIS) irányvonalának megfelelően és az Ifjúsá
gi Fehér Könyvben foglaltak szerint végeztük munkánkat. 

A dokumentumok az ifjúságra, mint lehetséges erőforrásra tekintenek. így nem az el
látási formák, nem a juttatások állnak középpontban, hanem az egyéni és közösségi fejleszté
sek. 

Ifjúsági szervezetek 

Az ifjúsági szervezetek számában, tevékenységük jellegében változás nem történt. Közülük 
csak néhány az önálló jogi személyiséggel bíró civil társadalmi szervezet, többségük informá
lis ifjúsági szervezet, csoport vagy klub keretek között működő közösség. Szervezeteik, in
tézményeik egymásra találását, a szükségleteik kielégítését biztosító szolgáltatások elérését, 
Főosztályunk koordinatív munkája segítette. 

A kerületi gyerekek és fiatalok lehetőséget kaptak arra, hogy az ifjúsági szervezetek 
segítségével ismereteiket, műveltségüket gyarapítsák, kulturális, hagyományőrző tevékenysé
geket fejtsenek ki, különböző művészeti foglalkozások részesei legyenek, valamint kirándulá
sok és túrák alkalmával ismerkedjenek hazánkkal és a világ országaival. 

A civilek közül továbbra is leghatékonyabb a Nagycsaládosok Egyesületének kortárs 
csoportja, az Ifjúsági Elsősegélynyújtók Egyesülete (IFELORE) kőbányai csoportja, valamint 
a Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért (CIKK) egyesület. 

Ez utóbbi Kőbánya egyik legaktívabb, legsokoldalúbb ifjúsági szervezete. Az ifjúság 
társadalmi beilleszkedésének, közösségteremtő készségének segítésén túl kerületi szintű ren
dezvények, versenyek, vetélkedők kezdeményezője, társszervezője. 

Ebben az évben is megrendezték az immár hagyományossá vált „Polgár a helyi de
mokráciában" társadalomismereti, helyismereti vetélkedőt az általános iskolák 7-8-dik osztá
lyos tanulói számára. A kétfordulós programmal a tanulók állampolgári ismereteinek szélesí
tésére, a kőbányai hagyományok, emlékek, megismertetésére, az iskolai, ember- és társada
lomismeret, etika oktatás segítésére, a tanulók közéleti érdeklődésének felkeltésére, a demok-



ratikus értékrend közvetítésére került sor. A versenyt ebben az évben a Janikovszky Éva Álta
lános Iskola tanulói nyerték. 

Fontos megemlíteni, hogy a CIKK Egyesület gondot fordít tagjainak továbbképzésére 
is. Tábori körülmények között készültek az éves program összeállítására és kidolgozására. 
Táborukba, a képzésre mindig meghívják a kerület többi középiskolájának 2-3 diákját is, így 
biztosítva a kapcsolattartást a kerületben működő középfokú intézmények között. A diákok 
megtiszteltetésnek veszik a részvételt, sikerük titka talán ebben rejlik. 

Fontos megemlítenünk, hogy partnereinknek tekintjük mindazon szervezeteket, intéz
ményeket, amelyek az ifjúsági korosztály segítésére vállalkoznak, s bármilyen erőforrást kí
nálnak az ifjúságsegítő munkához. Az önszerveződési lehetőségeket, helyi folyamatokat saját 
erőforrásainkkal is támogattuk. 

A 2010-es költségvetési évben a gyermek és ifjúsági szervezetek működésének, inf
rastrukturális fejlesztésének támogatására, tevékenységük gazdagítására kiírt pályázattal a 
Képviselő-testület összesen 2 500 000,- Ft-tal támogatta az iskolai, egyházi és egyéb ifjúsági 
szervezeteket. Főként azokat, melyek lehetőséget biztosítottak a humanista értékrend elsajátí
tására, erősítésére, tevékenységükkel hozzájárultak a fiatalok műveltségének gyarapításához, 
valamint foglalkozásaikkal a személyiség fejlesztésen és tevékenységen keresztül erősítették a 
demokráciát, a tolerancia kultúrájának elsajátítását, általános érték és érdekközvetítő szerepük 
kiszélesítését. 

Különösen örültek az önkormányzati támogatásnak azok a szervezetek, amelyekben 
nagyszámú hátrányos helyzetű fiatal vesz részt, mert pénzügyi kiegészítéshez juthattak szín
ház- és múzeumlátogatás, kirándulás, országjáró program során. A pályázaton ebben az évben 
18 ifjúsági szervezet nyert támogatást programjaikhoz. 

Diákönkormányzatok, Kőbányai Diáktanács, diákparlament 

A Képviselő-testület további 2 000 000,- Ft-tal támogatta az ifjúsági ügyeket a helyi 
alap- és középfokú oktatási intézmények diákönkormányzatai közösségfejlesztő és szabadidős 
programjainak megvalósítására meghirdetett pályázattal, különös tekintettel a diákönkor
mányzatok szerepének erősítése, a demokrácia, a diákjogok, a közéletre nevelés, az érdekkép
viselet, az egészséges életmód témaköreiben szervezett programok támogatása élvezett el
sőbbséget. 

Ezen kívül az iskolai diákmédia folyamatos működtetése, a közösségfejlesztés és a 
szabadidő hasznos eltöltését szolgáló események sokrétűbbé, teljesebb körűvé tétele volt a 
cél. így természetesen - közvetve ugyan -iránymutatással szolgálhattunk a szervezetek mun
kájához. Folyamatos és tervszerű munkakapcsolatunk során igény szerint rendszeres szakmai 
segítséget tudtunk nyújtani, az együttműködést, a partnerséget szorgalmazni és segíteni. A 
pályázaton ebben az évben 22 diákönkormányzat nyert támogatást. 

Továbbra is működtetjük a Kőbányai Diáktanácsot. Mint ismeretes, a KÖD - még a 
Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság által biztosított mandátum alapján -jogosult a 
kerületi diák-érdekképviselet ellátására, tanácskozási joggal részt vehetnek a bizottság mun
kájában, az őket közvetlenül érintő kérdések megvitatásában. Emiatt a fenntartóval való köz
vetlen kapcsolattartás során már a döntéshozatali folyamatban tolmácsolhatja a diákság észre
vételeit és javaslatait, az Önkormányzatnak pedig lehetősége nyílik arra, hogy deklaráltan és 
tevőlegesen segítse az intézményi diákönkormányzatokat. 

Örömünkre szolgál, hogy a mostani ciklusban is igényt tartottak a KÖD munkájára, és 
a bizottsági üléseken való részvételen túl konkrét feladatot is kaptak. Ilyen volt a környezet-
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fejlesztési koncepció, illetve az ifjúságkutatás és ifjúságstratégia véleményezése. A KÖD kö
szöni a bizalmat és reméli, hogy javaslatai elősegítették a bizottság munkáját. 

Július 5-9. között szerveztük meg a KÖD tagjai, valamint az utánpótlás számára Arlón 
a diák-önkormányzati munka színvonalas végzését elősegítő továbbképzést „Minden jog 
fenntartva" címmel. 

Részletesen megtárgyaltuk, mi mindennek kell szerepelnie az iskolai házirendekben, 
hiszen ennek véleményezése és elfogadása a diákönkormányzatok feladatai közé tartozik. A 
házirendbe a jogszabályok változása miatt bekerülő új dolgokról is részletesen beszéltünk, 
értelmeztük. 

További témák az etikai kódex és egy igencsak aktuális kérdés, a bűnmegelőzés. Cé
lunk volt, hogy a diákok egy ideális iskola kritériumainak kialakítása közben megismerjék a 
megvalósítható lehetőségeket, ezen belül a jogalkotás folyamatát. Részletes, átfogó képet kap
janak a diákönkormányzat iskolával való kapcsolatrendszeréről, a diákönkormányzatot érintő 
iskolai szabályzatok, dokumentumok színvonalának, használhatóságának naprakészségéről. 
Arról, hogy mit jelent a bűnmegelőzés és miként lehet nemet mondani a bűnözésre, illetve 
mikor mit kell tenni. A bűnmegelőzési programot a X. Kerületi Rendőrkapitányság bűnmeg
előzési előadója, Kovácsné Koós Judit tette lehetővé. 

A tábor programja önismereti, saját élményt adó, a résztvevők aktív, kreatív együtt
működésére épülő, gyakorlatokra, szituációs játékokra épült. A gyerekek sok ötlettel, nagyon 
ügyesen végezték feladataikat, s hasznos ismeretanyaghoz jutottak. Úgy ítéltük meg, a jövő 
évben diákönkormányzatuk és a Diáktanács munkájából hasznosan veszik ki részüket. 

2009. november 24-én rendeztük meg a VI. Diákközgyűlést, „Diákjogok - de hol a ha
tár" címmel. Vendégünk volt Dr. Aáry Tamás Lajos oktatási ombudsman, aki a „Személyisé
gi jogok sérelmei és védelme" című szekció vezetését segítette. Verbai Lajos polgármester úr 
a Diáktanáccsal végzett közös tevékenységről, valamint azokról a kérdésekről tartott előadást, 
amik az előző Diákparlamenten felmerültek. A Kőbányai Diáktanács beszámolóját Laukó 
Zsófia, a Diáktanács alelnöke ismertette az elmúlt év tevékenységeiről. További szekciók vol
tak még: Dr. Jásper András a Diákközéletért Alapítvány elnöke vezetésével „A 18 év alatti 
fiatalokra vonatkozó fegyelmezési lehetőségek a jogszabályok tükrében", Kovács Róbert al
polgármester vezetésével „Az integráció helyzete a kerület oktatási intézményeiben", illetve 
Kovácsné Koós Judit bűnmegelőzési előadó vezetésével „A fiatalkorúak és a bűnözés, vala
mint ezek megoldási lehetőségei". 

Természetesen örültünk a sikeres rendezvénynek, hiszen kerületünk jövőjét a mai fiatalok 
fogják formálni, alakítani. Az, hogy milyenné, azon is múlik, hogy hol, hogyan készülnek fel 
felelős, felnőtt élet-szerepeikre. Kerületünk vezetése ehhez sokféle bátorítást, segítséget adhat. 
Ez az esemény is ezt a törekvésünket szolgálta. 

Gyermek és Ifjúságvédelem 

A Gyermek és Ifjúságvédelmi tevékenységünkben kiemelt helyet foglalt el, mint min
den évben az egészséges életmódra nevelés, egészségfejlesztés és a prevenció. Kerületünk 
közoktatási intézményei egyre nagyobb gondot fordítanak az egészséges életmód kialakításá
ra, erősödik az egészség - érték szemlélet. 

Figyelemmel kísértük és támogattuk az általános és középfokú intézményekben az 
egészséges életmódra való nevelést, különös tekintettel a drogprevenciós tevékenységre. 
Szorgalmaztuk, hogy az általános- és középiskolák osztályfőnökei szülői értekezletek alkal-
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mával a szülőkkel ismertessék meg a rendelkezésre álló drogtáskát. Igény szerint szakember 
biztosításit is vállaltuk. 

Felhívtuk a figyelmet az ESZA (Európai Szociális Alap) Nemzeti Programirányító 
Iroda Társadalmi Szolgáltató KHT és a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet drog prevenciós pá
lyázati felhívásaira, ezekről rendszeres tájékoztatást nyújtottunk. 

Ifjúság segítő, fejlesztő tevékenység 

Az adidas-Kőbánya streetball fesztivált követően ismét megrendeztük immár hagyo
mányként a Kőbányai Diákfesztivált. A fesztivál célja, hogy biztosítsunk bemutatkozási lehe
tőséget azon diákok számára, akik valamilyen művészeti területen tevékenykednek, és kedvet, 
bátorságot éreznek ahhoz, hogy tehetségüket nagyközönség előtt is megcsillantsák. 

A fiatalok fellépésükkel, tehetségük felvillantásával, virtusságuk bemutatásával, nem 
csak egymásnak szereztek örömet, hanem mindnyájunknak. Az esemény egyben nagyon jó 
terepe volt a közösségteremtésnek, valamint a tehetségkutatásnak. A rendezvény nívója jól 
tükrözte az egyes intézményekben folyó zenei, művészeti nevelés, valamint a testnevelés ok
tatás magas színvonalát. 

A Sportliget, valamint a szabadtér varázsa, különös hangulatot adott a két napon át tar
tó diákrendezvénynek. Nagy létszámú közönségsikert könyvelhettünk el, ezért a jövőben a 
fesztivállal hagyományt szeretnénk teremteni. 

Ez az iskolák javaslata is, mivel a művészeti rendezvényre való felkészülés során a 
nehezen kezelhető gyerekek, akik a tanulásban szerényebb eredményeket érnek el, a fellépés
sel motiválhatóak. Sikerélményük oly mértékben motiválja őket, hogy ez a későbbiekben 
személyiségük fejlődésében, a tanuláshoz való hozzáállásukban is tetten érhető. 

A rendezvény magas színvonala kiváltotta a résztvevő fiatalok, hozzátartozóik és nem 
utolsó sorban a kerület vezetőinek tetszését, elismerését is. A visszajelzések szerint a feszti
vál, valamint a sportverseny, fontos állomást jelentett a diákok művészeti és egészséges élet
módra nevelése erősítésében. A fesztiválon 6-700 fő vett részt, és 342 gyerek szerepelt. 

Ifjúságkutatás és Ifjúsági stratégia 

Az ifjúsággal kapcsolatos európai uniós pályázatokon csak azok a települések vehet
nek részt, akik rendelkeznek ifjúsági stratégiával. A kerület lakosságának létszámán belül a 
fiatalság olyan nagyságrendet képvisel, hogy célszerűnek tartottuk kiemelt célcsoportként 
kezelni és stratégia keretén belül kidolgozni közép és hosszú távú feladatainkat, szakértők 
bevonásával. 
Az Ifjúsági stratégia Ifjúságkutatáson alapul, melyet a Smart Govern Kft. készített el. A ku
tatás során kiderült többek között, hogy szükség van Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iro
dára. Létrehozása az Önkormányzat gesztusa az ifjúság felé, akik hiányolják a kielégítő in
formációt és kommunikációt az Önkormányzat részéről. 

Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 

A demokrácia, az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartása ma
gában foglalja a fiataloknak azon jogát, hogy a részükről felmerülő összes kérdés és igény 
vonatkozásában szabadon hozzáférhessenek a teljes, objektív, érthető és megbízható informá
cióhoz. 
A 2010 szeptemberében induló Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda előkészítését végez
tük, szerződések és megállapodások megkötésével, szakembergárda felállításával, illetve a 
helyiség kijelölésével és renoválásának anyagi támogatásával. 
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Az Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda a fiatalok számára segítséget nyújt mindennapi 
életük során felmerülő problémáik megoldásában, információs szükségleteik kielégítésében. 
Az Iroda kísérleti jelleggel jött létre 2011. január 31.-ig, mely után hatástanulmány készítésé
vel tisztázható az Iroda létjogosultsága. 

Tájékoztatás, információ 

Nagy gondot fordítottunk a folyamatos és gyors információáramlásra. A beérkező or
szágos, vagy nemzetközi pályázati lehetőségeket, képzéseket, a hatékony munka érdekében 
több módszerrel juttattuk el az érdeklődőkhöz. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a 2010. november 4-ei ülésén tárgyalta az előterjesz
tést, melynek határozatát a bizottság elnöke a képviselő-testületi ülésen ismerteti. 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a kerületi ifjúsági 
szervezetek, a kerületi diákönkormányzatok, valamint a Kőbányai Diáktanács munkájáról 
szóló 2009/2010-es tanévi beszámolót elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért: Nagy István 

a főosztályvezető helyett 

Budapest, 2010. november 5. 

Kovács Róbert 

Törvényességi szempontból látta: 

dr. Neszteli István 
jegyző 
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