Oroszlány Város Önkormányzata Ifjúságpolitikai Koncepciója
Cselekvési terv 2012-2014.
Célcsoportok szerinti
feladatok

Eszközök

Módszerek

Forrás

Határidő

Költségvetés

Folyamatos

Megvalósításért felelős
partnerek

Egészségügy, szociálpolitika, prevenció

A gyermek- és
és ifjúságvédelmi
jelzőrendszer erősítése

· A gyermek-és ifjúságvédelmi
felelősök további foglalkoztatása
minden oktatási intézményben
· Az intézmények és az egészségügyi
- szociális háttérrendszer
együttműködése, a köztük lévő
kommunikáció (a visszacsatolások)
erősítése.
· A hatékonyabb bűnmegelőzés
érdekében a rendőrség, a helyi
önkormányzat és a polgárőr
szervezetek koordinált
összefogásával a közterületi jelenlét
fokozása.
· Ifjúságvédelmi kiadványok
készítése

Az ifjúsági korosztály
életkörülményeinek
javítására hozott korábbi
önkormányzati döntések,
intézkedések további
biztosítása
Az egészségfejlesztő
tevékenység kiterjesztése
valamennyi intézményre
és az ifjúsággal foglalkozó
civil és sportszervezetekre

· A szociális ellátások további
biztosítása.
· A hátrányos helyzetű tanulók
kollégiumi férőhelyének további
biztosítása.
· Küzdelem a dohányzás, az alkohol
és a drogfogyasztás ellen.

· Ifjúságvédelmi munkaközösség
működtetése

Folyamatos

· Jogszabályok ismerete

· Határozottabb fellépés és
ellenőrzés a rendzavarás és a
rongálások megelőzése
érdekében.
· Portaszolgálat, beléptetőrendszer
· Nyári udvari felügyelet
megszervezése
· Mindazokat az információkat
tartalmazza, amelyek a segítő
szervezetek, intézmények
működését, elérhetőségüket, a
lehetséges segítségnyújtás
formáit rögzítik.
· Hátránykompenzáció

Tanév
kezdete

Önkormányzati
költségvetés

· A nehezebb sorsú diákok
felkarolása.
· Egészségnap.
· Komplex prevenciós
programok (előadás, kiállítás)
széleskörű együttműködés.
· Felmérés

Önkormányzat,
Szociális Szolgálat, Oktatási
intézmények/ ifjúságvédelmi
felelősök, diákönkormányzati
vezető, Egészségügyi
intézmények, Rendőrség,
Polgárőrség

Társadalmi
munka
Önerő

Folyamatos

Önkormányzat

Tanév, félév
kezdete.
Folyamatos

Benedek E. Ált. Isk.
Szociális Szolgálat

2012. június
Majk
Tanév során

Intézmények, sport és
civilszervezetek, ÁNTSZ

2012. május

Szociális Szolgálat
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· További táplálkozás-egészségügyi
vizsgálatok végzése (intézményi
étkeztetés)
· Egészségügyi prevenció.

· A helyes étkeztetés/ étkezés
(vizsgálat, előadás, bemutató).
· További szűrővizsgálatok

Költségvetés

2014.tavasza

ÁNTSZ vagy szakértő

Költségvetés

folyamatos

Egészségügyi és oktatási
intézmények

Költségvetés

Tanév során
folyamatos

Oktatási intézmények,
szociális intézmények

pályázati
kiírás
időpontja
folyamatos

Oktatási intézmények,
kulturális civil szervezetek,
Benedek-

Oktatás - képzés - nevelés
· A hátrányos helyzetű és a sajátos
nevelési igényű gyerekek speciális
szükségleteinek kielégítése, az
egyéni bánásmód preferálása

Esélyegyenlőség
biztosítása az oktatás
területén

· Hátrányos helyzetű és tehetséges
gyerekek, fiatalok felkutatása,
felkarolása, támogatása.
· A szociális alapú ösztöndíjak
további biztosítása, egyéb
ösztöndíjak megpályázása,
figyelemmel kisérése.
· Képességfejlesztő, kompetencia
alapú képzés már kisiskolás kortól

Lehetőség biztosítása a
versenyképes (továbbá
piacképes) tudás
megszerzésére

· Utókövetés a középiskolai oktatás, a
felsőoktatás, a munkába állás
területén.

· Egyéni kompetenciák,
készségek fejlesztése,
képességek kibontakoztatása, a
tanulók szükségleteihez
igazodó feltételek
(finanszírozás, órakeret,
speciális szakember:
logopédus, pszichológus,
fejlesztőpedagógus biztosítása).
· IPR pályázatok, Arany J.
Program, Útravaló program
· A tehetséggondozás erősítése
(programok, vetélkedők,
versenyek korosztályok között,
korosztályok nélkül).
· A fiatalok ösztönzése
tanulmányaik minél jobb
eredménnyel történő
folytatására.
· A személyes és közösségi
kulcskompetenciák tudatos
kialakítása és fejlesztése,
egyéni figyelem és bánásmód
előtérbe helyezése
· Visszacsatolási rendszer
kiépítése

pályázat,
pályázat, önerő,
szponzorok
Költségvetés
Pályázatok

Tanév, félév
kezdete.
Pályázati
időpontok.

Oktatási intézmények
ORNÖ

Folyamatos

Oktatási intézmények,
Munkaügyi Központ

Tanév
kezdete

Intézmények pályaválasztási
felelősei, osztályfőnökök

tanév
kezdete
november

Oktatási intézmények
/pályaválasztási felelősök
Munkaügyi központ
Középfokú oktatási intézmény

Foglalkoztatás, munkaerő-piaci integráció, otthonteremtés

A fiatalok munkaerőpiaci aktivitásának
növelése

· A munkaerő piacra való belépéshez
szükséges kompetenciák
elsajátításának elősegítése
· A lehetséges állásajánlatok
széleskörű terjesztése, diákmunka
feltérképezése

· Pályaválasztási tanácsadás
erősítése
· Pályaválasztási fórum
· Üzemlátogatások
megszervezése

folyamatos
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Otthonteremtés
támogatása

Gyermekvállalás
elősegítése

· Az élethosszig tartó tanulás
szükségességének felismerése és
elfogadása.
· Felkészítés a mobilitásra
· A rendeleti úton történt
támogatások további biztosítása.
· Részmunkaidős foglalkoztatás
· Gyermekek napközbeni ellátásának
további biztosítása (bölcsőde,
alternatív lehetőségek)
· Önkéntes munka

· Továbbképzések ösztönzése

· Információs bázis

Költségvetés

· Lehetőségek megkeresése

Folyamatos

Önkormányzat

folyamatos

Önkormányzati intézmények,
Munkaügyi Központ
Oroszlány illetékességi
területén működő
vállalkozások

Folyamatos

Önkormányzat, Kölcsey
Ferenc Művelődési Központ
Gárdonyi Géza Városi
Könyvtár, oktatási
intézmények, Szociális
Szolgálat, ORNÖ, sport és
civil szervezetek

Folyamatos
Programaján
ló: negyedévenként

Kölcsey Ferenc Művelődési
Központ, Gárdonyi Géza
Városi Könyvtár
Kulturális tevékenységet
folytató civil szervezetek
Oktatási intézmények

· Kisgyermekes szülők munkába
állásának segítése

Szabadidő - kultúra - sport
· A szabadidő eltöltésére alkalmas
közösségi terek biztosítása

A szabadidő hasznos és
veszélyektől mentes
eltöltésének biztosítása

A fiatalok kulturális
igényszínvonalának
emelése, a programok
iránti érdeklődésük és
részvételi aktivitásuk
fokozása

· Megfelelő számú és minőségű
szórakozóhelyek megléte
· A szabadtéri - mozgásorientált programok (kirándulás, túrázás,
kerékpározás, játék, sport)
szorgalmazása
· Szünidős programajánlatok
biztosítása a szabadidő hasznos
eltöltése és a csellengés
megakadályozása érdekében
· Komplex családi program
· A játszóterek, oktatási intézmények
udvarainak további korszerűsítése
· A műsorajánlat többcsatornás,
széleskörű nyilvánosságra hozása egységes tájékoztatási rendszer
· Minőségi kínálat: színházi
előadások, igényes komoly- és

· A meglévő közösségi terek
állagmegóvása, fejlesztésük és
programjaik támogatása,
oktatási intézmények közösségi
tereinek és sportpályáinak,
valamint a
sportlétesítményeknek a
megnyitása a fiatalok előtt
· Az ifjúság által látogatott
szórakozóhelyek következetes
ellenőrzése.
· Szabadidő hasznos eltöltése,
aktivitás.

Költségvetés,
pályázatok,
önerő,
szponzorok,
társadalmi
munka

· Napi programok, táborok
szervezése
· A családtagok megmozgatása
szellemi és sport terén.
· A legkisebbek számára
korszerű játszóterek biztosítása

pályázatok

· A műsorok megjelentetése a
város honlapján, diákújságban,
helyi médiákban,
iskolarádiókban, ifjúsági
kiadványokban,

költségvetés
Önerő
pályázat

Minden
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könnyűzenei programok, tárlatok
· Kulturális seregszemlék, fesztiválok
a fiatalok részére
· A meglévő ifjúsági terek ifjúsági
rendezvényekre történő jobb
kihasználása

· A rendszeresen sportolók arányának
és a sporttal töltött idő
mennyiségének növelése az ifjúság
egészségének megőrzése és az
egészségfejlesztés érdekében

Diáksport,
szabadidősport fejlesztése

· Korosztályokra lebontott komplex
programok kidolgozása
· A természeti adottságok jobb
kihasználása a sporttevékenység
kínálat palettáján
· A finanszírozás vonatkozásában
pályázati lehetőségek kihasználása

programajánlóban
· A fiatalok véleményének
kikérése, előzetes
igényfelmérés
· Az intézmények közösségi terei
nyitottságának biztosítása
ifjúsági rendezvények céljára terembérlet kikötése nélkül
· Pályázati források
megszerzésével és szponzorok
bevonásával is támogatni kell a
programok finanszírozását
· A hátrányos helyzetű fiatalok
megszólításáról és
aktivizálásáról ugyancsak
gondoskodni kell.
· A sport pozitívumainak
hangsúlyozása: egészségesebb
élet,jó közérzet, nagyobb
teherbíró képesség , élmény és
szórakozás, közösségépítő
hatás
· A meglévő sportlétesítmények
hatékonyabb kihasználása,
iskolai sportlétesítmények
nyitottá tétele az ifjúsági
szabadidősport számára
· A fiatalok számára szervezett
sportprogramok és vetélkedők
célcsoportok (óvodás,
kisiskolás, közös családi,
középiskolás, hátrányos
helyzetű) szerinti lebontása, a
programok rendszeressé tétele.
· A magán- és civil
kezdeményezések felkarolása,
az általuk nyújtott tömegsport
szegmensek támogatása, közös
programokba történő
bevonásuk.

évben a
következő
évad
előkészítése

szabadidő szervezői
Városi Diákönkormányzat

Folyamatos

Folyamatos

Költségvetés,
pályázatok,
önerő,
szponzorok,
társadalmi
munka

Folyamatos

Önkormányzat,
Oktatási intézmények
testnevelői, sportszervezetek
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Közéletiség - érdekképviselet - érdekérvényesítés
A Városi
Diákönkormányzat
megalakítása.
A fiatalok
érdekképviselete

Az ifjúságért végzett
munka nyitottságának és
nyilvánosságának
biztosítása, a civil
partnerség bővítése

· Intézményi diákönkormányzatok
összehívása
· Diák-önkormányzati választások
lebonyolítása
· Az új VDÖK programja
· Országos találkozókon részvétel.
· A városi honlap ifjúsági rovatának a
fiatalokat érintő információkkal
való rendszeres feltöltése – általuk.
· Az ifjúságot érintő kérdések esetén
részvétel a MOSB ülésein.
· Az Ifjúsági Kerekasztal újbóli
megszervezése
· Adatgyűjtés, adatbázis folyamatos
frissítése
· Tanácsadás, tájékoztatás

· Testvérvárosi kapcsolatok
· Intézmények, iskolák és civil
szervezetek nemzetközi kapcsolatai
A nemzetközi ifjúsági
kapcsolatok erősítése,
együttműködések és
csereprogramok
ösztönzése

· DÖK vezetők, tagok képzése.
· Városi diákparlament gyűlései.

2012. ősze
Félévente/
évente

Önkormányzat,
oktatási intézmények
diákönkormányzat vezetői,

havonta

· Ifjúsági Kerekasztal tagjai az
ifjúsággal foglalkozó
intézmények, civil és
sportszervezetek képviselői,
önkormányzat és az arra
felhatalmazott ifjúsági
képviselők. A Kerekasztal
feladata az ifjúságot érintő
valamennyi kérdés vizsgálata,
kísérése, az ifjúsági munka és a
fiatalok tevékenységének
támogatása, a programok és
projektek összefogása,
pályázati lehetőségek
felkutatása.
· A testvérvárosi és az egyéb
intézményi kapcsolatok terén
az elsősorban a nyelvtanulást
szolgáló cserekapcsolatokon túl
az ifjúsági kulturális,
művészeti, sport és tudományos
együttműködések erősítése, a
tapasztalatszerzés, a társadalmi
összehasonlítások,
demokratikus
intézményrendszerek
megismerésének szorgalmazása

2012.. ősze

Önkormányzat, oktatási
intézmények, szociális
intézmények, egészségügyi
intézmények, kulturális és
sportszervezetek

Folyamatos

Önkormányzat
Intézmények
Civil és sportszervezetek
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