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1. Intézkedés: Az ifjúsági feladatellátás feltételeinek javítása, valamint az ifjúság 
közéletben történő részvételének, aktív közéleti szerepvállalásának segítése. 
Eszköz: Ifjúságügyért felelős önkormányzati képviselő megbízása, Ifjúsági referens 
munkakör kialakítása, az ifjúsági kapcsolatrendszerek működtetése (Diákfórum, 
Ifjúsági Kerekasztal) a kapcsolattartó munkájának támogatása. 

 
2. Intézkedés: Hozzájárulás az ifjúság társadalmi problémáinak megoldásához, a 

problémák feltérképezése, a tanítási idő alatt az iskolán kívül, valamint tanítási időn 
kívül  – délután, szünidők  –  csellengő gyermekek, fiatalok kiszűrése. 
Eszköz: Ifjúsági Őrjárat szervezése. 

 
3. Intézkedés: A korszerű tudás, a piacképes szakmai képzettség megszerzésének 

segítése, a sikerességet garantáló képességek, készségek és kompetenciák erősítése. 
Eszköz: Pályaorientációs foglalkozás szervezése. 

 
4. Intézkedés: Foglalkoztatás, munkaerő-piaci integráció segítése. 

Eszköz: Állásbörze szervezése 
 

5. Intézkedés: Cselekvési, motiváló, segélyprogramok kidolgozása a fiatalok 
szegregációjának, a cigány és nem cigány fiatalok közötti konfrontálódás 
megelőzésére. 
Eszközök: helyi Roma Stratégia alkotása, Szociális Kerekasztal működtetése, cigány 
népismeret foglalkozások szervezése. 

 
6. Intézkedés: Helyi kulturális, helytörténeti, nemzetiségi, múlt-jelen értékek írásos 

rögzítése, dokumentálása, továbbörökítése. 
Eszközök: Honismereti programok, településtörténeti rajz-, irodalmi, fotópályázatok. 

 
7. Intézkedés: Helyi gyermek- és ifjúsági táborozási lehetőségek kínálatának 

megismertetése helybéli és ide érkező táborozók számára, táborozási feltételek, 
körülmények javítása. 
Eszközök: önkormányzati szálláshelyek felújítása, karbantartása, kedvezményes 
igénybevétel biztosítása. 

 
8. Intézkedés: Programok, rendezvények támogatása, ahol a fiatalok interaktív módon 

vonódnak be az eseményekbe, nem pedig a passzív, fogyasztói magatartást erősítik. 
Eszköz: Csapat- és szervezetépítő tréningek szervezése, támogatása. 

 
9. Intézkedés: A helyi ifjúsági kezdeményezések számára anyagi, természetbeni valamint 

szakmai segítség nyújtása. 
Eszköz: Diákközösségek, ifjúsági csoportok kezdeményezéseinek támogatása, 
különösen a közösségi munka keretében megvalósuló fejlesztési projektek esetében. 

 



10. Intézkedés: Az ifjúság kulturált szabadidő-eltöltés feltételeinek és az ifjúsági 
rendezvények, koncertek igénybevételének javítása. 
Eszköz: Elégedettségi vizsgálat és igényfelmérés az ifjúság körében. 

 
11. Intézkedés: Ifjúsági közösségi terek fejlesztése. 

Eszköz: Pályázati lehetőségek felkutatása, a meglévő létesítmények karbantartása, 
felújítása. 

 
12. Intézkedés: Közösségek, klubok létrehozásának segítése, amelyek az egészséges 

életmódra, a környezet védelme iránti felelősségre nevelik az ifjúságot. 
Eszközök: Egészséges és környezettudatos életmódra ösztönző versenyek, programok, 
Egészséghét, véradás szervezése, Látogatás a közműszolgáltató cégeknél, 
Környezetvédelmi Tábor támogatása. 

 
13. Intézkedés: Sport, tömegsport népszerűsítése, sportlehetőségek kínálatának bővítése, 

ifjúság testi-lelki egészségvédelme. 
Eszközök: Sport Fórum működtetése, Sportágválasztó program, Iskolák közötti 
sportvetélkedők szervezés. 

 
14. Intézkedés: Ifjúságvédelemmel kapcsolatos prevenciós tevékenységek támogatása, 

Biztonságos szórakozás, drog mentes szórakozóhely feltételeinek biztosítása. 
Eszköz: prevenciós foglalkozások szervezése, Ifjúsági Őrjárat szervezése. 

 
15. Intézkedés: Közösségi közlekedés javítása. 

Eszköz: Folyamatos utasszámlálás, állapotfelmérés, a tanulók és a pedagógusok 
véleményének megismerése és érvényesítése az autóbusszal végzett közösségi 
közlekedési szolgáltatás struktúrájának kialakítása során. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



2. számú melléklet 
 
Az ifjúsági referens legfontosabb feladatai: 
 

• Szervezi és elősegíti a Komlón működő, az ifjúságot segítő önkormányzati, hivatali, 
intézményi, civil és informális szervezetek tevékenységének koordinációját. 

• Elősegíti az Alaptörvényben, a gyermekeket és az ifjúságot érintő törvényekben és a 
jogszabályokban rögzített jogok és kötelességek megismertetését és érvényre juttatását. 

• Támogatja és elősegíti az ifjúság önszerveződését. 
• Kezdeményezi, ápolja és koordinálja az e tevékenységét érintő belső (komlói) 

és külső (településen kívüli: kistérségi, megyei, regionális, országos és nemzetközi) 
kapcsolatokat, és erőforrásokat tár fel és integrál a település ifjúsági feladatainak 
ellátásához, a gyakorlati ifjúsági munkához. 

 
 
Az ifjúsági referensi feladathoz kapcsolódó kötelezettségek, tevékenységek 
 

• Képviseli az önkormányzat bizottságaiban az ifjúság ügyeit. 
• Ismeri az ifjúságot érintő ügyeket az önkormányzati és minden egyéb szférában. 
• Segíti, koordinálja a város ifjúsági koncepciójának, az ahhoz kapcsolódó cselekvési 

terv előkészítését és kezdeményezi annak döntési kompetenciával rendelkező szerv elé 
terjesztését. 

• Kapcsolatokat épít és szervez az ifjúságot érintő intézmények és civil szervezetek 
között, szervezi a Komlói Ifjúsági Kerekasztal munkáját. 

• Figyelemmel kíséri és kutatja az ifjúsági önszerveződéshez szükséges anyagi és 
humán erőforrásokat. 

• Figyelemmel kíséri a gyermek és ifjúsági jogok érvényesítését.  
• Elősegíti az ifjúsági szervezetek demokratikus működését, demokrácia-neveléssel, 

állampolgári neveléssel kapcsolatos programokat szervez. 
• Információs anyagokat gyűjt a gyermekjogokhoz, az állampolgári jogokhoz 

kapcsolódó témákban és elérhetővé teszi a korosztály tagjai számára. 
• Újabb szolgáltatásokkal biztosítja a fiatalok információval való ellátottságát, 

fejlesztését, önszerveződését.  
• Lehetőséget teremt a nem-formális tanulás eszközrendszerének bevezetésére, a 

fiatalok önrendelkezésének elősegítésére. 
• A város iskoláinak DÖK-tanáraival együttműködve szervezi a Városi Diákfórum 

munkáját. 
• Törekszik arra, hogy a diákok megismerjék egymást, más diákönkormányzatok 

működését, aktív kapcsolatokat alakítsanak ki, szükség esetén segítsék egymás 
tevékenységét, továbbá települési szintű programokat szervezzenek iskolások részére. 

• Kapcsolatot tart fenn Komló testvértelepülésein működő ifjúsági szervezetekkel, 
illetve lehetőség szerint csereprogramokat szervez tapasztalatcsere, a nemzetek 
ifjúsági tevékenységeinek megismerése céljából, valamint kapcsolatot tart a mikro-, 
kistérségi, és megyei ifjúsági szervezetekkel, módszertani csoportokkal. 

 


