Az ifjúsági részvétel
Mi is az ifjúsági részvétel?
Az ifjúsági részvétel fiatal egyének és csoportjaik közös részvétele az életüket
befolyásoló döntések tervezésében, megvalósításában és kiértékelésében,
valamint saját tevékenységeik megvalósítása.
Fontos, hogy a döntéshozatalban résztvevők feladatát elismerjék, azok pedig
tudatosítsák, hogy döntéseikkel a közösség vagy a társadalom életét alakítják.
A részvétel úgy valósul meg, ha a fiatalok átélik a folyamatot, és megértik,
hogy a saját és mások érdekében érdemes tevékenykedni. Ezért fontos, hogy a
felnőttek (az állam, az intézmények és a szervezetek) biztonságos környezetet
alakítsanak ki, ahol a fiatalok megtapasztalják ezen folyamat működését, és
azt, ahogy a részvétel, vagy annak hiánya milyen pozitív vagy negatív hatással
lehet az életükre. Az ilyen környezetet biztosíthatja a település, az iskola, vagy a
szabadidős tevékenység.
A részvétel az ifjúsággal való munka egyik alapelve, valamint annak
eredménye is.

MIÉRT FONTOS AZ IFJÚSÁGI RÉSZVÉTEL?

A fiatalok a részvétel révén olyan kompetenciákra tesznek szert, melyek
fontosak a társadalmi érvényesüléshez (vezetői és döntéshozatali képességek,
megbízhatóság, fegyelem, problémamegoldás). Emellett az összetartozás
élményét tapasztalják meg, ami a társadalmi felelősség érzését erősíti. Ezen
kívül a részvétel prevenciós eszköz is, hiszen a fiataloknak értelmes szabadidős
tevékenységet kínál.

A formális politikai folyamatokban való részvétel
A politikai (regionális vagy országos) változások eléréséhez fontos, hogy a fiatalok
részt vegyenek ezen folyamatokban (választások), ezáltal alakíthassák a jövő
politikáját. Az ilyen jellegű részvételhez a fiataloknak ismerniük kell jogaikat, és
rendelkezniük kell az alapvető ismeretekkel a területről.
A nem formális folyamatokban és tevékenységekben való részvétel
A nem formális folyamatokban való részvétel közelebb áll az ifjúsághoz. Az
aktivizmus, a kampányok, a tüntetéseken való részvétel inkább jellemző a fiatalokra,
mint a formális politikában való részvétel. Ugyanakkor az olyan polgári aktivitások,
mint az önkéntesség szintén közel állnak a fiatalokhoz. A jól működő demokratikus
társadalom számára szükséges az átjárás a formális és a nem formális részvételi
formák között, melyek egyaránt fontos terei a véleménynyilvánításnak az ifjúság
számára. A részvétel elősegíti az összes társadalmi csoport igényein alapuló
lehetőségek megteremtését. A fiatalok elkötelezettsége a döntéshozatali
folyamatokban segít a döntéshozóknak megérteni az ifjúság igényeit.

MILYEN ELŐNYÖKKEL JÁR A RÉSZVÉTEL?
Az ifjúság

A fiatalok a részvétel által képességekre, ismeretekre és kapcsolatokra tesznek
szert, megtapasztalják saját fontosságukat, ami hozzájárul a kiegyensúlyozott
lelkiállapothoz. A részvétel által olyan tapasztalatokkal gyarapodnak, melyeket a
szakmai és a személyes életükben kamatoztathatnak majd.
A szervezetek és intézmények

A részvétel feltételeinek megteremtése által a felnőttek, az intézmények és
a szervezetek könnyebben megérthetik az ifjúság igényeit, emelhetik saját
programjaik és szolgáltatásaik minőségét, új személyeket szólíthatnak meg.
Ezen kívül az ifjúság a részvétel által emberi erőforrást biztosíthat bizonyos
tevékenységek megvalósításához.
A társadalom

Az ifjúsági részvétel következményei lehetnek az életszínvonal növekedése, az
ifjúsági munka hatékony koordinálása, a fiatalok társadalmi pozíciójának javulása,
a befogadó és összetartó klíma, melyek mind hasznosak a társadalom számára.

AZ ELSŐ LÉPÉSEK – AZ IFJÚSÁGNAK

Az iskolában:
•
vedd fel a kapcsolatot a diákparlamenttel, és derítsd ki, hogyan tudsz
bekapcsolódni a munkájukba
•

az észrevételedet, problémáidat továbbíthatod az országos ifjúsági tanácsadói
szervnek: www.ziackyporadnyvybor.sk/.

A szabadidődben:
•
derítsd ki, milyen szervezetek és kezdeményezések foglalkoznak az ifjúsági
részvétellel a környezetedben. Használhatod az ifjúsági szervezetek térképét:
http://www.mladeznickeorganizacie.sk/;
•
ha segítségre van szükséged, felkeresheted a régiódban működő ifjúsági
koordinátort, aki segíthet tájékozódni. Az elérhetőségeket a IUVENTA honlapján
találod.

A közösségedben:
•
Tanulmányozd a választások feltételeit, derítsd ki, milyen módon vehetsz részt.
•
Kapcsolódj be a fiatalokat érintő különféle konzultációkba, mint például az
uniós ifjúsági párbeszéd: https://eudialogsmladezou.sk
•
Járj utána, hogy a településeden működik-e ifjúsági parlament, s ha igen,
hogyan vehetsz részt a munkájában.
•
Derítsd ki, milyen szervezetek foglalkoznak a környezetedben az önkéntességgel,
s hogy miképp csatlakozhatsz hozzájuk. A tájékozódást kezdheted például a
https://www.dobrovolnickecentra.sk platformon.
•
Figyeld az eseményeket a környezetedben, vedd észre, ami számodra fontos.
Tájékozódj, hogy milyen eseményeket, problémákat, javaslatokat vitathatsz
meg az érintett felnőtt személyekkel, intézményekkel, szervezetekkel.
Az első lépések – a szervezeteknek
•
Gondolják át, hogy az egész szervezet azonosul-e a fiatalok részvételével a
szervezet tevékenységében.
•
Mielőtt megszólítják a fiatalokat, tisztázzák a célcsoportot, valamint a
megszólítás módját is (röplap, online felhívás, … ).
•
Ügyeljenek a fiatalok közti lehetséges különbségekre (kor, nem, műveltség,
etnikai és egyéb hovatartozás).
•
Nyújtsanak támogatást a sajátos igényű fiataloknak (veszélyeztetett fiatalok,
hátrányos helyzetű fiatalok).
•
Ügyeljenek, hogy a tájékoztatás megfeleljen az aktuális trendeknek és az ifjúság
igényeinek.
•
Nyújtsanak támogatást és szakképzést az ifjúsággal foglakozóknak és az
ifjúságnak.
•
Tájékoztassák az ifjúságot, hogy milyen előnyei származhatnak a részvétel által.
•
Teremtsenek a fiatalok számára barátságos környezetet.
•
Ösztönözzék és értékeljék a tevékenységekben való részvételt.
•
Határozzák meg a fiatalok és a felnőttek kompetenciáit és kötelességeit.
•
Éreztessék a fiatalokkal, hogy fontosak, és hogy meghallgatják őket.

HOGY TÁMOGATJA A IUVENTA AZ IFJÚSÁGI RÉSZVÉTELT?
•
•
•
•
•
•
•

Adminisztrálja a minisztérium támogatási rendszerét, mely az ifjúsági
részvétellel foglalkozó szervezetek számára is elérhető.
Otthont ad a nemzeti irodának, mely az Erasmus+ és az Európai Szolidaritási
testület részvételen és önkéntességen alapuló projektjeit kezeli.
Képzési lehetőségeket kínál azoknak, akik az ifjúsággal foglalkoznak.
Módszertani segítséget nyújt az ifjúsági részvétel területén is az ifjúsági
parlamentek koordinátorainak, az ifjúsági szervezeteknek, az ifjúsági
dolgozóknak, az önkormányzatoknak.
Részt vesz a fiatalok véleményének kutatásában, illetve ügyel annak
figyelembevételére az ifjúságpolitika és a különböző projektek
megvalósításakor.
A saját kommunikációs csatornáin, valamint az Eurodesk hálózaton keresztül
tájékoztatja a fiatalokat a részvételi lehetőségekről.
Kutatásokat végez az ifjúsági részvétel szlovákiai feltételeivel kapcsolatban.

IUVENTA – Szlovák Ifjúsági Intézet Ez egy állami intézmény, amelyet közvtlenül
a Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományos és Sportminisztériuma irányít. A
tevékenységének a tárgya az ifjúsági munka iskolán és családon kívül, valamint
az ifjúsági politika Szlovákiában és Európában. A tevékenységének a célja a
gyermekekkel és fiatalokkal kapcsolatos állami politika megvalósítása.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Eurodesk Szlovákia

www.eurodesk.sk

Európai ifjúsági portál
www.europa.eu/youth/EU_sk

EU Erasmus+ Ifjúsági- és Sportprogram Nemzeti Ügynöksége
www.eurodesk.sk/narodna-agentura-kontakty/

„Time to move“ kampány
www.timetomove.eurodesk.eu

A legfrissebb információkat a szociális oldalakon találja
Eurodesk Slovensko
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
eurodesk_sk

