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KECSKEMÉTI IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS ÉS

helpi

adószám:

fogadótér
információs mezõ
tanácsadó, kiállítóhely
csendesedõ
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TA N Á C S A D Ó I R O D A

HELPI
HA INFORMÁCIÓT KERESEL
továbbtanulás, képzés, munka,
EU, szabadidõs programok,
utazás, szállás, segítõ helyek,
lakossági szolgáltatások,
és minden ami érinthet…
HA ÖNMAGAD KERESED
életvezetési, életmód és
pszichológiai tanácsadás

SEGÍTÜNK NEKED
önéletrajzot, pályázatot írni,
internetet használni,
ügyes-bajos dolgaid intézni,
lenyugodni, megbeszélni, dönteni
vagy épp elvonulni a világtól.

adószám:

Kecskemét, Széchenyi sétány 2-4.
6001 Kecskemét, PF: 328
Infotel: 76/ 41 20 20
Telefon és fax: 76/ 475-022
Email: helpi@helpi.hu
weben: www.helpi.hu

helpi

HA PARTNERT KERESEL
nemzetközi ifjúsági cserékhez,
önkéntes programokhoz,
helyi kezdeményezésekhez

16636884-1-03

GYERE BE,

Ügyfélszolgálat:
hétköznapokon 12-18 óráig
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É L E T Ú T M U TAT Ó

eHELPI-ELEPHI
AZ ELSÕ ELEFÁNT, AKI NEM FÉL

INGYENES
KIADVÁNYUNKAT
KERESD AZ
ISKOLÁDBAN,
A SEGÍTÕ
HELYEKEN
VAGY A NETEN!

helpi

adószám:

16636884-1-03

AZ EGÉRTÕL

www.helpi.hu
4
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EURÓPAI IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS CHARTA
ELÕSZÓ
Az egyre összetettebb társadalmakban és az integrált Európában, amely sok kihívást és lehetõséget kínál, az információhoz való hozzáférés és az információ elemzésének, valamint használatának képessége egyre fontosabb
szerepet kap Európa fiataljai számára. Az ifjúsági információs munka segítséget nyújthat nekik abban, hogy
elérjék céljaikat, és támogathatja õket abban, hogy a társadalom aktív tagjaivá váljanak.
Az információt úgy kell biztosítani, hogy az szélesítse a fiatalok választási lehetõségeit és elõsegítse önállóvá válásukat.
A demokrácia, az emberi jogok és az alapvetõ szabadságjogok tiszteletben tartása magában foglalja a fiataloknak azon jogát, hogy a részükrõl felmerülõ összes kérdés és igény vonatkozásában szabadon hozzáférhessenek
a teljes, objektív, érthetõ és megbízható információhoz. Ezt az információhoz való jogot elismeri az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata, a Gyermekek Jogairól Szóló Nemzetközi Konvenció, az Emberi Jogok és Alapvetõ
Szabadságjogok védelmérõl szóló Európai Konvenció, valamint az Európa Tanács (90) 7. sz. ajánlása az európai
fiataloknak nyújtandó információra és tanácsadásra vonatkozóan. Ez a jog képezi az Európai Unió által vállalt
ifjúsági információs tevékenységek alapját is.

A HELPI Kecskeméti Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 1994-ben csatlakozott az Európai Ifjúsági
Információs Chartához. Ekkor vált részévé egy mára már több mint 7500 tagot számláló európai
irodahálózatnak, melynek tagjai egységes alapelvek mentén szervezik az ifjúsági információs munkát.

EURÓPAI IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS CHARTA – ALAPELVEK

BEVEZETÉS
Általánosan az ifjúsági információs munka magában foglal minden olyan témát, amely
érdekli a fiatalokat, különbözõ
módszerek és tevékenységek
széles skáláját alkalmazva:
úgymint tájékoztatás, tanácsadás, életvezetési támogatás,
segítségnyújtás, képzés, hálózatépítés és speciális szolgáltatások ajánlása.
Ezek a szolgáltatások elérhetõk az ifjúsági információs
irodákon, központokon keresztül vagy egyéb intézmények ifjúsági információs pontjainál, illetve az elektronikus és
egyéb média használatával.
Jelen Charta alapelveit kívánjuk alkalmazni az átfogó ifjúsági információs munka minden formájára vonatkozóan.
A benne foglaltak alapjául
szolgálnak azoknak a minimális standardoknak és minõségi elvárásoknak a kialakításához, amelyeknek minden
országban az ifjúságpolitika
részét alkotó ifjúsági információs munka átfogó, összefüggõ és koordinált megközelítéseként kell megjelenniük.

AZ IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS
SZOLGÁLATOK KIVÉTEL NÉLKÜL
NYITVA ÁLLNAK MINDEN FIATAL ELÕTT.

Az ifjúsági információs
szolgálatok arra törekszenek,
hogy minden fiatal számára biztosítsák
az információhoz való egyenlõ hozzáférést,
helyzetükre, származásukra, nemükre,
vallásukra, illetve társadalmi
helyzetükre való tekintet nélkül.

A rendelkezésre álló információknak
a fiatalok kérésein, felmért információs igényein kell alapulniuk.
Minden, a fiatalokat érdeklõ
témakört le kell fedni a szolgáltatásokkal. A témaköröket folyamatosan hozzá kell igazítani az igényekhez, fejleszteni kell tartalmukat.

ALAPELVEK – EURÓPAI IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS CHARTA

Minden
felhasználót önálló
személyiségként
kell elfogadni
és minden
kérdésre
adott válasznak
személyre szabottnak
kell lennie. Ezt úgy
kell megvalósítani,
hogy a felhasználó
képessé váljon
autonóm jogainak
gyakorlására és
fejlõdjön az
információk
elemzéséhez és
alkalmazásához
szükséges képessége.

Az ifjúsági információs szolgálatoknak
elõzetes idõpont egyeztetése nélkül,
könnyen elérhetõnek kell lenniük.
A fiatalok számára vonzó és barátságos
hangulatot kell kelteniük. A nyitvatartási
idejüknek igazodniuk kell a fiatalok igényeihez.

EURÓPAI IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS CHARTA – ALAPELVEK

AZ INFORMÁCIÓNYÚJTÁS SORÁN
TISZTELETBEN KELL
TARTANI A
FELHASZNÁLÓK
MAGÁNSZFÉRÁJÁT ÉS
ANONIMITÁSHOZ
VALÓ JOGÁT.

AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE
SZOLGÁLTATOTT
INFORMÁCIÓK
TELJESEK, NAPRAKÉSZEK,
PONTOSAK, GYAKORLATIAK
ÉS FELHASZNÁLÓBARÁTOK.

AZ IFJÚSÁGI
INFORMÁCIÓS
SZOLGÁLTATÁSOK
INGYENESEK.

AZ INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÁST
PROFESSZIONÁLIS
MÓDON VÉGZIK A
KÜLÖN ERRE A
CÉLRA KÉPZETT
MUNKATÁRSAK.

ALAPELVEK – EURÓPAI IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS CHARTA

Minden körülmények között
biztosítani kell a közzétett
információk objektivitását a
felhasznált források
ellenõrzésével és azok
pluralizmusának
megteremtésével.

Az ügyfelek részére
szolgáltatott információk
vallási, politikai,
ideológiai, illetve
kereskedelmi
befolyástól mentesek.

Az ifjúsági információs szolgálatokat a
Chartában rögzített alapelvek
alkalmazásában nem
korlátozhatják vagy
akadályozhatják a nyújtott
anyagi támogatások és források.

Meg kell adni a
lehetõséget a fiataloknak
arra, hogy megfelelõ
módon részt vehessenek
az ifjúsági információs
munka különbözõ
tevékenységeiben,
helyi, regionális,
nemzeti és nemzetközi
szinten egyaránt.
Ilyenek lehetnek többek
között: az információs
igények feltárása,
az információk
gyûjtése és közvetítése,
információs
szolgáltatások, projektek
vagy kortárscsoportok
tevékenységek
irányítása és értékelése.

EURÓPAI IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS CHARTA – ALAPELVEK

Az ifjúsági
információs szolgálatok
arra törekszenek, hogy
hatékony és a különbözõ
csoportoknak és
igényeknek megfelelõ
módon a lehetõ
legnagyobb számú
fiatalt érjék el.
Stratégiáik,
módszereik és
eszközeik
kiválasztása tekintetében
kreatívak és innovatívak.

Az ifjúsági információs
szolgálatok segítik a
fiatalokat a modern
információs és
kommunikációs
technológiák
használatában, ezeken
keresztüli információszerzésben, valamint az
eszközök használatával
kapcsolatos képességeik
fejlesztésében.

Az ifjúsági információs
szolgálatok együttmûködnek egyéb ifjúsági szolgálatokkal és intézményekkel, különösen a saját
földrajzi környezetükben.
Hálózati kapcsolatot
alakítanak ki
közvetítõkkel
és egyéb,
fiatalokkal
foglalkozó
szervezetekkel.

Az itt bemutatott Alapelvek útmutatások az ifjúsági információs
szolgálatok számára, amelyek segítik a fiatalok információhoz való
jogának garantálását.

www.eryica.org

A Chartában az „ifjúsági információs szolgálatok” kifejezés a szolgáltatás valamennyi módozatát kifejezi: ifjúsági irodákat, ifjúsági
központokat, egyéb intézmények ifjúsági információs pontjait.

Az Európai Ifjúsági Információs Charta jelen változatát az Európai Ifjúsági Információs és Tanácsadó
Ügynökség (ERYICA) 15. általános közgyûlése 2004. november 19-én Pozsonyban (Szlovákia) fogadta el.

I F J Ú S Á G I I N F O R M Á C I Ó S É S TA N Á C S A D Ó I R O D Á K
BÉKÉSCSABA (DIÁKTANYA)

BUDAPEST (ALUL-JÁRÓ)

5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 20.

Budapest IX., Ecseri úti aluljáró

Tel./fax: 66/326-053

1476 Budapest, Pf. 44

info@diaktanya.hu

Tel.: 1/264-1375

www.diaktanya.hu

aluljaro@invitel.hu

Vezetõ: Ujj Éva

Vezetõ: Fiáth Mónika

BUDAPEST (IRÁNYTÛ)

BUDAPEST - ZUGLÓ (ZCSGYK)

1136 Bp., Pannónia u. 34.

1148 Budapest XIV,

Tel./fax.: 1/339-3700, -01, -02

Egressy u.73/c.

iranytu@mail.datanet.hu

Tel.: 1/220-1779

www.iranytu.net

info@zifi.axelero.net

Vezetõ: Rapi István

www.zifi.gportal.hu

GYÕR (HÍD)
9021 Gyõr, Aradi vértanuk u. 19.
Tel.: 96/528-125, Fax: 96/314-261
hid@hidinfo.hu
www.hidinfo.hu
Vezetõ: Sörös Ferenc
KECSKEMÉT (HELPI)
6000 Kecskemét,
Széchenyi sétány 2-4.
6000 Kecskemét, Pf. 328
Tel.: 76/412-020, Fax: 76/475-022
helpi@helpi.hu
www.helpi.hu
Vezetõ: Szabó Csaba

Vezetõ: Szatmáry Zoltán
BUDAPEST (PINCE)
1203 Budapest, Ferenc u. 1.

DEBRECEN (MEZON)

Tel.: 1/284-0373

4000 Debrecen,

20/938-5689

Batthyány u. 2/b.

pinceifi@mail.datanet.hu

4001 Debrecen, Pf. 82

Vezetõ: Kormos Piroska

Tel.: 52/415-498,
Fax: 52/426-432

BUDAPEST - ÓBUDA

mezon@c3.hu

Budapest III, Flórián téri aluljáró

www.mezon.hu

1300 Budapest, Pf. 56

Vezetõ: Palotai Kunkli Anna

Tel./fax: 1/212-0937
Vezetõ: Ódor Terézia

NYÍREGYHÁZA (MUSTÁRHÁZ)
4400 Nyíregyháza, Szt. István u. 20.
Tel: 42/400-344
info@mustarhaz.hu
www.mustarhaz.hu
Vezetõ: Dombóvári Gábor
PAKS
7030 Paks, Gagarin u. 2.
7032 Paks, Pf. 13
Tel./fax: 75/519-155
postamester@paksivmk.axelero.net
Vezetõ: Cselenkó Erika

DUNAÚJVÁROS
2400 Dunaújváros,

BUDAPEST - PESTLÕRINC

Október 23. tér 8.

1181 Budapest, Üllõi út 453.

Tel.: 25/407-136

Tel./fax: 1/290-3600

www.iiti.hu

infoiroda@bokaykert.hu

iiti@iiti.hu

Vezetõ: Stiglincz Viktor

Vezetõ: Fekete Anita

PÉCS (TETT-HELY)
7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
Tel.: 72/211-134, 72/212-034
Fax: 72/211-132
tetthely@tetthely.ngo.hu
www.tetthely.net
Vezetõ: Kárpáti Árpád

I F J Ú S Á G I I N F O R M Á C I Ó S É S TA N Á C S A D Ó I R O D Á K
SALGÓTARJÁN (SITI)

SZOLNOK

VESZPRÉM

Salgótarján, Klapka György út 4.

5000 Szolnok, Szapáry út 31.

8200 Veszprém, Diófa u. 2.

3100 Salgótarján, Pf. 193

5001 Szolnok, Pf. 32

Tel./fax: 88/327-631

Tel./fax: 32/411-777

Tel./fax: 56/422-429

info@ifjusagiiroda.hu

siti@siti.hu,

szolif@ngo.hu

www.ifjusagiiroda.hu

www.siti.hu

www.szolif.hu

Vezetõ: Wéber László

Vezetõ: Godó Anna

Vezetõ: Baricz Péter

SZEGED (SZITI)
Szeged, Dózsa György u. 5.
6701 Szeged, Pf. 1119
Tel./fax: 62/420-310
szitiegyesulet@szitiszeged.hu

SZOMBATHELY (LOGO)
9700 Szombathely, Ady tér 5.
Tel./fax: 94/324-516
logo@mail.vmmik.hu
www.vasmegye.hu/logomobil
Vezetõ: Sipos Gyõzõ

Vezetõ: Bednár Ágnes
TATABÁNYA (TAHITI)
SZEKSZÁRD (POLIP)

2800 Tatabánya,

Szekszárd, Szent István tér 10.

Szent Borbála tér 1.

Tel./fax: 74/529-612, 74/411-475

Tel./fax: 34/304-451

polip@polip.ngo.hu

tahiti@chello.hu

www.polipifjusag.hu

www.tahiti-tb.hu

Vezetõ: Letenyeiné Mráz Márta

Vezetõ: Németh Andrea

www.hayico.hu

Az itt felsorolt ifjúsági informáci ós és tanácsadó irodák kivétel
nélkül tagjai a Magyarországi
Ifjúsági Információs és Tanács adó Irodák Szövetségének.
Mûködésükre vonatkozóan elfo gadták a szakmai szövetség
Szakmai- Etikai Kódexét, és egy ségesen törekszenek arra, hogy
szolgáltatásaikat azonos szín vonalon biztosítsák a bennüket
felkeresõ fiatalok számára.

„Hisszük, hogy a szabadság az emberi élet teljességének egyik alapfeltétele. Szabadon élni az életet azt is jelenti; az embereknek fenntartások nélkül joguk van hozzájutni a teljes, érthetõ és megbízható információkhoz kivétel nélkül minden õket érintõ problémában és szektorban, hogy ezáltal a választás teljes szabadságát élvezhessék diszkrimináció, ideológiai vagy más befolyásolás nélkül.”

Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsége
8200 Veszprém, Diófa u. 2. • Telefon/fax: 88/327-631 • E-mail: hayico@hayico.hu

Hetényi
Ifjúsági
Információs
Pont

H AY I C O
Ifjúsági
Módszertani
Központ

A HELPI információs
alapszolgáltatásai már
helyben is elérhetõk a
hetényegyházi fiatalok számára:

A HELPI 2002 óta
modellintézménye a
hazai ifjúsági információs és
tanácsadó munkának.

Móricz Zsigmond ÁMK
Mûvelõdési Ház
6044 Hetényegyháza,
Kossuth Lajos u. 83.
Telefon: 76/472-713

Képzések, szakmai találkozók
szervezésével, kiadványok
megjelentetésével, szakértõi
tanácsadással és habilitációval
segíti a szolgáltatás terjesztését.

@hetenynet.hu
E-mail: muvhaz@
weben: www.moriczamk.hu

A módszertani központ elérhetõ
a HELPI bázishelyén.

helpi

Infopont ügyelet:
hétfõtõl-péntekig
12.00-16.00 óráig

16636884-1-03

TUDÁSTÁR

adószám:

HiiP

terjesztés - módszertani segítségnyújtás
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alapítványi adószám: 18364640-1-03

SZÉCHENYIVÁROSI

14

IFJÚSÁGI
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TÉR

E L E V E N
NAPKÖZBENI ÉS
ÉJSZAKAI JÁTSZÓHÁZ
táblás társasjátékok,
asztalitenisz, csocsó
SZ.I.A - Széchenyivárosi
Ifjúsági Akciócsoport
TANKÖR
iskolai felzárkóztatás
NETKUCKÓ
közösségi internetezés
KÉZMÛVES FOGLALKOZÁSOK
használati és dísztárgyak
természetes anyagokból
ALKOTÓMÛHELY
street art és graffity
négy fal között
SZAKMAI FÓRUMOK
CSOPORTFOGLALKOZÁSOK
Kecskemét, Széchenyi sétány 11.
telefon: 76/320-377
fax: 76/475-022
@ helpi.hu
email: eleven@
ügyfélszolgálat:
kedd-csütörtök: 14-20 óráig
péntek: 14-24 óráig
szombat: 18-22 óráig
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alapítványi számlaszám: 54700099-15006703

KÖZÖSSÉGI
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