bemutatkozás

A Kecskeméti Ifjúsági Otthon a HELPI Ifjúsági Iroda szakmai partnerségével, a
Kecskeméti Ifjúsági Kerekasztal együttműködésével 2012. június 1 – 2014. május 31-ig
valósította meg NYITOTT KAPUK – Ifjúságfejlesztés Kecskeméten elnevezésű programját.
A 24 hónapon át tartó projekt számos közösségi programmal, nagyszabású és újszerű
városi rendezvénnyel, valamint az életben való helytállást segítő szolgáltatásokkal
támogatta a Kecskeméten élő 12-29 éves fiatalokat.
LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE
A NYITOTT KAPUK projekt története már 2007-ben elkezdődött, amikor a helyi ifjúságkutatási program tapasztalatai alapján a város önkormányzata elfogadta a település
ifjúsági stratégiáját. Erre alapozva, az ifjúsági
területen dolgozó helyi szervezetek széleskörű
együttműködésével indulhatott el az a tervező
munka, melynek eredményeként 2009-ben
megszületett Kecskemét város középtávú
ifjúsági cselekvési terve. A NYITOTT KAPUK
projekt valamennyi eleme ennek a cselekvési
tervnek a megvalósítását szolgálta.
IFJÚSÁGFEJLESZTÉS
A NYITOTT KAPUK projekt kiemelt célja az volt,
hogy segítse a fiatalok társadalmi beilleszkedését: azt, hogy teljes értékű, aktív, helyi polgárokká válhassanak. Ennek érdekében a projekt az önálló életvitelt és társadalmi-gazdasági
részvételt segítő, a fiatalok sajátos igényeihez
igazodó információs, tanácsadó és fejlesztő
szolgáltatásokat működtetett.
KREATÍV SOKSZÍNŰSÉG
A NYITOTT KAPUK projekt a fiatalokra kreatív,
alkotó erőforrásként tekintett, és teret adott
önkifejezési törekvéseiknek is. A projekt során
bővülhetett az alkotó- és előadó művészethez,
kreatív tárgyalkotáshoz és kommunikációhoz
kapcsolódó műhelyprogramok, valamint helyi
nagyrendezvények köre is!
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6pont városrészi ifjúsági

KÖZÖSSÉGI TEREK
A NYITOTT KAPUK projekt a fiatalok számára
közvetlen lakókörnyezetükben biztosított
lehetőséget helyi klubok, öntevékeny csoportok
kialakulására. A projekt időtartama alatt
öt városrészben, összesen hat helyszínen
működtek nyitott ifjúsági közösségi terek,
melyek legalább heti 20 órában álltak a látogató fiatalok rendelkezésére.
6PONT HÁLÓZAT
1 KÖZ-TÉR/10PERC (VÁROSKÖZPONT)
Működtető: Kecskeméti Ifjúsági Otthon
Cím: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 4.

3 ELEVEN SZÉCHENYIVÁROSI IFJÚSÁGI
KÖZÖSSÉGI TÉR
HELPI Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely
Cím: 6000 Kecskemét, Széchenyi sétány 11.
4 HUNYADIVÁROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Hunyadivárosért Egyesület Kecskemét
Cím: 6000 Kecskemét, Daróczi köz 14.
5 KERTVÁROSI IFJÚSÁGI
KÖZÖSSÉGI TÉR
Kertváros Alapítvány
Cím: 6000 Kecskemét, Mártírok útja 29.

6 HETÉNYEGYHÁZI IFJÚSÁGI
2 MALOM TÁRSALGÓ (VÁROSKÖZPONT) KÖZÖSSÉGI TÉR
Twist Olivér Gyermek- és Ifjúságvédelmi Móricz Zsigmond Közművelődési Alapítvány
Cím: 6044 Kecskemét - Hetényegyháza,
Egyesület
Cím: 6000 Kecskemét, Korona utca 2. Kossuth L. u. 83.
(MALOM KÖZPONT)
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közösségi terek hálózata
A
projekt
20
hónapos
szolgáltatási
időszakában - 2012. szeptember 1- 2014.
április 30-ig - a városrészi közösségi
terekben több mint 40.000 kapcsolatfelvétel született a fiatalokkal. A látogató fiatalok
közül 2.200 fő regisztrált be programunkba,
s vett részt aktívan egyéni fejlesztő
foglalkozásainkon. Közel 300 fővel hosszú
távú együttműködési megállapodást is
kötött a projekt, akik jelentős része sikerrel
teljesítette vállalását: legalább 15 alkalommal, vagy 30 órában vett részt az egyéni,
közösségi
kompetenciafejlesztést
célzó
tanácsadásainkon, illetve programjainkon.
A 6PONT HAT PONTJA
A városrészi ifjúsági közösségi terek
működésének egységes alapelvei:
• NYITOTT valamennyi fiatal és ifjúsági
csoport felé,
• INGYENES szolgáltatásokat nyújt,
hogy egyenlő esélyt biztosítson mindenki
számára a hozzáféréshez,

Borda Balázs szakmai vezető irányításával zajlott a városrészi közösségi terek
- mint alacsonyküszöbű szolgáltatások kialakítása és szakmai fejlesztése. A helyi
hálózatfejlesztés keretében egy 48 órás
felkészítő szeminárium, 4 szakmai tanulmányút valósulhatott meg, és egy online
városrészi információs adatbázis készülhetett el. Mindezek mellett folyamatos jelenlétükkel szakmai mentorok és szupervízorok
is segítették a közösségi terekben dolgozó
ifjúságsegítők és önkéntesek munkáját.

• vallásoktól, pártoktól és más ideológiáktól
FÜGGETLENÜL működik,
• a fiatalok RÉSZVÉTELÉT tartja közép
pontban: az önkéntesség és a korosztályi
segítés kiemelt hangsúlyt kap a programok
szervezésében,
• a fiatalok SZABADIDEJÉHEZ IGAZODVA
tart nyitva,
• lehetőséget teremt a GENERÁCIÓK
KÖZÖTTI párbeszédre.
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közösségi terek hálózata
KÖZ-tér/10PERC
Ferencz Klaudia klubvezető és Aszódi
Nándor
ifjúságsegítő
vezetésével
működött a kulturális értékteremtés és
ifjúsági közösségfejlesztés tekintetében is
legsikeresebbnek mondható programelem, a
Kecskeméti Ifjúsági Otthon pincehelyiségében szolgáltató közösségi tér. A napi szinten
közel 50-60 fős látogatottságot, és valódi,
helyben létrejött közösségeket felmutatni
tudó pinceklub mára első számú bázisa lett a
helyi ifjúsági kezdeményezéseknek.
Ez egyszerre köszönhető annak, hogy
T.- Papp Ágnes, a korábbi klubvezető, már
a projekt tervezésekor felismerte a közösségi
programszervezés jelentőségét, mint annak,
hogy a megvalósító munkatársak e koncepció mentén következetesen törekedtek arra,
ne csak egy védett melegedő, hanem minden
nap valami egyedi programot nyújtó, pezsgő
hely legyen a közösségi tér.
A 20 hónapos szolgáltatási időszakban
végül több mint 120 alkalommal valósult
meg a fiatalokkal közösen szervezett program.
Ezek között ugyanúgy megjelentek a
Jeles Napokhoz kapcsolódó ifjúsági akciók,
mint az Utolsó járat... közösségi estjei,
melyek az utolsó hazabuszig kínáltak hasznos szabadidőtöltést a fiataloknak. De a mai
napig itt működik a város legnépszerűbb
interaktív nyelvgyakorló helye, a Spotlight
Nyelvi Klub is.
Mostanra az előre tervezett programok helyett egyre inkább az itt szerveződő közösségek eseményei veszik át a teret, melyek
közül kiemelendő az Irodalmi Kávéház és
a HÍRÖS SLAM POETRY. Az sem véletlen,
hogy ebben a fejlesztő közegben kap újra
szárnyra a Diákönkormányzati munka,
melyet két nyilvános fórummal is megtámogatott a NYITOTT KAPUK program.
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HETÉNYEGYHÁZI
IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉGI TÉR
A projekt időtartama alatt Bakró Barbara
szakmai irányításával és Berta Elvira
ifjúságsegítő közreműködésével működött
a Hetényegyházi Művelődési Házban kialakított közösségi tér.
A közösségi tér legnagyobb erőssége
a kamaszok értő megszólítása, sajátos
élethelyzetükből adódó kihívásaik segítése volt. Kovács Klára mentálhigiénés
szakember jó hangulatú teadélutánok,
játékos beszélgetések, tanácsadások keretében segítette a problémák feltárását,
illetve a megoldási lehetőségek keresését.
A közösségi alapszolgáltatásokon túl a
művelődési ház lehetőséget biztosított arra
is, hogy a már meglévő, illetve a jövőben
alakuló csoportok, szervezetek összejöveteleket, különböző programokat valósítsanak meg itt (pl. önfejlesztés, csapatépítés, önszerveződés). A helyszín biztosítása
mellett a szervezési munkához is segítséget
nyújtottak!
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közösségi terek hálózata

ELEVEN SZÉCHENYIVÁROSI IFJÚSÁGI
KÖZÖSSÉGI TÉR
A projekt időtartama alatt Borda Balázs
szakmai vezető irányításával, Gréczi Ildikó,
majd György Zsanett ifjúságsegítők
közreműködésével működött a széchenyivárosi lakótelepen szolgáltató ifjúsági
közösségi tér.
A közösségi terek alapszolgáltatásai közül
itt volt a leghangsúlyosabb a nyitott tér
szolgáltatás, a nemzetközi ifjúsági munka,
az önkéntes klub, a tanácsadás és egyéni
fejlesztés, valamint a technikai eszközök térítésmentes használata.
Az ELEVEN kiemelt hangsúlyt helyezett az
információszolgáltató munkára is, munkatársai nagy szerepet vállaltak abban, hogy
elkészülhessen valamennyi városrész
információs adatbázisa.
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KERTVÁROSI
IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉGI TÉR
A projekt időtartama alatt Cser Gabriella
és Szabó Henriett vezetésével működött a
műkertvárosi általános iskolában kialakított
közösségi tér.
A szolgáltatópont a diákok problémáinak
tudatosítását, álláspontjuk megjelenítését
helyezte leginkább előtérbe. A közösségi
alapszolgáltatások mellett ingyenes internet használat, könyvtár használat, az önálló
tanulás segítésére felkészítő foglalkozások,
kézműves foglalkozások, környezetvédelmi
foglalkozások is megvalósultak a projekt
keretében.

10
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HUNYADIVÁROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ
A projekt időtartama alatt Hájas Réka
ifjúságsegítő vezetésével működtek a
Rajzfilmstúdió és a Természet Háza közelében található közösségi ház ifjúsági szolgáltatásai.
A ház nem csak az ifjúsági kezdeményezéseknek és a fiataloknak szervezett
programoknak ad otthont, itt minden
generáció megjelenik: az egészen apró
gyerekektől az idősekig. Programjaik
szervezésében emiatt is fontos szempont
volt a hagyományőrzés és a generációk
közötti párbeszéd.
A közösségi ház környezetében rengeteg a
zöld, így a zárt terek mellett szabadtéri tevékenységek megvalósítására is ideális volt.
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6pont felkeresó munka

MALOM TÁRSALGÓ
Molnár Ilona Eszter szolgáltatásvezető,
ifjúságvédelmi szakember irányításával
Kecskemét
legnagyobb
bevásárlóközpontjában működött a Malom Társalgó,
mely nem csak közösségi tér, de a felkereső
ifjúsági munka egyik mintaprogramja is
volt!
A felkereső munka lényege, hogy oda kell
vinni szolgáltatásokat, ahol a fiatalok nagy
számban megjelennek. A Malom Társalgó
azon túl, hogy központi elhelyezkedésével
könnyen elérhető volt, játszva teremtett ismerkedési, beszélgetési lehetőséget, ezzel
pedig nagy nyilvánosságot tudott teremteni
bármely más programelemnek is.
A közösségi terek alapszolgáltatásai mellett a Malom Társalgó a személyes segítés,
illetve tanácsadás területén is erősítette
a projektet. A szolgáltatásvezető mellett
Zsuboriné Kovács Mária életvezetési
tanácsadó foglalkozott a fiatalokkal, akin
keresztül a szolgáltatás közvetlenül be���
kapcsolódott a gyermek- és ifjúságvédelmi
jelzőrendszerbe is. A Malom a társalgóban
projekt időtartama alatt közel 5.000 ����
kapcsolatfelvételre került sor a fiatalokkal.
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tanácsadás, egyéni fejlesztés
Kevésbé látványos, de a projekt - és a
felnövekvő generáció jövője - szempontjából
legfontosabb és leghasznosabb tevékenység a
látókörünkbe került fiatalok egyéni fejlesztése
volt. A fejlesztő munka kiscsoportban, illetve
egyéni konzultáció formájában valósult meg.
ÖNKÉP, VIGYÁZZ-KÉSZ-RAJT!
A Habuda Ibolya programfelelős vezetésével szervezett ÖNKÉP program kiscsoportos
foglalkozásai alapvetően az énkép és önismeret,
valamint a testi és lelki egészséggel kapcsolatos kompetenciák fejlesztésére irányultak.
Ezzel párhuzamosan vehettek részt a fiatalok
a Vigyázz-kész-rajt! program pályakezdéssel kapcsolatos tréningjein is. Nar Veronika,
Vörösné Csekei Rita, Dudvai Márta, Molnár
Ilona Eszter tanácsadók közreműködésével
több, mint 300 foglalkozás valósult meg, közel
3000 fiatal részvételével.
PÉNZ VILÁGA, VÁLLALKOZÓ ISMERETEK
Ugyancsak kiscsoportos formában, összesen
54 alkalommal vehettek részt fiatalok a pénzügyi
és vállalkozói ismeretek elsajátítását célzó
előadásokon is. Ezek megtartásában partnerünk a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint az „Amit ifjú
korunkban vetettünk, azt aratjuk később”
Alapítvány volt.
TANÁCSADÁS, INFOBÖRZE
Egyéni tanácsadásra 480 alkalommal került
sor: pályaválasztási kérdésekben Buknicz Éva
Orsolya, életvezetési, pszichológiai kérdésekben Kovács Klára és Zsuboriné Kovács
Mária, pénzügyi kérdésekben Molnár Ilona
Eszter tanácsadóhoz fordulhattak a fiatalok.
A pályakezdést és a nyári munkavállalást
ugyancsak segítette a 2013. május 11én szervezett Nyári Munkavállalási és
Szabadidős Börze.
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észkerék - játékanimátor kör

Oláh Edit szakmai munkatárs vezetésével,
36 alkalommal valósult meg ÉSZKERÉK
foglalkozás a városrészi közösségi terekben. Egy-egy alkalommal 15-20 fő fiatal
vett részt a többnyire ügyességet igénylő
és logikai erőpróbát jelentő játékokban. Ők
újra megismerkedhettek a már feledésbe
merült régi stratégiai társasjátékokkal,
illetve
megtornáztathatták
agytekervényeiket az ördöglakattal.
A programelemhez kapcsolódóan Halasi
Ágnes vezetésével 12 fős játékanimátor kör alakult, akik számára a projekt
időtartama alatt 20 alkalommal szerveztünk
fejlesztő foglalkozásokat, illetve egy 5 napos
csapatépítő tréninget a Tisza tó partján.
A játékanimátorok a MEET-ART tárgyalkotó
műhellyel közösen 2012 és 2013 novemberében is megszervezték a NE VÁSÁROLJ
SEMMIT! kampánynapot, melyen alkalmanként közel 150 fő vett részt.
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kecskegida vetélkedó

KECSKEGIDA – KÖZÉPISKOLÁS
VETÉLKEDŐ ÉS DIÁKPÁRBAJ
T.-Papp Ágnes szervezésében két alkalommal, közel 300 fiatal bevonásával valósult meg ez a nem szokványos vetélkedő,
amely felpezsdítette és megmozgatta a helyi középiskolásokat. A maratoni, közel 24
órás vetélkedő döntőinek időpontja: 2012.
június 8-9. és 2013. május 31- június 1.
A versenyben hangsúlyozottan nem a
lexikális tudás, hanem az életrevalóság, a
jó problémamegoldó és helyzetfelismerő
képesség fejlesztése volt a cél. Egy igazán
komplex, izgalmas próbatétel valósult meg,
felejthetetlen hangulattal. A megvalósításba
a középiskolás korosztály mellett sikerült
bevonni a legtöbb olyan helyi szervezetet
is, amely a fiatalokkal foglalkozik.
A szervező team további tagjai: Fazekas
István (EuropeDirect), Kósa András Csaba
(HELPI-EURODESK), Oláh Edit (KIO)
A 2012. évi vetélkedő megvalósításáért a II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola munkaközösségének jár köszönet, különösen Szabó
Ivettnek és Fáriné Borsos Erikának. A
2013-as megmérettetés lebonyolításában
a Lánchíd utcai Általános Iskola munkatársai, név szerint Garaczi Józsefné, Mészáros
Katalin és Adamik Zoltán nyújtottak ������
nélkülözhetetlen segítséget.
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happy camp - közösségi
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terek tábora

Kétségtelen, hogy a projekt leg-élménytelibb, és legnagyobb hatású programeleme
a ��������������������������������������������
városrészi közösségi terek ifjúsági ��������
csoportjainak szervezett bentlakásos tábor volt.
A 2013. július 5-12-ig a Kecskeméti Ifjúsági Otthon Parádfürdői Ifjúsági Táborában
megvalósult programon 80 fiatal vett részt:
többségében a 6PONT Hálózatba tartozó
közösségi terek aktív fiataljai. Mellettük játékanimátorok és a 2013. évi Kecskegida
Vetélkedő győztes csapatának tagjai alkották a tábori közösséget.
A tábor tematikus programja mellett egy 30
órás közösségi kompetenciafejlesztő tréningen is részt vettek a fiatalok.
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happy camp - közösségi
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terek tábora
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meet-art tárgyalkotó
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múhely és performance

Kun- Sebők Kata és Acsai Rita szakmai munkatársak vezetésével, összesen
53 alkalommal szerveződött tárgyalkotó
műhely a 6PONT közösségi terekben. A
különböző technikákat felvonultató művészeti
foglalkozásokon közel 800 fiatal vett részt.
A képzőművészeti műfajban a fókusz a
közösségi és a köztéri művészeten volt,
így a public art, street art, land art kapott
s z e r e p e t . S t e n c i l e ke t , p l a k á t o k a t ,
matricákat készítettünk vicces üzenetekkel. A képzőművészet mellett a mozgó kép,
az animáció, és az iparművészet is jelen
volt. A fiatalok kipróbálhatták a kerámiában
rejlő lehetőségeket, és felfedezhették a
különböző
ékszerkészítési
technikákat
(raku, tűzzománc, recycling, nemez).
A műhelyfoglalkozások mellett két alkalommal nagyrendezvényhez kötődő performance
is megvalósult: egy kreatív kecskedíszítő
projekt és egy steam punk tematikában létrehozott alkotónap.
A nagy sikerre való tekintettel a projekt
zárórendezvénye is egy nagyszabású kapudesign programmal kezdődött: a projekt
logójául szolgáló nyitott kaput díszítették fel
a fiatalok saját stílusukban.
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tie - csak tessék

Zum Erika szakmai munkatárs szervezésében, Sárosi Gábor, a Kecskeméti Színjátszó
Műhely
vezetőjének
szakmai
közreműködésével valósultak meg a projekt
drámaprogramjai. Ezek keretében 14 alkalommal - 420 fiatal részvételével - színházi
nevelési foglalkozás (TIE), és 36 alkalommal
- 720 fiatal részvételével - nyílt drámafoglalkozás
szerveződött.
A drámajáték az egyik legmegfelelőbb eszköz arra, hogy a fiatalok nyitottságukat és
játékuk örömét tanulásra használhassák. A
drámafoglalkozások résztvevői megtanulták
az önismeret alapjait, ezzel együtt értelmezni és kezelni tudták a közösségben betöltött
szerepünket és helyüket. Megismerhették,
felfedezhették társaikat, önmagukat és a világ addig ismeretlen színeit.
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bábel projekt

Sárosi Gábor programfelelős, rendező
szakmai irányításával, három alkalommal, 2012. október 13-án, 2013. június
1-2-án és október 12-13-án valósult meg
az összművészeti alagút a város szívében, összesen 1.200 aktív résztvevő
közreműködésével.
A BÁBEL projekt keretében a hírös városban
alkotó fiatal művészek egy labirintusban, interaktív játékokkal várták a helyi polgárokat,
azzal a céllal, hogy rámutassanak az együttélés és a városi lét nehézségeire, a kölcsönös
tisztelet és megbecsülés fontosságára. A
rendezvény külön érdeme, hogy a magas
színvonalú tartalmi és művészeti megvalósítás mellett közösségi élményt is nyújtott,
mind a játékban résztvevők, mind pedig a
megvalósításban közreműködők számára.
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Fringe fesztivál

FRINGE ÖSSZMŰVÉSZETI FESZTIVÁL
Zum Erika szakmai munkatárs szervezésében két alkalommal, 2013. március 21-24-ig,
és 2014. március 27-30-ig valósult meg a
fiatal alkotók összművészeti fesztiválja, ���
melyen a jelentkezők zene, tánc, színjáték, film,
képzőművészet, slam poetry kategóriákban
mutatkozhattak be. Minkét rendezvényen
közel 700 alkotó fiatal kapott megjelenési
lehetőséget, alkalmanként 3000 fős közönség előtt.
A projekt végére sikerült elérni, hogy a fiatalok tényleges lehetőséget lássanak a fesztiválban. Mára teljesen magukénak érzik a
rendezvényt, és fontosnak tartják, hogy felhívják a többiek figyelmét is e lehetőségre.
A fesztivál színvonalával, látogatottságával,
hangulatával rangot és hagyományt tudott
teremteni magának.
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városi extrém nap

A NYITOTT KAPUK projekt egyik leglátványosabb programeleme a 2013. július 27-én, a Vasútparkban megtartott extrém sportnap volt. A
rendezvényen több mint 100 fiatal vett részt,
akiknek jelentős része maga is valamely, a szokásos szabadidős tevékenységektől jelentősen
eltérő sportnak hódol: gördeszkázik, BMX kerékpározik, parkour-özik.
Az esemény külön értéke, hogy azt maguk a
fiatalok szervezték – a KÖZ-tér ifjúságsegítő
szakembereinek támogatásával. Jelentőséggel
bír az is, hogy a rendezvény Kecskemét azon
kevés közterületének egyikén valósulhatott
meg, ahol legális az extrém sport!
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PROJEKTMENEDZSMENT

Projektvezető: Józsa Katalin
Gazdasági vezető: Vargáné Farkas Ágnes
Projektmenedzser: Szabó Csaba
Projektasszisztens: Kovácsné Marosi Erika
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EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK
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Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága
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ISZOSZ - Ifjúsági Szolgáltatók Országos Szövetsége
Champion & Pályázatok Kft.
IMPRESSZUM
A NYITOTT KAPUK – Ifjúságfejlesztés Kecskeméten című projekt
ingyenes tájékoztató kiadványa
Megjelenik: 3000 példányban
Szerkesztette: Szabó Csaba projektmenedzser
Nyomdai előkészítés: Szőrös András
Sokszorosította: PRINT2000 Nyomda
Felelős kiadó: Józsa Katalin igazgató, Kecskeméti Ifjúsági Otthon
fotók: Banczik Róbert és a projektmunkatársak
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