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A fiatalokkal kialakított párbeszéd
megújításán dolgozik Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata. Ezt a törekvést segíti
az a félmillió forint is, amit a Nemzeti Erőforrás Minisztérium pályázatán nyert el a város.
A Székesfehérvár Családjaiért
Ifjúságvédelmi Program elsődleges célja egy ifjúsági párbeszédrendszer kialakítása és működtetése. Székesfehérváron több mint
húszezer általános és középiskolás korú gyermek él és tanul. A
város önkormányzata éppen
ezért kiemelt figyelmet fordít a
gyermekekkel és ifjúsággal kapcsolatos kérdésekre, hogy a jövőben a közgyűlés fiatalokat érintő
döntéseiben még aktívabban
megjelennének a fehérvári fiatalok igényei és ötletei. A program
első lépéseként egy szakértői
fórum zajlott a városházán. A
következő lépésben on-line kér-

dőíveket töltettek ki a 7-12. osztályos tanulók szeptember első két
hetében, majd kérdőívekre épült
az a három ifjúsági kerekasztalbeszélgetés, amit pályaválasztás
és munkavállalás, diákjogok és
gyermekjogok, illetve szórakozás
és szabadidő témákban szerveztek a szakértők a diákönkormányzati képviselőknek.

Jelen kiadványunkban, a több
mint 4200 fehérvári fiatal által
kitöltött on-line kérdőív néhány
figyelemre méltó eredményét
mutatjuk be a teljesség igénye
nélkül.
A kutatási beszámoló október 10től teljes terjedelmében elérhető
lesz az ifjusag.szekesfehervar.hu
címen.

Megváltozó szabadidős szokások
A fiatalok életében meghatározó
jelentősége van annak, hogy a
szabadidejüket milyen módon
töltik, mire van egyáltalán lehetőségük. A kérdőíves felmérésben
a diákoknak 13 szabadidős tevékenységet kellett értékelniük,
hogy melyiket milyen gyakran
végzik. A fehérvári fiatalok szabadidős tevékenysége éppen úgy
a passzív időtöltések felé tolódik
el, mint a felnőttek esetében. Az

első helyeken szereplő tevékenység nem okoz meglepetést. A
internet, a számítógép, a tévé és
a videó a legkönnyebben elérhető
szabadidős tevékenység lett
mára. Jelentős változás a korábbi
évekhez képest azonban, hogy
az idei adatfelvétel során az internetezés már megelőzi a korábban egyeduralkodó tévézést és a
leggyakoribb szabadidős tevékenységgé lépett elő a székesfe-

hérvári fiatalok körében. A virtuális világ előretörése megváltoztatta szokásaikat, a székesfehérvári
fiatalok szabadidejük nagy részét
a weben töltik: játszanak, kapcsolatokat teremtenek és ápolnak,
tanulnak. Az elmúlt öt évben
hatalmas mértékben nőtt a közösségi oldalak forgalma.
(Folytatás a 2. oldalon)

Milleniumi generáció

intézmények helye nem meglepő. A fiatalok által leggyakrabban látogatott „intézmények” az
Alba Plaza, a meccsek és
sportrendezvények, a város
sörözői, kocsmái, illetve a diszkók, de a gyorséttermek és a
kávézók, teázók is kedvelt találkozó és szabadidő eltöltési
helyszínei a fehérvári fiataloknak. Ezek mellett minden tizedik fiatal kifejezetten gyakran,
heti rendszerességgel fordul
meg valamilyen házibuliban.

Ugyanakkor az ifjúságsegítők
felelőssége is, hogy az online
világot biztonságos környezetté
tegyék, amelyben csökkenteni
lehet az internetezés kockázatait.
A fehérvári fiatalok közül legtöbben a Facebook-ot használják mint közösségi portált, több
mint háromnegyedük naponta
használja ezt a lehetőséget,
további 11 százalékuk pedig
heti gyakorisággal. Második
legnépszerűbb oldal az iwiw,
azonban az előzőhöz képest
ezt jóval kisebb arányban és
ritkábban használják a fiatalok,
6 százalékuk néz rá naponta,
egytizedük hetente, 42 százalékuk pedig inkább csak havonta
vagy ritkábban. A többi közösségi oldalt (Twitter, hi5,
Myspace, Tumblr, Netlog) a
fiatalok több mint 80 százaléka
még soha nem használta, a
napi illetve heti felhasználók
aránya ezeken az oldalakon 47 százalék közé tehető.
A fiatalok közel 40 százaléka
szerint sok szabadidős program
van a városban, 37 százalékuk
szerint elegendő, bár lehetne
több is. A fiatalok egynegyede
gondolja úgy, hogy nincsen
elegendő program számára
Székesfehérváron, 6 százalék
szerint pedig egyáltalán nincs
semmi program. A fiatalok szerint főleg koncertek, sportprogramok, fesztiválok, vidámpark
és rendes strand hiányzik a
városban, ezek mellett többen
említették, hogy hiányoznak
olyan programok, amelyek
egyaránt szólnak a felnőtteknek
és a fiataloknak, s így ezeken
az egész család rész tudna
venni. A szabadidős programok
mennyiségével való elégedettség mellett rákérdeztünk arra
is, hogy milyen intézményeket
illetve programokat látogatnak
a fehérvári fiatalok. Itt a leggyakrabban említett helyszínek,
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A klasszikus kulturális és művelődési intézményeket a fiatalok
nem vagy csak alig látogatják,
a színház kivételével 65-85
százalékuk gyakorlatilag soha
sem. 85 százalékuk soha nem
volt még a Szent István Művelődési Házban, 71 százalékuk a
Szabadművelődés Házában,
69 százalékuk a Barátság Házában (Művészetek Háza), és
65 százalékuk a Megyei Könyvtárban. Színházba a fiatalok 8
százaléka havonta, 40 százalékuk ennél ritkábban jár.

A szabadidődben milyen gyakran végzed a következőket?
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Milyen gyakran használod az alábbi közösségi oldalakat?
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A munka világa felé
A fehérvári fiatalok 40 százaléka részt venne a jövőben külföldi önkéntes tevékenységgel
kapcsolatos csereprogramban,
23 százalékuk szívesen menne
az Európai Unió valamelyik
országába tanulni egy időre, 35
százalékuk pedig azt tervezi,

akik kedvezőnek ítélik meg a
lehetőségeket a térségben,
másik 23 százalékuk pedig
inkább kedvezőtlennek tartja a
munkaerő-piaci lehetőségeket
a térségben.
Aggasztó jel, hogy a fiatalok
közel fele, 49 százalékuk nyilat-

elő, hogy a pedagógusok megsértik a tanulók jogait. A diákok
11 százaléka szerint teljesen,
további 22 százaléka szerint
inkább jellemző a tanárokra
iskolájukban, hogy túltartják az
órákat, s közel hasonló arányban vélik, hogy a diákot meg-

Tervezed-e a jövőben, hogy részt veszel az alábbiakban?
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A legfontosabb szabályzó dokumentum, a házirend ismertsége nem kimagasló, a tanulók
egyharmada gondolja úgy,
hogy teljesen ismeri, további 46
százalékuk csak “inkább igen”
választ adott, 15 százalékuk
pedig nem ismeri ezt a dokumentumot.
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hogy Magyarország más településére megy tanulni. A munkavállalási motivációkat vizsgálva megállapítható és egyben
figyelemfelhívó, hogy többen
tervezik azt, hogy külföldre
mennek dolgozni, mint azt,
hogy más magyarországi településen vállalnak munkát.
Összességében a
fiatalok
többsége közepesnek tartja a
munkavállalási lehetőségeket
Székesfehérváron és környékén, 54 százalékuk nyilatkozta
ezt, 23 százalék azok aránya,

kozott úgy, hogy gyakran idegeskedik, közel egynegyedük
érzi néha úgy, hogy senkinek
sincs rá szüksége. A magány
érzetével 23 százalékuk, gátlásossággal 22 százalékuk, félelemérzéssel 21 százalékuk
küzd több-kevesebb rendszerességgel, alvászavar 16 százalékuknál jelentkezik, és közel
minden tizedik fiatal inkább
kerüli a társaságot.
A diákjogok deklarálása óta
egyre kevesebb helyen fordul

kérdésekben.
A tanulók véleménye alapján
egyáltalán nem vagy csak egy
kicsit ismeri a diákönkormányzat azt, hogy mit szeretnének
az iskolába járó fiatalok, csupán a teljes korosztály 36 százaléka vélte úgy, hogy nagyrészt ismerik, illetve 7 százalék
véli azt, hogy a diákönkormányzatok teljes mértékben tisztában vannak az igényekkel.

alázó helyzetbe hozzák. A legkevésbé jellemző a felsoroltak
közül, hogy a tanár elolvasná a
diák levelét, ezzel mindösszesen 16 százalékuk értett egyet.

Az iskolai házirend betartásával
kapcsolatban érdekes kettősség figyelhető meg, a diákok
szerint ők maguk lényegében
inkább nem tartják be a házirendet, 47 százalékuk nyilatkozta ezt, ugyanakkor pozitívan
nyilatkoztak a házirend betartásával kapcsolatban a tanárokról.

Kíváncsiak voltunk az egymás
közötti konfliktusokra is. Leggyakrabban az osztálytársak
gúnyolása, lökdösése fordul
elő, illetve a másik kigúnyolása , ez 13-14 százalékban szinte napi szinten történik, és a
gyakori előfordulási arány is
viszonylag magas ezekben a

Önkéntesség Európai Éve 2011 Információs Pont nyílt a Fehérvári Civil Központban
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Közéleti aktivitás
Az időszaki kiadványt kiadja
a Sziti Szociális Egyesület
8000 Székesfehérvár, Fürdő sor 3.
Az ifjúsági párbeszédprogram támogatója:

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a fiatalok vajon tagjai-e illetve lennének-e tagjai
bizonyos társadalmi szervezeteknek. Legkevesebben valamely egyházat választották. Politikai pártnak illetve jogvédő szervezetnek mindössze a fiatalok 811 százaléka lenne tagja a jövőben (további 22-27 százalék bizonytalan). Más
kutatásokhoz hasonlóan legtöbben a leglazább szerveződési típusokat, a sport,
az ifjúsági szervezeteket vagy hobbi egyesületeket választották, ezeknek a
fiatalok 22-37 százaléka lenne tagja. A sok botrányt kavaró magyarságot védő
szervezetek iránti érdeklődést tekintve a fiatalok egyötöde lenne tagja a jövőben ilyennek, és csupán 46 százalék utasítja el azokat egyértelműen. Összességében megállapítható, hogy nagy távolság van a hajlandóság és a tényleges
részvétel között a fiatalok esetében.

Társadalmi szervezetekhez való viszony
A párbeszédprogram
folytatása
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Igazlátó nap
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Pont Neked! Ifjúsági szolgáltatások fejlesztése Fehérváron
A projekt célja a Székesfehérváron és környékén élő és tanuló 14-29 éves fiatalok társadalmi integrációjának elősegítése ifjúsági és kábítószer-prevenciós tanácsadó irodai szolgáltatások, egyéni és csoportos
konzultációk, más alacsonyküszöbű szolgáltatások, felkereső ifjúsági munka, drogalternatíva programok
valamint kompetencia fejlesztő programok biztosításán keresztül. A projekt során a célok elérését segítendő fontos szempont az ágazatok közötti együttműködések fejlesztése, a szakmai támogató rendszer kompetenciájának erősítése. A fiatalok hatékony célcsoportelérését és bevonását új kommunikációs csatornák
alkalmazásával, a virtuális tér használatának bevonásával érjük el. A program során csökkentjük a hozott
társadalmi hátrányokat és fejlesztjük a korosztályi közösségeket, bővítjük a meglévő ifjúsági közösségi
tereket, közösségek számát. A projekt szektorok közötti együttműködésben valósul meg valid helyzetelemzésre alapozva a célcsoport igényeinek megfelelő tartalommal.
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