
                   

 

 

 

 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

- TÁMOGATÓ PROGRAM ÖNKORMÁNYZATOKNAK - 
 

Nevem: Bihari Ágnes Klára  

Önkormányzatom: Mórahalom Városi Önkormányzat 

Az önkormányzatomban betöltött feladatkör: projekt menedzser 

Az önkormányzatom és/vagy az én e-mail címem: 

bihariagnes@btc-egtc.eu; bihari.agnes.klara@gmail.com  

A projekt, amin részt vettem: Támogató program önkormányzatoknak – konzultációs 

folyamat (TCA21-076) 

Helyszíne: Magyarország 

Időpontja: 2022.09.20. – 2022.11.30. 

Témája: Támogató folyamat önkormányzatok számára a helyi ifjúsági munka és ifjúsági 

részvétel fejlesztése érdekében 

KIKNEK SZÓL A BESZÁMOLÓ? 

Olyan érdeklődőknek, akik … 

 … bár szerettek volna részt venni a folyamatban, de nem ők kerültek kiválasztásra, ill. 

olyanoknak, akiknek nem volt lehetőségük jelentkezni, de tudni szeretnék, hogy mi 

történt a program során. 

 … a projekt témájában szeretnének többet tudni és hasznosnak találnák, ha elolvasnák, 

hogy Önnek/önkormányzatának mit nyújtott az adott projekt. 

 … a témában szeretnének kapcsolatokat felvenni más 

szervezetekkel/önkormányzatokkal és esetleg együttműködéseket kialakítani, vagy 

közös projekteket kidolgozni. 

Nem utolsó sorban pedig a Tempus Közalapítvány – Erasmus+ Ifjúsági Csoport 

munkatársainak, hogy visszajelzést kapjanak a támogatott projektről. 

 

HOL FOG MEGJELENNI A BESZÁMOLÓ? 

 A Tempus Közalapítvány honlapján, 

 Erasmus+ Ifjúság és Eurodesk Facebook oldalunkon, 

 Kérjük, hogy az önkormányzatuk honlapjára és/vagy Facebook oldalára is töltsék fel. 

MENNYI IDŐ ÁLL RENDELKEZÉSRE ELKÉSZÍTENI A BESZÁMOLÓT? 

Az értékelő beszámoló elkészítésére a folyamat lezárulását követően 2 hét áll 

rendelkezésükre. Benyújtása része a beszámolási kötelezettségnek, a beszámoló hiányában 
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nem tekinthető lezártnak a projekt. Amennyiben a projektben az önkormányzat több tagja is 

részt vett, úgy javasoljuk, hogy közösen készítsék el a beszámolót, és csak 1 példányt küldjenek 

el számunkra. 

 

KÉRDÉSEK 

 

1.Ismeretek az Erasmus+ programról (a megfelelőt kérjük aláhúzással vagy kiemeléssel jelölni): 

A támogatói program kezdete előtt: 

 1: egyáltalán nem ismert 

 2: valamennyire ismert 

 3: közepesen ismert 

 4: jól ismert 

 5: teljesen ismert 

A támogatói program végén: 

 1: egyáltalán nem ismert 

 2: valamennyire ismert 

 3: közepesen ismert 

 4: jól ismert 

 5: teljesen ismert 

2.Ismeretek az Európai Szolidaritási Testület programról (a megfelelőt kérjük aláhúzással 

vagy kiemeléssel jelölni): 

A támogatói program kezdete előtt: 

 1: egyáltalán nem ismert 

 2: valamennyire ismert 

 3: közepesen ismert 

 4: jól ismert 

 5: teljesen ismert 

A támogatói program végén: 

 1: egyáltalán nem ismert 

 2: valamennyire ismert 

 3: közepesen ismert 

 4: jól ismert 

 5: teljesen ismert 

3.Motiváció projekt megvalósítására az Erasmus+ program keretében (a megfelelőt 

kérjük aláhúzással vagy kiemeléssel jelölni): 

A támogatói program kezdete előtt: 

 1: egyáltalán nem jellemző 

 2: valamennyire jellemző 

 3: közepesen jellemző 

 4: inkább jellemző 

 5: teljes mértékben jellemző 

A támogatói program végén: 

 1: egyáltalán nem jellemző 

 2: valamennyire jellemző 

 3: közepesen jellemző 

 4: inkább jellemző 

 5: teljes mértékben jellemző 

  



  

4.Motiváció projekt megvalósítására az Európai Szolidaritási Testület program 

keretében (a megfelelőt kérjük aláhúzással vagy kiemeléssel jelölni): 

A támogatói program kezdete előtt: 

 1: egyáltalán nem jellemző 

 2: valamennyire jellemző 

 3: közepesen jellemző 

 4: inkább jellemző 

 5: teljes mértékben jellemző 

A támogatói program végén: 

 1: egyáltalán nem jellemző 

 2: valamennyire jellemző 

 3: közepesen jellemző 

 4: inkább jellemző 

 5: teljes mértékben jellemző 

5.Mi volt az önkormányzat motivációja és célja a folyamatban való részvételre? 

(személyes és szervezeti célok) 

A város vezetése felismerte, hogy a település jövője és fejlődése/fejesztése a fiatalok kezében 
van, ez az oka annak, hogy a településen élő fiatalokat szeretné elérni és bevonni a 
döntéshozatalba az önkormányzat. Rövidtávú célkitűzés a fiatalok megszólítása, középtávú 
célkitűzés a fiatalok igényeinek felmérése, hosszútávon a fiatalok igényein alapuló települési 
ifjúságpolitikai stratégia kidolgozása a cél. 

6.Az alkalmazott módszerek hogyan segítették az önkormányzatot a fenti célok 

elérésében? 

A Támogató Programban való részvétel komplex segítséget jelentett egyrészt a résztvevő 
szervezet számára a helyi ifjúságpolitikai-szervezetfejlesztési irányok meghatározása terén, 
másrészt a programba bevont kollégák releváns szakmai kompetenciáinak fejlesztése 
vonatkozásában. A támogató folyamatban való résztvétel a kollégák szemléletváltását 
eredményezte az ifjúsági munkával kapcsolatban, valamint a fiataloknak a helyi közéletben 
való részvételi lehetőségeivel összefüggésben. A támogató folyamatban való részvételt 
követően az ifjúsági munkával és a fiataloknak a döntéshozatalba történő bevonásával 
kapcsolatban egy széles spektrumot felölelő eszközrendszert tudhatunk magunkénak.  
A Támogató program a módszerek széles skáláját tartalmazta, melyek által a programba 
bevont kollégáknak lehetősége volt a támogató folyamatban online megvalósult 
konzultációkon való részvételre. Bihari Ágnes Klára a Tempus Közalapítvány szervezésében 
megvalósult, pályázati lehetőségeket és ifjúsági munkát bemutató online és személyes 
jelenlétet igénylő találkozókon és tájékoztató napokon is képvislete Mórahalom Városi 
Önkormányzatot, továbbá nemzetközi tréningen is gyarapította az ifjúsági munkához 
kapcsolódó ismereteit. A nemzetközi tréning 2022. októberében valósult meg Oslóban. A 
Municipality4Democracy címmel megtartott oslói képzésen a fiatalok dötéshozatalba történő 
bevonásának eszközeinek tanulmányozása volt az egyik fő cél, beleértve az Erasmus+ és ESC 
pályázati lehetőségeket, továbbá lehetőség adódott kapcsolatépítésre is.  
Az oslói és hazai képzéseken megismertük a DemocracyReloading toolkit eszközt, amely a 
későbbiek során is segítségünkre lesz abban, hogy felmérjük a településen zajló ifjúsági munka 
minőségének fejlődését, és a fiatalok döntéshozatalba történő bevonásának előrehaladását. 
A DemocracyReloading toolkit információkat és ismereteket nyújt a fiataloknak az 
önkormányzati döntésekbe való bevonása előnyeinek és következményeinek megértéséhez, 
valamint ahhoz, hogy ezt az önkormányzaton belül hogyan mozdítható ez elő; teljes képet ad 
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a fiataloknak a helyi demokráciába való bevonásához szükséges összes kompetenciáról; 
megmutatja, hogyan lehet fejleszteni az érintett önkormányzati alkalmazottak speciális 
kompetenciáit (egyénileg és kollektíven) a fiatalok demokratikus részvételének tervezése, 
megvalósítása és értékelése terén. 
A Támogató Programban való részvétel segített elindítani egy teljeskörű szükségletfeltárást, 
mely abban nyújt támogatást, hogy hol és miként érhetők el a helyi fiatalok, milyen igényeik 
vannak, milyen tervekkel rendelkeznek a jövőjük vonatkozásában. A közép- és hosszútávú 
célok megvalósításához megkezdődött egy team kialakítása. A későbbiekben ez a team fogja 
koordinálni a települési ifjúsági munkát és a kapcsolódó pályázati tevékenységet. 

7.Kérjük, mutassa be, kik kapcsolódtak be a programba az önkormányzatból és 

milyen szerepben? 

A Támogató Programban Mórahalom Városi Önkormányzatának 4 fő projektmenedzsere vett 
részt (Bihari Ágnes Klára, Dr. Tóthné Gróf Ágnes, Gárdián Renáta és Csonka Csaba), akik 
rendelkeznek korábbi tapasztalatokkal egyrészt az ifjúsági munka terén, másrészt többéves 
pályázati tapasztalatuk van hazai és nemzetközi projektek írásában és megvalósításában, 
ugyanakkor az ifjúsági munka és pályázati szektor különböző aspektusait ismerik. 
A döntéshozói oldalról végig követte a támogatói folyamatot Nógrádi Zoltán, Mórahalom 
város polgármestere, aki a fiatalok helyben maradásának támogatása céljából arra ösztönzi az 
ifjúsági munkával foglalkozó team tagjait, hogy térképezzék fel, milyen – a település 
fejlődésére és az önálló egzisztencia kialakítására - vonatkozó tervei vannak a helyi 
fiataloknak, mert a városvezetés szeretne párbeszédet kezdeményezni velük terveik 
megvalósításának támogatására. 

8.Milyen konkrét eredmények születtek a folyamatban való részvételük 

segítségével? 

A Támogató Programban való részvétellel konkrét ismereteket szereztünk az Erasmus+ és ESC 
pályázati lehetőségekről. A DemocracyReloading toolkit segített az ifjúsági munkával 
kapcsolatos irányok, célok meghatározásában és a team tagjainak kiválasztásában, a meglévő 
és fejlesztendő kompetenciák feltérképezésében.  
A programban való részvétel által reális képet kaptunk a város „ifjúságpolitikai helyzetéről”. 
Több konkrét módszert ismertünk meg, amelyekkel a fiatalokat elérhetjük, bevonhatjuk a 
dötéshozatalba, ezáltal a személyes kompetenciák fejlődését és a települési ifjúságpolitikai 
fejlesztések előrehaladását menedzselhetjük.  
 

9.Mit gondol, hogyan fogják hasznosítani az eredményeket, a folyamat során 

szerzett tapasztalatokat/tanultakat? 

Az elsajátított módszereket, a támogató folyamatban szerzett tapasztalatokat és 
eredményeket a helyi fiatalok bevonására, igényeik felmérésére és a települési ifjúságpolitikai 



  

 
Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. • Tel.: +36 (1) 237-6700 • Fax: +36 (1) 237-6760  

www.yia.hu • www.eurodesk.hu  
 
 

    
 

célok fejlesztésére, valamint azok előrehaladásának mérésére tudjuk a későbbiekben 
hasznosítani.  
A folyamatban megismert releváns Erasmus+ és ESC pályázati kategóriákban történő 
pályázással a fiatalok dolgozhatnak különböző - őket érintő - helyi, regionális és globális szintű 
problémák megoldásán, mely támogatja aktív állampolgári szerepvállalásukat. A fiatalok 
részévtelével - az Európai Ifjúsági Stratégia célkitűzéseivel harmonizálva - megvalósításra 
kerülő projektek fejlesztik a bevont fiatalok különböző kompetenciáit, segít számukra 
megismerni az európai értékeket, melyeket helyi szinten kamatoztatnak. A különböző 
projektekben való részvétel és a helyi problémákra fókuszáló probléma megoldások 
hozzájárulhatnak a fiatalok szülőföldön maradásához, a munkaerőpiacon való könnyebb 
elhelyezkedésükhöz, és a különböző kultúrák megismeréséhez, az azokban rejlő értékek 
integrálásához. 

10.Hogyan és kik számára fogják továbbadni a megszerzett tudást és 

tapasztalatokat? 

A Támogató Programban való részvétel részleteit és a folyamatban megszerzett tudást, az 
eredményeket több célcsoporttal is megismertetjük, hiszen a fiatalokkal folyó munka nem 
elszigetelten önkormányzati feladat, hanem az önkormányzat külső partnereivel történő 
együttműködéssel valósítható csak meg eredményesen. Ezért az eredményeket és a 
megszerzett tudást az alábbi célcsoportok számára disszemináljuk: 
- a helyi fiatalok, illetve az őket képviselő fiatalok csoportja  
- a város vezetőinek 
- a fiatalokkal foglalkozó civil szervezetek képviselőinek 
- a helyi közoktatási intézmények vezetőinek, képviselőinek 
- kulturális-, szabadidős és szórakozási lehetőséget biztosító intzémények/szervezetek 
képviselőinek. 
A tudástranszfer célcsoportonként megvalósított kerekasztal beszélgetés, tájékoztató és a 
feladatok, célok továbbgondolását segítő brainstorming keretében valósul meg. 
Nógrádi Zoltán polgármester úr a támogató program részleteiről folyamatos tájékoztatást 
kapott, a tudásmegosztásra szervezett alkalmak az Ő jelenlétével kerülnek megvalósításra. 

11.Mit ítélnek még hasznosnak megosztani a fentieken kívül azokkal, akik 

elolvassák a beszámolót? 

- A BEVONT MUNKATÁRSAK EGYÉNI ERŐSSÉGEIRE ÉS FEJLESZTENDŐ TERÜLETEIRE VILÁGÍTOTT RÁ A FOLYAMAT 

- RENDKÍVÜL JÓ HATÁSSAL VOLT A CSAPAT- ÉS KÖZÖSSÉGÉPÍTÉSRE 

- AZ ONLINE ÉS SZEMÉLYES KONZULTÁCIÓS ALKALMAK, KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEK ÉS TÁJÉKOZTATÓ NAPOK 

LEHETŐSÉGET ADTAK SZAKMAI FEJLŐDÉSRE, VALAMINT NETWORKING-RE 

- ELŐSEGÍTETTE A TELEPÜLÉSEN IFJÚSÁGI MUNKÁVAL FOGLALKOZÓ MUNKATÁRSAK JÖVŐORIENTÁLT 

GONDOLKODÁSÁNAK KIALAKÍTÁSÁT, SZEMLÉLETVÁLTÁSÁT  

Mórahalom, 2022.12.19.  


