
 

 

 

 

Ifjúságügyi projektje 

Zalaegerszeg 



Társadalmi Megújulás Operatív 

Program  

Gyermekek és fiatalok 
társadalmi integrációját segítő 

programok 

Ifjúságügyi komponens 

TÁMOP 5.2.5-B-10/2 



Izsák Imre ÁMK ifjúsági pályázata 

nyert: 

 

 

        79.368.744,- Ft-ot. 



 

 

 

„Itt kiköthetsz”  

Diák-sziget 

ifjúsági és tanácsadó iroda 

kialakítása, közösségépítő és 

közösségteremtő programja 

Zalaegerszegen és a Pacsai 

kistérségben 



12-29 éves korosztály 

  Zalaegerszegi demográfiai mutatók szerint a 
népesség megoszlása: 

 

• 7-14 év: 5827 fő  

• 12-14 év: közel 3000 fő 

• 15-17 év: 1692 fő 

• 18-24 év: 4762 fő 

• 25-29 év: 4038 fő 

 

 kb. 13.500 fő- 9500 tanuló és 4000 már nem tanuló 
fiatal 

 



A projekt kiindulópontja 

 

• Szükségletfelmérés 

 

• Tanulmány a zalaegerszegi tanulók 

mozgáskultúrájáról, szabadidejük 

eltöltéséről 

 

• A zalaegerszegi ifjúsági koncepció  



Szükségletfelmérés eredménye 

• A fiatalok igénylik az életkoruknak megfelelő 
tanácsadást 

• A számítógép negatív hatása 

• A fiatalok szabadidő eltöltési helyei: pláza, 
szórakozóhelyek, utca 

• Nagyon kevés a közösségi tér, klub 

• Kevés az iskolán kívüli szabadidős program 

• Családi, szülői háttér változása 

• Az ifjúságot segítő szervezetek 
összefogására van szükség 

 

 



A pályázat célja: 

 

• Közösségteremtés 

• Közösségépítés 

• Ifjúsági terek létrehozása 

• Nagyszámú szabadidős program szervezése 

• Mentálhigiénés tanácsadás kiterjesztése 

• Kulturális programok szervezése 

• Számítógép használat csökkentése 

• Ifjúsági érdekképviselet erősítése 

• Ifjúságot segítő szakemberek összefogása 

 



  

 A projekt során hangsúlyozódtak azok 

a területek, amelyek a fiatalok 

igényeivel megegyeznek: 

 a közösségi terekre, a szabadidő igényes 

eltöltésére, a családi, közösségi deficitek, 

a mentális és önismeret 

segítségnyújtással kapcsolatos 

problémákra kínáltunk programsorozatot. 



 

• Elsősorban a fiatalok igényei alapján 

összeállított közösségépítő programokkal 

• Új, vonzó közösségi terek kialakításával 

• A számítógép használat csökkentésével a 

közösségépítő programokban való részvétel 

javára 

• A diákönkormányzat hatékony működésével, 

segítők képzésével 

• Munkaerő-piaci tájékozottságot javító 

programok és munkahelyi börzék 

szervezésével 

 

 



 

• A szülői szerepet erősítő, a családi 

konfliktusok megoldását célzó egyéni 

terápiák, konzultációk bevezetésével  

• Mentálhigiénés tanácsadások széleskörű 

elérhetőségével 

• A fiatalok szociális és önálló életvezetési 

készségeinek erősítésével 

• Önismereti, kommunikációs és 

konfliktuskezelési technikák elősegítésével 

• A mozgásalapú fejlesztés 

megismertetésével,mellyel a fiatalok tanulási 

motivációja és készségfejlesztése erősödik. 

 

  

 

 

 

 



      Közösségi terek 



Diák-sziget 

Zala Pláza 













Látogatottság:  

   11.238           

    



Pince-sziget 

Ilyen volt…. 







Ilyen lett….. 



 



 



 



 



 



 





Látogatottság: 
 

 

           4083 

 
 



A két ifjúsági iroda látogatottsága 

2011. novemberétől 2013. 

szeptember 30. között  

          15.321  



A projekt megvalósulása 

   Nagyszámú,  szünidőkben is működő    

változatos, sokféle szabadidő eltöltési és 

tanácsadási lehetőségek biztosításával: 

   3 ifjúsági irodában összesen 13 állandó 

szabadidős foglalkozás heti 22 órában, 12 

tanácsadás heti 25 órában és havi 2-3 

közösségépítő program valósult meg. 

 

 



 Állandó 

közösségépítő      

szabadidős 

foglalkozások 



• Film-kikötő: 326/90 órában 

• Zene-kikötő: 287/90 órában 

• Média-kikötő: 502 általános iskolás+276 
középiskolás/180 órában 

• Báb-kikötő: 470/96 órában 

• Csillagász-kikötő: 1123/180 órában 

• Kézműves-kikötő: 455/90 órában 

• Zöld-kikötő: 632/90 órában 

• Dráma-kikötő: 713/90 órában 

• Számítástechnika-kikötő: 431/90 órában 

• Természetjárás: 539/24 alkalommal 

• Kalandtúrák: 201/12 alkalommal 

 



Szabadidős tevékenységeknél: 

   

   5955 látogatás 



Mentálhigiénés, 

személyiségfejlesztő 

tanácsadások  



 

 

• Önismeret: 789/248 órában 

• Életvezetés: 436/360 órában 

• Aktív relaxáció: 96/70 órában 

• Autogén tréning: 212/90 órában 

• Múlt-kor-kikötő: 1666/326 órában 

• Mozgásfejlesztés: 450/270 órában 

• Zene-terápia: 150/90 órában 

• Tanulást segítő tanácsadás: 730/248 órában 

• Pályaválasztás, pályaorientáció: 565/360 órában 

 
    

 

 



Mentálhigiénés, személyiségfejlesztő 

tanácsadásoknál: 

   5094 látogatás 



Karrier iroda 

 

• Adótanácsadás: 177 fő 

• Jogi, munkajogi tanácsadás: 116 fő 

 

        293 fő 
 



Nyilvánosság 

• 10.000 szóróanyag 

• Rádióban, Zalaegerszeg újságban 

havonta hirdettünk 

• Weblap: diakszigetzeg.hu 

    7899 IP címről  9117 látogatás  

 

 



Eseti 

közösségépítő      

szabadidős foglalkozások 



  

 

 

 

 

 

AMIT BEVÁLLALTUNK: 

• Önkéntes klub-képzés 

• DÖK-műhely diákönkormányzatot segítő 
tanároknak 

• Városi DÖK csapatépítő tréning 

• Iskolai DÖK kommunikációs tréning 

• Városi Diák Nap 

• Gyereknap 

• Szünidő búcsú 

• Csatlakozás az Egerszeg fesztiválhoz 

• Népszokásokra épülő programok  



 

• Bajnokságok: csocsó,darts, Rubik 
kocka,póker, teremfoci… 

• Vetélkedők: humor, gólyavetélkedő… 

• Nyári táborok szervezése 

• Utazás, természetjárás, kalandtúrák 

• Továbbtanulási börze 

• Diákmunka börze 

• Előadások ( bűnmegelőzésről, polgári 
védelemről, drogról stb. ) 

• Beharangozó rendezvény 

• Záró rendezvény 

 



Eseti rendezvényeknél: 

        4131 fő látogatása 



























KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 


