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Zalaegerszeg MJV Önkormányzata Közgyűlésének tagjai

Tisztelt Közgyűlés!
Az Izsák Imre Általános Művelődési Központ ifjúságügyi, két éves, európai uniós
pénzből létrejött Diák-sziget Ifjúsági Iroda projektjének pályázati támogatása 2013.október
31-én lejár, ezért a Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat fontosnak tartja – látva az iroda
sikerességét – egy, a továbbműködést lehetővé tevő megoldás átgondolását és kidolgozását.
A program keretében megvalósításra kerülő tevékenységek a 12-29 év közötti ifjúsági
korosztályok társadalmi integrációjának, iskolai előmenetelüknek, pályaválasztásuknak,
munkaerő piacra való belépésüknek elősegítésére, valamint társas-szociális kapcsolataik
bővítésére, közösségi, közéleti részvételük fejlesztésére irányul.

A projekt során

hangsúlyozódnak azok a területek, amelyek a fiatalok igényeivel megegyeznek. Ezek a
közösségi terekre, a szabadidő igényes eltöltésére, a családi, közösségi deficitek, a mentális és
önismereti segítségnyújtással kapcsolatos problémákra nyújtanak lehetséges megoldásokat.
A projekt által kitűzött célok, az elmúlt 1,5 év alatt sikeresen megvalósultak. Ezt
szeretném, számokkal is alátámasztani.
Az általános- és középiskolai korosztálynak kínált szabadidős foglakozások közül 6
műhely fenntartása feltétlenül indokolt lenne a fiatalok nagyszámú érdeklődésére tekintettel
(2215 látogatás) és 2 fő pszichológus foglalkoztatására is szükség van az igényelt önismeretiés személyiségfejlesztéshez, problémakezeléshez (1033 látogatás). A 18-29 éves korosztály
munkaerőpiacra való belépéséhez segítséget nyújt az adó-és jogi tanácsadás, amelyet a
fiatalok közül viszonylag sokan (189 fő) igénybe vettek.
Az ifjúságügyi projekt folytatása érdekében szükséges lenne a 2 fő ifjúságsegítő
további

alkalmazása

és

a

Diáksziget

Ifjúsági

Iroda

üzemeltetése.

Az

ifjúsági

irodamunkatársainak kimutatása szerint az alábbi tételekkel számolva
 (ifjúsági iroda működtetése (rezsi),
 2 fő ifjúságsegítő foglakoztatása,
 szabadidős műhelyvezetők foglakoztatása,
 szabadidős műhelyek anyagköltsége,
 pszichológusok foglalkoztatása,
 adó-jogi tanácsadók foglalkoztatása,
 negyedévente1 eseti rendezvény költsége)
a működtetés együttes költségvonzata 2013. 11.01-től 2014. 12.31-ig közel 13.000.000.-Ft.

Jelenleg nincs tudomásunk arról, hogy lenne olyan pályázati kiírás, amely biztosíthatná a
projekt továbbvitelét.
A Diák Sziget Ifjúsági Iroda különösen fontos a ZVDÖK életében is, ugyanis
gyűléseinket ott tartjuk, bizonyos programjaink e helyszínen kerülnek megrendezésre, mi is
aktív tagjai vagyunk a szervezett eseményeknek, a közösségi lét beívódott a napi rutinunkba,
munkatársaiktól rengeteg segítséget, szeretetet kapunk. Nem csak iroda, második otthon,
amely közel ideális hátteret biztosít számunkra a kortársainkért végzett munkához.
Tudjuk, hogy a város önkormányzata a saját személyi és tárgyi potenciáljával,
programok támogatásával eddig is segítette az iroda tevékenységét. A jövőt illetően azonban
még nagyobb támogatásra lenne szükség.
Határozati javaslat:
A Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat testülete javaslatot tesz Zalaegerszeg MJV
Közgyűlése felé, hogy segítse – lehetőség szerint az Izsák Imre ÁMK projektjén belül, de
minden egyéb más megoldással is – az ifjúsági iroda további fenntartását, valamint
alkalmazottainak foglalkoztatását.
Kérjük az önkormányzatot, hogy kutassa fel az ifjúsági iroda fennmaradásának, működésének
lehetséges alternatíváit.
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