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Az ifjúság európai évéről szóló európai parlamenti és bizottsági határozat elfogadására 2021.
december 20-án került sor. Az ifjúság európai évével az Uniónak négy fő célkitűzése van:

• annak hangsúlyozása, hogy a zöld és a digitális átállás milyen módon kínál lehetőségeket a fiatalok számára;
• a fiatalok segítése abban, hogy tevékeny és elkötelezett polgárokká váljanak;
• a fiatalok számára elérhető lehetőségek népszerűsítése;
• az ifjúsági perspektíva beépítése az Unió szakpolitikáiba.

Javaslatának benyújtásakor a Bizottság felkérte a tagállamokat, hogy nevezzenek ki egy koordinátort, 
aki az Ifjúság Európai Évében a nemzeti részvétel megszervezéséért felel. A Családokért Felelős 
Tárca Nélküli Minisztérium, és a Nemzeti Ifjúsági Tanács évek óta fennálló szakmai együttmű-
ködésének köszönhetően, Faragó Dóra a NIT képviseletében került delegálásra a magyarországi 
nemzeti koordinátori szerepkörre. A Nemzeti Ifjúsági Tanács a magyarországi ifjúsági csoporto-
sulások ernyőszervezete, amely nemzetközi tudás-, kapcsolati és információs tőkével támogatja 
Magyarország fiataljait és képviseli érdekeiket a döntéshozók előtt. Missziónknak tekintjük az 
ifjúságügy fejlesztését és a fiatalok közéleti témák iránti figyelmének felkeltését.

A nemzeti koordinátor feladata 2022 során az adott tagállam nemzeti részvételének megszervezése 
és összefogása. A koordinátor munkáját a hazai stakeholdereket tömörítő Ifjúsági Párbeszéd Nemzeti 
Munkacsoport támogatja. Az Év során megvalósuló programokkal kapcsolatban elvárás, hogy a 
tevékenységek és részvételi lehetőségek hatásának és hagyományának 2022 után is érződnie kell.

A Nemzeti Ifjúsági Tanács szervezésében megvalósuló programok 2022-ben, az Ifjúság 
Európai Évében:

Programindító és programzáró sajtótájékoztató és disszeminációs események: A nemzeti ügy-
nökség (Tempus Közalapítvány), a hazai döntéshozói oldal (Családokért Felelős Tárca Nélküli 
Minisztérium) valamint a Nemzeti Ifjúsági Tanács közös szervezésű nyitó- és zárórendezvényeinek 



célja a projekt tervezett eseményeinek megismertetése, a várható és megvalósult eredmények 
bemutatása a közvélemény számára. 
Tervezett időpontok: 2022. március és 2022. december
 
Helyi szintű (lokális és regionális) programok megvalósítása a fiatalokból álló informális kö-
zösségek és szervezetek, valamint ifjúságszakmai szervezetek bevonásával: A Nemzeti Ifjúsági 
Tanács és az Ifjúsági Párbeszéd Nemzeti Munkacsoport egy nyílt felhívás keretében ötletversenyt 
hirdet fiatalokból álló informális közösségek és szervezetek, valamint ifjúságszakmai szervezetek 
számára, hogy az ifjúság európai évének céljaihoz kapcsolódó eseményeket valósítsanak meg,  
a helyi fiatalok igényeire fókuszáltan.
Megvalósítási időszak: 2022. június – 2022. november
 
Fiatalok Magyarországon – ifjúságszakmai programsorozat 2022 őszén: A Nemzeti Ifjúsági 
Tanács immár hagyománnyá vált rendezvényein (Ifjúsági Munka Konferencia, Digitális Valóságok, 
Roma Ifjúsági Konferencia) igyekszünk minden évben olyan eseményeket szervezni az érdeklődők 
számára, melyek aktuálisan kapcsolódnak az ifjúságot érintő problémákhoz, valamint lehetőséget 
biztosítanak a fiataloknak a fejlődésben és a jógyakorlatok elsajátításában. Ezek mellett speciálisan 
az ifjúság európai évének célrendszeréhez igazodó készségek és képességek fejlesztését célzó 
workshopokat valósítanánk meg helyi és regionális központokban. Az Év fókuszát kihasználva 
szeretnénk bevonni minél több fiatalt nemcsak a rendezvények megvalósításába, hanem már az 
előkészítési folyamatokba is. 
Megvalósítási időszak: 2022. szeptember – 2022. november
 

„Magyar Fiatalok” könyvsorozat: Egy új – neves társadalomkutató szakemberek, valamint az Y.Z. 
ifjúságszakmai folyóirat szerkesztőségének közös kooperációjában megjelenő - ifjúságszakmai 
elektronikus, és nyomtatott könyvsorozat elindítását tervezzük, mely a hazai fiatalok aktuális 
helyzetét mutatja be egy-egy, az év céljaihoz kapcsolódó aspektusból. Ehhez nyílt pályázatot 
hirdetünk egyetemi hallgatók és fiatal kutatók részére egy magyar és angol kétnyelvű tanulmány-
kötet megjelentetése céljából.
Tervezett bemutató időpontja: 2022. december 10.
 
Ifjúság500 ifjúságsegítő felnőttképzés elindítása: A hazai ifjúságszakmában egyedülálló, 
államilag elismert, 500 órás ifjúságsegítő felnőttképzés elindítását készítjük elő, mely a fel-
sőoktatási közösségszervező képzés mellett a hazai ifjúságszakma utánpótlását biztosítja majd. 
Magyarországon jelenleg nem létezik az európai képesítési keretrendszer szerinti önálló ifjúsá-
giszakember-képzés: a felsőoktatás területén a közösségszervező alapszak specializációjaként 
ugyan megjelenik az ifjúságsegítő szakirány, de a magyar társadalom körülbelül egyötödét 
lefedő társadalmi csoporttal foglalkozó szakemberek formális utánképzése így sem biztosí-
tott. Az ifjúsági civil szektor fejlesztése érdekében egy jelentős szakmai és gyakorlati tudást 
átadó felnőttképzés elindítását tűzte ki célul a Nemzeti Ifjúsági Tanács, amely kifejezetten az 
ifjúsági munka elősegítése céljából létrehozott, engedélyezett felnőttoktatási képzés lenne. 
Az összesen 500 óra alatt a különböző korú, előképzettséggel nem rendelkező, de az ifjúsági 
korosztállyal aktívan dolgozó civil szakemberek, közalkalmazottak kapnak általános, sokrétű 
felkészítést munkájuk hatékony végzéséhez.
Tervezett indulás: 2022. május



Nemzetközi partnerségi találkozó az Európai Unió nemzeti ifjúsági tanácsaival: A nemzeti 
ifjúsági tanácsok képviselik és támogatják az önkéntes ifjúsági szervezetek érdekeit, fellépnek 
a fiatalokat érintő kérdésekben. Ezért a Nemzeti Ifjúsági Tanács a magyar ifjúságpolitika sze-
replőivel közösen egy olyan koordinációs eseményt kíván szervezni, ahol Írország, a Benelux 
államok, Közép- és Kelet-Európa ifjúsági tanácsai információt cserélhetnek az Ifjúság Európai 
Évét érintő kérdésekről és az unió ifjúságpolitikájának jelenlegi helyzetéről.
Megvalósulás: 2022. április vége

Vállalkozásoktatás helyzetének felmérése Magyarországon: A vállalkozói ismeretek oktatásának 
igénye egyre fiatalabb korban merül fel, amelyet uniós szinten elsősorban a munkahelyteremtés 
(különösen a fiatalkori munkanélküliség csökkentése; NEET), a versenyképesség és a gazdasági 
növekedés ösztönzése indokol. A felsőoktatási intézményekben meghirdetett, vállalkozói is-
meretekről szóló kurzusok és programok mellett egyre nagyobb hangsúlyt kap a kompetencia 
köznevelési szinten való oktatása is. Ezzel a tendenciával szemben viszonylag kevés empirikus 
kutatás foglalkozik a vállalkozó ismeretek szerepével, a 12-18 éves korosztályra összpontosító 
informális és nem formális vállalkozói oktatással, a fiatalok vállalkozói szándékának értékelé-
sével. Ezért kutatásunk összegyűjti e kompetenciák elsajátítását biztosító iskolai programok, 
gyakorlatok és módszertanok jelenlegi tapasztalatait, felméri az érdekelt felek igényeit és 
meghatározza az oktatási rendszer javításának lehetőségeit.

A YouthPass alkalmazhatóságának, relevanciá-
jának és hatásának felmérése Magyarországon:  
A Youthpass célja a fiatalok és az ifjúsági dolgozók 
foglalkoztathatóságának segítése, tudatosságának 
növelése azáltal, hogy segít az ifjúsági munkában 
és a szolidaritási tevékenység során szerzett kom-
petenciák leírásában, valamint tanúsítványban 
dokumentálja az elsajátított kulcskompetenciákat. 
Érdemes ugyanakkor megvizsgálni a YouthPass 
alkalmazhatóságát, relevanciáját és hatását Ma-
gyarországon. Mennyire támogatja az ifjúsági mun-
kások és a fiatalok foglalkoztathatóságát? Mennyire 
releváns, illetve hasznos a nem formális tanulási 
tevékenységben részt vevő fiatalok számára? Milyen 
a munkaerőpiacon való alkalmazhatósága? Ezekre 
a kérdésekre keressük a választ.
Az eredmények bemutatása: 2022 vége
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