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AZ IFJÚSÁGÜGY JELLEGE 

 
„Az ifjúságügy (…) a szociológusnak 
ifjúságszociológia, a pedagógusnak 

szabadidő-pedagógia, a politológusnak 
szak- és közpolitika, a szociális 

munkásnak sérülékeny társadalmi 
csoportok és egyének védelme.” 

 



IFJÚSÁGÜGY ÉS TÁRSDISZCIPLÍNÁK 

Ifjúságügy politikatudomány 

szociológia 

szociális 
munkatudomány 

Pasztorál-
pszichológia 

mentálhiigéné  

pszichológia 

pedagógia, 
neveléstudomány 



MIT VÁRUNK A FIATALOKTÓL? 

 
„Azt várjuk tőlük, hogy újfajta társadalmi kapcsolatokat 

alakítsanak ki, megtalálják a szolidaritás új kifejezési 
formáit, és a különbözőségekkel való együttélésnek olyan új 

módozatait hozzák létre, amelyek tartalmasabbá teszik 
életüket – miközben újabb bizonytalanságokkal kell 

szembenézniük.”  

(Európai Közösség Bizottsága) 



AZ IFJÚSÁG HELYZETKÉPE 

 
 
 
 



Bizonytalan jövőkép  

Szegénységtől, elszegényedéstől való félelem  

Munkanélküliségtől való félelem 

Motiváció hiánya 

Családi háttér 

Alacsony oktatási színvonal 

Kapcsolati nehézségek, közösségek hiánya 

AZ IFJÚSÁG HELYZETKÉPE 



PARADIGMAVÁLTÁS AZ IFJÚSÁGÜGYBEN 



A CIVIL SZERVEZETEK TÁRSADALMI JELENLÉTÉNEK 
JELENTŐSÉGE ÉS SZEREPE 

„E szervezetek jelentős társadalomszervező és 
érdekartikulációs szereppel bírnak, az 

állampolgárok számára megfelelő keretet és 
lehetőséget biztosítanak az önszerveződésre, 

arra, hogy azonos érdeklődési kör, hasonló 
problémák kezelése, megoldása, meghatározott 
célok elérése, embertársaik megsegítése végett 

létrehozzák saját egyesületeiket, klubjaikat, 
szövetségeiket, kifejezzék igényeiket, 

érvényesítsék érdekeiket.”  



CIVIL SZERVEZETEK ÉS AZ IFJÚSÁGÜGY 



CIVIL SZERVEZETEK FŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE (2010-2015) 



AZ EGYHÁZAK TÁRSADALMI JELENLÉTÉNEK JELENTŐSÉGE 
ÉS SZEREPE 

„Az emberek jelentős része az egyházakat 
elvont hitéleti területnek tekinti és nincsenek 

tisztában azzal, hogy milyen társadalmi 
segítségre számíthatnak a részükről.” 



EGYHÁZ ÉS TÁRSADALOM  



EGYHÁZ ÉS TÁRSADALOM  

1995 és 2004 között nőtt az ifjúsági hitélettel 
kapcsolatos szervezetek száma, de fiatalokat 
integráló erejük már kevésbé volt számottevő, 

aktív tagjaik száma 1997 óta folyamatosan 
csökken. Jelezni kell azonban, hogy az egyházi 

ifjúsági szervezetek egy része továbbra is az 
egyházközséghez, a helyi felekezethez 
kapcsolódva, de nem bejegyzett ifjúsági 
szerveződésként végzi tevékenységét.  

(NIS, 2009.) 



„UNITAS MULTIPLEX” 



KÖSZÖNÖM  
A FIGYELMET! 
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