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Tisztelt Közgyűlés!
Nógrád Megye Önkormányzata ifjúsággal kapcsolatos feladatainak ellátásához a közgyűlés
63/2005. (V. 26.) Kgy. határozatával elfogadott középtávú ifjúságpolitikai koncepció szolgál
alapul. E program alapján évente, konkrét feladatokra lebontott cselekvési terv készül,
melynek végrehajtásáról a következő évben tájékoztatást kap a közgyűlés.
Tájékoztató a 2011. évi ifjúságpolitikai cselekvési program végrehajtásáról
2011 májusában került lebonyolításra – a megyei közgyűlés kezdeményezésére megrendezett
– Európa Nap és a megyeszékhely, Salgótarján várossá nyilvánításának közelgő évfordulóján
a „90 éve Európa szívében” rendezvény.
Az év közepén pályázat került benyújtásra a Nemzeti Erőforrás Minisztériumhoz, a megyei
esélyegyenlőségi iroda működtetésének elnyeréséért. A „Palóc Esély” című pályázat sikere
lehetőséget adott arra, hogy a projekt egyik kiemelt célcsoportjaként számon tartott nógrádi
gyermekek és fiatalok közösség építésében aktívabb szerepet játszhassunk. Így történt ez a
2011-es Tini Parlamenten, a Pályaválasztás Kiállításon, „Palócföldön is adj esélyt a
szeretetnek” és az „Esélyórák roadshow” programsorozatában is.
A hozzám érkezett visszajelzések alapján elmondható, hogy a felpörgetett projektsorozat a
várakozásoknak megfelelő, magas színvonalú volt, ami a diákok ismereteinek és
szemléletének bővülését eredményezte.
2011. évben már sikerült pályázati forrásokat (EH) is bevonni az ifjúsági feladatok
megvalósításához, így a cselekvési programban szereplő diákönkormányzatok találkozója is
ennek keretében került lebonyolításra.
Javaslat a 2012. évi ifjúságpolitikai cselekvési programra
A közgyűlés feladatkörének megváltozása mellett is – a megyében működő ifjúsági
közösségek munkájának igény szerinti elősegítése érdekében – kiemelt cél, hogy a fiatal
generáció mélyebb ismereteket szerezzen szülőföldjéről, Nógrád megyéről. Továbbá
megismerkedjen az ifjúság Nógrád megye nevezetességeivel, kulturális és történelmi
örökségeivel, valamint különböző, a társadalmi problémákkal foglalkozó kérdésekkel.
A tanulók körében nagy népszerűségnek örvend a „Gyermeki Jogok Hetén” a mára már
hagyománnyá vált, a megyei diákönkormányzatok vezetőinek szervezett „Nógrádi Tini
Parlament”. A különböző előadásokkal hatékonyan elő lehet segíteni a diákok munkáját,
valamint lehetőség nyílik megismertetni őket környezetük és a világ fontos kérdéseivel.
Mindezek, valamint a megyei önkormányzat költségvetési helyzetét figyelembe véve
javaslom, hogy a megyei esélyegyenlőségi iroda – amennyiben működtetése újabb pályázati
lehetőséggel biztosított lesz – saját költségvetése terhére a következő rendezvényeket
szervezze meg 2012. év folyamán:
− a diákönkormányzatok képviselőinek találkozója
− az Európa Nap,
− „Ki tud többet Palócországról?” elnevezésű vetélkedő,
− „Öreg kontinens fiatal polgárai” című vetélkedő.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT
a 2011. évi ifjúságpolitikai cselekvési program végrehajtásáról szóló tájékoztató
elfogadására,
a 2012. évi ifjúságpolitikai cselekvési programra
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2011. évi ifjúságpolitikai cselekvési
program végrehajtásáról szóló tájékoztatót jóváhagyólag tudomásul veszi.
2. A Közgyűlés a 2012. évre vonatkozó ifjúságpolitikai cselekvési programot a határozat
Melléklete szerint elfogadja. Utasítja elnökét, valamint a főjegyzőt a program
végrehajtásához szükséges intézkedések megtételére, továbbá arra, hogy adjanak
tájékoztatást a Közgyűlésnek az éves program megvalósításáról.
Határidő: folyamatos, illetve legkésőbb a közgyűlés 2013. februári ülése
Felelős: Becsó Zsolt, a megyei közgyűlés elnöke
dr. Barta László, megyei főjegyző
Salgótarján, 2012. május 23.

Becsó Zsolt

A …/2012. (... ...) Kgy. határozat melléklete
Nógrád Megye Önkormányzatának
Ifjúságpolitikai cselekvési programja
és az ifjúsági feladatok támogatása a 2012. évre

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlés a megyei esélyegyenlőségi iroda útján, valamint
annak

költségvetése

terhére

támogatja

a

következő

megyei

ifjúsági

programok

megszervezését:
a) a megye középfokú oktatási intézményeiben működő diákönkormányzatok (DÖK)
találkozója;
b) az Európa Nap;
c) a megyében működő középfokú oktatási intézményekben tanuló diákok részére az
„Öreg kontinens fiatal polgárai” című vetélkedő; valamint
d) a megyében működő középfokú oktatási intézményekben tanuló diákok részére a „Ki
tud többet szülőföldjéről?” című vetélkedő.

Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
dr. Barta László, megyei főjegyző

Salgótarján, 2012. június 7.

