Múlt, jelen, jövı….. Mobilitás
Galambos Adorján
Igazgató
Igazgató
FHFH-Mobilitá
Mobilitás Orszá
Országos Ifjú
Ifjúsági Szolgá
Szolgálat

Elıbb
Elıbb aa gyakorlat,
gyakorlat, aztán
aztán az
az elmélet….
elmélet…. Hogy
Hogy is
is van
van ez?
ez?

Eu-s ifjúságpolitikai
folyamatok

Magyar ifjúságpolitikai
célok és folyamatok

“Beszéld
“Beszéld el
el nekem
nekem aa múltat,
múltat, ss megismerem
megismerem belıle
belıle aa jövıt!”
jövıt!”
((Konfucius
Konfucius))



1995-tıl, Az EU fiatalokat érintı közösségi
programjának nemzeti irodája.



Hazai ifjúsági célú törekvések állami szintő
megvalósítása, koordináló, összekötı szerep.



2000-tıl regionális ifjúsági szolgáltató iroda
hálózat kialakítása a 7 közig. régióban.



Szakmafejlesztési folyamatok elindítása.

“A
“A jövı
jövı nem
nem fogja
fogja jóvátenni,
jóvátenni, amit
amit te
te aa jelenben
jelenben elmulasztasz.”
elmulasztasz.”
((Albert
Albert Schweitzer)
Schweitzer)

A NEFMI ifjúságszakmai háttérintézménye.
A magyarországi ifjúsági munka és szolgáltatások innovációs és
kompetenciaközpontja.
Ifjúsági és ifjúságsegítı közösségek, szervezetek, ifjúsági szakemberek és
kompetenciáik, továbbá az ifjúsági szolgáltatások fejlesztıje.

Feladataink:


a hazai ifjúsági célú törekvések állami megvalósítása,



az ifjúsági munka és módszertana (nemformális tanulás) társadalmi elismertetése,



ifjúságsegítı képzések és a hozzá kapcsolódó gyakorlati helyek szakmai
támogatása, a tananyagok fejlesztése (TÁMOP 5.4.4.),



szakmai fejlesztı rendezvények, tapasztalatcsere látogatások szervezése,



2010-tıl akkreditált képzıintézményként képzési programok megvalósítása, a
fiatalokkal foglalkozó szakemberek számára,



Youth in Action - Fiatalok Lendületben Program koordinációja (~ 2,5 millió € / év)



Az EURODESK hálózat mőködtetése.

“Az
“Az életben
életben nem
nem az
az jelenti
jelenti aa tragédiát,
tragédiát, ha
ha nem
nem éred
éred el
el aa céljaid,
céljaid,
hanem,
hanem, ha
ha nincsenek
nincsenek céljaid.”
céljaid.”
(Benjamin
(Benjamin Elijah
Elijah Mays)
Mays)



Az átszervezés zökkenımentes lebonyolítása,



az eddig elért eredmények meghaladása, a szolgáltatásaink, programok
folyamatos biztosítása,



részvétel az EU-s ifjúságpolitikai folyamatokban, strukturált párbeszéd,



az ifjúsági szakma presztízsének erısítése, érdekképviseleti funkció,



öndefiníció lezárása…..!!! Kinek szolgáltatok?



a nemzeti ifjúságpolitikai intézményrendszer újragondolása, megerısítése, forrás
allokáció, pályázatkezelı szerep,



ifjúságpolitikai fejlesztı folyamatok további segítése, (pl.: NIS folyamat, Új
Nemzedék Jövıjéért Program) - látni és láttatni a fiatalokat



stratégia partnerség kialakítása, szektorok közötti együttmőködések (horizontális
szakpolitika) közel kerülni a fiatalokhoz,



Részvétel a virtuális ifjúsági munkában… - elérni a fiatalokat



GPS funkció erısítése ☺
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Youth In
In Action
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– Fiatalok
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2007 -- 2013
2013




1. Fiatalok Európáért
1.1.
1.1. Ifjúsági
Ifjúsági cserék
cserék
1.2.
1.2. Ifjúsági
Ifjúsági kezdeményezések
kezdeményezések
1.3.
1.3. Ifjúsági
Ifjúsági demokráciaprojektek
demokráciaprojektek




2. EVS - Európai Önkéntes Szolgálat




3. Fiatalok a világban
3.1.
3.1. EU-n
EU-n belüli
belüli együttmőködések
együttmőködések
3.2.
3.2. Együttmőködés
Együttmőködés aa világ
világ más
más országaival
országaival




4. Ifjúsági támogató rendszerek




5. Európai együttmőködés támogatás az ifjúságpolitika terén

Youth
Youth In
In Action
Action –
– Fiatalok
Fiatalok Lendületben
Lendületben Program
Program
2007
2007 -- 2013
2013



1. Fiatalok Európáért
Beadott / nyertes pályázat: 113/59 (52%)
Igényelt / kiosztott forrás: 1118492 € / 687477€



2. EVS - Európai Önkéntes Szolgálat
Beadott / nyertes pályázat: 82/38 (46%)
Igényelt / kiosztott forrás: 825 788 € / 633 273 €



3. Fiatalok a világban
Beadott / nyertes pályázat: 23/7 (30%)
Igényelt / kiosztott forrás: 159 752 € / 106 228 €



4. Ifjúsági támogató rendszerek
Beadott / nyertes pályázat: 27/6 (22%)
Igényelt / kiosztott forrás: 134 790 € / 84 478 €



5. Európai együttmőködés támogatás az ifjúságpolitika terén
Beadott / nyertes pályázat: 6/3 (50%)
Igényelt / kiosztott forrás: 124 806 € / 50 894 €
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Interszektorális együttmőködések a fiatalok
egészségfejlesztése terén….
….van-e rá szükség?
PSZICHOSZOMATIKUS TÜNETEK ELİFORDULÁSI
GYAKORISÁGA
(százalék)

Soha
%

Ritkán
%

Gyakran
%

Idegesség

18,4

54,3

27,3

Fejfájás

25,6

56,1

18,3

Kedvetlenség

30,6

56,6

12,8

Tenyérizzadás

61,6

29,9

8,5

Gyomor/hasfájás

58,1

34,5

7,4

Alvási nehézségek

71,4

22,9

5,7

Hányinger

70,5

26,8

2,7

Interszektorális együttmőködések a fiatalok
egészségfejlesztése terén….
….van-e rá szükség?
Százezer megfelelı korú férfira és nıre jutó halálozás
halálokok és korcsoport szerint, 2009
(százalék)
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16,1

5,4

27,4

5,0

32,7

4,3

Öngyilkosság

11,3

2,7

23,0

3,5

18,1

4,0

4,5

4,7

10,9

5,0
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7,4

Daganatok

GPS-ként az ifjúságpolitikában

Köszönöm a figyelmet!
www.mobilitas.hu
mobilitas@mobilitas.hu

