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A helyi önkormányzatok felelősséggel tartoznak a településük 
adottságainak hasznosításáért, a helyi értékek védelméért és 
fejlesztéséért. A kistérségi szinten zajló közösségalapú stratégiaalkotásba 
a településen élő, helyi gyermekeket is be kell vonni. Az ÁROP 
2.2.22.”Képzés a konvergencia régiókban lévő önkormányzatoknak” 
projekt keretében megvalósult „Helyi Közösségi Akadémiák” esetében a 
gyermekek bevonása spontán módon – az alkalmazott módszertant 
gazdagítva – történt meg. Az európai jó gyakorlatok (pl. Anglia, Skócia, 
Norvégia) esetében a gyermekek bevonása a stratégiaalkotási folyamat 
egészét végigkíséri, egészen a döntéshozatal fázisáig. A gyermekek és 
fiatalok bevonásának rendszerszintűvé tétele érdekében hazánkban is ki 
kell dolgozni a célcsoport megszólításának és aktív részvételi 
ösztönzésének módszertani elemeit. 

A helyi önkormányzatok felelőssége, hogy a legjobbat legyen képes 
kihozni a település lehetőségeiből, adottságaiból, értékeiket megőrizni és 
fejleszteni. Mindezek elengedhetetlen feltétele a kistérségi közösségi alapú 
stratégiaalkotás, melyben rendkívül hasznos lenne a településen élő 
gyermekek bevonása is. Az ÁROP 2.2.22. „Képzés a konvergencia 
régiókban lévő önkormányzatoknak” projekt keretében megvalósított HKA 
(Helyi Közösségi Akadémiák) programjában spontán módon történt a 
gyerekek bevonása néhány településen, amely így jelentős mértékben 
gazdagította az alkalmazott módszertant. Az Egyesült Nemzetek emberek 
lakóhelyéről szóló második konferenciája (Habitat II) jelentése kimondja, 
hogy: „Különös figyelmet kell szentelni a városok, lakóövezetek és 
szomszédsági körzetek kialakításával foglalkozó részvételi folyamatoknak, 
annak érdekében, hogy a gyermekek és fiatalok biztonságos körülmények 
között éljenek, valamint hogy módjukban álljon érvényesíteni a 
környezettel kapcsolatos ismereteiket, kreativitásukat és ötleteiket” 
(Kézikönyv..., 2009). A stratégiaalkotás során a megkérdezéstől a 
döntéshozatalig találkozhatunk gyerekek bevonásával az európai jó 
gyakorlatokban (pl. Anglia, Hollandia). Skóciában is nagy hagyománya 
van a gyerekek bevonásának a közösségtervezésbe és közösségépítésbe 
(Engaging children..., 2006). Ez Magyarországon sem teljesen ismeretlen, 
több településen kezdeményezések indultak, pl. Alsómocsoládon ifjúsági 
jövőtervező ún. „Jövőszövő műhely” működik. A gyermekek részvétele és 
bevonása során a fő cél: velük, értük. Egy másik nagyszerű 
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kezdeményezés a „Roboktat” gyakorlat-orientált robotika szakkör 
gyerekeknek Budaörsön. 

 
A Helyi Közösségi Akadémia (továbbiakban HKA) programja 
 
A járások, a települési önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, 
gazdasági, kulturális és civil szervezetek bevonásával valósult meg az ún. 
„Helyi Közösségi Akadémia” (HKA) hálózat kialakítása hazánkban 2015-
ben. A kísérleti program 77, pályázati úton kiválasztott helyszínen, az 
5000 főnél kisebb lakosságszámú települési önkormányzatok bevonásával 
zajlott. Trénerként részt vettem a programban, és a 77 település közül 
háromban – Őriszentpéter (1100 fő), Szabadhídvég (830 fő), Szalapa 
(191 fő) – megismerhettem három nagyon sajátságos helyzetben lévő 
magyar kistelepülést. Mindhárom település a Dunántúlon (kettő viszonylag 
közel a Balatoni térséghez) található, de nagyon eltérő adottságokkal és 
lehetőségekkel rendelkezik. A polgármesterek mindhárom településen 
felismerték a program jelentőségét, támogatták, és már a program 
indulása előtt is sokat tettek a településükért, a helyi közösségük 
fejlesztéséért. Tulajdonképpen ez a program azért is nagyon hasznos volt, 
mert megerősítették a polgármesterekben azt, hogy a már elindult 
„irányok”, tendenciák jók, helyesek, így e program során elsajátított 
készségekkel és kompetenciákkal is kibővült a rendelkezésükre álló 
korábbi eszköztár1. Őriszentpéter – a rendszerváltás előtt – az osztrák 
határ közelsége miatt, ún. zárt zónába tartozott, és az elszigetelődése 
miatt évtizedekre visszavetette a település fejlődését. A Schengeni 
szerződés elfogadása óta szabad az átjárás Magyarország és Ausztria 
között. Mindhárom településen négy-négy alkalommal dolgoztunk együtt a 
helyi lakosság agilis résztvevőivel, akik a polgármester előzetes javaslata 
alapján vettek részt a helyi stratégia megalkotásában. Nagyon színes és 
változatos volt a csoportok összetétele, akik a helyi lakosság 
célcsoportjának látásmódját, érdekeit voltak hivatottak képviselni, 
megtanulva ezzel az együttműködést is. 2 

 
  

                                                      
1 Dömötör Ildikó: ÁROP – 2.2.22. „Képzés a konvergencia régiókban lévő 
önkormányzatoknak” Szakmai tanulmány a HKA programban való részvételről: 
Szabadhídvég, Szalapa, Őriszentpéter (p. 3.) 
2 A HKA programról bővebben az alábbi linken: https://trello.com/b/P1kUASvc/hka-
online-kozossegi-oldal-helyi-fejlesztesi-tudastar [2018.01.30]. 
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Nemzetközi tapasztalatok 
 
A fejlett demokráciák sokéves tapasztalataik alapján3 a következőket 
szűrték le a közösségépítéssel kapcsolatban:  

- jó dolgokat, jól kell csinálni a megfelelő közösség(ek) számára,  
- mindezt alkalmas időben és kellő ütemben kell megcselekedni,  
- mégpedig nyitottsággal, etikusan és felelősséggel,  
- megfelelő rendszereket és folyamatokat működtetve,  
- alapértékekre és a helyi kultúrára alapozva,  
- a helyi közösség javára, bevonásával és általa ellenőrzött módon.  

 
Az Egyesült Királyságban a jó gyakorlatokon alapuló jó 

önkormányzatiság alapelvei szerint a sikeres és hatékony együttműködés 
előfeltételei (melyeknek kialakítását a gyermekkorban kell elkezdeni) a 
következők: 

- nyitottság (átláthatóság, „kommunikativitás”, tájékozottság)  
- szolidaritás (méltányosság és támogatás, olyan résztvevők bevonása 
és helyzetbe hozása, akik – hátrányos helyzetük miatt – önmaguk nem 
képesek érdekeiket érvényesíteni)  
- etikusság, integritás, társadalmi felelősség (a közérdek elsőbbsége a 
magánérdekkel szemben, korrupciómentesség, a korrupció aktív 
megelőzése, tárgyszerűség, önzetlenség, tisztesség, részrehajlás-
mentesség, módszeresség, ellenőrzöttség)  
- civil kultúra erősítése (a hétköznapi demokrácia intézményeinek 
működtetése)  
- fenntarthatóság (hosszú távú gondolkodás, a megoldások politikai, 
gazdasági, környezeti, társadalmi, kulturális és technikai 
„jövőképességének” biztosítása)  
- településmenedzsment (a politikai és szakmai funkciók 
összehangoltsága, stratégiai megalapozottság, magas szervezettség, 
közszolgáltatás menedzsment, a szervezeti egységek és szervezetek 
közötti együttműködés, partnerség, erőteljes pénzügyi tervezés és 
kontroll).  

 
Számos nemzetközi jogi dokumentum említi a gyermekek és fiatalok 

részvételen alapuló bevonásának fontosságát az őket érintő kérdésekbe. 
Az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága ösztönzi a gyermekek részvételét a 
települési önkormányzati döntéshozatalban, a helyi szolgáltatások 
tervezésében, megvalósításában és ellenőrzésében. Az ENSZ gyermekjogi 
karta előírja a gyerekek véleményének meghallgatását. 

 
  

                                                      
3 Nagy-Britanniában rendszeresen és módszeresen összegzik a jó helyi önkormányzás 
tapasztalatokon nyugvó alapelveit, lásd például Code of Good Practices for Local 
Government, Office of the Prime Minister, 2009. 
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A kutatás célja 
 
Magyarországon napjainkban a kisközösségek egyre nehezebb helyzetben 
vannak. Ennek nemcsak pénzügyi és gazdasági okai vannak. A 
közösségek összetartozás iránti igénye, a szolidaritás, a 
felelősségvállalás… stb. egyre nagyobb kihívások elé állítják a polgárokat. 
Egyre nehezebben tetten érhető a bizalom, az egymás iránti tisztelet, 
elfogadás, amelyek a hosszú távú fennmaradás elengedhetetlen feltétele. 
Főbb kérdés az, hogy vajon bevonhatók-e a helyi gyermekek a települési 
közösségfejlesztésbe. Milyen eszközökkel tehetjük őket felelőssé a saját 
környezetükért és hogyan motiválhatók arra, hogy részt vegyenek a helyi 
stratégiaalkotásban? Milyen módszerek állnak a kistelepülések 
rendelkezésére annak érdekében, hogy elérjék a gyermekek és fiatalok 
célcsoportját, és hogyan fejleszthetők e célcsoportok releváns 
kompetenciái? A másik fontos kérdés az, hogy a felnőttek hogyan tehetők 
nyitottá a gyerekek igényei iránt, miként fogadhatják el őket partnerként. 
A felnőtt közösségnek kell nyitottá válnia ahhoz, hogy az ott élő 
gyerekeket motiválják, és érdekeltté, felelőssé tegyék saját környezetük 
iránt. Abban az esetben, ha a gyerekek részt vehetnek saját településük 
jövőjének megtervezésében, ez egyfajta elköteleződéssel is jár számukra. 
A felnőttek részéről pedig mindez egy ígéretet feltételez, amit be kell 
tartani. A gyermekek elköteleződése lehet annak biztosítéka, hogy a 
településükhöz kötődő olyan helyi polgárokká váljanak, akik a saját 
településükön képzelik el a jövőjüket és megélhetésüket, ezzel is 
ellensúlyozva a vidéki Magyarország egyre fenyegetőbb elnéptelenedését. 

 
A helyi közösség részvétele a települési startégia-alkotásban 
 
A helyi közösség közreműködő tagjait meg kell tanítani a stratégia közös 
megalkotására, az együttműködésre és összefogásra, mert ezek az 
ismeretek és képességek a továbbiakban széles körben alkalmazhatók 
lesznek a közösség életében. A közösségeket motiválni is kell a 
részvételre – melyre számos eszköz állhat rendelkezésre – pontos 
tájékoztatással megtámogatva.  

Ahhoz, hogy egy település pozitív irányba fejlődhessen, 
elengedhetetlenül szükséges az együttgondolkodás elsajátítása, mert ez 
után lehet hatékonyan stratégiát is tervezni, közös célokat 
megfogalmazni, ami nem magától értetődő folyamat, és nem is csupán 
döntések sorozata. A döntéseknek különböző hatása és következménye 
van, aminek a felelősségét is vállalnia kell az adott közösségnek. Rá kell 
ébredniük a közösség tagjainak, hogy csak együtt vihetik előre a közösség 
ügyét. Az együtt gondolkodás elengedhetetlen feltétele és alapja a 
bizalom, ami nélkül egyetlen közösség sem képzelhető el.  
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1. ábra. A bizalom szerepe az emberi kapcsolatokban 
 
 
 

5.Célok 
 

4.Felelősség 
 

3. Elköteleződés 
 

2. Kommunikáció 
 

1. B I Z A L O M! 
 

(Forrás: saját szerkesztés) 

 
Az ábra alapján jól látható, hogy egy közösség alapja a bizalom, minden 

erre épül, és amely nélkül a közösség működése szinte ellehetetlenül. A 
bizalom előfeltétele a hatékony és eredményes kommunikációnak. Ha a 
közösség tagjai között megrendül a bizalom, annak első és 
legtettenérhetőbb jele, hogy a tagok egymás közötti kommunikációja 
lecsökken, klikkesedés indul meg. Ha a tagok között jelen van a bizalom, 
és az információáramlás is megfelelő, abban az esetben a közösség tagjai 
könnyen és szívesen köteleződnek el egymás vagy egy ügy iránt. Ha 
megvan a bizalom, a kommunikáció és az elköteleződés, akkor mernek és 
tudnak a közösség tagja felelősséget vállalni egymás, a környezet, a 
tetteik iránt. Ha megvan a bizalom, az egymás közötti jó kommunikáció, 
ami az elköteleződést majd a felelősséget is megteremti a részvevők 
között, akkor válik láthatóvá a közös cél és nő a teljesítmény. Bizalom és 
az ebből következő tényezők nélkül egy adott közösség a 
teljesítményének csupán töredékét valósítja meg. Ezért nagyon lényeges, 
hogy a közösség vezetője is tisztában legyen ezzel. 

A fentiekre tekintettel lehet és érdemes a közösség számára a 
változásokat megfogalmazni, megtervezni majd e változásokat 
hatékonyan menedzselni, és megvalósítani. Ehhez figyelembe kell venni 
az adott település adottságait, hagyományait, esetleg mély kulturális 
gyökereit is. Ha a kitűzött célokat szeretnénk elérni, akkor az oda vezető 
utat is közösen akarni kell, ezzel vállalni az ahhoz szükséges képességek, 
kompetenciák megszerzését is. Egy közösség hatékony működéséhez 
elengedhetetlen egy karizmatikus vezető jelenléte is, egy „helyi hős”, akit 
a közösség el- és befogad, aki inspirálja a közösséget és hallgatnak is rá. 
A projekt is ezt támasztotta alá. A közösség tagjai többször is kiemelték a 
munka során, hogy a falu – ha még él és működőképes – azért maradhat 
talpon, mert a polgármesterük mindent megtesz értük. Nagyon jó a 
kapcsolat a falu és a polgármester között is. 

Nagyon lényeges kihangsúlyoznunk azt is, hogy „A cél eléréséhez nem 
csak egy út vezet!” – egy zárt közösség esetében gyakran a fejlődés gátja 
a berögzült megszokás és a sztereotípiák alkalmazása. A fejlődésre, 
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változásra meg kell „érnie” az adott közösségnek, amit ki kell tudni várni, 
és ha ez megtörténik, akkor kezdődhet el a párbeszéd a megvalósítás 
lehetséges útjairól. Amikor nyitottá válik a közösség a változásra, és azt 
saját maga, belülről motiváltan kezdeményezi is, akkor van esély arra, 
hogy az esetleges konzervatív, visszahúzó megszokások helyett a 
haladóbb szemléletű polgárok progresszív megoldásokat javasoljanak. 
Csak akkor léphetnek egy lépéssel tovább, ha ezt a folyamatot a közösség 
is megértette és elfogadta. 
 

2. ábra. A részvételi kormányzás modellje 

 
(Forrás: Sherry Arnstein, 1969: Citizen Participation) 

 
Arnstein 1969-ben alkotta meg a közösségi részvétel létráját, melyben 

nyolc fázisban különíti el a részvétel mélységét a teljes passzivitástól az 
aktív jelenlétig. A létra alsó két szintje fejezi ki az állampolgárok teljes 
passzivitását, majd a következő három szint jelenti a részleges részvételt. 
Ennek tartalmi elemei között az informálás és a felmerült problémák 
kooperatív megoldása található. Arnstein az állampolgári (társadalmi) 
részvétel legitimációjaként értelmezi az informálás szerepét, hiszen 
információk biztosítása nélkül nem lehet részt venni semmiben. Így a helyi 
és központi állam egyik nagyon fontos szerepe, hogy információkhoz 
jutassa a lakosságot és a többi helyi szereplőt. Arnstein a közeledés 
szerepét úgy értelmezte, hogy bár a szereplőknek nincsen döntési joguk, 
de véleményezhetik a döntések előkészítése során az előzetes 
információkat. A partnerség már ennél magasabb fokú együttműködést 
jelent, azonban igazán a nyolcadik létrafok fejezi ki az állampolgárok 
„uralmát”, ahol egyik szereplőnek sincs abszolút kontrollja, minden helyi 
szereplő ugyanolyan jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik. Ez már 
egy magas szintű felelősségvállalást is feltételez a polgárok tagjaitól. A 
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szerző elgondolásában egy társadalomban mindhárom szint 
megvalósulhat, azonban az állampolgárok döntésekben való részvétele 
gyakorlati megvalósításának nincsenek meg a feltételei (Reisinger, 2012). 

 
A gyermekek bevonásának lehetőségei 
 
Ha felelősen gondolkodunk a települések és a gyermekeink jövőjéről, 
akkor gyerekek bevonása a helyi stratégiaalkotásba napjainkban szinte 
megkerülhetetlen, „ezt igazolta az élet” több településen is a HKA-projekt 
megvalósítása során. Megerősített abban, hogy elengedhetetlenül 
szükséges (lenne) a gyerekek bevonása a saját közösségük továbbélése, 
fennmaradása, fejlesztése érdekében. A 77 érintett település 19,5 %-ban 
(14 település) spontán szerveződéssel valamilyen módon a gyerekek aktív 
részeseivé váltak a közösség jövőalkotási folyamatának, annak ellenére, 
hogy a programban ez sajnos tervként sem szerepelt. A legtöbb helyen 
spontán rajzpályázat indult, volt ahol novellát, esszét írtak, vagy olyan 
szlogeneket, amikkel könnyebben „eladhatóvá” tehetnék a településüket a 
közösség facebook oldalán. A település jövőképe, víziója – vagyis, hogy 
milyen környezetben szeretnének élni húsz év múlva – a gyerekek 
számára sokkal természetesebb és könnyebben megoldható kérdés volt, 
mint a felnőttek számára. 

A programban részt vett Őriszentpéteren az általános iskola igazgatója 
is, aki minden alkalommal eljött a workshop-napra. A zárónapra elhozta a 
diákok rajzpályázatának anyagát is, kérve, hogy szavazás döntse el a 
legszebbeket. Az iskolaigazgató elmondása alapján annyira magával 
ragadta őt ez a néhány napos együtt-gondolkodás a településük jövőjéről, 
hogy szeretné ezt a módszert – kicsit átalakítva – bevinni az iskolai 
oktatásba is. Először csak osztályfőnöki órák keretében, aztán később 
valamelyik tantárgy keretében is. Elsősorban azért, hogy a gyerekekben 
jobban kialakíthassák a felelősséget saját jövőjük és – ezen keresztül – 
saját településük iránt. Hiszen, ha a gyerekek magukénak érezhetik a 
településük megoldandó feladatait, és belefolyhatnak saját környezetük 
formálásába, alakításába, akkor talán nagyobb esély lenne arra is, hogy a 
magyar kistérségi települések ne néptelenedjenek el. 

A gyermekek kiemelt célközönséget (célcsoportot) jelentenek a 
társadalomban és a jövőtervezés szempontjából. Ezzel kapcsolatban a 
közigazgatás közszolgáltatási felelősséggel is rendelkezik: pl. bölcsőde, 
óvoda, iskola, közművelődés, sport- és szabadidős tevékenység 
lehetőségének megteremtésével. Ha ez a település méretéből fakadóan 
kötelező feladatként nincs is előírva (kistelepülések esetén), ennek 
ellenére a település lakói igénylik ezeket a szolgáltatásokat, ezért e 
szükségletek kielégítéséről a településnek gondoskodnia kell. A 
közigazgatásnak tehát minden esetben a gyermekek felé is fennáll az 
ellátási felelőssége. 

A közösségi alapú stratégiaalkotás során fontos, hogy a felnőttek 
elköteleződjenek a gyerekek felé egy visszavonhatatlan ígéret nyilvános 
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megfogalmazásával. Mit jelent ez? Ki kell mondani, hogy a felnőttek a 
jövőt a gyermekek részére, az ő érdekükben formálják. Ez egyben a 
felelősség deklarálása is. A stratégia alkotói ezzel a gesztussal 
nyilvánvalóvá teszik, hogy felelősséget vállalnak a településükön a 
gyermekek jövőjéért.  

A gyermekek bevonása a stratégiaalkotásba egy újszerű és merőben 
más szemléletet is behoz a közösség számára. A gyerekek ugyanis olyan 
szemléletmóddal és készségekkel rendelkeznek, amik sok esetben a 
felnőttekre (már) nem jellemző, azonban nagyon hasznos a közös 
gondolkodás során. Ilyen lehet a kreativitás, az új technológiák gyorsabb 
és készségszintűbb befogadása, nyitottság, rugalmasság az új iránt. A 
gyermekek általában érdeklődőbbek, kíváncsibbak, szabadabb 
fantáziájúak, mint a felnőttek, tehát nincsenek olyan korlátok közé 
szorítva, mint a felnőtteknek. 
 

3. ábra. Gyermekrajz pályázat: Őriszentpéter 

 
(Forrás: Miseta Fanni, 9 éves; foto: saját készítés) 

 
A HKA-program során a gyerekeknek feltett kérdések a következők 

voltak: 
 Gondolkodtatok-e azon, hogy milyen településen szeretnétek élni 

húsz év múlva?  
 Mi legyen az, ami változzon, és milyen értékek maradjanak meg?  
 Milyen „értékeket” hagytak ránk a nagyszülők? 
 És mi mit hagyunk majd az unokáinkra? (Rengeteg értéket hagytak 

ránk a nagyszüleink, amiért nekünk már nem kell megdolgoznunk).  
 

Bár a gyerekek kicsit meglepődtek a kérdéseken, látszott, hogy ilyen 
perspektívából még talán nem kellett végiggondolniuk a saját jövőjüket, 
de nagyon gyorsan belelendültek, élvezték a feladatot, és nagyszerű 
megoldások születtek.  
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A gyerekek számára mindez csupán „játék”, de ez a játékos 
együttgondolkodás egyben demokráciát is tanít. Például részvétel, 
vitakultúra, nyilvános megszólalás, beszédkészség, önkifejezés, a másik 
véleményének tolerálása – csak néhány nagyon lényeges eszköz a 
demokrácia megvalósításának tanulási folyamatából. Minél korábban 
tanítjuk meg a gyerekeknek ezeket a kifejezési eszközöket, annál nagyobb 
esélye lesz annak, hogy a saját környezetükért felelősséget vállalni tudó 
és akaró közösségeket építenek ki felnőtt korukban. 

A gyerekek a dolgokat a saját módjukon/szintjükön szemlélik. Őszintén 
megfogalmazzák vagy lerajzolják az elképzeléseiket. A környezetet védeni 
természetes dologgá válik a gyerekeknél, ha jó példát látnak. Ezt kis 
korban lehet könnyen beépíteni, hogy a későbbiekben az igény kialakuljon 
bennük. Fontos szempont, hogy nincsenek „megfertőzve” a felnőttek 
korlátozott gondolkodásmódjával. „Ezt így nem lehet „megcsinálni” – 
hangzik a felnőttek mondata. Mivel a gyerekekben ilyen korlátok nem 
épültek még fel, ezért ők egyszerűen kitalálják és megvalósítják az 
elképzeléseiket (ilyen például a gyakorlat-orientált robotika szakkör 
Budaörsön). 

 
Záró gondolatok, következtetések 
 
A gyakorlat azt igazolta, hogy be kell építeni a különböző 
stratégiatervezési lépésekbe a gyerekek és a fiatalok részvételét. Ehhez 
megfelelő metodikát kell kidolgozni, azaz a megszólítás módszertanának 
kidolgozása – a célcsoport sajátosságainak megfelelően – 
elengedhetetlenül szükséges. Ennek a projektnek a tapasztalata erre is 
ráirányította a figyelmet. Fókuszcsoportként korosztályonként „saját 
nyelvükön” kell őket megszólítani, ezekhez kérdőíveket kell kidolgozni. 

Fontos tanulság, hogy a településről való gondolkodásba mindenkit, de 
a fiatalokat különösképpen be kell vonni, hiszen a maguk eszközeivel, friss 
látásmódjukkal ők is nagyon hasznos véleményeket tudnak 
megfogalmazni, és nem utolsó sorban bele kell, hogy nőjenek egy olyan 
közösségi kultúrába, ahol felelősséget tanulnak és amelyben igény van a 
véleményükre és a részvételükre. 

A gyerekek bevonása egy kistelepülés stratégia alkotásába a közép-
kelet európai országokban még különösen nehéz. Itt ugyanis maga a 
felnőtt társadalom is „gyerekcipőben jár” még, illetve a gyermekjogi 
egyezmény elfogadásával egy időben indult el a demokrácia tanulásának 
útján, amely folyamat még ma is tart. Komoly szemléletváltásra van 
szükség.  

Már vannak ígéretes jelek, például egy jó gyakorlat a közelmúltból: az 
Európa Tanács által szervezett Gyermekjogi Stratégiájának magyarországi 
bemutatásán a kerekasztal beszélgetés felvezetéseként gyerekek mondták 
el saját gondolataikat a stratégia két prioritásáról: a gyermekjogok 
védelme a digitális térben, valamint a gyermekközpontúbb 
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igazságszolgáltatás témakörében (Európa Ifjúsági Központ Budapest, 
2016. május 10.) 

Talán eljön az az idő is, amikor a költségvetés tervezésekor a 
törvényhozók a gyerekek szempontjait is figyelembe veszik majd. A 
gyerekek bevonása a különböző – társadalmat is érintő – témákba, 
elősegítené a generációk közötti távolság csökkentését, a hatalmi 
viszonyok átrendeződését is. Ez a bevonás rengeteg új és nagyszerű 
lehetőséget rejthet magában, de új/más fajta attitűdöt is igényel(ne) a 
felnőtt közösség/társadalom részéről. 

Akár tudatosul egy-egy települést irányító önkormányzati testület 
tagjaiban és a polgármesterben, akár nem: a településük egyfajta 
speciális piacon, versenypályán van. Az erős településnek többek között 
nő a népessége, de mivel a népességnövekedésnek etnikai okai is 
lehetnek, ezt ki lehet egészíteni azzal, hogy az erős településnek nem 
csak a népessége nő, vagy legalábbis nem csökken, hanem a helyi 
foglalkoztatás is bővül. Mondhatjuk, hogy a sikeres településnek nő a 
népességmegtartó képessége. A XXI. század gazdaságfejlődésének fő 
erőforrása a tudás… egy település sikerének a kulcsa tehát a település 
lakosságának a képzettsége, iskolázottsága, az innovációra, a 
fenntartható fejlődésre való képessége. Ennek megszerzésében, 
megtartásában az oktatáspolitika felelőssége mellett jelenleg az Internet 
elérhetősége jelenti a legnagyobb segítséget (Tózsa, 2014). 

Habár a jogszabályi keretek alapvető fontosságúak, önmagukban sem a 
családban, sem az iskolában vagy a közösségben nem képesek elérni a 
hozzáállás és a gyakorlat megváltozását. Ezért lenne létfontosságú 
másfajta stratégiákat bevezetni, ezek között kiemelten hangsúlyozni kell 
az oktatás területén (a tantervbe való felvételét), illetve különböző 
információs, felvilágosító, nevelő programok szervezését, továbbá minden 
gyermekekkel, vagy gyermekekért dolgozó személy rendszeres képzését, 
továbbképzését is. 

Szükség lenne továbbá egy olyan internetes tárhelyre, ami könnyen 
kezelhető és mindenki számára hozzáférhető, ahova a jó gyakorlatokat fel 
lehetne tölteni és gyűjteni.  

A legkézenfekvőbb eszközök a gyerekek megszólítására és bevonására 
az eddigi tapasztalatok alapján: fotó- és videópályázat, novella- és 
esszépályázat bizonyult, mindezeket az adott kor legkorszerűbb 
eszközeivel, a munkájukat díjazásban részesítve. Az eddig megismert 
technikai eszközök azonban folyamatosan bővülnek, finomodnak, 
amelyekkel a gyerekek még jobban motiválhatókká válnak az 
együttgondolkodásra, jövőtervezésre. Mindezek tudatosabb polgárok 
kinevelését eredményezheti, akik ki tudnak állni és akár harcolni is a saját 
és a közösség elképzeléseiért.  

A másik lényeges elem lehet a gyerekek számára a településükön zajló 
önkormányzati tevékenységekbe való bevonás, a különböző területek, 
tevékenységi körök megismertetésével, továbbá a külföldi 
testvértelepüléseken a jó gyakorlatok megismertetésével, a know-how 
itthoni alkalmazásával. Mindennek közösségépítő ereje van, és az új 
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kultúrák, megoldások megismerése mellett együttgondolkodásra, a 
generációk közötti különbségek elfogadására is nevel.  

A gyerekek a körülöttük lévő felnőttektől tanulnak, veszik át a (jó vagy 
rossz) mintákat, ezért nem lehet elégszer hangsúlyoznunk a saját 
felelősségünket a jövő generációja felé. Meg kellene tanítanunk őket arra, 
hogy az általunk elkövetett hibákból tanulva, azokat kijavítsák, azokat 
újra ne kövessék el.  
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