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 I. Bevezetés  
 
Tisztelt Képviselıtestület! 
 
Az Ifjúságpolitikai koncepciót a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat 2003. február 7-ei 
ülésén módosította, és azt egységes szerkezetbe foglalva Bordány Község Önkormányzatának 
elfogadásra javasolja. 
 

 
Kiss-Patik Péter 

ifjúsági polgármester 
 
Kedves Barátaim! 
 
Az ifjúságpolitikai koncepció célja a Bordányban élı fiatalok számára egy tudatosan 
megtervezett, életük minden területét lefedı jövı megteremtése. Ennek érdekében a 
koncepció megalkotásában résztvevık helyzetelemzést végeztek, majd a tényekbıl kiindulva 
építették fel a rövid, és középtávú célokat. 
Reményeim szerint a szakemberek és a fiatalok együttes munkája egy valós igényeken 
alapuló, konkrét feladatokat megfogalmazó koncepciót eredményezett, amely noha soha sem 
lesz tökéletes, rendszeres és közös munkával építıen hat majd a bordányi fiatalok életére. 

Nagyon fontos, hogy az ifjúsági és az ifjúságot segítı civil szervezetek megerısödjenek, 
rendszeres segítséget kapjanak mind az önkormányzattól, mind annak intézményeitıl. 
Szükségszerő, hogy minél több kortárssegítı kapcsolódjon be a helyi ifjúsági életbe, 
jelentısen növekednie kell a felnıtt segítık számának is. 

Felül kell emelkedni minden szervezetnek és intézménynek a sokszor valós, de a település, az 
ifjúság érdekei számára érdektelen vitákon, ellentéteken, és össze kell fogni a közös cél 
érdekében. Decentralizálni kell az erıviszonyokat, élni kell a már meglévı lehetıségekkel. 
Minden területen meg kell találni azokat a színtereket, amelyek a maguk területén generáló 
erık lehetnek. 

A fenti, és a koncepcióban már részleteiben kidolgozott célok érdekében létre kell hozni egy 
olyan „vegyes összetételő” –minden fél érdekeit szolgáló- állandó munkacsoportot, amely 
hatékony mőhelymunka keretében felvállalja a koordinálói szerepet, pontosan azért, hogy a 
következı oldalakon papírra vetett törekvések valósággá is váljanak. 

 

Bordány, 2001. május 16. 

 
    

Tanács Gábor 
ifjúsági referens 
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II. Helyzetleírás 
 
Bordány község lakossága 3123 fı (2002. évi adat). Ebbıl a 24 év alatti fiatalok 
száma 1036 fı.  
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A fiatalok korcsoportonkénti megoszlása 

 
1. Önszervezıdés, civilség, demokrácia 

Jelenleg két, az ifjúságot mozgató civil szervezet van a faluban a Szent István 
Cserkészcsapat és a Kulturális és Szabadidıs Egyesület. A cserkészcsapat több 
éve szünetelteti mőködését, a Kulturális és Szabadidıs Egyesület (továbbiakban: 
KUSZA) jelenlegi taglétszáma 40 fı.  
A fiatalok demokráciára való nevelése két, az ifjúságért mőködı szervezetben 
való aktív közremőködés útján valósulhat meg.  Az ifjúsági demokrácia helyi  
alappillérei az Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola Diákönkormányzata és a 
Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat (továbbiakban: GYIFÖ). 
 
2. Oktatás, nevelés 

A településen Napközi Otthonos Óvoda és Általános és Alapfokú Mővészeti 
Iskola mőködik. Az óvodába járók száma kb. 120 fı, az iskolába járóké pedig 
több mint 300 fı. A közép- és felsıoktatási intézményekbe zömében Szegedre 
járnak be a fiatalok, számuk megközelíti a 200 fıt. 
 
3. Kultúra 

A fiatalok kulturális életének a Faluház hívatott helyet adni. A kulturális élet 
jelenleg elsısorban a Községi Könyvtárra és a Bordányi Mozira korlátozódik. 
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4. Sport 

A sportolási lehetıségek megfelelıek a településünkön. Az Általános és 
Alapfokú Mővészeti Iskola tornaterme és sportpályái mellett, egy 
labdarúgópálya is várja a fiatalokat. 1999. májusában adták át az új sportöltözıt, 
amely higiénikus körülményeket biztosít a sportolóknak. Jelenleg két 
szakosztály mőködik, a Bordányi SK labdarúgó és kézilabda szakosztálya. 
 
5. Szociális helyzet 

A Védınıi és Gyermekjóléti Szolgálat tapasztalatai alapján egyre többen 
kerülnek a létminimum határa alá, ez a réteg a középkorosztályt, tehát 
iskoláztató családokat ölel fel. A többgyermekes családok estében nagy anyagi 
megterhelést jelent az iskoláztatás.  
 
6. Egészségügyi helyzet 

Bordányban az I. számú háziorvosi praxis, a II. számú háziorvosi praxis, a Házi 
Gyermekorvosi praxis és a Fogorvosi praxis áll a fiatalok rendelkezésére. Az 
orvosi rendelık modernek, jól felszereltek. 
A községben lakó 0-14 évesek száma 565 fı, velük a Házi Gyermekorvosi 
Szolgálat foglalkozik. A 14-18 évesek száma 172 fı, e korosztály egészségügyi 
ellátását részben a gyermekorvosi, részben felnıtt orvosi szolgálat biztosítja. Az 
I. számú háziorvosi praxishoz bejelentkezett 15-18 éves fiatalok száma kb. 10 
fı, a 18-24 év közötti fiatalok száma közel 140 fı. Krónikus betegség miatt 
fokozott gondozásban részesülık száma a házi gyermekorvosi praxisban kb. 50 
fı, az I. számú háziorvosi praxisban megközelíti a 10 fıt. 
A településen minden évben megrendezésre kerül az egészségügyi szőrıhét.  
 
7. Lakáshelyzet 

Az itt élı fiatalok lakáshelyzete sokkal kedvezıbb, mint a városi fiataloké. Az 
ifjú házasok a szülıknél és esetlegesen albérletben tudnak „fészket rakni”, míg 
nem nyílik arra lehetıségük, hogy saját lakást építsenek maguknak. Az 
önkormányzat által 2002. évben megépített 10 db költség alapon meghatározott 
lakbérő bérlakás jelentısen javítja a célcsoport életkezdési esélyeit. 
 
8. Munkahely, munkahelyteremtés 

Bordányban jelenleg nincs olyan pontos adatbázis, amely naprakészen 
megmutatná a valós munkahelyek számát. Sajnos nincs arra lehetıség, hogy 
pontosan tudjuk, hogy mennyi azon fiatalok száma akik a tanulmányaik 
befejezése után nem tudtak munkát vállalni. Ez azért van így, mert jelenleg a 
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pályakezdı fiatalok, mivel nem kapnak munkanélküli segélyt nem 
regisztráltatják magukat a Munkaügyi Központban. 
 
9. Kapcsolatok 

Az itt élı fiataloknak elégé minimális kapcsolata van, akár a környezı 
települések, akár a magyar, akár a nemzetközi színtereket tekintve. Kapcsolódási 
pontjuk egyenlıre csak a Teleházon keresztül van, ahol az itt mőködı civil 
szervezetek meglévı kapcsolatrendszerére csatlakozhatnak rá. Így elérhetıek 
valamely szinten Magyarország Teleházzal rendelkezı települései, nemzetközi 
szinten pedig a következı országok: Románia (Bordány Község 
Önkormányzata), Svájc, Franciaország, Olaszország (KUSZA illetve DALISZ). 
 
10. Szórakozás, szórakoztatás 

A felmérések alapján az itt élı fiatalok nem elégedettek a helyi szórakozási 
lehetıségekkel. Az Általános Iskola, a Faluház, a GYIFÖ és a civil szervezetek 
alkalomszerő rendezvényei nem elégítik ki a fiatalok igényeit. A Teleház és a 
Bordányi Mozi az a két intézmény, ahol a fiatalok napi, illetve heti 
rendszerességgel találkozhatnak, szórakozhatnak, azonban itt is elég szők a 
szórakozási színskála.  
 
11. Környezetvédelem 

A település csak minimálisan felel meg egy átlag európai polgár 
környezetvédelmi normáinak. Községünkben folyamatban van a szelektív 
hulladékgyőjtés bevezetése, az újrahasznosítható kommunális hulladék győjtése, 
megfelelı tárolása és a feldolgozóláncba való visszajuttatása. Problémát jelent a 
Seregélyes dőlıben kialakított szeméttelepen felgyülemlett több ezer köbméter 
háztartási hulladék, amely válogatás nélkül, veszélyes hulladékokkal (pl.: 
elemek, mezıgazdasági vegyszerek, gyógyszerek) együtt került a hulladéktároló 
telepre, ugyancsak veszélyeztetve a környezetet. Nem megoldott a 
folyékonyhulladék tárolása, ártalmatlanítása, ezáltal napról-napra nı a 
talajszennyezés mértéke. Minden a fiatalokkal készített felmérésben hiányolják 
az esztétikus utcai szemétgyőjtı edények kihelyezését. Évente két alkalommal a 
GYIFÖ papír- és fémhulladék győjtést szervez. A tavalyi évben ennek 
eredményeként 7,95 tonna újrahasznosítható papír, 8,81 tonna fémhulladék 
került beszállításra a MÉH Rt. szegedi telepére. 
A település kiemelt környezeti értéke a Lapéta-tó és környéke, amelyet a szikes 
talaj, a ritka madárfajok miatt érdemes lenne védetté nyilvánítani. 
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12. Európai Unió 

Bordányban 1999-2000. között a Dél-Alföldi Ifjúsági Szövetség keretei között 
Európai Uniós Tájékoztató Iroda mőködött. Az iroda rendszeres felméréseket 
végzett, amely alapján megállapítható, hogy az adott idıszakban a bordányiak 
egyáltalán nem voltak felkészülve az uniós csatlakozásra. Mivel ez idıszakban 
az iroda is megszőnt, az unióval kapcsolatos mindennemő tájékoztatás csak a 
falugazdász által szervezett mezıgazdasági fórumokra korlátozódik. 
Tapasztalataink szerint a helyi fiatalok egyáltalán nincsenek felkészülve az EU-
csatlakozásra, nyelvtudásuk nem megfelelı.    
Az EU-val kapcsolatos bármilyen információhoz a teleházban, az interneten 
keresztül juthatnak a fiatalok. 
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III. Tennivalók, célkitőzések, programtervek 
 
A következıkben felsorolt tennivalók, célkitőzések, programtervek a 
rendelkezésre álló adatok alapján kerültek meghatározásra, elsısorban a 
Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat, a Kulturális és Szabadidıs Egyesület, 
valamint az ifjúsági referens látószögén keresztül kerülnek bemutatásra. A 
felvázolt anyag nem teljes, sok esetben kiegészítésre, javításra szorulhat. 
 
1. Önszervezıdés, civilség, demokrácia 

Mindenképpen létfontosságú a helyi ifjúsági civilszervezetek megerısítése, 
anyagi és erkölcsi támogatásának a szinten tartása, esetleges növelése. 
Lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy a korábban országos szinten is jól 
mőködı Szent István Cserkészcsapat újra mőködjön és az általa felkarolt 
fiatalok száma megközelítse az 1993-as évi adatokat.  
Újra kell éleszteni egy, a korábbi Gyermek- és Ifjúsági Szervezetek 
Érdekegyeztetı Tanácsa elvén mőködı fórumot, ahol kiemelt szerepet kell, 
hogy kapjon a nagyobb önállóságot kapó Diákönkormányzat és a Gyermek- és 
Ifjúsági Önkormányzat. Mindkét önkormányzati szervezıdésnek fel kell vennie 
a kapcsolatot kistérségi és regionális szinteken mőködı ernyıszervezetekkel.  
Szükséges olyan rendhagyó, meghatározott idınként ismétlıdı, egymásra épülı 
képzések, foglalkozások meghonosítása, amelyek gyakorlati elemeken keresztül, 
játékos környezetben ismertetik meg -és szituációs helyzetekben gyakoroltatják- 
a fiatalokkal a demokráciát.  
Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy minden intézményen és 
szervezıdésen belül a döntések demokratikusan, a meghatározott testületek 
jóváhagyásával történjenek. A döntésekrıl, megbeszélésrıl emlékeztetıt kell 
írni, amelyet a Községi Könyvtárban bárki számára hozzáférhetıvé kell tenni. 
Meg kell valósítani a munkaértékelés olyan szintjét, amelyben lehetısége van 
minden egyes résztvevınek véleménye ıszinte (direkt és rejtett retorzióktól 
mentes) elıterjesztésére. Ez azért fontos, hogy a fiatalok elıtt álló példák 
megerısítsék a sokszor csak elméletben tanultakat. 
 
2. Oktatás, Nevelés 

Az oktatás, nevelés témakörével Bordány Község 1997-2003 évekre szóló 
oktatási koncepciója foglalkozik részletesen. A koncepció kiegészítı eleme lehet 
a mellékletben csatolt, az Iskolaszék által készített szakmai anyag. 
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3. Kultúra 

A kultúra témakörében három intézményünk érintett igazán a Faluház, a 
Községi Könyvtár és a Bordányi Mozi. 
 
a) Faluház 
A Faluház a Teleház beköltöztetésével még inkább az ifjúsági élet központjává 
vált. Szükséges, a fiataloktól sokszor távol álló kultúra ideköltöztetése is. 
Ahhoz, hogy a Faluház, mint kulturális központ funkcionáljon, egyrészt szorosra 
kell főzni a kapcsolatot a Mővészeti Iskolával, havi rendszerességgel 
kiállításokat, elıadásokat kell szervezni az általános iskolások munkáiból, azok 
bevonásával; másrészt be kell szerezni a szükséges eszközöket (pl.: térelválasztó 
elemek, paravánok), fel kell újítani a színpadot, meg kell kezdeni az 
audiovizuális eszközök cseréjét, újak beszerzését. 
 
b) Községi Könyvtár 
A könyvtár ellátottsága megfelelı, biztosítva van a szakmai irodalmon kívüli 
könyvekhez, magazinokhoz, újságokhoz való hozzáférés. A tagsági díj mindenki 
számára nagyon kedvezı. Azonban szükséges a könyvtár informatikai 
fejlesztése, idıszerő egy újabb számítógép beszerzése, az internethez való 
hozzáférés biztosítása. A hatékony munka érdekében esedékes egy könyvtári 
szoftver beszerzése is. Meg kell oldani a könyvtár rendszeres hétvégi nyitva 
tartását, amely a középiskolás, kollégiumban tanuló diákok számára kiemelt 
fontossággal bír. 
 
c) Bordányi Mozi 
A mozi még ideig-óráig ellátja a neki szánt feladatot, szerepet. Sokkal nagyobb 
kulturális élményt jelentene egy-egy film, ha megvalósulna a térhangzás (két 
nagyobb teljesítményő hangfallal megoldható, a jelenleg beépített rendszer 
bıvíthetı), és lecserélésre kerülne a vászon. A gépek rendszeres karbantartása 
lehetıvé teszi a mőködést, végsı elhasználódásuk esetén át kell gondolni a mozi 
mőködtetését. A nézıszám jelentısen növekedhetne a büfé újraindításával. 
 
4. Sport 

A település sportja labdarúgás centrikus, ezért szükséges újabb szakosztályok 
beindítása, szervezése. Fel kell mérni az ifjúság igényeit, ezt felhasználva kell 
dönteni arról, hogy mely szakosztályok milyen finanszírozás mellett kelthetık 
életre. Meg kell becsülni azon civil vagy intézményi sportkezdeményezıdéseket, 
amelyek már most is fiatalokat vonzanak.  
A helyi sport támogatására szánt pénzeket minél nagyobb arányban a helyi 
fiatalokra kell elkölteni.  
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Meg kell teremteni annak lehetıségét, hogy akár kisebb baráti közösségek is 
rendszeresen igénybe vehessék a Tornatermet, akár térítésmentesen is. 
Alkalmazkodva a fiatalok életritmusához, esélyt kell adni arra, hogy a késı esti 
órákban is sportolhassanak. Meg kell oldani a szabadtéri sportlétesítmények 
közül a Dózsa téri sportpályák és Park téren található kosárlabda-pálya áprilistól 
októberig történı folyamatos kivilágítását, a legkézenfekvıbb technikai 
megoldásnak látszik, ha az itteni, már kiépített fénytechnika korszerősítését 
követıen, azt a közvilágítás hálózatával kapcsolják össze.    
A Bordányi Sportkör, és helyi sportszakemberek, fiatalok bevonásával 2003. év 
végéig el kell készíteni Bordány Község Sportkoncepcióját.  
 
5. Szociális helyzet 

A szociális helyzet javítására a meglévı életkörülmény különbségek 
csökkentésére átfogó cselekvési tervet kell kidolgozni az érintett szervek 
bevonásával.  
 
6. Egészségügyi helyzet 

A helyi programoknak szorosan kapcsolódnia kell az „Egészséges Nemzetért 
Népegészségügyi Program 2001-2010” feladataihoz, melynek célja a 
magyarországi népegészségügyi problémák megelızése. 

- egészséges életkezdet és gyermekkor biztosítása 
- a fiatal lakosság egészségügyi állapotának felmérése 
- rendszeres szőrıvizsgálatok végzése 
- egészséges táplálkozás támogatása 
- dohányzás visszaszorítása 
- egészségfejlesztés oktatása 
- közegészségügy javítása 
- egészségre ösztönzı programok (pl.: „Életmód Klub) beindítása 
- alkohol-fogyasztás visszaszorítása, drogprevenció 
- egészséges életérzet javítása 
- egészségkultúra fejlesztése 
 

Kiemelt feladatként kell kezelni a halálozás csökkentését: 
- balesetek megelızésével (pl.: elsısegély nyújtási ismeretek oktatásával) 
- keringési, daganatos és szenvedély betegségek megelızésével 
 

Részben folyamatos, egyénre szabott, részben kiscsoportos „akcióprogramok” 
keretében történne a megvalósítás. A b.i.l.d. és a Bordányi Napló az 
ismeretterjesztés és a lakossági tájékoztatás eszközei lehetnek. 
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7. Lakáshelyzet 

A lakáshelyzet témakörével Bordány Község Önkormányzatának 
lakáskoncepciója foglalkozik részletesen. 
 
8. Munkahely, munkahelyteremtés 

Két egymáshoz kapcsolódó adatbázist kell létrehozni annak érdekében, hogy 
minél több fiatal, minél gyorsabban munkahelyhez tudjon jutni. Az egyik 
adatbázisnak tartalmaznia kell a helyi állandó és alkalmi munkalehetıségeket, 
munkahelyeket, míg a másiknak a munkát vállalni szándékozó fiatalok nevét, 
elérhetıségét. Meg kell vizsgálni annak lehetıségét, hogy hogyan lehet 
kapcsolódni a Munkaügyi Központ állás ajánlatokat tartalmazó adatbázisához, 
illetve milyen módon lehet bevonni a közvetítı feladatokba az internet adta 
lehetıségeket. 
 
9. Kapcsolatok 

A kiterjedt ifjúsági kapcsolatok kiépítésében elsı helyen kell említenünk az 
ifjúsági csereturizmust, amelynek beindításával szinte egy év alatt óriási 
eredmények érhetık el. A turizmusfejlesztés több területen pozitív elırejutást 
eredményezhet (sport, kultúra, oktatás, nevelés, civilség, stb.) 
A turizmus beindításához és fejlesztéséhez szükség van egy olcsó, európai 
szintő, komfortos ifjúsági szálláshely kialakítására. Jelenleg két megoldás 
körvonalazódik, a Faluház tetıterének vagy az Önkormányzati Étterem 
tetıterének ilyen célú beépítése. Pályázati forrásból a beruházás nagy rész 
finanszírozható. Tourinform iroda mőködtetésére (Teleházra építhetı 
tevékenység). Fel kell használni az önkormányzat, a teleház és a civil 
szervezetek már meglévı, kiépített kapcsolatrendszerét. 
 
10. Szórakozás, szórakoztatás 

A fiatalok szórakozásához elengedhetetlenül szükséges egy multifunkcionális 
közösségi tér kialakítása. Ideális lenne, ha a több helyiségbıl álló lehetıleg 
önálló „intézmény” biztosítani tudná a következı közösségi tereket: 

► ifjúsági iroda 
► információs központ           „teleház funkció” 
► informatikai bázis 
► „küzdıtér” és „kultúrtér” 
► mini szórakoztató központ 
► alkohol és füstmentes büfé 
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Amíg ez az elképzelés megvalósul, élni kell a már adott lehetıségekkel, a 
Faluház adottságaival.  
 
Természetesen napirenden kell tartani az épület folyamatos, rendszeres 
felújítását, fejlesztését az elıtér komfortosítását. Szükséges a büfé (alkohol és 
füstmentes) beindítása. A Teleház és a büfé elıtti tér, elsısorban az ifjúság 
szükségleteihez igazodva történı hasznosítása. (Pl.: mőanyagvásárok 
megszüntetése, esetlegesen a nagyterembe való költöztetése.) 
Az ifjúsági park létrehozását a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat több éve 
tervezi. Céljuk egy szabadtéri szórakoztató központ, bázis kiépítése, ahol a 
fiatalok rendezvényeket szervezhetnek, találkozhatnak, beszélgethetnek, 
sportolhatnak, szórakozhatnak stb. Több helyszín került szóba, ezek a Deák tér 
és a Park tér. Ezek közül a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat a jelenlegi 
helyzetben a Deák teret javasolja, ahol a terület tudatos rendezésével, a sétáló 
utak kialakításával, a parkosított terület kivilágításával, stb. egy esztétikus tér 
valósítható meg. 
Az ifjúság szórakoztatásának kiemelkedı eseménye a Gyermek és Ifjúsági Nap 
és a Nyári Napközis és Faluvédı Tábor. Megfontolás tárgyát kell képeznie a 
KUSZA által szervezett tábor évenként kétszer egy hetes (jelenleg egy hetes) 
idıtartamban történı megrendezésének, amely bizonyos szinten szociális 
feladatokat is megold. 
 
11. Környezetvédelem 

Az érintett szakemberek bevonásával 2003. év végéig el kell készíteni Bordány 
Község Környezetvédelmi Koncepcióját, amelyben rögzíteni kell azokat a 
pontokat, ahol a fiatalok be tudnak kapcsolódni a környezet védelmébe. Létre 
kell hozni, olyan munkacsoportokat, mőhelyeket ahol a tudatos 
szemléletformálás megkezdıdhet. Kiemelt szerepet kell adni az Általános és 
Alapfokú Mővészeti Iskolának és a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzatnak. 
 
12. Európai Unió 

Megvizsgálva a MEH EU-kommunikációs stratégiáját, cselekvési tervet kell 
készíteni a fiatalok bevonásával arra, hogy milyen módon tudunk 
leghatékonyabban információkat eljuttatni direkt módon a fiatalokhoz. Célszerő 
lenne a helyi intézmények közremőködésével, az internet adta lehetıségek 
kihasználásával egy horizontális és vertikális síkban is mőködı információs 
hálózatot kiépíteni, amely segíti az itt élı fiatalokat -mind a csatlakozást 
megelızıen, mind a csatlakozást követıen- eligazodni az EU-ban. 
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 IV. Megvalósítási ütemterv  
 
A Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat párhuzamosan az ifjúságpolitikai 
koncepció kidolgozásával, attól teljesen független munkafázisban, bevonva 
helyi fiatalokat, szakembereket -négy munkacsoportban- SWOT analízist 
alkalmazva végzett helyzet és célelemzést. A munkacsoportokban született 
eredmények felhasználásával dolgozta ki azt a prioritási sorrendet, amelybıl 
konkrét projekteket készítve lehetıség van a gyors beavatkozásra, és egy a 
fiatalok igényeit kiszolgáló megvalósítási ütemterv készülhet. 
A megvalósításhoz szükséges anyagi erıforrásokat Bordány Község 
Önkormányzatának költségvetésébıl és pályázatokból kell biztosítani.  
Célszerő lenne egy az önkormányzati ciklusban évente azonos összeggel 
támogatott a Pénzügyi Bizottság és a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat 
felügyelete alá tartozó Ifjúsági Pénzalap létrehozása. 
 
A prioritási sorrend a következı: 

1. Ifjúsági Pénzalap létrehozása  
Felelıs: Bordány Község Önkormányzata 
Javasolt határidı: 2003. május 31. 

2. Állandó Ifjúsági Munkacsoport létrehozása  
Felelıs: Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat 
Vállalt határidı: 2003. május 31. 

3. Projektek kidolgozása, Ifjúságpolitikai koncepció rendszeres aktualizálása 
Felelıs: Ifjúsági Munkacsoport, Gyermek- és Ifjúsági 
Önkormányzat 
Határidı: folyamatosan 
 

 Javasolt projektek:  
a) Egészségmegırzı vagy életmód klub beindítása: kiscsoportos tréningek 
b) Diákmunka (nyári munka) közvetítése  
c) Vitaestek szervezése 
d) Erdıtelepítési akció megszervezése 
e) Színház-  és mozilátogatások szervezése  
f) Kapcsolatfelvétel külföldi ifjúsági civil szervezetekkel, ifjúsági 

önkormányzatokkal  
g) Családi vagy baráti fızı bajnokság szervezése 
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 V. Forrásanyag, mellékletek  
 
 
Ifjúsági felmérés összesített eredménye 
Beszámoló a Tornaterem eddigi mőködésérıl 
Faluház 2000. évi beszámolója 
Házi Gyermekorvosi Szolgálat javaslata Bordány Község Ifjúságpolitikai 
Koncepciójához 
I. számú Háziorvosi Szolgálat javaslata 
Iskolaszék szakmai tájékoztatója 
Kulturális és Szabadidıs Egyesület 2000. évi beszámolója  
Kulturális és Szabadidıs Egyesület tájékoztatója Bordány Község 
Önkormányzatának Ifjúságpolitikai Koncepciójához 
Védınıi és Gyermekjóléti Szolgálat javaslata ifjúságpolitikai feladatok 
ellátásához  
„M ővelıdés”, „Szabadidı”, „Életmód”, „Európa” munkacsoportok 
SWOT-analízis táblái 
Kivonat a Közjóléti Bizottság 2001. június 21-én megtartott ülésének 
jegyzıkönyvébıl 
Kivonat a Bordány Község Önkormányzatának 2001. június 25-én  megtartott 
ülésének jegyzıkönyvébıl 
 
 


