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Általános ismertető
A Polip Ifjúsági Egyesületet fiatalok és ifjúságfejlesztők alapították 2004-ben, amely folytatta
az 1998-ban létrehozott Polip Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda tevékenységét. 2007 óta
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával feladat-ellátási szerződés alapján működünk
együtt, illetve 2017 óta közművelődési megállapodás keretében közművelődési feladatokat is
ellátunk.
Célunk a fiatalok igényeire épített segítségnyújtás a mindennapi életük során felvetődő
problémáik megoldásában. Személyes és közösségi kompetenciáik élményalapú fejlesztése,
felkészítés az aktív társadalmi szerepre, hogy cselekvő, tudatos résztvevői legyenek sorsuk,
életük alakításának, kiteljesítésének. Találkozási lehetőséget biztosítunk, és értékteremtő
programokat szervezünk a fiatalokkal közösen. Szekszárd központjában található irodánk és
közösségi terünk számos szolgáltatást nyújt a gyermek, az ifjúsági és a fiatal felnőtt korosztály
számára.
Az önkéntesség (hazai és külföldi) központi szerepet tölt be egyesületünk életében, közel 12
állandó önkéntes fiatal segíti munkánkat.
Szolgáltatásaink:
Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda: Internetkávézó irodai szolgáltatásai
(fénymásolás, nyomtatás, szkennelés, internethasználat); tanácsadások: jogi/diákjogi;
munkaerő-piaci; pályaorientációs; pályázati; fiatalok mobilitási lehetőségei témában;
kultúra, szállás, tanulás, képzés, albérlet, civil ügyek
Diáktanya - Közösségi Tér: játékok, leckeírás, zenehallgatás, társalgási klubok,
szakmai és idegen nyelvű minikönyvtár
Fiatalok érdekképviseletének támogatása: Nemzeti Ifjúsági Tanács tagja, Gyermek- és
Ifjúsági Önkormányzatok Társasága – partnerség, Szekszárdi Ifjúsági Önkormányzat
(SZIFÖN)- szakmai támogatás, Szekszárdi Civil Ifjúsági Fórum alapító tag
Közösségfejlesztés: Önkéntes Klub Szekszárd (ÖKSZ)
EVS küldő, fogadó, koordináló szervezet, EURODESK partner
Nemzetközi kapcsolatok, külföldi partnerszervezetekkel aktív részvétel különböző
projektekben
Foglalkoztatási Információs Pont
Ezen szolgáltatásokat egészítik ki a különböző értékteremtő szabadidős programok,
képzések, fejlesztések, tréningek, kiállítások, rendezvények:
Tréning jellegű rendezvények, programok, folyamatok a fiataloknak, fiatalokkal
foglalkozó szakembereknek: Erasmus+ képzés, Tolna Megyei Diákparlament,
Demokrácia Tábor, Önkéntes felkészítés, Helyi ifjúsági munka workshop
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Felkereső ifjúsági munka, kitelepülés: Diáknapok, iskolai foglalkozások,
osztályfőnöki órák, diákönkormányzati ülések, falunapok, városi rendezvények,
partnerszervezetek rendezvényei
Tanoda: hátrányos helyzetű tanulók tanulási és személyiségfejlesztési
támogatása, szabadidős programok
Értékteremtő szabadidős programok:
Nyárnyitó Buli a Polippal
Interkulturális nap
Társalgási Klubok (angol, német)
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Rendezvényeink
Szakmai gyakorlat Németországban
Időpont: 2018.02.26.
A Polip Ifjúsági Egyesület szervezésében 14 középiskolás tanuló vesz részt Németországban
szakmai gyakorlaton az Erasmus + program keretén belül.
A Szekszárdi Kolping Iskola, a Baptista Esély Középiskola és az AM DASzK Teleki Zsigmond
Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanulói: szakácsok, hegesztők,
festő-mázolók és kertészek.
A szakmai gyakorlatot a
Hansa Produktions Schule
végzik a tanulók. A hátrányos
foglalkozó intézményben nagy
a
diákok
komptenciafejlesztésére,
problémáik megoldására

rostocki Jugendhilfe
középiskolában
helyzetű tanulókkal
figyelemmel vannak

Sokak számára felejthetetlen
repülés, a tenger látványa, a
kellemesen töltött szabadidő.

élmény
az
első
hajókirándulás és a

egyéni

és

családi

NIT alakuló ülés
Időpont: 2019.03.19
2019. március 19-én kedden, a Babits Mihály Kulturális Központ Palánk Termében tartotta meg
a Polip és a NIT a tolna megyei alakuló ülését.
Megyeszerte küldtünk ki meghívót különböző civil szervezetek számára, az ülésen azonban
csak az IFU (Ifjúsági Unió – Szekszárd), a Polip, és a SZIFÖN tagjai vettek részt a NIT
elnökségi tagjain kívül.
A NIT egy országos hálózat, mely ernyőszervezként próbál már évek óta funkcionálni az
ifjúsággal foglalkozó szervezetek között. „A Nemzeti Ifjúsági Tanács mindezek mellett európai
és világszinten is képviseli a magyar ifjúságot, illetve annak álláspontját. A szervezet
megalakulása megnyitotta az utat a magyarországi fiatalok határon túli képviselete, valamint az
Európai Ifjúsági Fórumhoz való csatlakozás előtt.”
A mostani alakuló ülések sorozatának is ez a legkardinálisabb célkitűzése: minél több szervezet
bevonásával elérni az Európai Ifjúsági Fórumhoz való tartozást.
Hegedűs Zoltán, az egyik elnökségi tag, tartott részletes tájékoztatót a NIT-ről, annak
működéséről, valamint az általuk kínált színes program- és tréningpalettáról.
Nagyjából évi szinten 10-15 témából tartanak fenn Budapesten különböző szakmai tréningeket
a 14 és 35 év közöttieknek korcsoportra osztás szerint.

Mivel figyelembe veszik a 2 kor (14 és 35) közti életpálya különbségeket, nagyon sokrétű, amit
kínálni tudnak: tartanak vezetőképzőket (önismereti tréningekkel, kommunikációs
programokkal tarkítva), közéleti mentorprogramokat, annak érdekében, hogy fokozzák a
fiatalok aktivitását, ezzel a témával kapcsolatban. Szívesen segítenek szervezetfejlesztésben is,
mely során egy általuk küldött szakember kitelepül, és az adott egyesület/csoport igényire
szabottan tart tréningeket, ad tanácsokat. Valamint gyakran van lehetőség külföldi ösztöndíj
programokon való részvételre is.
A tolna megyei alakuló ülés második felében, miután lezajlott a résztvevők bemutatkozása, az
általános tájékoztató, valamint a felmerülő kérdések megválaszolása, delegált választást
tartottunk.
A delegált feladata évi szinten néhány alkalommal részt venni a NIT által tartott
rendezvénysorozatokon, képviselni az őt küldő megye szervezeteit, érdekeit, valamint
továbbítani nekik a fontosabb információkat, a Tanács által kínált lehetőségeket.
Az általunk választott tag Istlstekker Ivett lett, a SZIFÖN (Szekszárdi Ifjúsági Önkormányzat)
diák-polgármestere.
Erdélyi Est:
Időpont: 2019.03.20
2019. március 20-án került megrendezésre a Polipba rendszeresen ellátogató fiatalok
kezdeményezésére, a Polip Ifjúsági Egyesület közösségi terében az Erdélyi est elnevezésű
program.
A fiatalok szerették volna megosztani társaikkal az erdélyi osztálykirándulásokon, családi
utazásokon szerzett élményeiket. Többen küldtek be a felhívásra saját készítésű fényképeket,
melyekből színes összeállítás, diavetítés készült, melyet két diák, Antal Krisztián (Comenius
Általános Iskola) és Sipos Napsugár (Garay János Általános Iskola) mutatott be az összegyűlt
érdeklődőknek. A gyerekek az utazásokon megszerzett földrajzi-történelmi tudásuk mellett,
elsősorban saját élményeikről, kalandjaikról meséltek. Többek között sok érdekesség hangzott
el Déva váráról, a Parajdi sóbányáról, Aradról vagy a Medve-tóról, melyek kapcsán sok egyéni
kalandot is megosztottak egymással.

Spontán előadás keretében a gyerekek eljátszották a Gyilkos tó legendáját. A programot egy
kóstoló zárta, a résztvevők erdélyi népi ételekből összeállított vacsorafogásokból válogathattak,
ismerkedhettek eddig nem ismert ízekkel.

TIME TO MOVE – Eurodesk program
Idópont: 2019.05.30-31.
A nemzetközi mobilitási lehetőségek bemutatása, pályázatok, eddigi tapasztaltok bemutatása.
Török önkéntesek bemutatták az önkéntes tapasztalataikat, a külföldi szakmai gyakorlaton részt
vevő diákok – Kolping, Esély Szakképző Iskolából. A SZIFÖN bemutatta működését.
Általános és középiskolások, Családsegítő munkatársai vettek részt a rendezvényen.

Tanévzáró Fesztivál Nyárnyitó Kavalkád
Időpont: 2019.06.13
Nyárnyitó partit szervezett a Polip Ifjúsági Egyesület a SZIFÖN-nel közösen. Többek között
zenekarok léptek fel, versenyeken lehetett rész venni. Az előadók sorát bővítette még A Polip
Ifjúsági Egyesület egyik önkéntese is Ilayda Buse Celik, aki egy török táncházat tartott.
A fellépők között, szerepelt a: Tücsök Zenés Színpad, The Fifth Page, DJ Andrew Beat.

Kalandozás Törökországban
Időpont: 2019.10.03
Ősszel megrendeztük a Kalandozás Törökországban nevű programunkat, ami keretein belül a
török önkéntesek előadásokat tartottak, arról, milyen önkéntesnek lenni és, hogy milyen is
Törökország. Előadást tartott még két magyar diák is, élménybeszámoló jelleggel a
németországi és portugáliai önkéntességről. Az előadások után a diákok különböző műhely
munkákon vehettek részt, mint karkötő készítés, török ételek készítése és az egyik ilyen étel a
Sarma elkésztése, illetve egy játék, amiben jobban megismerhettük Törökországot.

Sportos LeSZEKSZÁRD
Időpont: 2019.10.04
2019.10.04-én a SZIFÖN és a Polip Ifjúsági Egyesület közös szervezésében, ahol az általános
iskoláskorú gyerekek több fajta sporttal is megismerkedhettek, hogy segítsen nekik választani,
mit is szeretnének a sportolni.
Több sportegyesület is összegyűlt, hogy kisebb bemutatókat tartsanak a gyerekeknek. Ezeken
a bemutatókon maguknak a gyerekeknek is volt lehetőségük kipróbálni a sportág bizonyos
elemeit. A Diákok több szekszárdi iskolából érkeztek, mint a Szekszárdi Gyakorló általános
iskola, Dienes Valéria általános iskola, Babits Mihály általános iskola
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IKSZBörze
Időpont:2019.11.12.
A PLACC Közösségi Térben A Polip Ifjúsági Egyesület szervezésében megrendezésre került a
középiskolás diákok számára egy iskolai közösségi szolgálat börze, amin rengetek közösségi
szolgálat töltési lehetőséget nyújtó szervezett jelent meg. A diákok hallhattak kisebb
előadásokat a török önkéntesektől, illetve néhányan részt vehettek az első angol klubunkon is.
Ezek mellett a diákok körül járhatták a kiállítók asztalait is, ahol rengeteget megtudhattak
azokról. A rendezvényen ezek a kiállítók vettek rész: Tolna Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság, Szekszárdi Polgárőr Egyesület, Tolna Megyei Állatvédő Alapítvány, Polip
Ifjúsági Egyesület, Chance a Tolna – Esélyt Tolnának Alapítvány, Ifjúsági Unió, SZIFÖN
Szekszárdi Ifjúsági Önkörmányzat, Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete, Szent
Erzsébet Caritas Alapítvány Szekszárd, Babits Mihály Kulturális Központ Szekszárd.

CSÁO ajándék és adomány gyűjtés
Időpont: 2019.11.25-12.15-ig
A Polip Ifjúsági Egyesület 2019-ben is adománygyűjtést szervez a CSÁO (Családok Átmeneti
Otthona) részére, amit egy ajándék átadó műsoron a rászoruló gyerekek aztán meg is kapnak.
A gyűjtés a Polip közösségi terében zajlott. A gyűjtés célja főként a ruhák és játékok szerzése
volt. Az ajándék átadón a Polip Ifjúsági Egyesületének dráma klubja is fellépett egy kisebb
előadással.

Adventikészülődés
Időpont:2019.12.03.
2019 decemberében megrendeztünk egy a Polip Ifjúsági Egyesület keretein belül lezajló adventi
kézműves foglalkozást. A foglalkozáson a gyerek több mindent is készíthettek festhettek, színes
kartonpapírból készíthettek ötletes dolgokat, mindez Gáspár Kata és a török önkéntesek
vezetésében. A gyerekek a Gyakorló Általános Iskolából érkeztek. A Foglalkozás végén
boldogan távoztak az újdonsült alkotásaikkal.

Önkéntes Kihívás
Időpont: 2019.12.13
Novák Katalin az EMMI család-és ifjúságért felelős államtitkár az Új Nemzedék újratöltve
projektjéhez kapcsolódóan 2016-ban a civil szervezetek számára meghirdette az ÖNKÉNTES
KIHÍVÁST.2018-ban a Mentálhigiénés Műhely kérte fel a Polp Ifjúsági Egyesületet a
csatlakozásra.2019. december 12-én ünnepélyes keretek között átadtuk a stafétát a
Szekszárdkörnyéki Foltvarró Egyesületnek – Acélosné Solymár Magdolna egyesületi elnöknek
és a Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesületének- Kovács Lászlóné elnöknek.
A rendezvényen Letenyeiné Mráz Márta egyesületi elnök bemutatatta a Polip Ifjúsági Egyesület
önkéntes tevékenységét. Török önkéntesek – Ilayda Buse Celik, Seda Erat, Zeynep Ersoy,
Kerem Köse - teljesítenek szolgálatot, akik török kóstolóval és prezentációval mutatták be
önkéntesség területén szerzett tapasztalataikat.
A stafétát átvevő szervezetek is bemutatatták önkéntes tevékenységüket, tagságukat,
programjaikatés vállalták, hogy a jövőben tovább népszerűsítik az önkéntességet.
A stafétát egy éven belül tovább adják majd a szervezetek 3 további civil szervezetnek, így
bővítve azta kört, akik a helyi társadalomban aktívan tevékenykednek a rászorulók, hátrányos
helyzetűekérdekében, tevékenységükkel gazdagítják a helyi közösséget.

Török kulturális bemutató
Időpont: 2019.12.13
A török önkénteseink által készített előadások a török kultúráról is, mint a török ételek, amikből
egyet meg is kóstolhattunk. Az előadás része volt még, hogy az önkéntesek beszéltek arról
számukra mit jelent az önkéntesség, illetve, hogy mit csinálnak itt Magyarországon. Képeket
mutattak a munkájukról, eddigi élményeikről, így megtudhattuk, hogy milyen feladataik
vannak a munkahelyeiken és összességében.

Családok Átmeneti Otthona ajándékműsor
Időpont: 2019.12.18
Az idei évben az ajándékműsort vittük a Családok Átmeneti Otthona nevű szervezethez, a
korábbi évek hagyományain változtatva. Kézműves programot tartottunk a gyerekeknek a négy
török önkéntes részvételével, karácsonyfadíszeket, rajzokat készíttek a gyerekek. Az
önkéntesek és a gyerekek is nagyon élvezték a programot. Ezután megnézhettük az
ajándékműsort a Polip drámacsoportjának előadásában, majd a gyerekek megkapták az
ajándékaikat, amiket adományként gyűjtöttünk össze a gyerekeknek.

Összegzés
A Polip Ifjúsági Egyesület a 2019. évben is a hagyományos programjait tovább folytatta, az
előző két évben Tanodai programban támogatott tanulókat is szerettük volna tovább támogatni,
már pályázati forrás nélkül.
Az első félév folyamán a tanodai tanulóknak ingyenes korrepetálást és fejlesztő foglalkozásokat
biztosítottunk, így tudtuk tartani a kapcsolatot velük.
A török önkéntes (5fő) fiatalok aktívan, kreatívan kapcsolódtak be a Polip helyi közösség
számára szervezett programjaiba, színesítette azokat.
Ingyenes angol és német klubot indított és kézműves foglalkozásokat is megvalósított.
Szakmai gyakorlatra vittünk 14 hátrányos helyzetű tanulót a Szekszárdi Kolping, a Baptista
Esély és a villányi Teleki Középiskolából.
Sikeresen pályáztunk a TOP-HACS pályázaton, így a működés stabilizálásra nyílt lehetőség. 1
fő fiatal munkatársat tudtunk felvenni 2019. novemberében.
A segítő találkozások száma kevesebb, mint a korábbi években, mivel a munkaerő
finanszírozására nem nyílt folyamatosan lehetőség, pályázati forrás.
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A Polip Ifjúsági Egyesület Közösségi terének és rendezvényeinek egész éves látogatottsága
tekinthető meg nemek, illetve korosztályok szerinti eloszlásokban.
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Polip Ifjúsági Egyesület
Munkaterv 2020
Állandó szolgáltatások és tervezett programok
Állandó szolgáltatások:
Internet kávézó szolgáltatás:
7 számítógépen internetezési lehetőség, fénymásolás,
nyomtatás hétfőtől – péntekig naponta: 13.00-17.00 óra
Diáktanya közösségi tér:
Fejlesztő és közösség játékok, csocsó – szabad játék keretében használhatóak a klubvezető
koordinálásával
hétfőtől – péntekig naponta: 13.00-17.00 óra

Klubfoglalkozások:
Hétfő 14.30-17.00 dráma klub
Kedd: 15.00-17.00 angol klub
Szerda: 13.30-15.00 korrepetálás
Csütörtök: 14.00-16.00 kézműves-angol
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Tervezett programok:
PLACC Közösségi tér

2020.01.28.

Kreatív-vintage
technológia
Bemutató
Robotika bemutató

2020.02.13

Robotika bemutató

PLACC Közösségi tér

2020.02.07

Kalandozások Japánban bemutató
Tolnai megyei
diákparlament
Kalandozások
Franciaországban bemutató
Hangoskönyv készítése
Gyöngy, mint ékszer
kézműves foglalkozás

PLACC Közösségi tér

2020.05.25

Tanévzáró-nyárnyitó buli

2020.09.28
2020.10.12
2020.11.10-12

Sportos leSzekszárd
IKSZ börze
Pályaválasztási börzén való
részvétel
CSAO ajándékműsor

PLACC Közösségi
tér/Prométheusz park
Sportcsarnok
PLACC Közösségi tér
Babits Kulturális Központ

2020.01.28

2020.02.28
2020.03.20

2020.03.24
2020.04.02

2020.12.14

PLACC Közösségi tér

PLACC Közösségi tér
PLACC Közösségi tér
PLACC Közösségi tér
PLACC Közösségi tér

CSAO

