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KONZULTÁCIÓ EREDMÉNYEI  

2016. augusztus 11. 

-Ifjúsággal foglalkozó aloldal– 

 

TÉMA AKTUALITÁSA: 

A mai fiatalokat csak úgy érhetjük el, csak úgy vehetjük fel velük a kapcsolatot, ha olyan 

felületeken szólítjuk meg őket, amelyet ők is követnek. Éppen ezért gondoltunk egy olyan 

aloldal létrehozására, amely a fiataloknak és a fiatalokról szól. Munkánk során prioritásként 

kezeljük a témát, ugyanis a fiatalok elvándorlása, a munkanélküliség, a nem megfelelő 

képzettség megannyi probléma sorát képezi, amelyekre mielőbb megoldást kell találnunk. Ez 

az oldal arra lesz hivatott, hogy a fiatalokat olyan információkkal lássa el, amely az 

itthonmaradásban, a megélhetésben és a boldogulásban nyújt segítséget. 

KÉRDÉS: 

Fontosnak tartjuk egy, az ifjúsággal foglalkozó aloldalt létrehozni Hargita Megye Tanácsa 

honlapján. Kérem segítsék munkánkat javaslataikkal, a felsoroltak mellett még mit tartanak 

fontosnak megjeleníteni a készülő aloldalon? (Más válaszlehetőséget is megadhatnak.) 

 

 



EREDMÉNYEK: 

A szavazatok alapján az alábbi rangsort állíthatjuk fel:  

 

A fenti lista egyrészt a saját, másrészt pedig a konzultációs csoportba beírók javaslataiból állt 

össze. Az említett témák szinte ugyanolyan fontossággal bírnak, azonban a szavazatok alapján 

néhány kiemelkedően hasznos lenne.  

Az eredmények szerint leginkább az álláshirdetéseket összefoglaló alpontra lenne szükség, 

amely pontos tájékoztatást nyújt az aktuális hirdetésekről, az igazán hasznos pedig az lenne, 

ha megyeszinten is összegyűjthetnénk ezeket, és nem csak a közigazgatás terén.  

Ezt követi a pályázat figyelő és a fiatal vállalkozókra tett javaslatok. Sokszor a pontos 

tájékoztatás és az információk hiánya miatt nem kezdenek bele a fiatalok egy vállalkozásba, 

vagy nem élnek a nekik szánt pályázati lehetőségekkel. Egy tájékoztatást és segítséget nyújtó 

oldal reményeink szerint fejlődést mutathat e téren.  

Pozitív visszajelzést jelent, hogy a tanfolyamok javaslata is magas szavazatot kapott, hiszen ez 

azt jelenti, hogy a fiatalok nyitottak a tanulásra és fejlődésre, akár átképzésre vagy 

szakosodásra. A lista további részei pedig azt mutatják, hogy hol van hiányosság, mely 

területeken van szükség még erősítésre. Ezek alapján igény lenne gyakornoki programokról 



való tájékoztatásra, szakoktatásról, ifjusági hírekről több információra, de a jogi tanácsadásra 

is igény mutatkozik.  

A három hozzászólás, amely a konzultációhoz érkezett javaslatot tartalmaz a szerkesztési 

megjelenésre, valamint bővítené még valaki a listát a kaláka lehetőségekkel és 

szükségletekkel, ugyanis napjainkban a fiatalok körben van kereslet az önkéntességi 

lehetőségekre. 

A 308 beérkezett szavazat arról árulkodik, hogy lenne igény egy ilyen oldalra, de emellett az 

emberek együttműködéséről is tanuskodik, miszerint közös erővel, összefogva olyan dolgokat 

tudunk létrehozni, amelyek nem fölöslegesek, nem csak a mi elgondolásunk szerint jönnek 

létre, hanem ténylegesen szolgálják az embereket. 

 

TOVÁBBI LÉPÉSEK: 

Figyelembe véve a szavazatok eredményeit, a következő lépés az lenne, hogy pontosan 

megtervezzük ennek az oldalnak a tartalmi és szerkezeti részét, teszteljük majd létrehozzuk 

a lehető leghasznosabb formájában. 

 

A témához kapcsolódó dokumentumok: 

Szavazás a konzultációs csoportba: 

https://www.facebook.com/groups/641571599341625/permalink/671543686344416/  

Ifjúsággal kapcsolatos blogbejegyzések: 

http://www.borbolycsaba.ro/blog/a-husz-eveseke-is-a-vilag/  

http://www.borbolycsaba.ro/blog/papagaj-de-mogottes-tartalommal/  

 

Adatok: 

Konzultáció kezdete: 2016. Augusztus 11. – folyamatos 

Konzultáció helye: „Konzultáció Borboly Csabával” facebook csoport  

https://www.facebook.com/groups/641571599341625/?fref=ts 

https://www.facebook.com/groups/641571599341625/permalink/671543686344416/
http://www.borbolycsaba.ro/blog/a-husz-eveseke-is-a-vilag/
http://www.borbolycsaba.ro/blog/papagaj-de-mogottes-tartalommal/
https://www.facebook.com/groups/641571599341625/?fref=ts


Továbbra is várjuk a hozzászólásaikat, véleményüket a témában, a facebook csoportban, 

vagy a megyei tanács elérhetőségein. 


