KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Gyermek
és Ifjúsági Önkormányzat
4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 25.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei székhelyű
alap és középfokú oktatási intézmények
Diákmunkát Segítő Pedagógus
és Diákönkormányzat Elnöke
részére
Tárgy: Beszámoló a Megyei Diákparlamentről

Tisztelt Diákmunkát Segítő Pedagógus!
Tisztelt Diákönkormányzat Elnöke!
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat (SZSZBGYIÖK)
idén 2018.03.23-án rendezte meg a Megyei Diákparlamentjét. A Parlament a SzabolcsSzatmár-Bereg megyei Önkormányzat Hivatalában került megrendezésre.
Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket a Megyei Diákparlament eredményeiről, ott
elhangzott lehetőségekről. Reméljük, ezzel azok munkáját is segíthetjük, akik részt
tudtak venni az eseményen, de informálni szeretnénk a megye minden olyan általános és
középfokú oktatási intézményét is, akik nem tudtak sajnos részt venni.
A Megyei Diákparlamenten összesen közel 70 fiatal vett részt a megye különböző
iskoláiból.
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Szervezetek, programok bemutatkozása:
 OTP Fáy András Alapítvány Oktatási Központ
Bemutatkozott az OTP Fáy András Alapítvány által működtetett Oktatási Központ,
mely helyileg Nyíregyházán található. Központjukban van lehetőség képzésekre és
tréningekre, melyek teljesen ingyenesen vehetőek igénybe. A tréningek témájukat
tekintve is változatosak, az önismerettől kezdve a tudatos pénzzel való
gazdálkodásig. Ezek a képzések 2. osztályos tanulóktól kezdve teljesen a 11.
osztályos tanulók számára nyitottak.


Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Iparkamara
A résztvevő fiatalok megismerhették az Iparkamara szolgáltatásait, célcsoportjait.
Az Iparkamara munkájának ismertetésében külön kiemelésre került a
pályaorientáció és a Szakma Sztár fesztivál, ahova minden évben tudnak diákokat
elvinni, hogy a diákok mélyebben megismerkedhessenek a különböző szakmákkal.



Középiskoláknak, középiskolásoknak szóló lehetőségek, programok
bemutatása
Bemutatkozott a Közösségi FACE-ek Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér, említés
került az Iskolai Közösségi Szolgálat teljesítésére a KÖSZ programon keresztül,
illetve a Megyei GYIÖK és Egyesület által szervezett programokról is szó esett –
Fuss a Fényben, 3 Tusa Torna. Mindegyik fent említett programunkról bővebben
tájékozódhatnak weboldalunkon: www.kozpontegyesulet.hu

A délután során kerültek átadásra a KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület által létrehozott Csiga
Díjak a 2017-es évre nézve. Megköszöntük legaktívabb önkénteseink, partnereink,
támogatóink és pedagógusok munkáját is az elmúlt évre nézve.
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Ezt követően kerültek megválasztásra a SZSZBGYIÖK vezetőségi tagjai a 2018/2019es tanévre nézve.
Az SZSZBGYIÖK megválasztott új vezetősége ez alapján:







Szoták Regina (elnök) – Nyíregyházi SZC Zay Anna Egészségügyi, Informatikai
Szakgimnáziuma és Kollégiuma
Fórizs Anett (alelnök) – Nyíregyházi SZC Sipkay Barna Kereskedelmi,
Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium
Bakos Gréta – Fehérgyarmati Deák Ferenc Gimnázium és Kollégium
Kóka Cintia – Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola
Péter János – Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Középiskolája, Szakiskolája és
Kollégiuma
Kócs Máté – Nyíregyházi SzC Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai
Szakközépiskola

A választás eredményeinek kihirdetését kiscsoportos műhelymunka folytatta. A
műhelymunkában a fiatalok 4 téma közül választhattak.
Ez egyik csoportmunka alatt a Festiwork nevű szervezet által nyújtott lehetőségek lettek
bemutatva, aminek keretein belül van lehetőség a diákoknak nyári külföldi fesztiválokon
diákmunkában dolgozni, segíteni.
A másik csoportmunka kapcsán az Inspi-Ráció Egyesület mutatkozhatott be, akik a
jövőtervezés fontosságára hívták fel a figyelmet és beszélgettek az ebben a csoportban
lévő fiatalokkal.
A harmadik lehetőség, amit választhattak a tanulók, a debreceni Amerikai Kuckó volt,
ahol amerikai tanulmányi, ösztöndíj lehetőségekről tartott beszámolót a vezető. Emellett
ismertette a kifejezetten fiatal középiskolás lányok számára tartott „Grow” táborukat is,
melyre idén is várják a jelentkezőket.
Az utolsó műhelymunka során a diákok kéréseket fogalmazhattak meg a SZSZBGYIÖK
felé, ill. egymással is tudtak egyeztetni a diákönkormányzatok lehetőségeiről,
együttműködésekről, új ötleteket, példákat is hallhattak.

Bízunk benne, hogy összefoglalónkból hasznos információkhoz jutottak. Bármilyen kérdés
esetén keressék bizalommal Egyesületünket!

Elérhetőségeink:
Bálega János – KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület Stratégiai vezető- 0630/ 718 86 49
Baracskai Lilla – Hálózati programkoordinátor - 0630/643 70 01
vagy a szszbgyiok@kozpontegyesulet.hu email címen.
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