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Szűkebb régiónk meghatározó civil szervezeteként arra törekszünk, hogy a fiatal korosztály
tagjainak lehetőséget teremtsünk egy minőségibb életmód megismerésére, melyben a
közösséghez tartozás, a természettel, a környezettel való összhangban élés és tenni akarás,
diszkrimináció- és előítélet-mentesség értéknek számít. Küldetésünknek tekintjük, hogy a
fiatalokat az élet minden területén helyzetbe hozzuk, képviseljük érdekeiket, támogassuk őket
az önálló, demokratikus állampolgárrá válás útján, számukra és környezetünk számára pozitív
emberi és erkölcsi normákat közvetítsünk.
A középiskolás, pályakezdő fiatalokat érintő területeken, mint érdekvédelem, szabadidő,
sport, kultúra, természet-, környezetvédelem, egészséges életmód, információ, és információs
társadalom, a mozgássérült fiatalok társadalmi beilleszkedésének elősegítése és támogatása
végezzük tevékenységünket. Célcsoportunk elsősorban a 8-29 éves korosztály, de
szolgáltatásainkat és rendezvényeinket minden korosztály tagjai igénybe vehetik, ill.
látogathatják.
eMagyarország pontként is működik irodánk, e-közigazgatás hozzáférési lehetőségének
ingyenes biztosításával, az elektronikus ügyintézési formák népszerűsítésével, ingyenes
tanácsadással, segítségnyújtással, melyekkel hozzájárultunk a közérdekű információkhoz való
egyenlő hozzájutáshoz
Közösségi tér biztosítása – mely Bababarát és akadálymentes az egyenlő hozzáférés
elősegítésére - és közösségépítés klubok, foglalkozások szervezésével: Manó klub 6-14
éveseknek, Ifjúsági klub 14-99 éveseknek, hagyományőrzés – Pécsi viking Testőrség
Tréningek és non-formális oktatásokat tartunk önismereti, konfliktuskezelő, emberi jogi, túra
kategóriákat érintve. Nem formális oktatási-nevelési munkánk mellett ifjúságügyi területen
végzett gyakorlati és elméleti tudásunkkal segítjük civil partnereinket, nem formális ifjúsági
csoportokat.
Önkormányzati tulajdonú Kulcsos ház kezelése, üzemeltetetése, mely az ifjúsági
szálláshelyként való működés mellett közösségi térként is funkcionál, találkozók, tréningek,
közösségépítések alkalmával. Ismertsége, kihasználtsága az önkéntes munkában végzett
felújításoknak, az oda szervezett programok sűrűsödésének köszönhetően jelentősen megnőtt.
A szállásdíjakat az épület és a berendezés folyamatos karbantartására, komfortosabbá tételére
fordítottuk.
Civil számadó szolgálat, könyvelési és ügyviteli tanácsadással, mely kifejezetten és csak civil
szervezetek által igénybe vehető szolgáltatásokat jelent
Önkéntes akciókon való részvétel – saját és más által szervezett szemétszedés, parkosítás,
tereprendezés.
Tagjaink körében elfogadott az önkéntesség, kb. 10-12 főre számíthatunk ilyen téren.
Munkájukat, irodánk napi működtetésénél, programjaink lebonyolításánál, kulcsos házi
munkáknál, ill. partnereink- és városi akciók alkalmával vesszük igénybe.
Tagságaink: Tett- Hely Hálózat, Teleház és eMagyarország Pont tagság, Természetbarát
Szövetség, Civilek a Balokányért kezdeményezés – tevékeny részesei voltunk Pécs ill.
Baranya megye civil életének, civil akcióinak.

2014-ben megrendezésre került programjaink
2014. 01.30. Civil Fórum
A program célcsoportja: civil szervezetek és vezetőik, képviselőik
Az Ifjúsági Unió Pécs és a Tett-Hely Ifjúsági Egyesület CIVIL FÓRUMOT szervezett 2014.
január 30.-án „Módosul a polgári törvénykönyv és az új civil törvény” címmel. A fórum fő
előadója Győrfi Gyula, a CivilSegéd Alapítvány igazgatója volt. Az ingyenes programon több
mint 60 civil szervezet és egyesület képviseltette magát. A program Pécs Megyei Jogú Város
Önkormányzata támogatásával, a „Civil Kapuk Hálózata” projekt keretében valósult meg.

Lépj a Mecsekbe 2014.05.15-09.30.
A program célcsoportja: Szervezet tagjai, közelben élő városlakók, hátrányos helyzetű, utcán
"nevelkedő" fiatalok.
Pályázatunkkal a 2013-as Lépj! programban elindított közösségi tér rekonstrukcióját
folytattuk, új funkció adva a Pécsi Önkormányzat tulajdonában lévő, szervezetünk által
működtetett Kardos úti kulcsos ház külső környezetéhez. Egy közterület - az ismert Kardos
úti kulcsos ház és környezete - állapotának közösségi javítására vállalkoztunk a programban,
melyet a meglévő adottságok és funkciók mellett további hasznos funkcióval töltöttünk meg.
Élhetőbbé tételére kerül sor, melyet önkéntes munkában valósítottunk meg, közben a
közösség is épült. Résztvevőink a szervezet tagjai, a szervezettel szinte napi kapcsolatban álló
környékbeliek - felnőttek és fiatalok - voltak. A szabadtéri sütő, kályha megépítésére és annak
bemutatására egy környékbeli mestert sikerült felkérnünk, aki a résztvevőknek sok praktikus
és hasznosítható technikát adott át a gyakorlatban.
A tető beázásának megszűntetéséhez szintén önkéntes munkában hozzájárult egy ácsmester is,
aki a segítő fiatalokkal közösen újjávarázsolta és reméljük évekre megoldotta a problémás
tető kérdését. A programokon résztvevők (szervezők: 3 fő, lebonyolítók: 3 fő, szervezeti

tagok: 4-6 fő, önkéntesek hozzávetőlegesen 130 óra) rengeteg szakmai - ács, tetőfedő,
kályhás, asztalos, kőműves - fogást sajátíthattak el, melyet később sikerrel alkalmazhatnak
otthonuk körül végzendő kisebb javítások, munkák alkalmával. Az új ismeretek szerzése
mellett összetartó, összejáró közösséggé fejlődött a kis csapat, mely kitartó önkéntes
munkájával olyan értéket hozott létre, melyet széles körben használhatnak, élvezhetnek a
pécsi kirándulni, túrázni szeretők.

Süti Party
Célcsoport: szervezet tagjai, baráti körük, ismerőseik
A szervezet tagjai különböző hagyományos családi, tájegységi és nemzetiségek édességeit
ismerhették meg, azok elkészítési módszereit sajátíthatták el.

Vacsi Csata
Célcsoport: szervezetünk tagjai, baráti körük, ismerősei
Heti rendszerességgel megtartott klubfoglalkozás, az este keretében minden héten más-más
szervezeti tag készíti el a vacsorát a jelenlévők részére, ezáltal mindenki megmutathatta
„szakács tudományát”, a résztvevők megismerhették egymás kedvenc ételeinek elkészítési
módszereit, főzési tippeket, tanácsokat szerezhettek egymástól.

Szent Iván Éj 2014. 06.24.
Célcsoport: A Balokány Ligetbe kilátogató „közönség” és „résztvevők”
Íjászat, középkori életkép; Papírhajó készítés és vízre bocsátás; Sámán dobosok bemutatója,
közös zenélés a dobosokkal; Tűzugrás; Úszó mécsesek. Résztvevők száma hozzávetőlegesen
50 fő.

Nőnapi túra, Mikulás túra
Célcsoport: természetjárók, természetszeretők, túrázni vágyók
A PVSZT- vel közös szervezésben, a Kardos úti kulcsos ház rendelkezésre bocsátásával
támogattuk a túrák megvalósulását, ahol meleg teával vártuk a túráról visszaérkezőket. A
Nőnapi Túrán több mint 300 fő vett részt, a Mikulás Túrán a zord idő ellenére is több mint
200 fő ment végig a különböző hosszúságú túraútvonalakon.

CsoCSo Bajnokság, Mikulás Napi Darts Bajnokság
Célcsoport: Szervezeti tagok, azok ismerőseik, barátaik

Hagyományos Sportok Napja és a Hagyományos Sportok Népszerűsítése
Célcsoport: felnőttek, fiatalok, gyerekek
A fiatalok szabadidejének hasznos eltöltéséhez olyan alternatívákat kínáljunk, melyben a
sport és a testmozgás társul a nemzeti hagyományok őrzésével és a kreatív alkotás
folyamatával. A fiatalok sport általi nevelésével elő kívánjuk segíteni testi, lelki, szellemi
fejlődésüket. A régi hagyományok megismertetése, felelevenítése nem formális tanulási
módszerekkel A fiatalok közötti társadalmi különbségek mérséklődését a program egész ideje
alatti egyenlő esélyű hozzáféréssel és részvétellel segítettük elő. Sport általi nevelés során
kiemelt kompetenciák: Pozitív gondolkodás (előrevivő érzelmek erősítése), Nyitottság,
rugalmasság (társak véleményének elfogadása, mérlegelése), Társas aktivitás és
együttműködés (véleménykülönbségek és konfliktusok kezelése), Döntésképesség
(kockázatvállalás és rutin a döntéshozatalban), Szervezőképesség (csoportos
munkamegosztás), Helyzetbehozás (tervkészítés és végrehajtás), Egészségmegőrzés
szerepének fontossága.
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