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Az UNICEF Magyarország felhívására reagálva Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében           

konzultációra invitáltuk az ifjúsági közösségi terek képviselőit, és közösen döntöttük el, hogy milyen             

módszerekkel szólítjuk meg a fiatalságot a város különböző pontjain. Célunk az volt, hogy minél szélesebb               

körben kapjunk visszajelzést, mennyire szeretik az itt élő és az ide kötődő fiatalok a várost. 

 

KÉRDŐÍVEZÉS 
 

Készítettünk egy online és offline is elérhető, gyorsan kitölthető kérdőívet, amellyel még több fiatal              

véleményét tudtuk meg. A kérdőív teljesen anonim volt, így bátran ki lehetett fejteni minden kitöltőnek a                

véleményét, hiszen nem kellett személyesen megosztani senkivel sem. Az online felületen elérhető kérdőív             

népszerűbbnek bizonyult a fiatalok körében; már az elindítás után néhány órával közelített a százas              

nagyságrendhez. 

 

A felhívás és a kérdőív elérhető volt a város hírportálján, a Szeged.hu oldalon             

(https://szeged.hu/hirek/25765/diakok-mit-szerettek-szegedben-kerdoivvel-valaszolhattok), valamint  

számos, fiatalokkal foglalkozó szervezet is megosztotta felületein. Számunkra külön öröm volt, hogy az             

ifjúsági közösségi terekbe járó fiatalok közül többen is segítettek, hogy eljusson kortársaikhoz a kérdőív. 

 

Nyomtatott kérdőíveket is elhelyeztünk gyűjtődobozokkal több helyszínen: a Somogyi-könyvtár gyermek-          

és kamasz sarkában, az Agórában, az IH Rendezvényközpontban, valamint a D2 Ifjúsági Irodában. Az              

ottani munkatársak facilitálták a folyamatot, buzdították és segítették a fiatalokat. 
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SZEMÉLYES TALÁLKOZÓK 

 

A fiatalokat személyesen is megszólítottuk a Pályaválasztási Napok keretében, ahol standdal települt ki a              

D2 Ifjúsági Iroda csapata. Színes lapokon egy kérdésre kerestük a választ: mennyire tartják a fiatalok               

élhető városnak Szegedet? Egy számegyenesen jelölhették válaszukat post-itekkel, illetve rövid          

beszélgetés során megoszthatták velünk véleményüket, javaslataikat. 

 

 

 

A D2 Ifjúsági Irodában került sor a személyes csoportbeszélgetésekre. A választás azért esett erre a               

helyszínre, mivel ez egy védett, fiatalos kialakítású tér, ahová szívesen és rendszeresen bejárnak a fiatalok               

iskola után. Nem egy alkalommal került sor megbeszélésre nagyobb csoportban, hanem a különböző             

eseményekre járó fiatalokkal ültünk össze kisebb csoportokban, hogy véleményüket és javaslataikat           

megkérdezzük. Azért esett erre a választás, mert sokkal könnyebben megnyílnak kisebb létszám előtt. 
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EREDMÉNYEK 

 

A kérdőívek és a személyes konzultációk alkalmával adott válaszok közül emelnénk ki néhány olyan              

eredményt, amelyet fontosnak és megfontolandónak tartunk. A megkérdezettek kétharmada Szegeden is           

él, a többiek pedig tanulmányaik esetleg munkájuk miatt kötődnek a városhoz. Mivel a napjuk nagy részét a                 

nem itt élők is Szegeden töltik, így relevánsnak tartjuk az adott válaszokat. A többség középiskolás korú                

volt, akit megszólítottunk. A kérdőív esetében hat fokozatú skálán lehetett értékelni. Úgy gondoljuk, hogy a               

legátfogóbb kérdés, amely leginkább visszajelzést ad a fiatalok véleményéről a “Mennyire tartod élhető             

városnak Szegedet?” volt, amelyre a bevontak 80%-a 5 és 6 pontot adott. A kommentekből és a személyes                 

beszélgetésekből az derült ki, hogy összességében szeretnek a fiatalok a városban élni és / vagy tanulni.                

Ezt abból is láthatjuk, hogy a válaszolók 70%-a nem költözne el innen, még ha lehetősége is lenne más                  

települést választani. A fiatalok a változatos szabadidős lehetőségeket és a pezsgő kulturális életet emelték              

ki a város legvonzóbb tényezőinek. Emellett az oktatás színvonala és a város hangulata is marasztalja               

őket. 

 

A javaslatokat, megjegyzéseket összegyűjtöttük, és november hónapban egy újabb találkozóra invitáljuk az            

ifjúsággal foglalkozó szervezetek képviselőit, hogy ezekre közösen tudjunk reflektálni. 

 

 
JÖVŐTERVEK 
 
Terveink között szerepel a kérdőív átdolgozása és további megosztása, hogy még több fiatal véleményét              

meg tudjuk hallgatni. A fiataloktól beérkező véleményeket, javaslatokat figyelembe vesszük a későbbi            

tervezési folyamatokban. 


