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Szerkesztői köszöntő
A XXI. század második évtizedének egyik legnagyobb kihívása egy
olyan globális egészségügyi vállság lett, melyet hazánkban eleinte a távol
keleten kialakult, minket nem igazán érintő, de a nemzetközi sajtót egyre
inkább uraló hírként jelent meg.
Ma már természetesen minden hazai terület, így az ifjúságügy és
annak képviselői is saját közvetlen környezetükben szembesülhettek
a pandémia következményeivel, melyek komoly hatást gyakoroltak a
társas kapcsolatainkra.
Bizonyára a kedves olvasó számára is ismert, az ifjúsági szolgáltatások
nonprofit természete, melyek önmagukban bevételt nem termelnek,
így az ilyen tevékenységet végző szervezetek, intézmények egyéb
forrásokból tudják fenntartani, működtetni a fiataloknak szóló ingyenes
portfóliójukat.
A pandémia kezelésének érdekében meghozott intézkedések
következtében számos eddig bevált gyakorlaton változtatni kellett, mind
a célcsoport elérését, vagy a programok megvalósítását, valamint ezek
finanszírozását tekintve.
Kiadványunkban rövid betekintést nyerhetnek az Ifjúsági Szolgáltatók
Országos Szövetség tagjainak pandémia alatti működésébe, a felmerült
problémákba és az azokra adott válaszokra.
Nagyon sok tagunk szinte megugorhatatlan akadályokkal szembesült a
pandémia során, melyeket mindenki lehetőségei, eszközei és rendelkezésre
álló erőforrásai szerint igyekezett kezelni. Általánosságban azonban
elmondható, hogy a világjárvány kapcsán kialakított intézkedések
egyben komoly forráselvonással is jártak, melyek sajnálatos módon nem
kerülték el az ifjúságügyi terület képviselőit, szolgáltatóit sem.
Ennek ismeretében a kialakított új gyakorlatok és az ezekkel elért
eredmények még inkább elismerésre méltóak.
Bízunk benne, hogy mindenki talál inspiráló gondolatokat és olyan
megoldásokat, melyet már egy világjárványtól mentes időszakban is tud
alkalmazni munkája során.
Ament Balázs
szerkesztő
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Bálega János
Debrecen, ifjúsági szakember

Milyen helyzet merült fel a pandémia során amelyet meg kellett
oldanotok?
Az első és legfontosabb, hogy mi nagyon az iskolákhoz kötődünk. Iskolai
programokat folytatunk, iskolai diákönkormányzatokkal dolgozunk,
iskolák a célcsoportjaink a projektjeinkben. A külföldi önkénteseink
is még diákok, rengeteg az iskolai közösségi szolgálatos eseményünk.
Minket elsősorban az befolyásolt jelentősen, amikor az iskolák áttértek
az online oktatásra. Az egy nagyon kíméletlen és kellemetlen időszak
volt. A második dolog pont az önkéntes tevékenységeink miatt a szociális
intézmények ajtó, kapu bezárása, ami szintén nagyon-nagyon rosszul
érintett bennünket, hiszen onnantól nem lehetett helyi szinten önkéntes
tevékenységet, IKSZ-es tevékenységet végezni. Továbbá az itt lévő
külföldi önkénteseink, ESC önkénteseink sem tudtak sem az iskolákba,
sem a szociális intézményekbe személyesen elmenni. Azáltal, hogy
rendezvénytilalmak is voltak: több időszakban is a rendezvényeink,
a képzéseink, a tréningjeink is vagy online térbe szorultak vagy
elhalasztásra, lefújásra kerültek. Szóval innen indultunk, ez pedig nem
könnyű szituáció.
Milyen válaszokat találtatok ki a helyzet megoldására?
Az iskolákkal való kapcsolattartás átkerült az online térbe, ezáltal
rengeteg e-mail, rengeteg telefonváltás történt. Iskolai projektjeinket
meghosszabbítottuk, tehát a pályázati projekteket, a legtöbbet szerencsére
engedte a rendszer hosszabbítani. Ennek előnye az volt, hogy nem kellett
a programokat elengedni és később meg tudjuk csinálni. Hátránya, hogy
a budget az ugyanakkor nem nőtt és minél hosszabban tart egy projekt
– ezt azért tudjuk, annál többe kerül. Tehát igazság szerint itt előre
vetítettük, hogy bevállaltunk saját önerőt, mínusz költséget. Gondolok
itt a plusz rezsiköltségekre, plusz emberi erőforrás költségekre továbbá,
hogy amit idén megrendeztünk volna, az jövőre már biztos, hogy drágább
lesz. Szerencsére ezáltal az összes olyan programunkat, amit szerettünk
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volna megrendezni azt sikerült jövő évre átmentenünk.
Iskolai diákönkormányzatokkal is az online térbe kerültünk országos,
megyei, valamint városi szinten egyaránt a fiatalokkal a megbeszéléseket
átraktuk az online térbe. Így mind a három megyei és mind az egy városi
diákönkormányzatunkkal élő és aktív kapcsolatunk maradt. A képzéseket
is átszerveztük online térbe, így sikerült több képzést is megtartani. Ezek
jól működtek, de azért a legtöbb DÖK-ösünk elmondta azért, hogy nem
ugyanaz, hiszen más a hatás és hatásfok a személyesen megtartotthoz
képest.
Önkéntesség, iskolai közösségi szolgálatban a digitális önkéntesség,
digitális IKSZ felé nyitottunk. Nem lehetett idősek otthonába menni,
ehelyett akkor mi felmondtuk diktafonra a hangos könyvet és azt
juttattuk el hozzájuk. Nem tudtunk gyermekkórházba sem menni –
felvettük telefonnal a mesefelolvasást és azokat a videókat küldtük el.
Nem lehetett iskolába menni – online térben (Zoom-on, Meet-en, Teamsen) mindenféle csatornán mentek a korrepetálások.
További megoldásként az online térben csináltunk rengeteg társas
klubbot, használtuk a Board Game Arénát, megmutattunk rengeteg
online platformot a gyerekeknek, diákoknak. Online ország-városozást,
zenekvízt, filmklubokat szerveztünk.
Milyen technikai feltételei voltak a megvalósításnak?
Alapvetően az egyesület minden olyan online platformot elkezdett
használni, ami létezik: Zoom, Meet, Teams, Discord. Tényleg minden
felületet megpróbáltunk beilleszteni. Volt olyan napunk, hogy egyik
megbeszélésünk Zoom-on, utána Meet-en folytatódott egy második.
Harmadik már Teams-en volt és este egy Discord társasos programmal
fejeztük be. Használtunk rengeteg online csatornát úgymint Facebook,
Insta, Youtube. Rengeteg kisfilmet készítettünk a Youtube csatornánkra
ezen időszak alatt. Online felületeken játszottunk társasjátékokat: ilyen a
Board Game Aréna például, amit nagyon tudok ajánlani. Ezek voltak a
legfontosabb felületek és hát persze a kapcsolattartásra a Facebook és az
e-mail.
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Milyen új költségek jelentkeztek?
Alapvetően ingyenes platformokat használtunk az online térben végzett
munkánkhoz. Ezeken túl azonban több irodánkban is átalányt fizetünk,
tehát lehet, hogy majd egyszer valaha visszajön, de így végülis kellett
rezsit fizetnünk. Két másik irodában, amelyek bevásárló központban
vannak, ott közös költséget kellett fizetni. Előfordult, hogy például
Nyíregyházán az önkormányzat elengedett hónapokat a bérleti díjból,
de az utolsó időszakra például csak kedvezményt adott, hogy később,
majd részletekbe kell kifizetni – pedig az irodáink zárva voltak. De a
legkellemetlenebb és érthetetlenebb dolog az az Artisjus hozzáállása
volt: a bezárt irodánkban lévő TV készülék miatt összesen hatvanezer
forintot kellett fizessünk nekik, egy használaton kívüli készülék miatt.
Milyen új tudásra volt szükséged a helyzet kezeléséhez?
A digitális kompetencia megléte, erősítése a legfontosabb. Nagyon
sok újdonság volt a szociális-életviteli kompetenciák területén, hiszen,
amíg mondjuk egy képzést megtartasz a valódi térben egy fajta
kommunikációval, addig az online térben teljesen más kommunikációra
van szükség. A korábbiakhoz képest más módszereket kell használni a
tréningeken, más feladatokat, játékokat, gyakorlatokat. Pontosan ezért
kommunikációban, kreativitásban mindenképp fejlődött mindenki.
Nagyon kellett fejlődni szociális érzékenység területén is, hiszen
óhatatlanul is előfordult, hogy otthonról dolgozott a kollega, de otthon
meg akkor plusz dolgok jöttek közbe: ott volt a gyerek meg a család meg a
bárki, és ezeket azért kezelni kellett. Sok fiatalunknál is kihívást jelentett,
hiszen nagyon sokan nehezen élték meg ezt a bezártságot, otthonlétet.
Ők többet nem akarnak ilyet, ezért a legtöbb diákunk azt mondta, hogy
vágyik vissza az iskolába, ami azért ritka hallani egy diáktól.
Milyen pozitív tapasztalatotok van a helyzetre adott válaszaitokkal
kapcsolatban?
Pozitív mindenképp az, hogy tudtunk olyan válaszokat találni, ami
által az egyesület nem bezárt, nem végleg bezárt, nem megszűnt,
hanem fenn tudott maradni. Tudtunk olyan pozitív válaszokat találni
az online csatornák használatával, hogy fiatalokkal élő kapcsolatunk
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maradt. Például mentorálás területén, például diákönkormányzatok
területén jó volt és pozitív tapasztalat volt, hogy mindenki tényleg
rugalmasabb lett. Alkalmazkodtunk a helyzethez, alkalmazkodtunk a
koronavírus helyzetéhez. Projektekben, nemzetközi projektekben mind
az önkénteseink, mind az ESC önkénteseink, tényleg mindenki nagyonnagyon rugalmas lett.
Milyen nehézségekkel találkoztatok, lett e negatív tapasztalatotok?
Egyszerűen nem lehet pénzügyileg fenntartani. Tehát a jelenlegi futó
pályázatok, projektek, EFOP-ok, TOP-ok, ESC-ek, bármilyen pályázat
nem kezeli úgy a digitális térben tartott eseményeket, nem tudja
kezelni úgy a digitális programokat. Míg igazság szerint ezek az idők
a 2-3-4 hónapok tök jók voltak, mert voltak programjaink, de igazság
szerint sehol semmivel nem tudok elszámolni, tehát dupla munkát,
dupla időt, dupla energiát jelent munkaidő és munkabér szempontjából
is. További probléma, hogy tényleg látszódik az önkénteseinken,
fiataljainkon, hogy azért ez nem ugyanaz, mint amikor pörgés van, nem
ugyanaz mint amikor rendezvényből rendezvénybe mennek. Nagyon

befordultak, nagyon magukba fordultak. ESC önkéntesek is elmondták, hogy
azért ez nem ugyanaz, mintha korábban a koronavírus nélküli helyzetben
lennének. Ezt azért nagyon sokszor kezelni kellett emberileg. Ez egy komoly
kihívás volt.
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Szabó Enikő
Gyula, ifjúsági szakember

Milyen helyzet merült fel a pandémia során amelyet meg kellett
oldanotok?
A Gyulai Ifjúsági Központ bezárásával több olyan csoportunkkal sem
tudtunk volna találkozni, melyekkel folyamatos szakmai munkát
végeztünk, valamint az ifjúságszakmai tevékenységeinket is be kellet
volna fagyasszuk, de ezt több okból sem tehettük meg. Egy nem várt
helyzetre kellet gyorsan reagálni a mindennapokban, hiszen ez váratlan
helyzet elé állította a fiatalokat, szakembereket, szülőket egyaránt, így
szükség volt időre, hogy átalakulhassanak a korábbi folyamatok. Ugyan
mi sem tudtuk, hogyan és milyen formában kell például online szakmai
előadásokat, beszélgetéseket, egyéni tanácsadásokat a leghatékonyabban
tartani, de az első hetekben ezt meg kellet tanuljuk.
A GYIÖT-nek köszönhetően több ifjúsági szakemberrel közösen kezdtük
el a szakmai munkát átalakítani, igazítani az online térhez és egymástól
tanulva lettünk egyre biztosabbak abban, hogyan kell online szakmai
munkát végezni.
A dél alföldi régióban több civil szervezettel össze fogva tartottunk
rendszeresen online előadásokat így erőforrásainkat, lehetőségeinket
nem szétapróztuk, hanem a tudásunk, anyagi forrásainkat összeadva
sokkal több fiatalt és szakembert értünk el.
Milyen válaszokat találtatok ki a helyzet megoldására?
A VDÖK-nek és a kortársegítőknek szakmai workshopokat tartottunk a
pszichológus kolléga online folytatta az egyéni tanácsadásokat.
De a hozzánk forduló egyéni kérdésekre nem csak telefonon, hanem
az online felületek mindegyikén is igyekeztünk válaszolni és gyorsan
reagálni. A fiatalokkal közösen tanultuk meg használni az új felületeket.
Fontos, hogy a felületek használatakor is megalkottuk a csoport működési
szabályait, amiknél figyelembe vettük a fiatalok otthoni technikai eszköz
állományát is. Több alkalommal is a nem várt technikai problémát
együtt oldottuk meg a fiatalokkal és az is előfordult, hogy mi ifjúsági
8
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szakemberek mutattunk új felületeket vagy technikai lehetőségeket nekik.
Milyen technikai feltételei voltak a megvalósításnak?
Főleg az ingyenes felületeket tudtuk használni (Google meet, Messenger,
Jamboard, közös Google drive mappák készítése), mert szervezetünk
nem rendelkezett elegendő anyagi forrással, hogy fizetős felületeket
vásároljunk.
Milyen új költségek jelentkeztek?
Összesen 1 db webkamerát kellet vásárolni, ahhoz hogy ha online és
offline, esetleg hibrid módon folyik a foglalkozás, akkor azt is meg tudjuk
tartani, mindenkit be tudjunk vonni.
Milyen új tudásra volt szükséged a helyzet kezeléséhez?
Egyértelműen a digitális kompetencia fejlesztés volt a legnagyobb
kihívás számunkra is. Ahogy korábban is szó volt róla, nagyon sok új
platformot kellett megismernünk, valamint elsajátítani azok használatát:
Google meet, Jitsi, Zoom, stb.
Milyen pozitív tapasztalatotok van a helyzetre adott válaszaitokkal
kapcsolatban?
Voltak olyan csoportjaink, ahol folyamatosan jelen voltak a fiatalok
online is és nagyon jó hangulatban zajlottak a beszélgetések és a szakmai
munkák is. Valamint azok a fiatalok, akik elköszöntek, mert egyetemre
mentek újra visszatértek közénk, hiszen nem kellett a földrajzi távolságot
fizikailag leküzdeni, elegendő volt bekapcsolódni az online folyamatokba.
A visszatért egyetemista fiatalok szakmailag is hozzá tettek a csoport
munkájához. A pandémiás tapasztalatoknak köszönhetően jelenleg, ha
szükséges, akkor hibrid formában zajlik a foglalkozás.
Milyen nehézségekkel találkoztatok, lett e negatív tapasztalatotok?
Persze voltak negatív tapasztalatok is, hisz nagyon nehéz volt úgy
előadást, workshopot tartani, hogy nem voltak megfelelő eszközei
a fiataloknak (kamera hiánya), vagy sokan nem kapcsolták be a
kamerát esetleg, ha mégis, akkor elcsigázott arcok néztek vissza ránk.
9
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A nyitáskor tapasztatuk azt is, hogy igen sok fiatal nehezen kezdte
meg a normál életét és egyéni terveket kellet készíteni arra, hogy
vissza integráljuk őket a személyes jelenléttel járó folyamatokba, a
közösségekbe.
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Schmidt Richárd
Budapest, ifjúsági szakember

Milyen helyzet merült fel a pandémia során amelyet meg kellett
oldanotok?
A járvány kitörése alapjaiban rengette meg az ifjúsági munkát. Az első
hullám alatt bevezetett korlátozó intézkedések miatt, akárcsak legtöbb
szolgáltatás, a Budapest Főváros 12. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Ifjúsági Közösségi Tere is zárva
volt. Online ifjúsági munkát végeztünk az interneten, személyesen
csak krízisellátás történt a Tér falai között, vagy a közeli parkokban.
Ennek kereteit, formáját, munkarendjét, szabályait magunknak kellett
kitalálnunk, gyakorlatilag egyik pillanatról a másikra.
Az online-telefonon elért fiatalok leggyakoribb problémái a következők
voltak: jelentős részük magára maradt, sok helyen akadozni látszott az
online oktatás, a kijárási korlátozás miatt otthon maradottak nehezen
találták fel magukat, és unatkoztak. Sokszor titokban találkoztak
a barátaikkal, bujkálva a hatóságok, szüleik elől. A kijárásaik több
esetben eredményeztek bűncselekményt (kábítószerrel való visszaélés,
rongálások, stb.) vagy egyéb kihágást, hiányzást az online oktatásból. A
szüleikkel, gondozóikkal való tartós összezártság sokuk számára okozott
feszültségeket.
Rengeteg szakmai dilemma merült fel: a fiatalok nehezített elérésétől,
az internetes felület személytelenségének, valamint az intervencióink
hatékonyságának kérdésén keresztül szinte minden napra jutott egyegy új probléma. A munkatársak csak online vagy telefonon tudtak
kommunikálni, ami felértékelte a hatékony team munka szerepét.
Milyen válaszokat találtatok ki a helyzet megoldására?
A járvány hazai kitörésekor, 2020. március 18. napján az Ifjúsági Teret
bezártuk, online térben nyitottunk ki a szokott rend szerint 14 és 20 óra
között egy közösségi portálon. Emellett telefonos ügyeletet indítottunk,
felvettük a kapcsolatot a Térbe járó fiatalokkal. Igyekeztünk utánajárni,
hogy mindenki rendben van-e, és kinek hol tudunk segíteni. Az első
11
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1-2 hét alatt botladozva kerestük a lehetőségeket, hogyan folytathassuk
a munkánkat, ezért felvettük a kapcsolatot több másik ifjúsági
közösségi térrel, hogy közösen gondolkodhassunk velük. Végül több
mint 10 fővárosi és környéki közösségi térből és nagyjából 25 ifjúsági
szakemberből álló csapat jött létre, akikkel közösen próbáltuk átvészelni
ezt a nehéz időszakot.
A második-harmadik hullám során már csak csökkentenünk kellett
a beengedhető létszámot, és az online szolgáltatásaink megtartásafelélesztése mellett, személyes kislétszámú ifjúsági munkát végezhettünk
3-8 fiatallal. Adományok szervezésével próbáltunk segíteni a rászoruló
családoknak és a kijárási korlátozás miatt a gyermekotthonokat elhagyni
nem tudó fiataloknak.
A járvány kitörésekor digitalizáltuk a kliensforgalom adatbázisát, és
táblázatban jelöltük az egyes eléréseket, amiket rendszeres munkanapló
bejegyzésekkel egészítettünk ki. Statisztikát vezettünk a megvalósuló
tanácsadásokról, mentorálásokról és a játékokban való részvételről.
Mindezen változtatások azóta is bevált mérőszámai az átalakuló ifjúsági
munkának.
Milyen technikai feltételei voltak a megvalósításnak?
Evidencia, hogy az online ifjúsági munkához szükség van számítógépekre,
telefonokra. A jó ifjúsági munkához viszont ezen felül szükségünk volt
megfelelő szoftveres környezetre is: jó videó vágó program, online
szórólapkészítő alkalmazás, játékok, jól használható csevegőprogramok a
kapcsolattartáshoz stb. A Közösségi Tér falai között végezhető személyes
ifjúsági munkát egy szellőztető rendszer kiépítése tette lehetővé a
szokásos és mára már hagyományos védekezési technikák mellett
(maszk, kéz és felületfertőtlenítés, lázmérés). A szellőztető rendszerünk
miatt lehetett többet megtartani a személyes szolgáltatásokból, mint más
hasonló intézményeknél.
Milyen új költségek jelentkeztek?
A fent felsorolt technikai eszközök beszerzése jelentős többletköltséget
jelentett (érintésmentes lázmérő, telefonok stb.) különösen igaz ez a
teljes Közösségi Teret behálózó szellőztetőrendszer kiépítésére. Az
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időszakot ugyanakkor másik oldalról az eddigi hagyományos költségek
feleslegessé válása is jellemezte -mivel alig szervezhettünk programokat,
azok költsége is megmaradt, átcsoportosítható lett. Speciális
többletköltéségként jelentkezett a bútorokat fedő textíliák, ágytakarók
megnövekedett mosási költsége, amit mostanra egy adomány mosógép
beszerzésével sikerült mérsékelnünk.
Milyen új tudásra volt szükséged a helyzet kezeléséhez?
Az ifjúsági munka változékonysága okán egy örökké mozgásban lévő
rendszerre hasonlít. A fiatalok jönnek-mennek a közösségben, változnak
a szükségleteik, a hozzájuk eljutás módszertana. A járvány ezt a nehezen
kiszámítható alapot tovább fokozta: a szabályozási környezet és emberek
közösséghez való viszonya is folyamatos változásba került (az aktuális
járványhelyzettől függően). Könnyen belátható, hogy ez messze nem
ideális feltételrendszer egy amúgy is sérülékeny közösség felépítéséhez/
megtartásához. Ennek felismerése adott rengeteg türelmet ahhoz, hogy a
hullámok mentén kártyavárként összeomló eddigi eredményeinket újra
ás újra megpróbáljuk az új körülményekhez igazítva elérni.
Milyen pozitív tapasztalatotok van a helyzetre adott válaszaitokkal
kapcsolatban?
Az első hullám alatt bevezetett online Ifjúsági Közösségi Tér, ha nem
is tökéletesen, de nagyon megnyugtató mértékben tudta időlegesen
helyettesíteni a személyes ifjúsági közösségi munkát. Az ifjúsági
tanácsadó teamet az új munkamódszer megalkotása nagyon inspirálta és
emellett csapatépítő célokat is szolgált.
Milyen nehézségekkel találkoztatok, lett e negatív tapasztalatotok?
Sajnos muszáj hozzátenni azt is, hogy az online elért fiatalok és a Tér
első hullám előtti és utáni látogatói között korántsem volt teljes átfedés.
Érezhető volt a lemorzsolódás minden egyes szolgáltatói műfajváltásnál.
Ezért tartjuk fontosnak, hogy a továbbiakban a személyes nyitvatartást
is megőrizzük, amíg csak lehet, akkor is, ha újraindítjuk az online
közösségi munkát (a második- harmadik hullám alatt is így jártunk el:
voltak ügyeletesek a Térben, és az online felületen is nyitva tartottunk).
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Vörös B. Zoltán
Szeged, ifjúsági szakember

Milyen helyzet merült fel a pandémia során amelyet meg kellett
oldanotok?
Nem lehettek rendezvények, ezért az éves nagyrendezvényünket nem
tudtuk megtartani, át kellett helyezni a klubokat online térbe, és a
kapcsolattartás legfőbb módja is ez lett.
A D2 Ifjúsági Központ nyolc éve működik Szegeden. Mivel fiatalokkal
foglalkozunk, rendszeresen használunk internetes felületeket, promócióra,
kommunikációra és irodai munkára is. Ezért, amikor be kellett zárnunk
2020 tavaszán, nem okozott akkora gondot az átállás, mint más
területeken, ahol nem volt ismert az otthoni munkavégzés, és a digitális
készségek sem voltak megfelelő szinten. Nehézséget az okozott, hogy a
Középiskolások Hetére készültünk, ami pont a lezárás napján kezdődött
volna, így el kellett halasztanunk a rendezvényt. Később, a Közösségek
Hete keretében néhány programelemet online megvalósítottunk.
Milyen válaszokat találtatok ki a helyzet megoldására?
Amit lehetett áthelyeztünk online térbe. Élő produkciókat sajnos nem
tudtunk megvalósítani itt a hagyományos módon, ezért átterveztük, és
a Közösségek Hetén online beszélgetést tartottunk a KÖ7 fellépőivel.
Néhány programot digitalizáltunk, mint a kézműves workshopokat.
Ennek az volt a hátránya, hogy akinek nem volt otthon alapanyag nem
tudott aktív résztvevő lenni, a klubokat és találkozókat pedig online
felületeken valósítottuk meg.
Miután rendeztük a sorainkat, elkezdtük összeszedni azokat a felületeket,
melyeket bárki ingyenesen használhat, kommunikációhoz, oktatáshoz,
munkához. Ezt a listát egy dokumentumban osztottuk meg Facebook
oldalunkon. A rendszeres klubokat, foglalkozásokat online tartottuk
meg. Jitsi meet, Facebook, vagy Zoom felületen, továbbá népszerű volt a
Skribbl.io rajzolós online felület is. Több online eseményünk része lett,
sőt, heti rendszerességgel, külön eseményt szerveztünk a kikapcsolódni
vágyóknak, ami a közösség egyben tartásához nagyon jónak bizonyult.
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Discordon is megjelentünk, mivel sok fiatal ott kommunikál egymással.
Itt a különböző szobák lehetővé tették, egy online szabaduló szoba
létrehozását, melyet az Erzsébet Ifjúsági Alap Szegedi Közösségi Terével
közösen valósítottunk meg. Minden szobában más feladatot kaptak a
résztvevők, és a sikeres megoldás után mehettek tovább. A megoldásokat
a játékvezetővel közölték, így nem tudtak segíteni a másik csapatnak.
Egyszerre két csapat játszott. Ezt a programot a fiatalok nagyon élvezték.
Milyen technikai feltételei voltak a megvalósításnak?
Elsődleges a számítógép, és az internetkapcsolat. Ezen túl, a felületek
alapos ismerete és alapvető számítástechnikai ismeretek szükségesek.
Milyen új költségek jelentkeztek?
Mivel mindenki otthon dolgozott, nőtt az áramfogyasztás, az iroda
esetében nálunk nem keletkezett plusz költség, mivel az épület zárva volt.
Milyen új tudásra volt szükséged a helyzet kezeléséhez?
Azoknak a munkatársaknak, akik addig nem használták még az online
konferencia, és internetes kommunikációs felületeket, pl. Skype, Zoom
Jitsi meet, Google meet, stb ezeket meg kellett tanulni kezelni. Ki
kellett használni a lehető legnagyobb mértékben ezeknek a felületeknek
a lehetőségeit. Aki ismerte, használta már annak a gyakorlati része
erősödött meg, hiszen ebben az időszakban napi szinten volt rá szükség,
míg korábban sokkal ritkábban.
Milyen pozitív tapasztalatotok van a helyzetre adott válaszaitokkal
kapcsolatban?
Sokkal több szakmai programot tudtunk szervezni online, és a részvétel
is több lett ilyen programokon, hiszen nem kellett az utazási idővel
számolni. Erősödtek a kapcsolatok a távolabb élő szakmabeliekkel. Új
partnerekkel ismerkedtünk meg és több projektet is megvalósítottunk
közösen. A személyes fejlődés tekintve a továbbképzés, online kurzusok
és egyéb továbbképzéseken megszerzett tudással bővült az egyéni
tudásunk. Minden munkatársunk fejlesztette magát, kihasználva az adódó
lehetőségeket, ezekhez több saját szakmai anyagot is készítettünk. Olyan
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feladatokat is el tudtunk végezni, amire általában nem jut idő. Ilyenek
a dokumentáció rendszerezése, iratrendezés, eszközök karbantartása, és
még sok más háttérfeladat.
Milyen nehézségekkel találkoztatok, lett e negatív tapasztalatotok?
A személyes találkozók hiánya megnehezítette egyes tevékenységek
megvalósítását, hiszen egy privát beszélgetést nem minden esetben
lehetett megvalósítani, hiszen az egész család ott volt a fiatal körül,
így nem lehetett megteremteni azokat a feltételeket, amik ehhez
szükségesek. A gyakorlati tevékenységek, a klubok esetében szintén
személyes találkozást igényelnek, ezért más tevékenységekkel kellett
pótolni. Bizonyos időszakokban az aktivitás hiánya is gondot okozott,
egyes esetekben az internetkapcsolat elégtelen minősége is hátráltatott
bennünket.
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