
Imázs és presztízs – Az ifjúsági közösségi színterek látogatottsági 

trendjeinek vizsgálata: elfordulás vagy pálfordulás

Az írországi youth cafék
Az youth café egy fokozatosan fejlődő, gyorsan elterjedt ír intézménytípus.

2000-ben 1, 2013-ban pedig 163 ilyen intézmény volt megtalálható az

országban. A Youth caféknak 9 irányelve van: 1. a fiatalok részvételének

biztosítása; 2. biztonságos és minőségi tér; 3. tiszta, világos célok; 4. befogadó

légkörű, elérhető és rugalmas minden fiatal számára; 5. lehetővé teszi a jó

kapcsolatok kialakítását, fejlesztését a fiatalok között és a felnőttekkel; 6.

támogatja az önkéntességet, az önkéntes munkát, és a fiatalok bevonását a

szervezésbe; 7. tiszteletben tartja az egyéniséget; 8 a fiatalok személyes

erősségeire épít, 9. fenntarthatóság. Az intézménytípus felosztására a

szakirodalom kétféle tipológiát is javasol: az első a kávézók funkcionalitása

szerint, a második a kávézókat fenntartó szervezetek szerint különíti el őket. A

funkcionalitás szerint megkülönböztethetőek 1. Az egészséges életmód

népszerűsítését kávézók Youth Helath Café-k helyezik előtérbe. 2. A „részidős”

ifjúsági kávézók (Part time youth café) fő célja, hogy a munkaidőn és az iskolai

oktatási időszakon kívül biztosítsa a fiatalok megőrzését, és ekkor szervezzen

számukra programokat. 3. Az önkéntesek által irányított kávézókat (Volunteer

lead youth cafés), amelyek leginkább közösségi házakon belül kapnak helyett,

fiatal önkéntesek vezetik. A szervezetek szerinti felosztás az ábrán látható.
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Eredmények
A kutatás eredményei túlnyomó részt megegyeznek a szakirodalomban

olvasottakkal, ez eddigi ifjúságkutatások is hasonló adatokat mutatnak. Saját

eredményeim a következők:

• A szabadidő egyre kevésbé köthető kulturális intézményekhez a fiatalok

körében. Inkább kávézókban, éttermekben, plázákban vagy parkokban

találkoznak, beszélgetnek.

• A kulturális intézmények látogatottsága egyre csökken, ez leginkább a

magaskultúrára és a közművelődési intézményekre vonatkozik.

• Új, egészen sajátos érdeklődési köreik vannak. Ide tartoznak a koncertek,

előadások, társas délutánok/estek, filmvetítések.

• Leginkább ismerősöktől és a médián keresztül informálódnak az egyes

programokról, eseményekről, valamint a médiában található tartalmak nagy

befolyással is vannak rájuk.

• A hajlandóság megvan bennük az ifjúsági közösségi terek látogatására,

azonban nem hallanak felőlük a megfelelő módokon.

Javaslatok
Kutatásom eredményeképp több javaslatot is tudok tenni az ifjúsági közösségi

terek vezetői és a szakmabeliek számára:

• Újabb és rendszeresebb felmérések készítése a fiatalok igényeiről kultúra és
programok terén – minél több információnk van arról, hogy pontosan mire is
van szüksége a fiataloknak, annál jobban ki tudjuk elégíteni az igényeiket.

• A személyes és az online felületeken való bevonzás újragondolása – erre
megoldás lehet az iskolák bevonása, ahol hirdetik és népszerűsítik az
ifjúsági közösségi tereket, valamint a minél többféle online felületen való
megjelenés a népszerűsítés érdekében.

• Az ifjúsági közösségi terek „trendivé” tétele a fiatalság körében – ha a
fiatalság körében népszerű iskola után az ifjúsági közösségi térbe menni,
sokkal többen fognak ezekre a helyekre járni.

• A külföldi minták megfigyelése, beépítése – más országokban már sok
bevett gyakorlat létezik, melyeket ha Magyarországon is hasznosítunk, több
fiatalt tudunk bevonzani, megtartani, aktívvá tenni.

Előzetes kutatásaim alapján a következő kutatási kérdéseket fogalmaztam meg:

1. Hallottak már a fiatalok az ifjúsági közösségi színterekről?

2. Miért nem népszerűek az ifjúsági közösségi színterek?

3. Hogyan lehetne a fiatalokat bevonzani az ifjúsági közösségi terekbe?

A későbbiekben szerveztem két fókuszcsoportos beszélgetést, majd összeállítottam egy online kérdőívet a kutatásom empirikus részeként. A két fókuszcsoportos

beszélgetésen összesen 10 ember vett részt, a kérdőívet pedig 254 fő töltötte ki. Ezek kiértékelése alapján lettek meg a kutatásom végleges eredményei.

Esetpélda feldolgozása
Feltérképeztem, hogy az országban milyen ifjúsági közösségi terek találhatók,

nekik milyen a profiljuk, miket biztosítanak a fiatalok számára. Ezek után

felkerestem az Offline Center nevet viselő ifjúsági közösségi teret, hogy

készítsek egy esettanulmányt a működésükről. Készítettem interjút a vezetővel,

egy alkalmazottal, egy önkéntessel, valamint két látogatóval is. Szerettem volna

ezek alapján összegyűjteni, hogy mi teszi az Offline Centert egy rendszeresen

látogatott, népszerű ifjúsági közösségi térré, ami könnyen bevonzza a

fiatalokat, rendszeres látogatóvá teszi őket és a közösségen belüli aktivitásra is

ösztönzi őket. Az ábrán egy, az Offline Centerben készült életkép látható.
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