
A LYBA PROGRAM 
KÉZIKÖNYVE



1  Mit tartasz a kezedben?

Egy kiadványt, amely segít a fiatalok vállalkozóvá válásához
szükséges fejlesztésben
Egy javasolt képzési tervet, amely segíti a fiatalok helyi
szerepvállalását és munkaerőpiaci felkészítését
Egy meghívást egy új kalandhoz, az ifjúsági munkához

MIT TALÁLSZ A KÉZIKÖNYVBEN?

A kezedben tartott kiadvány a lengyelországi ALE Alapítvány 
és a magyarországi Alkotó Ifjúságért Alapítvány több hónapos 
munkájának gyümölcse. A Lengyelország észak-keleti részén, 
Mazúria szívében, Mrągowóban és a Magyarország déli régiójában, 
Szegeden működő szervezetek napi szinten fiatalokkal dolgoznak. 

A kiadványt tanulmányozva megtudod:

     • honnan ered a projekt ötlete, és hogyan valósult meg,
     • milyen előnyökkel jár a fiataloknak a programban való részvétel,
     • mi szükséges a program megvalósításához,
     • a program megvalósításának menetét lépésről lépésre,
     • mire figyelj oda, hogy a program elérje a célját.

A LYBA PROGRAM az Európai Unió által finanszírozott, Leaders of  Youth 
Business Academy című,  Erasmus+ stratégiai  partnerség projekt során jött 
létre.



HONNAN SZÁRMAZIK AZ ELNEVEZÉS?

A kezdetektől fogva arra törekedtünk, hogy az oktatás mindenki számára szenvedélyessé 
váljon. Feltételeztük, hogy nem a hely határozta meg az embereket, hanem az emberek 
hatással vannak a lakóhelyükre, így a falvakban és kisvárosokban élni nem jelentett 
kevesebb lehetőséget és rosszabb életminőséget. Mivel kezdettől fogva elsősorban 
fiatalokkal dolgozunk, megalapítottuk az Enclave Akadémiát, amelyet „a fiatalok 
által fiataloknak létrehozott helynek” neveznek. Az önkéntes munkának, a kortárs 
tanulási támogatásnak és az ifjúsági kezdeményezések inkubátorának köszönhetően 
kidolgoztuk a társadalmi és civil ifjúsági animáció modelljét, hogy segítsük a fiatalokat 
felkészülni a felnőtt életre. A szlovák STEP szervezettel együttműködve, az Erasmus+ 
program keretében kidolgoztuk az Akadémia útmutatóját, majd tíz lengyel szervezetet 
és intézményt képeztünk régiónk fiataljaival, ezzel megvalósítva a Fiatal Coach-ok 
Akadémiáját. A LYBA alapja azonban a TransferHUB pályázati program keretében 
megvalósult „Leaders of the Enclave Academy” társadalmi innováció volt. Azt követően 
elkezdtük támogatni a fiatalokat az oktatásból a munka világába történő átlépésben, 
és az első lépések megtételében a munkaerőpiacon. A társadalmi kezdeményezések 
és szolgáltatások vállalkozói szemléletének kialakításával, az ifjúsági vállalkozási 
inkubátorok és a kreatív munkahelyek létrehozásával az Alapítványban új fejezetet 
nyitottunk a tevékenységünkben. A LYBA projekt e fejezet kulcsfontosságú részévé vált.

Alternatív Oktatási Alapítvány „ALE”

2  LYBA

A LYBA rövidítés a projekt angol címéből származik, és a program nevének is 
ezt használjuk az egyszerűsége miatt. A projekt eredete egyébként nyolc évvel 
ezelőttre nyúlik vissza, amikor az ALE Alapítvány létrejött Mazúriában. Az Alkotó 
Ifjúságért Alapítvány később csatlakozott, és új irányt hozott a szervezetek életébe.



Az alapítvány szorosan együttműködik a D2 Ifjúsági Központtal, amely a Szegedi 
Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. részét képezi. Célunk a fiatalok 
tevékenységének és fejlődésének támogatása, valamint lehetőségek biztosítása különösen 
a hátrányosabb helyzetűek számára. E cél elérése érdekében szorosan együttműködünk 
más civil szervezetekkel, ifjúsági klubokkal, kulturális intézményekkel, középiskolákkal 
és a Szegedi Tudományegyetemmel. Nemcsak saját projektjeinket hajtjuk végre 
helyi, regionális és nemzetközi szinten, hanem nyilvános rendezvényeket, ifjúsági 
fesztiválokat, szociális, oktatási és szabadidős programokat is szervezünk gyermekek és 
fiatalok számára. Támogatjuk a fiatal művészeket, különös hangsúlyt fektetve a művészi 
oktatásra a modern média segítségével. Órákat és workshopokat vezetünk az iskolákban. 
Képzéseket és tanórán kívüli tevékenységeket is szervezünk. Képezzük a fiatal közösségi 
vezetőket, elsősorban az Erasmus+ programokban és képzési projektekben való 
részvételük támogatásával és előmozdításával. Egy ilyen együttműködési hálózatnak 
köszönhetően szélesebb körű szolgáltatásokat nyújtunk, javítva ezzel városunk fiataljai 
számára kínált lehetőségek minőségét, és segítve őket abban, hogy ötleteket találjanak 
saját jövőjükhöz.

Alkotó Ifjúságért Alapítvány

MI A LYBA PROGRAM?

A LYBA egy 15-19 éves fiataloknak szóló fejlesztési program, 
amely segít felkészíteni őket a munkaerőpiaci elvárásokra

Kiknek 
szól?

Miért?

Középiskolásoknak

Olyan kompetenciák elsajátításáért, melyek nélkülözhetetlenek 
a hatékony és független karriertervezéshez

A középiskolás fiatalok életének nagy részét az első munk-
ahelyre és / vagy a továbbtanulásra felkészítő oktatás tölti 
ki. Jelentős időszak: a fiatalok öntudatra ébredése zajlik
ilyenkor. Sokat gondolkodnak azon, hogy mit akarnak, mit 
szeretnek, miben jók, és milyen munka tenné őket boldoggá.

Úgy gondoljuk, hogy a középiskolások többségének nehézséget okoz saját erőforrásaik felismerése 
(pl.: tudás, tapasztalat, eredmények, készségek, képességek, motiváció, célok, attitűd, értékek).
Ugyanakkor nincsenek kellően felkészülve, hogy megtervezzék a jövőjüket, vagy elhelyezkedjenek
alkalmazottként. Az iskolai tanterveknek nem része ezen készségek fejlesztése, így gyakran úgy
kerülnek ki a fiatalok a középfokú oktatási intézményből, hogy nem tudják, mit szeretnének
kezdeni az életükkel. A továbbtanulásukat és jövőtervüket sokszor mások véleménye, valamint a
társadalmi-gazdasági tényezők alakítják. Elengedhetetlen, hogy a fiatalok még a
középiskola befejezése előtt tudatában legyenek a lehetőségeiknek és a képességeiknek.



MIT KAPNAK A LYBA RÉSZTVEVŐK?

Hogyan?
Társadalmi és üzleti kezdeményezések közös tervezésén 
és megvalósításán keresztül, amelyeket workshopokkal, 
coachinggal és mentorálással egészítünk ki.

A szakmai karrier megkezdése előtt kiegészítést kapnak a tanulmányaik mellé:

 - a személyes erőforrások nagyobb ismerete
 - a helyi erőforrások nagyobb ismerete
 - készségek a fent említettek kihasználására
 - a továbbtanulás helyesebb megtervezése
 - hatékonyabb  együttműködés  különböző  szerepkörben  és  feladatokat     
              végző emberekkel
 - közösségi szolgálatuk folytatása saját preferenciáiknak megfelelően (akár 
              vezetőként)
 -  új  kapcsolatok  kialakítása a  helyi közösségben;  felelősséggel  és  elégedettséggel    
             megkezdeni a munkát

A személyes tapasztalat a leghatékonyabb eszköz, hogy a fiatalok értékes alkalmazottá, vállalkozóvá, 
vagy vezetővé váljanak. Ez egy valós teszt és egy lecke, amelyben megismerhetik a lehetőségeiket. 
A fiatalok arról álmodoznak, hogy a felnőttkor számos területét kipróbálhatják. Szakmai területen 
a nehézség a hiányos tudásukban és kompetenciáikban rejlik. Ráadásul a fiatalokat képzetlennek és 
tapasztalatlannak tartják, így csak bizonyos munkakörben alkalmazzák őket. A LYBA PROGRAMban 
a fiatalok a szimuláció során a munkavégzést teljes valójában tapasztalják meg:

kezdeményezések vezetőivé és csapattagjaivá válnak - mintha a saját vállalkozásuk 
menedzserei és alkalmazottai lennének

workshopokon, coaching alkalmakon és mentoráláson vesznek részt - úgy, ahogy a 
kezdő alkalmazottak és vállalkozók is

tapasztalati tanulás - ahogy a munka világában is

helyi környezetben tervezik meg és valósítják meg a kezdeményezéseket - akár az 
üzleti vállalkozás esetében



KIK VESZNEK RÉSZT A LYBA PROGRAMBAN?

Fiatalok

Partnerek

Iskolák

Célcsoport

Szülők

A program főszereplői, akik saját csapatot 
állítanak össze, hogy előkészítsék és 
megvalósítsák kezdeményezéseiket. A 
csapatban egy fő a vezető (menedzser), a többi 
résztvevő a csapattag (alkalmazott) szerepét 
tölti be.

Minden szervezet, akikkel együtt lehet működni 
a kezdeményezések megvalósítása érdekében. 
Az adott közösségtől függően a partnerek 
között lehetnek vállalatok, intézmények, 
önkormányzatok, iskolák, egyetemek,
oktatási központok, civil szervezetek.

A legfontosabb oktatási színterekként tanácsadó 
szerepük van. A LYBA csapatok megosztják a 
kezdeményezésekkel kapcsolatos ötleteiket. A 
tanárokat, oktatási tanácsadókat és igazgatókat 
megkérhetjük, hogy osszák meg észrevételeiket. 
Partnerek lehetnek abban is, hogy a fiatalok 
megtanulják összeegyeztetni a LYBA PROGRAMban 
való részvételt és az iskolai kötelességeiket.

A szülők fontos véleményformálók és társak, különösen a nehéz pillanatokban, 
amikor elengedhetetlen a biztatásuk. Arra kérjük őket, hogy segítsenek 
gyermekeik időbeosztásának összeállításában, hogy megfelelő egyensúlyt 
tudjanak fenntartani a LYBA és az élet más fontos területei között. Javasoljuk 
nekik, hogy tartsák a kapcsolatot a LYBA szakmai munkatársaival.

A LYBA résztvevői 
által megvalósított 
kezdeményezések 
sokakhoz eljutnak: 
helyi lakosokhoz, 

vállalatokhoz, 
intézményekhez, 

civil szervezetekhez. 
A szakmai életben 

ők lehetnek a 
potenciális ügyfelek és 

munkaadók.



Coach-ok

Mentorok

Képzők

A bevont coach-ok a fiatalok egyéni fejlődését 
segítik a tanácsadásokon keresztül. Segítik a 
LYBA PROGRAM résztvevőit, hogy minél többet 
profitáljanak a megszerzett tapasztalatokból. 
Támogatásuk eredménye az egyes résztvevők 
számára elkészített úgynevezett Egyéni Fejlődési Út.

Minden kezdeményezés egy miniprojekt, amely egy adott 
iparágban vagy szolgáltató szektorban zajlik. Ahol lehetséges, 
a kezdeményezést vezető fiatal felhasználja azoknak az 
embereknek a tudását és tapasztalatait, akik hasonló 
szakmát gyakorolnak, vagy már valósítottak meg hasonló 
projekteket. A mentorral való egyeztetés során a fiatal vezetők 
praktikus tanácsokat, és másutt már bevált ötleteket kapnak. 
Vállalkozók, a különböző szakmák képviselői, társadalmi 
vezetők, de tapasztaltabb fiatalok is lehetnek mentorok.

A LYBA Program által javasolt workshopok a vállalkozói 
soft skillek (pl.: belső kommunikáció, együttműködés, csapat 
irányítása, időkezelés) és az üzleti készségek (pl.: stratégiai- 
és pénzügyi tervezés, logisztika, PR, külső kommunikáció) 
fejlesztésére fókuszálnak. A téner(ek) kiválasztása az egyes 
modulokhoz az adott témától és az erőforrásoktól függ. A 
képzési programot az adott csapat igényeihez kell igazítani.



3  A LYBA 10 LÉPÉSE

1. LÉPÉS: A SZAKMAI STÁB TALÁLKOZÓJA

A legfontosabb lépés az elhatározás, hogy belevágunk a LYBA PROGRAMba. A megvalósításnak 
nincs akadálya egy már létező szervezet esetében (pl.: iskola, közösségi tér, ifjúsági iroda, civil 
szervezet, társadalmi vállalkozás).

A tevékenység megkezdése előtt össze kell állítani a szakmai stábot. A feladatok elvégzéséhez 
megfelelő képesítéssel és kompetenciákkal rendelkező szakembert válasszunk - ez különösen 
igaz a coach-ok esetében, ahol a résztvevők számát is figyelembe kell vennünk. Javasolt a fiatal 
leaderek és 4-6 fős csapataik mellé külön coach-ot keresni. A workshopokat levezető trénerek 
száma a szakmai stábtól függ - akár egy képző is elég, ha vállalja a leaderek megfelelő fejlesztését.

Érdemes ifjúsági munkában jártas képzőket választani, akik a workshopok során biztosítani 
tudják a fiatalok készségfejlesztését. A coach-oknak nem szükséges profi szakembernek lennie. 
Az elnevezés a folyamat során alkalmazott módszerekre utal, nem a végzettségre. Javasoljuk, 
hogy olyan segítőket válasszunk coach-oknak, akik rendelkeznek tapasztalattal a fiatalok tanítás, 
pszichológiai segítése vagy animálása terén. Érdemes lehetőséget biztosítanunk a számukra, hogy 
el tudják sajátítani az egyéni és csoportos coaching módszerek alapjait. A folyamat megkezdése 
előtt ajánlott a megfelelő szakirodalmak segítségével felkészülni a témában.

A mentorokat első sorban a saját forrásszemélyeink közül tudjuk kiválasztani, de szükség 
szerint felkereshetünk másokat is. Feladatuk a szakmai tanácsadás a LYBA csapatok részére 
a kezdeményezések megvalósításával kapcsolatban. Nem igényel speciális képesítést. Bárki 
lehet mentor, aki az adott kezdeményezéshez kapcsolódó területen dolgozik / rendelkezik 
tapasztalattal. Olyan fiatalok is lehetnek mentorok, akik már korábbi projekt / tevékenység révén 
saját tapasztalattal rendelkeznek.

A szükséges költségek a program megvalósításának mértékétől függenek. A szervezet rendelkezésre 
álló és teremthető forrásaiból a szakmai stáb és a kezdeményezések finanszírozása is megoldható. 

A szakmai stáb tagjai a LYBA PROGRAM teljes időtartama alatt együttműködnek. A coach-ok 
egyeztetnek a képzőkkel és a mentorokkal, hogy megosszák egymással tapasztalataiket, tanácsaikat. 
A coach segít feldolgozni és gyakorlatba ültetni a képzésen tanultakat az egyéni és csoportos 
foglalkozások során. Ha több képzővel dolgozunk, fontos, hogy ők is folyamatosan egyeztessenek 
a csoporttal elért eredményekkel kapcsolatban. A szakmai stáb tagjainak együttműködését a 
koordinátor felügyeli.



Amennyiben van lehetőségünk, bevonhatunk egy pályaorientációs tanácsadót, aki segít a kiválasztott 
leadereknek jobban megismerni az érdeklődésüknek megfelelő szakmákat. Felhasználhatjuk a helyi 
szervezetekkel (pl.: iskolák, iskolapszichológusok, pályaorientációs tanácsadók, karrier irodák) 
fennálló partnerség előnyeit. A coach-ok nem elemzik a preferenciákat és a felkészültséget. Nem 
számít, hogy a vezetők mennyire vannak tisztában az erősségeikkel és gyengeségeikkel; nem számít, 
hogy milyen érdeklődéssel és elvárásokkal vesznek részt a LYBA Programban, érdemes megismerni 
a képességeiket.

NÉHÁNY FONTOS DOLOG A KEZDÉS ELŐTT:

2. LÉPÉS: LEADEREK TOBORZÁSA

A szakmai stábnak még nincs megadva a teljes kezdőcsomag.
Amit javaslunk:
 
 - Bizonyosodjunk meg róla, hogy mindenki megérti azokat a célokat
                és eredményeket, amelyeket el akar érni a LYBA PROGRAMmal!
 -  Beszéljük meg a legfontosabb pillanatokat (mérföldkövek) és a lehetséges
                kockázatokat!
 -   Alakítsuk ki a saját kommunikációs stratégiánkat!
 - Hozzunk létre következetes üzenetet a folyamat minden résztvevőjének
                (fiatalok, célcsoport, partnerek, iskolák, szülők)!

A megvalósítás első lépése a fiatal leaderek toborzása. Középiskolás célcsoportból javasoljuk a 
választást. A fiatalok lehetnek ugyanabból vagy különböző iskolából. A kiválasztásnál az alábbi 
szempontok figyelembe vételét javasoljuk:

1. Elérhetőség

Figyelembe kell venni, hogy a LYBA PROGRAMban való részvétel a szabadidő egy részét leköti, így 
fontos egyeztetni a potenciális jelöltekkel, hogy belefér -e a mindennapi életükbe, a kötelezettségek 
mellett marad -e elegendő idejük a kezdeményezések előkészítésére és megvalósítására.

2. Motiváció

A LYBA PROGRAMban a leadereknek erős motivációra van szükségük. Úgy gondoljuk, hogy az 
alábbi két indikátort kell figyelembe venni: 1) korábbi tapasztalat hosszabb távú elköteleződésre 
egy szervezet, ifjúsági közösség, projekt vagy önkéntesség kapcsán; 2) saját elképzelések, ötletek, 
amelyeket szeretne megvalósítani.

A toborzást végezhetjük nyílt felhívással, amelyet különböző közösségi média csatornákon és 
iskolai felületeken teszünk közzé. Használhatjuk a saját kapcsolati hálónkat is. A kézikönyvhöz 
mellékelt Infocsomagban találhatunk ajánlásokat a toborzással kapcsolatban.

A coach-ok egyéni elbeszélgetést szerveznek a jelöltekkel. A kézikönyvhöz mellékelt segítő 
dokumentumok között találhatóak az interjúhoz használható kérdések is. Javasoljuk egy csoportos 
tájékoztató megtartását az egyéni elbeszélgetések előtt.

JAVASLAT:



3. LÉPÉS: TALÁLKOZÓ A SZÜLŐKKEL

4. LÉPÉS: TALÁLKOZÓ AZ IGAZGATÓKKAL ÉS TANÁROKKAL

5. LÉPÉS: WORKSHOP A LEADEREKNEK

Fontos, hogy találkozzunk a szülőkkel, mielőtt a fiatalok belevágnak a LYBA Programba. Ha nem 
tudunk egy közös találkozót összeegyeztetni, akkor akár egyéni beszélgetéseket is szervezhetünk. 
A szülők találkozhatnak valamelyik stábtaggal (pl.: a coach-csal), és így teljes képet kapnak a 
Program részleteiről - nem csak a gyermekük elmondása alapján tudnak tájékozódni. A nagykorú 
résztvevők szüleivel is érdemes egyeztetni. Javasoljuk, hogy a fiatal vezetők is vegyenek részt 
ezeken a találkozókon.

A találkozó során a szülőknek különböző dokumentumokat is adhatunk a Program részleteiről, 
illetve a kiskorúakkal kapcsolatos intézkedéseinkről (Infopack 2: Szülők). A coach-ok egyeztetik 
a szülőkkel a Program egyes fázisainak célkitűzéseit, a részvétellel kapcsolatos szabályokat. Külön 
hangsúlyt fektetnek azokra a területekre, amelyek aggodalomra adhatnak okot (pl.: jogi felelősség, 
a biztonság, az iskolai és otthoni feladatok összehangolása a Programban való részvétellel). 
Elengedhetetlen, hogy a szülők támogassák és motiválják gyermeküket. Javasoljuk egy informális 
szerződés megkötését a szülőkkel, amellyel a párbeszédre és együttműködésre ösztönözzük őket.

Az iskolavezetés és a tanárok támogatása elengedhetetlen a LYBA Program sikeres 
megvalósításához, amely számos tanulási lehetőséget kínál a fiataloknak. Általában az igazgatókat 
és az osztályfőnököket vonjuk be a megbeszélésekbe. Érdemes bevonni másokat is az iskolából 
(pl.: a vállalkozói ismeretek tanárt, a diákönkormányzat munkáját segítő pedagógust, az 
iskolapszichológust, a pályaorientációs tanácsadót) az iskolavezetés beleegyezésével.

A találkozók során a coach-ok tájékoztatják őket a LYBA Programról (Infopack 3: Iskolák). Az 
iskolaigazgatókkal és a többi iskolai dolgozóval közösen egyeztetik a LYBA Programban betöltött 
tanácsadói szerepeket. Azt kérjük tőlük, hogy időről időre egyeztessenek a fiatal vezetővel a 
haladásával kapcsolatban, és biztosítsák számára az egyéni vagy csoportos visszajelzés lehetőségét 
(pl.: vállalkozói ismeretek vagy osztályfőnöki óra keretében). Az iskolából bevont pedagógusokon 
múlik, hogy mennyire töltik meg tartalommal, ötletekkel az együttműködésben megvalósuló 
LYBA Programot. Az Infopack 3: Iskolák tartalmaz javaslatokat az iskolákkal kötött szerződéssel 
kapcsolatban.

A fiatalok ismeretei a kezdeményezések ötleteinek létrehozásáról és azok megvalósításáról 
(beleértve a csapatmenedzsmentet, a partnerségek kiépítését, a promóciós tevékenységeket és 
a költségvetés kezelését) korlátozottak lehetnek, hiszen nem szerepelnek a formális középfokú 
oktatásban. Hiszünk abban, hogy a fiatal leadereknek szükségük van a coaching alkalmakon túl 
alapozó képzésre ezen ismeretek elsajátításához.

A workshop tematikájának összeállítása az adott megvalósító csapattól függ. A fiatal leaderek 
szükségleteinek függvényében folyamatosan lehet változtatni, kiegészíteni, vagyis rugalmasan 
kell kezelni. A coach-ok segíthetnek összeállítani a megfelelő workshop programot a konzultációk 
során, de a forgatókönyv elkészítése a képzők feladata. Összeállítottunk egy alap listát témákról, 
amelyekkel a workshopok és a leaderek által vezetett csapattalálkozók során is érdemes kitérni. 
A javasolt óraszámok is csak a saját tapasztalatunkra alapozott ajánlások. A workshop tervének 
elkészítése (napok száma, napi óraszámok, szünetek hossza) sok tényezőn múlik (pl.: a leaderek 
száma, a fiatalok időbeosztása, a tanév menete, a leaderek földrajzi távolsága), ezért mindig 



Modul I: Vezetési alapismeretek

Modul II: Betekintés a kezdeményezésbe – projekt kitalálása és megtervezése

Modul III. Emberektől embereknek – projekt erőforrások kezelése

Kompetenciafejlesztő workhop a leadereknek

Kompetenciafejlesztő workhop a leadereknek

Kompetenciafejlesztő workshop a leadereknek és a csapattagoknak

24 óra

24 óra

24 óra

1. Mit tudok magamról? Mit nem tudok magamról, és hogyan tudom megismerni? Önismereti 
készségek fejlesztése
2. Erősségeim és gyengeségeim - hogyan ismerjem fel és kezeljem ezeket? Megerősíteni önmagunk 
elfogadását és az egyéni potenciálok kiaknázásának képességét
3. Vezetői készségeim - az öntudat növelése a vezetői szerep betöltéséhez
4. Mit mondok és hogyan beszélek magamról? Önkifejezés tanulása a különböző társadalmi 
helyzetekben - az ún. egyéni brand kialakítása
5. Mit mondok másoknak saját magukról? Mit hallok másoktól magamról? Fejleszteni az építő 
visszajelzések adásának és elfogadásának képességét

1.Társadalmi változásokat eredményező projektek kidolgozása. Tervezési folyamat: célkitűzés - 
megvalósítás - eredmény. Esettanulmány: hosszútávú és ciklikus kezdeményezések, tevékenységek, 
projektek és azok eredményeinek elemzése
2. Mi lehet társadalmi és üzleti kezdeményezés? Társadalmi szolgáltatások az élet különböző 
területein mint üzleti tevékenységek
3. A projekt felépítése és a megvalósítás fázisai. A megvalósításhoz szükséges források 
meghatározása
4. Saját kezdeményezések koncepciójának kialakítása
5. Saját csapat összeállításának alapjai a toborzási szakaszban, a csapattagok profiljának 
meghatározása (kire van szükség, milyen szerepkörben, milyen kompetenciákkal, tapasztalatokkal)

1. A társadalmi tőke elemzése és az érdekeltekkel történő együttműködés stratégiai tervezése
2. Célok, tevékenységek és eredmények meghatározása a tervezett társadalmi változás elérése 
érdekében. A kezdeményezés és a kimenetek társadalmi-gazdasági lehetőségeinek vizsgálata.
3. Kommunikáció a célcsoporttal - hogyan készítsünk prezentációt, hogyan motiváljuk a 
résztvevőket, hogyan tartsuk meg a lelkesedést, hogyan tudunk előnyöket nyújtani?

egyedileg kell összeállítani. A tréner(ek) felelőssége, hogy az igényekhez igazítsák a workshopok 
megtervezését.



4. Nyilvános üzenetek létrehozása a közösségi médiában
5. Partnerek keresése, pénzügyi és anyagi források megszerzése. Költségvetés tervezése.
6. A tevékenységek jogi- és logisztikai vonatkozásai a kezdeményezés megvalósítása során.

A Modul III-nak két megvalósítási lehetősége van - az adott szervezet lehetőségeitől függően. 
Választhatjuk azt, hogy csak a leadereknek szervezzük a workshopot, és a saját csapatuk képzése 
a fiatal vezetők feladata lesz. Ebben az esetben a leadert a coach támogatja ebben. Ez inspiráló és 
egyben nehéz is lehet a leadereknek, hiszen nincs tréneri tapasztalatuk. Dönthetünk úgy is, hogy 
a leaderek a csapattagjaikkal együtt vesznek részt a workshopokon. Ebben az esetben egy nagyobb 
csapatot kell képezni egyidőben. Amennyiben ezt választjuk, akkor a 6. LÉPÉS: CSAPATTAGOK 
TOBORZÁSA után kell a képzéseket megvalósítani.

Minden ifjú vezető munkáját már a képzési szakasztól egy-egy supervisor vagy coach segíti. Robert 
Dilts definíciója szerint a coaching nem más, mint “kiaknázni az emberek erősségeit és segíteni 
nekik a személyes korlátaik leküzdésében, hogy elérjék céljaikat”. A LYBA Programban a coaching 
megközelítés magában foglalja a résztvevő fiatalok által kitűzött célok megfogalmazásának és 
megvalósításának támogatását. A workshopok megvalósítása során a coach-oknak találkozniuk 
kell a fiatal vezetőkkel minden modul előtt és után, hogy átbeszéljék az adott témaköröket, és 
feldolgozzák azokat az egyénileg kitűzött célok eléréséhez. A coaching alkalmakhoz javasolt 
formanyomtatványt a Segédletek: Coaching dokumentumban.

A képzési és a coaching alkalmak folyamatos egymásutánisága miatt javasolt, hogy a coach-ok részt 
vegyenek a képzéseken megfigyelőként. Ez hozzásegíti őket ahhoz, hogy még eredményesebben 
tudják támogatni a fiatal vezetőket (és csapataikat) tudásuk és készségeik gyakorlatba ültetésében.

Annak ellenére, hogy javasoltunk témakörök az egyes modulokon belül, azt tanácsoljuk, hogy 
tartsuk meg a mérésen alapuló megközelítést. A Programban részt vevő fiatalok csoportja változhat, 
hiszen nem biztos, hogy az elején tisztában vannak, mit vállalnak. Azok a fiatalok, akik már több 
szervezettel, csoporttal dolgoztak együtt, teljesen más bemeneti tapasztalattal rendelkeznek 
a képzések során, mint társaik, akiknek ez az 
első projektélményük. A szakközépiskolás és 
gimnazista fiataloknak eltérhetnek a preferenciák 
az ismeretek megszerzésének intenzitásával és 
módszereivel kapcsolatban. Azt is fontos tudni, 
hogy a 15-19 év közötti fiatalok mentális fejlődése 
eltérhet, amely a tanulási készségekre is kihat. 
Ezért azt tanácsoljuk, hogy a LYBA Program 
Kézikönyvében leírt workhop tematikát egy 
kiinduló modellnek érdemes tekinteni, amely 
segít egy adott cél elérésében a folyamat során: 
hogyan tudjuk hatékonyan felkészíteni a fiatalokat a saját kezdeményezéseik megvalósítására. 
Bármely változtatás az itt kínált workshop felépítésekben a csoport igényeinek való megfelelést 
segíti elő. Természetesen ehhez szükséges, hogy a szakmai stábnak megfelelő képzői kompetenciái 
legyenek.

JAVASLAT:

1. A COACHOK VEGYENEK RÉSZT A WORKSHOPOKON

2. A MŰHELYEK CSOPORTHOZ IGAZÍTÁSA



A fiatal vezetők saját infopack elkészítésével tudják a kezdeményezésüket népszerűsíteni 
a kortársaik körében. Saját maguk dolgozzák ki a toborzási taktikájukat, és ők találják ki a 
jelentkezés és kiválasztás módját is. A szakmai stábtól csak egy kis segédanyagot kapnak (Infopack 
4: Csapatok).

Minden vezető 2-4 főt választ a csapatába. A jelöltekkel interjú során beszélgetnek - igény esetén 
a coach jelenlétében. Ez egy lehetőség arra, hogy megismerjék a jelöltek egyéni motivációját, az 
érdeklődési körüket és készségeiket, valamint arra is, hogy egyeztessék a leendő szerepköröket, 
feladatokat, valamint az előnyöket és kihívásokat. Nem kínálunk forgatókönyvet a toborzási 
interjúkra, de egy egyszerű forgatókönyv megtalálható az Infopack 4: Csapatok részben. Ha valaki 
kiesik a folyamat elején, akkor új tagot lehet toborozni. Ha valaki a kezdeményezés megvalósítása 
során lép ki, akkor a csapat nélküle fejezi be, vagy segítséget kér egy másik csapattól. Úgy 
gondoljuk, hogy ennek a kockázatnak a minimalizálását segíti elő a coaching, a képzések és a 
csapaton belüli harmónia.

A leaderek kiválasztásához hasonlóan ebben a szakaszban is fontos, hogy találkozzunk a bevont 
tanárokkal, szülőkkel és egyéb célcsoportokkal. A szervező stábtól függ, hogy ezeket iskolánként 
vagy egyben tartják -e meg. Ezen összejövetelek célja, hogy egyeztessük az elvárásokat, eloszlassuk 
a félelmeket, tisztázzuk a szerepeket, és támogassuk közösen a fiatalokat. A találkozókat a coach-
ok vezetik le a fiatal résztvevők bevonásával - igény esetén a koordinátort is be lehet vonni. A 
szülőknek és a tanároknak szükséges információt, segédleteket és dokumentumokat az Infopack 
2-ben találjuk.

A toborzást követően csapatépítő foglalkozásokat tartunk, amelyek javasolt időtartama 4-8 
óra. Ezeknek a workshopoknak a célja, hogy segítse a csapaton belüli integrációt; egymás 
viselkedésének, attitűdjének és képességeinek megismerését feladatmegoldási szituációban; 
lehetővé tegye a szembenézést a sikerrel és a kudarccal; valamint érintse a csapatkommunikáció 
kihívásait és a feladatkörök miatti konfliktushelyzeteket. A csapatok a coach-okkal tudnak ezekről 
egyeztetni a kezdeményezés megvalósítása során.

6. LÉPÉS: CSAPATTAGOK TOBORZÁSA ÉS CSAPATÉPÍTŐ
                     WORKSHOPOK

Azt gondoljuk, hogy minden csapatban kihívást jelent a megfelelő 
toborzási módszer kiválasztása. Ebben az életkorban a baráti 
kapcsolatok dominálnak. A legtöbb fiatal vezető nem szeretne 
nyitott toborzást hirdetni - hiába van bennük a kíváncsiság és a 

nyitottság új emberek megismerésére. Leggyakrabban saját baráti körükből, osztályukból választják 
ki a csapattagokat. Az érzelmi kötődés, a bizalom és a “megteszem a barátomnak” erősebbek, mint 
a Program és a kezdeményezés iránti érdeklődés. A baráti kapcsolat háttérbe szorítja a Programban 
való részvételhez szükséges képességek alapján történő választást. Lehetnek olyan ösztönzők, mint a 
“Van egy projekt, amit meg kell csinálnom, segítesz?”, vagy “Van egy jó tevékenység, benne vagy?”. 
Sajnos ez nem igazán hasonlít a munkaerőpiaci kiválasztási folyamatokhoz, vagyis így nem lehet a 
valós helyzeteket szimulálni. A Programot koordináló szakmai stábnak kihívást jelent, hogy rávegye 
a fiatal vezetőket egy nyílt és hivatalos felvételi eljárásra. A kényszerítés nem egyeztethető össze a 
coaching elvével, és demotiváló hatású is a fiatalokra. Amit lehet és tudunk tenni, hogy meghagyjuk a 
leadereknek a toborzási mód szabad megválasztását. Természetesen javasolhatjuk nekik, hogy lépjenek 
a toborzó szerepbe, és a kezdeményezéssel kapcsolatos ötletek és a motiváció szerint válogassák ki a 
jelentkezők közül a csapattagokat - még ha a legjobb barátokról is van szó.

JAVASLAT:



7. LÉPÉS: COACHING

A LYBA csapatok létrejöttének pillanatától folyamatosan rendelkezésre állnak a vezetőkhöz 
társított coach-ok. Havi minimum egy alkalommal egyéni (min. 1 óra), és két alkalommal 
csoportos coaching javasolt. Az egyéni és csoportos alkalmak dokumentálásához a Segédletek: 
Coachingon belül van minta.

A coaching alkalmak lehetővé teszik, hogy tudatosítsuk és elmélyítsük a résztvevőkben és a 
csoportfolyamat tapasztalatait: érintik a kommunikációt és az együttműködést, a csapatban 
betöltött szerepeket, valamint a saját reakcióikat a különféle feladathelyzetekre. Azt javasoljuk, 
hogy a csapatok önállóan is találkozzanak - a coaching foglalkozásoktól és a képzésektől 
függetlenül-, hogy előkészítsék és megvalósítsák a kezdeményezéseiket. Ezek az összejövetelek, 
amelyek felnőtt segítőktől mentesek, nagyon fontosak olyan kompetenciák megszerzéséhez és 
fejlesztéséhez, amelyeket más tevékenységek generálnak.

Nem javasoljuk tervek vagy forgatókönyvek kidolgozását az egyéni coaching foglalkozásokon, 
mivel ez ellentmondana a coaching gondolatának. A csoportos foglalkozásokon a csapattagok 
maguk döntik el, hogy mi legyen a találkozó fókusza. Kereshetnek új ötletet a kezdeményezés 
egyik komponensével kapcsolatban, megoldást kereshetnek egy fennálló konfliktushelyzetre, vagy 
foglalkozhatnak egy partnerekkel kapcsolatos nehézséggel. Az aktuális helyzet elemzése alapján a 
résztvevők kiválasztják a céljuk elérésének módját. Megnevezik és meghatározzák a problémákat, 
hogy a leküzdésükre fókuszáljanak. Végső soron az a céljuk, hogy elérjék a foglalkozás elején 
kitűzött célt, és elkészüljön pl. egy cselekvési terv határidőkkel és felelősökkel. Az egyéni coaching 
folyamata nagyon hasonló (bővebben: egyéni coaching dokumentum Segédlet: Coaching).

Ahogy a Program tevékenységei beindulnak, a tanulási folyamat 
elmélyül, a csapatok összeszoknak, és eljön a motivációs válságok 
pillanata. Amikor a Program kombinálódik a tanév ritmusával és 
sűrűbb időszakaival, az otthoni teendőkkel és az iskolán kívüli 

élettel, a teher nehezen viselhetővé válik. A fiatalok ezekben a helyzetekben gyakran kiszállnak, amely 
a különböző szerepek, feladatok és kötelezettségek összehangolásához használható tapasztalatok és 
a kész stratégiák hiányára vezethető vissza. Az elzárkózás, a kapcsolatfelvételi kísérletek ignorálása, 
a workshopokról és találkozókról való távolmaradás, a csapatnak és a szakmai stábnak tett ígéretek 
nem teljesítése a túl sok, túl nehéz és / vagy túl gyors jele lehet. Az általános iskolai sztereotípia szerint 
nem érdemes beismerni egy hibát. Elrejtőzni abban a reményben, hogy valaki nem veszi észre, jobb 

ötletnek tűnik. Ilyen helyzetekben a coach-
oknak kell segíteniük a fiatalokat abban, hogy 
felhagyjanak az órákra felkészületlen tanuló 
szerepével, és megváltoztassák saját szerepük 
felfogását olyan tanárok felé, akik felelősséget 
vállalnak kudarcaikért. Emellett gyakran 
el kell hagyni az egyes személyek családi 
életéhez kapcsolódó szerepeket és címkéket. 
Azonban a szubjektivitás és a döntéshozatal 
legfontosabb elvét a fiatalok részéről kell 
alkalmazni - minden élményt, sikert vagy 

kudarcot lehetőséggé lehet alakítani, de csak akkor, ha tudatosan beleegyeznek a fejlődésbe. A 
coach feladata, hogy a résztvevők számára a legmegfelelőbb feltételeket megteremtse a különböző 
lehetőségekből szerzett tapasztalatok megszerzésére, ösztönözve őket arra, hogy kompromisszumokat, 
alternatívákat, megoldásokat keressenek, és lehetőséget adva a választásra.

JAVASLAT:



8. LÉPÉS: MENTORÁLÁS

9. LÉPÉS: KEZDEMÉNYEZÉSEK MEGVALÓSÍTÁSA

A coach-októl kapott támogatás és a képzésen tanultak kevésnek bizonyulhatnak, ha valamilyen 
ágazatspecifikus konzultációra van szükség. Néhány csapat ki tudja fizetni a saját mini-képzését a 
kezdeményezésre kapott pénzből. Ugyanakkor egy állandó szakértő hiánya csökkenti a motivációt 
és a munka minőségét. Ezért gondosan el kell dönteni, hogy mikor és milyen mértékben kell 
ágazatspecifikus vagy hasonló tapasztalattal redelkező (ideértve a kortárs mentorokat is) mentor 
támogatását kérni. Azt javasoljuk, hogy a rendszeres mentori találkozók induljanak el a második 
vagy harmadik képzési modul időszakában. A találkozók gyakorisága a fiatalok szükségleteitől és 
a mentor elérhetőségétől függ. Egyébként a kezdeményezés előkészítési szakaszának is része lehet.

Ez a LYBA program csúcspontja, amely legalább hat hónapot igényel, de még jobb, ha az 
egész tanévet, azaz tíz hónapot szánunk rá. Mivel előre nem tudni, milyen kezdeményezéseket 
fognak a fiatalok megvalósítani, kiket fognak megcélozni, hol és hogyan fogják megvalósítani 
(egyszeri vagy ismétlődő), a mi szempontunkból a coach-ok bevonása és a mentorok támogatása 
a legfontosabb szempont. A folyamat során felmerülő kihívásokat figyelemmel kísérik, és 
megvitatják a fiatalokkal valamint a Program koordinátorával. A coach-okkal és mentorokkal 
való megbeszélések gyakorisága az igényektől és lehetőségektől függ, de a leaderek számára egy 
egyéni ülés és a csapat számára havonta két foglalkozás az alapkövetelmény.

Még ebben a szakaszban is felmerülhetnek potenciális bonyodalmak, beleértve a projektből 
kieső csapattagokat. Az is előfordul, hogy a csapat nem valósítja meg a kezdeményezést annak 
ellenére sem, hogy mindent előkészítettek. Amikor a fiatalok szembesülnek a valósággal, 
sokszor elbizonytalanodnak, és nem képesek folytatni a tevékenységeiket. A tanév és az iskolai 
szünetek időbelisége is nagyon fontos. Érdemes elgondolkodni, hogy milyen időszakban érdemes 
megvalósítani a kezdeményezéseket, és igyekezni kell a szüneteket kihagyni. A mindenki 
által elfogadott hatékony kommunikációs rendszer kidolgozásával, valamint a problémák, 
hibák feldolgozásához egy biztonságos hely kialakítása segít minimalizálni a kockázatokat. 
A coach-oknak, a képzőknek és a mentoroknak figyelniük kell a fiatalok közötti kapcsolatok 
és az együttműködési folyamat alakulását. A fiatalok segítségével kell kialakítaniuk egy olyan 
megközelítést, amely a kudarcok tudatos feldolgozására szolgál, hogy ne úgy kezeljék a helyzetet, 
mint az elmulasztott házi feladatot, amely a büntetés elkerülésének szándékát eredményezi, 
hanem egy fejlődési lehetőségnek éljék meg, amely további motivációt ad.

A megvalósítás utolsó szakaszában végzik a fiatalok a csoportos értékeléseket egyrészt maguk 
között, másrészt a külsősök (pl.: partnerek, célcsoport, résztvevők, tanárok, pályaorientációs 
tanácsadók) bevonásával. Felkérik őket, hogy értékeljék a kezdeményezés minőségét és a további 
együttműködés lehetőségét, amely jó alkalom lehet a fiatalok potenciáljának kiaknázására. A LYBA 
csapatoknak muszáj megfelelően felkészülniük erre a megbeszélésre. Fontos, hogy visszajelzést 
kérjenek a partnerektől és a célcsoporttól a megvalósított kezdeményezéssel kapcsolatban. Az 
alkalmazott módszerekről és a találkozó megszervezésével kapcsolatos kérdésekről a fiatalok 
döntenek. Ezen a jövőbe mutató egyeztetésen érdemes a jövőbeli tervekről, a kezdeményezés 
folytatásának és fejlesztésének lehetőségeiről is beszélni. A legnagyobb sikerindikátor a fiatalok 
számára az, ha sokan kedvet kaptak a folytatáshoz.



10. LÉPÉS: EGYÉNI FEJLŐDÉSI ÚT

A LYBA csapatoknak ez az utolsó, csoportos tevékenysége a Programban. A coaching folyamatra 
alapozva mindenki elkészíti az Egyéni Fejlődési Útját a coach-ok segítségével. Ennek a 
dokumentumnak a célja összefoglalni egy ilyen élmény hatásait, vagyis ellátni a résztvevőket:

Másrészt, minden résztvevő Egyéni Fejlődési Útja meghatározza az ismeretek 
gyakorlatba ültetésének lehetőségét:

Az Egyéni Fejlődési Út egy mintája a Segédletek: Coaching részben található.

személyes erőforrásaik nagyobb ismeretével

a helyi közösség erőforrásainak nagyobb ismeretével

kompetenciákkal ezek jövőbeli használatához

a jobb döntéshozatalhoz

a hatékonyabb együttműködéshez különböző szerepekben, 
feladatokban, csapatban / csoportban / közösségben

további társadalmi aktivitásokban való részvételre (akár 
vezetőként)
a hatékonyabb munkavégzéshez, amely növeli a személyes 
elégedettséget

Az Egyéni Fejlődési Út nem azonos a projektben való 
részvételi tanúsítvánnyal. Az Egyéni Fejlődési Utat minden 
résztvevő számára ki kell dolgozni, még azok számára is, akik 
a kezdeményezés vége előtt kiléptek. Ez egy gyűjteménye azon 

fejlődési elemeknek, amelyek a LYBA-ban való részvételnek köszönhetőek, és azok jövőbeli értékének 
elemzései. A projektből való kilépés szintén értékes részét képezi ennek a tapasztalatnak, és valami 
fontosat mutathat a résztvevő számára. A coach-csal történő egyeztetés lehetőséget ad arra is, hogy 
adott esetben átélje a kudarc és a bűntudat személyes érzéseit. Ezért nyomatékosan javasoljuk, hogy 
vigyázzunk azokra is, akik a folyamat utolsó pillanatában szálltak ki.

JAVASLAT:



4   Segédletek

A folyamathoz szükséges dokumentumok a
LYBA Google Drive mappájában érhetők el.

https://tinyurl.hu/TTZ4/



5  Kik hozták létre a LYBÁt?

LENGYELORSZÁG

Alternatív Oktatási Alapítvány “ALE”

Leaderek:
Szymon Dziergiewicz 
Emilia Stawirej
Miłosz Matwiejczyk
Wojciech Ruszczyk
Martyna Modrzejewska / Martyna Gnoza
Julia Cieśniewska / Konrad Szymanek

Szakmai stáb:
Aleksandra Lemańska
Donata Kobylińska-Durka
Kinga Szolc
Olgierd Stasiak
Wojciech Sienkiewicz
Paweł Kisiel

MAGYARORSZÁG

D2 Ifjúsági Központ

Leaderek:
Juhász Marcell
Juhos Lili
Papp Dénes
Pászti-Tóth Zsolt
Szilasi Emma
Szollár Dóra

Szakmai stáb:
Kispál-Podrácz Gyöngyi
Ábrahám Edit
Ádász Mariann
Farkas Zita
Kovács Beáta
Tamás Áron
Tari Emese
Vörös B. Zoltán

Szervezet elérhetőségei:

Cím: 
ul. Kopernika 2c
11-700 Mrągowo
e-mail: alefundacja@gmail.com
web: www.alefundacja.pl

Szervezet elérhetőségei:

Cím:
6720 Szeged, Dózsa utca 2.
e-mail: d2szeged@gmail.com
web: www.d2szeged.hu


