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Alakíts ki helyben és más településeken is
kapcsolatokat szervezetekkel és intézményekkel.
Mindig jó, ha van kihez fordulni!
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Törekedj arra, hogy jobban is megismerd a
fiatalokat, így kialakulhat a kölcsönös bizalom.

Legyél „tolmács” a fiatalok
és a felnőttek között.

Munkád célja, hogy a fiatalok képessé váljanak a saját
szükségleteikhez kapcsolódó válaszok megtalálására.
Nem megoldanod kell helyettük, de segíteni nekik a te
felelősséged is.

Segíts a fiataloknak hogy ne csak véleményt
nyilvánítsanak és passzív megfigyelők legyenek,
hanem tegyenek is azért, amit szeretnének elérni.
Törekedj a folyamatosságra és a visszajelzésre.

Ha van rá lehetőség, akkor ne az önkormányzati
hivatalban legyen az irodád, az ugyanis többnyire
nem fiatalbarát hely. Számolj azzal is, hogy fiatalokkal
többnyire nem hivatali időben tudsz találkozni.

Alakítsd ki a saját stílusod, vannak jó gyakorlatok,
de légy egyedi. A települési ifjúsági munka étlapja
sokszínű, válassz bátran.

Munkád során nem csak a fiatalokkal fogsz dolgozni,
hogy a céljaid elérd. Szakterületek határán helyezkedik
el a munkád, kommunikálj és kooperálj.

A munkád révén a fiatalokban erősödhet a település
iránti kötődés, te abban segíthetsz, hogy sajátjuknak
is érezzék azt a helyet, ahol élnek.

A települési ifjúsági munka olyan, mint egy óra.
Ha nincs benne elem, vagy lemerült: nem mutatja
a pontos időt. A te munkádban a fiatalok az
erőforrás és nélkülük nem működhet az „óra”.

Vond be a feletteseid is azokba a
programokba, amelyen megtapasztalható,
hogy milyen, amikor fiatalokkal dolgozol.

Tarts kapcsolatot fiatalokkal és a
közösségeikkel, vond be őket a munkádba.

Rajtad is múlik, hogy helyben fontosnak tartják-e az
ifjúsággal történő foglalkozást vagy sem. Személyesen
te is tehetsz azért, hogy a döntéshozóknak fontos
lesz-e ez a kérdés.

Fejlődj, tanulj és ne riadj meg a változástól.
A fiatalok kreatívak, tarts velük lépést, hogy
ne maradj le.
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A fiatalok tudják, mire van szükségük fordulj feléjük nyitottan, érdeklődően.

Derítsd ki, kinek milyen elvárása van veled
szemben és tedd munkádat láthatóvá.
Mutasd meg, hogy a fiatalok sokkal inkább
erőforrást jelentenek, mint problémát,
munkáddal segítesz a fiataloknak a bennük
rejlő lehetőségek kibontakoztatásában.

