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2.számú melléklet
Budapest Főváros Ifjúsági Térképéhez
alkalmazható indikátorok

Demográfiai trendek
Teljes népesség (nők – férfiak)
0-14 évesek
15-25 évesek
Egészségesen született gyermekek száma (nők – férfiak)
Az első gyermek születésekor a szülők életkora (nők)
A születéskor várható legmagasabb élettartam (nők – férfiak)
= belső és külső migráció = (a fiatalok el-, illetve bevándorlása)
Iskola – képzés
Közoktatásban résztvevők teljes száma
Ebből: budapesti állandó lakos
Nem budapesti állandó lakos
Kollégiumi, diákotthoni ellátásban részesül
Ebből: általános iskola
Végzettek száma
Végzettség nélkül fejezi be 16 éves korában
Középiskola
Végzettek száma összesen
Végzettség nélkül befejezők száma
Szakközépiskola
Gimnázium
Szakképzés
Felsőoktatás
Felsőoktatásba jelentkezők – felvettek száma (szakirányok)
Felsőoktatási intézményben végzők száma
Felsőoktatási intézményben tanuló külföldiek száma
Nem iskolarendszerű képzésben részt vevők száma
Nyelvtanulás
Egyéb jellemző kategória (pld.: gépkocsi-vezetői tanfolyam)
Új Technológiák
ITC képzésben résztvevő fiatalok száma
Közösségi Internet-pontok száma
Otthoni Internet-elérés
Egyéb közösségi Internet elérés (net-café, stb.)
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= mire használják? =
Munkapiaci helyzet
Munkanélküliségi ráta (átlaga)
Ezen belül a fiatalok (18-30 évesek) aránya
Az első munkahely megszerzésére fordított átlagos idő
Munkaerő-piaci ellátásokban részesülő fiatalok (18-30 évesek) száma
= a fiatalok számára nyújtott munkaerő-piaci szolgáltatások hatékonysága =
Egészségügyi adatok
Akkut ellátásban részesülő fiatalok száma
Sürgősségi ellátásban részesülő fiatalok száma
Addikciók miatti ellátásban részesülő fiatalok száma
= egészségügyi tájékoztatás, felvilágosítás hatékonysága =
Speciális tanácsadást igénybevevő fiatalok száma
Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák
Drogtanácsadás
Szexuális Tanácsadás
Egyéb egészségügyi tanácsadás
Ifjúsági specifikációjú intézmények (+látogatottsági mutatók)
Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák
Szabadidős-kulturális intézmények
Kultúra-Közművelődés
Sport
Közösségi terek
= mire használják =
Kisebbségi csoportokhoz tartozó fiatalok
Számarányuk az adott fiatal népességen belül
=Jellemzőik =
Részvétel, (állam)polgári aktivitások, civil társadalom
Önkéntes tevékenységek (az Önkéntes Központ definíciója alapján)
Egyesületek száma (tagok száma)
Politikai részvétel
Első választók részvétele szavazásokon (OGY-választás, helyhatósági
választás, népszavazások)
18-30 évesek részvételi aránya a választásokon
politikai pártok munkájában való részvétel (ifjúsági szervezet, ifjúsági
tagozat)
Mozgalmakban, érdeklődési körök szerinti csoportokban, hálózatokban
való részvétel
Békés demonstrációkon való részvétel
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Iskolai választásokon (diákönkormányzat) részvétel
= jellemzően mely aktivitásokat tartanak relevánsnak a fiatalok a saját
életükben? =

