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Szakmai előrehaladás összefoglalása 

2020. február 01. – 2020. május 15. 

 

 

Az információnyújtáson alapuló programok kialakítása és megvalósítása keretein 

belül kerültek az életkornak megfelelő tájékoztató csoportfoglalkozások megvalósításra. A 

csoportfoglalkozások két helyszínen valósultak meg – Csorna és Győr –, összesen két 

alkalommal.  A szenvedélybetegséggel összefüggő egészségügyi információk biztosítása 

program 2020. február 7-én Csornán valósult meg 10 fő bevonásával. A szociális információk 

biztosítása program 2020. február 13-án Győrben, 18 fő bevonásával valósult meg.  

A szülők és a család bevonásával megvalósuló, a családi rendszer megerősítését, a 

szülői készségek fejlesztését szolgáló speciális programok keretein belül valósult meg a 

WÉK – Williams ÉletKészségek Tréning, mely 20 órás időtartama 5 napra tagolódik.  Az első 

tréningből 3 időpont valósult meg, a 4. és 5. időpont az időközben kihirdetett országos 

járványügyi veszélyhelyzet kihirdetése miatt elmaradt. A szenvedélybeteg fiatalok 

hozzátartozói csoportján 8 alkalommal összesen 64 kapcsolatfelvételre került sor. Szintén a 

veszélyhelyzet miatt a program bizonytalan ideig szünetel. 

Az érzelmi és értékközvetítő nevelést segítő programok keretein belül került 

megvalósításra a Máltai Szimfónia Program, két helyszínen. Győrben a Győr-Moson-Sopron 

Megyei Gyermekvédelmi Központ által biztosított helyszínen 8 alkalommal valósult meg a 

program, összesen 100 kapcsolatfelvétel történt. Zalakomárban a Zalakomári Művelődési 

Házban, a zalakomári és környéki gyermekek számára 12 alkalommal valósult meg 

csoportfoglalkozás, ezalatt 163 kapcsolatfelvétel történt.  A kortárssegítő szakmai műhely a 

szenvedélybetegségek megelőzéséhez foglalkozássorozat második alkalmára februárban került 

sor 4 napon át. A szakmai műhellyel összesen 15 fiatalt értünk el, közülük 12-en a program 

teljes hosszán vettek részt, azaz mind a négy napon aktívan szerepeltek.  
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„Legális és illegális szerhasználat mintázatának vizsgálata Győr városában, 2019-

2020” című programelem a TER-KI-SZO Kft. megbízásában valósult meg. A Győr Város alap 

és középfokú oktatási intézményeiben tanuló 7-13. osztályos fiatalok körében végzett kutatás 

célja a legális és illegális szerhasználat kialakulásának multidiszciplináris vizsgálata volt, 

kiemelten a család, a pszichés tényezők és a kortársközeg szerepe. A vizsgálat összesen 1506 

fő bevonásával valósult meg, elsődlegesen a gyakorlati munka céljait kívánta szolgálni. 

Egyrészt alátámasztani - a saját területükre vonatkozó adatokkal - az önkormányzati, 

intézményi döntéshozók számára, hogy működési területükön a tágan értelmezett drog 

prevencióra szükség van, a jövő generációja iránti felelősségüket erősíteni a tények jobb 

megismerése révén. Másrészt felgyorsítani települési – különösen kisebb települési -, 

intézményi (iskolai) szinten az egészségfejlesztési stratégiák elkészítését, valamint a komplex 

prevenció megvalósításának elősegítése a gyakorlatban. Az eredmények feldolgozásával 

készült el a kutatási jelentés - tanulmány, szakértői változat; a módszertani kiadvány; a 

lakossági tájékoztató, valamint a közgyűlési előterjesztés.  

A fiatalok pszichés, magatartási, beilleszkedési és kapcsolati problémáinak 

kezelését segítő programok, valamint az életvezetési készségek és a szociális befolyásolás 

és interperszonális készségek fejlesztése céljából került megvalósításra a relaxációs 

technikák gyermekeknek programelem 6 alkalommal. A Győr-Moson-Sopron Megyei 

Gyermekvédelmi Központ látókörébe tartozó fiatalok vettek részt elsősorban a 

foglalkozásokon, összesen 48 kapcsolatfelvételre került sor. Az individuálpszichológiai alapú 

gyermekjátékdráma módszere programelem 5 alkalommal, szintén a Győr-Moson-Sopron 

Megyei Gyermekvédelmi Központ Gyermekotthonaiban állami gondoskodásban részesülő 

gyermekeknek szolgált elsősorban, összesen 40 kapcsolatfelvételre került sor. A „DIÁK-WÉK” 

– Williams ÉletKészségek program diák verziója februárban induló programunk volt. A 

program öt időpontjából négy időpont tudott megvalósulni. A vészhelyzet elmúltával, az utolsó 

alkalom megtartásával számít teljesítettnek a programelem. 
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A területi együttműködés keretében megtartásra kerülő egyeztetéseken túl 

közvetlenül a célcsoporttal foglalkozó szakemberek számára további szakmai műhelyek 

és esetmegbeszélő csoportok tartása céljából valósult meg az addiktológiai esetmegbeszélő 

csoport a szerfogyasztás által veszélyeztetett/érintett fiatalokkal foglalkozó szervezetek 

szakemberei számára. Első két alkalmára 11 – 11 fő jött el. A szakmaközi megbeszélések 

programelem a Győr város területén működő egészségügyi, szociális, oktatási, igazságügyi és 

rendészeti szervek, intézmények dolgozói részére. 2020. február 27-én 3 alkalommal valósult 

meg a program, összesen 54 kapcsolatfelvételre került sor.  

Az önismeret és személyiség fejlesztését segítő alternatív technikák alkalmazását 

lehetővé tevő programok keretében került megvalósításra 2020. február 3-án, két alkalommal, 

a „Massza” c. komplex színházi és nevelési előadás az Import Impro Egyesület/ RÉV Színház 

előadásában. Az előadáson két győri iskola egy-egy osztálya vett részt, összesen 48 fő 

részvételével.  

Az iskolai színtérhez köthető speciális megelőző modellprogramok keretein belül 

valósult meg a Máltai iskolai prevenciós program – „Szerek nélkül szabadon” a Győri 

Szakképzési Centrum és a Győri Tankerületi Központ látókörébe tartozó középiskolás diákok 

részére. A program során a diákok 4 foglalkozáson vehetnek részt, melyek különböző 

témaköröket dolgoznak fel. Jelenleg az első 3 foglalkozás közül kerültek megvalósításra, mivel 

az aktuális járványhelyzet nem tette lehetővé a program folytatását. Eddig 16 alkalommal, 

összesen 217 kapcsolatfelvételre került sor.  
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