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Szakmai előrehaladás összefoglalása
2020. 06. 15. – 2020. 08. 31.

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 megvalósult az utolsó két alkalom is, ami a járványügyi vészhelyzet miatt tolódott.
10 fő minden alkalommal jelen volt, így sikeresen teljesítette a tréninget. Összesen 20
kapcsolatfelvétel történt a tréning utolsó két alkalma során. A szenvedélybeteg fiatalok
hozzátartozói csoportján ebben az időszakban 11 alkalommal összesen 88 kapcsolatfelvételre
került sor.
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 99 kapcsolatfelvétel történt. Zalakomárban a Zalakomári Művelődési
Házban, a zalakomári és környéki gyermekek számára 24 alkalommal valósult meg
csoportfoglalkozás, ezalatt 290 kapcsolatfelvétel történt. A járványügyi vészhelyzet miatt
elmaradt alkalmakat is pótolva tömbösített foglalkozássorozatot tartottunk.
Az együttműködési megállapodások számát tekintve további egy megállapodást
kötöttünk az Emberek az Állatokért Alapítvánnyal.
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 4 alkalommal. A Győr-Moson-Sopron Megyei
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foglalkozásokon, összesen 32 kapcsolatfelvételre került sor. Az individuálpszichológiai alapú
gyermekjátékdráma módszere programelem 15 alkalommal, szintén a Győr-Moson-Sopron
Megyei Gyermekvédelmi Központ Gyermekotthonaiban állami gondoskodásban részesülő
gyermekeknek szolgált elsősorban, összesen 132 kapcsolatfelvételre került sor. A
„Személyiségfejlesztő foglalkozások serdülő- és ifjúkorúak részére művészetterápiával”
foglalkozássorozat kétszer 5 alkalma is megvalósult, összesen 93 kapcsolatfelvételre került sor.
Az alternatív szabadidős programok megvalósulása: generációk közötti mintaadás
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programelemünkön 5 alkalommal összesen 131 kapcsolatfelvétel történt. A programelem
megvalósítása során együttműködő partnerünk a győri Család- és Gyermekjóléti Központ volt.
Az önismeret és személyiség fejlesztését segítő alternatív technikák alkalmazását
lehetővé tevő programok keretében a „Bulivan! című komplex színházi és nevelési előadás”
szövegkönyve és forgatókönyve elkészült az Import Impró Egyesület – RÉV Színház
munkatársai által. A mű alcíme a „Majd jövök” címet kapta.
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