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1. Információnyújtáson alapuló programok kialakítása és megvalósítása 

1.1. Életkornak megfelelő tájékoztató csoportfoglalkozások megvalósítása, valamint egy, 

a tapasztalatokat összegző fórum megvalósítása 

 

Eredmény megnevezése 

Az információnyújtáson alapuló programok kialakítása és megvalósítása keretein belül 

kerültek az életkornak megfelelő tájékoztató csoportfoglalkozások megvalósításra. A 

csoportfoglalkozások három helyszínen valósultak meg – Csorna, Pannonhalma és Győr –, 

ideig hét alkalommal. A szenvedélybetegséggel összefüggő jogi információs pont programok 

2019. november 07-én Csornán 11 fő, 2019. november 07-én Pannonhalmán 9 fő, 2019. 

december 10-én Győrben a két egymást követő alkalom során 10 fő, majd 18 fő, illetve 2020. 

január 30-án Csornán 10 fő bevonásával kerültek megrendezésre. Az egészségügyi 

információk biztosítása érdekében létrejött program 2019. december 02-án Győrben 22 fő 

részvételével, az életvitellel, munkahelymegtartással, munkakeresésében való tanácsadással 

kapcsolatos információk átadására szolgáló alkalom 2019. november 21-én Csornán 37 fő 

részvételével valósultak meg. A hét alkalom során összesen 117 kapcsolatfelvételre került sor.  

 

Eredmény leírása 

A szenvedélybetegséggel összefüggő jogi információs pont során az érdeklődőknek rálátásuk 

nyílt a különböző szenvedélybetegségek miatt kialakult büntetési tételekre. Külön 

kihangsúlyozásra került a kábítószerrel való bűncselekmények ismertetése. Részletesen 

megismerték a csoport résztvevői a fogyasztó, az előállító, tartó és a megszerző jogi 

következményeit. Az egészségügyi információk biztosítása során a résztvevők széleskörű 

ismeretet kaptak a csoportos beszélgetés alkalmával, hogy milyen egészségre gyakorolt fizikai 

és mentális hatásai vannak a szenvedélybetegségnek. A szerek megismertetése révén 

információt kaptak azok veszélyeiről és hatásairól. Életvitellel, munkahelymegtartással, 
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munkahelykeresésben való tanácsadással kapcsolatos információk átadása során a 

résztvevők megtudhatták, milyen lehetőségeik vannak a megfelelő munkahely 

megtalálásához. Különböző álláskeresési technikák kerültek ismertetésre, valamint 

tájékoztatást kaptak a támogatók elérhetőségeiről és lehetőségeiről. Fókuszba került a társas 

készségek fejlesztése is, amely megfelelő magabiztosságot adhat a programban résztvevők 

számára.  

 

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága 

A csoportfoglalkozások során a résztvevők nagy érdeklődéssel sajátították el az elhangzott 

információkat, melyeket a visszajelzések alapján igazán hasznosnak tartottak.  

 

1.2. Összesítő táblázat 

Információnyújtáson alapuló programok kialakítása és megvalósítása 

Program megnevezése Dátum 

Bevont 

személyek 

száma (fő) 

Életkornak megfelelő tájékoztató csoportfoglalkozások 

megvalósítása, valamint egy, a tapasztalatokat összegző fórum 

megvalósítása 

  

Szenvedélybetegséggel összefüggő jogi információs pont (Csorna) 2019.11.07. 11 

Szenvedélybetegséggel összefüggő jogi információs pont (Pannonhalma) 2019.11.07. 9 

Szenvedélybetegséggel összefüggő jogi információs pont (Győr) 2019.12.10. 10 

Szenvedélybetegséggel összefüggő jogi információs pont (Győr) 2019.12.10. 18 

Szenvedélybetegséggel összefüggő jogi információs pont (Csorna) 2020.01.30. 10 

Egészségügyi információk biztosítása (Győr) 2019.12.02. 22 

Életvitellel, munkahelymegtartással, munkahelykeresésben való 

tanácsadással kapcsolatos információk 

2019.11.21. 37 

   

Összesen 7 alkalom 117 fő 
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2. A szülők és a család bevonásával megvalósuló a családi rendszer megerősítését, a 

szülői készségek fejlesztését szolgáló speciális programok megvalósítása 

2.1. Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozói csoportja 

 

Eredmény megnevezése 

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

készségek fejlesztését szolgáló speciális programok megvalósítása: szenvedélybeteg fiatalok 

hozzátartozóinak csoportja. A projekt időszaka alatt az 1. mérföldkőig 30 

csoportfoglalkozás zajlott le heti rendszerességgel, összesen 240 fő írta alá a jelenléti íveket. 

 

Eredmény leírása 

A program célja olyan hozzátartozóknak az elérése, hozzátartozói csoportba való integrálása, 

akik szenvedélybeteg fiatallal élnek együtt, és segítséget kérnek élethelyzetük, életminőségük 

megváltoztatására, javítására és a szenvedélybetegségből eredő krízisek kezelésére.  A 

csoportfoglalkozások során a hozzátartozók rálátást nyernek az addigi hibás műkődési 

módjukra, felismerik az önmagukon történő változtatás szükségességét, új és helyes 

magatartási, viselkedési és kommunikációs módokat sajátítanak el. Fokozatosan csökken a 

hozzátartozók szorongása, a „magukra maradottság” érzése, fel merik és tudják vállalni saját 

érzéseiket és szükségleteiket, egészséges módon el tudnak határolódni szenvedélybeteg 

hozzátartozójuk problémáitól, életminőségükben jelentős pozitív irányú változás következik 

be.  

 

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága 

A hozzátartozói csoport résztvevői megismerték a függő gondolkodásmódot, az őszinte, 

játszma nélküli kommunikációt. A foglalkozás alatt a résztvevők szembesültek érzéseikkel, 

megtanulták kimutatni, részben elfogadni és kezelni őket. További érintett témakörök: 
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önmagunkért és másokért történő felelősségvállalás; leválás-elengedés; felnőtté válás, 

elfogadás. A konzultáción résztvevők legfőbb motivációja az volt, hogy rossz szokásaik 

elhagyásával saját és függő hozzátartozójuk életén is pozitív irányba tudjanak változtatni. 

Rendkívül magas volt a résztvevők aktivitása és motivációja. Őszintén és nyíltan vállalták fel 

magatartási és kommunikációs problémájukat.  

 

2.2. Összesítő táblázat 

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

készségek fejlesztését szolgáló speciális programok megvalósítása 

Program megnevezése Dátum 
Bevont személyek 

száma (fő) 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozói csoportja 2019.06.24. 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozói csoportja 2019.07.01. 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozói csoportja 2019.07.08. 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozói csoportja 2019.07.15. 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozói csoportja 2019.07.22. 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozói csoportja 2019.07.29. 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozói csoportja 2019.08.05. 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozói csoportja 2019.08.12. 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozói csoportja 2019.08.21. 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozói csoportja 2019.08.26. 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozói csoportja 2019.09.02. 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozói csoportja 2019.09.09. 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozói csoportja 2019.09.16. 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozói csoportja 2019.09.23. 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozói csoportja 2019.09.30. 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozói csoportja 2019.10.07. 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozói csoportja 2019.10.14. 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozói csoportja 2019.10.21. 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozói csoportja 2019.10.28. 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozói csoportja 2019.11.04. 8 
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Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozói csoportja 2019.11.11. 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozói csoportja 2019.11.18. 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozói csoportja 2019.11.25. 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozói csoportja 2019.12.02. 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozói csoportja 2019.12.09. 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozói csoportja 2019.12.16. 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozói csoportja 2020.01.06. 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozói csoportja 2020.01.13. 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozói csoportja 2020.01.20. 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozói csoportja 2020.01.27. 8 

   

Összesen 30 alkalom 240 fő 

 

3. Célzott, javallott speciális programok - az érzelmi és értékközvetítő nevelést segítő 

programok megvalósítása 

3.1. Máltai Szimfónia program 

 

Eredmény megnevezése 

Az érzelmi és értékközvetítő nevelést segítő programok keretein belül került megvalósításra a 

Máltai Szimfónia Program, két helyszínen (Győr, Zalakomár).  

Győrben az első, bemutatkozó alkalom 2019. november 13-án került megvalósításra a Győr-

Moson-Sopron Megyei Gyermekvédelmi Központ által biztosított helyszínen, a 

Gyermekotthonok lakói számára. További időpontok: 2019. november 27., december 11., 

2020. január 08., 15., 22., 29.  

7 alkalommal, összesen 100 kapcsolatfelvétel történt. 

Zalakomárban az első, bemutatkozó alkalom 2019. december 11-én került megvalósításra a 

Zalakomári Művelődési Házban, a zalakomári és környéki gyermekek számára. További 

időpontok: 2019. december 17., 2020. január 07., 08., 14., 15., 21., 22., 28.,29. 
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10 alkalommal összesen 172 kapcsolatfelvétel történt.   

 

Eredmény leírása 

A programban résztvevő gyerekek mind a két helyen megtapasztalhatták a csoportos 

zenetanulás örömét, mely fejleszti a kognitív, emocionális, szociális és motoros készségeiket. 

Az elfogadó környezet, a tudatosan épített közösség, a célok, a motiváció és a sikerélmények 

hozzájárultak önbizalmuk növeléséhez és közérzetük javításához. Hosszú távon tekintve a 

programok befolyással bírnak a lelki egészég és a tanulás eredményességének javulására. 

Továbbá a program hozzájárult a személyes környezet formálásához, valamint az egyéni 

kibontakozáshoz egyaránt. Az eredmények teljesüléséhez jelentős részben járultak hozzá a 

szociális munkások, akik mindkét helyszínen a résztvevők által már ismert személyek, így a 

gyerekeknek könnyebb volt a hozzájuk való kapcsolódás is.  

 

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága 

A gyerekek megismerkedhettek a hangszerekkel, hegedűvel és gitárral egyaránt. A tanulás 

játékos feladatokon keresztül valósult meg, ami elősegítette a gyermekek motivációjának 

fenntartását, fokozta a jókedvet, így a következő alkalmakra is nagy érdeklődéssel érkeztek. A 

foglalkozások során egyszerűbb dallamokat, dalokat is elsajátíthattak a gyerekek, melyek 

hozzájárultak a sikerélmény kialakulásához.  

 

3.2. Kortárssegítő szakmai műhely a szenvedélybetegségek megelőzéséhez 

 

Eredmény megnevezése 

Az érzelmi és értékközvetítő nevelést segítő programok keretein belül került megvalósításra a 

kortárssegítő szakmai műhely, mely első alkalma 2019. november 15., 16., 27. és 30. 
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napjain került sor. A szakmai műhellyel összesen 15 fiatalt értünk el, közülük 12-en a 

program teljes hosszán vettek részt, azaz mind a négy napon aktívan szerepeltek.  

 

Eredmény leírása 

A program az önként jelentkező fiatalok számára felkészítést nyújtott ahhoz, hogy kortársaik 

számára segítséget tudjanak nyújtani, a kortárs segítői feladat ellátásához szükséges 

képességeikben (reális önismeret, kommunikáció, döntés, probléma- és konfliktuskezelés) 

fejlődjenek. Emellett a program résztvevői hiteles és reális információkat kaptak a legális és 

illegális drogokról, a droghasználat jogi hátteréről, illetve következményeiről. Továbbá 

megismerkedtek a segítés alapvető etikai szabályaival, attitűdjével, segítő módszerekkel és 

kompetencia határaikkal. Az utógondozás során betekintést nyerhettek/nyerhetnek a pályázat 

egyes programelemeibe, illetve online felületen létrehozott csoportban lehetőségük 

nyílt/nyílik aktuális gondolataik megosztására, valamint a kapcsolatban maradásra.  

 

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága 

A résztvevők visszajelzései alapján elmondható, hogy igazán hasznos, mindennapi életüket 

előre vivő tudást sajátíthattak el, beleértve az empatikus készség, az együttműködés, az értő 

figyelem vagy az önérvényesítés folyamatának fejlődését. Ezen készségek mind 

hozzájárulnak a segítő szerep megéléséhez. Továbbá fontos megjegyezni a csoporton belül 

kialakult barátságokat, melyek a személyes jól-lét fokozásán felül, az iskolák közti kapcsolat 

megújítását is elősegítik.  
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3.3. Összesítő táblázat 

Célzott, javallott speciális programok - az érzelmi és értékközvetítő nevelést segítő programok 

megvalósítása 

Program megnevezése Dátum 
Bevont személyek 

száma (fő) 

Szimfónia program Győrben 2019.11.13. 19 

Szimfónia program Győrben 2019.11.27. 16 

Szimfónia program Győrben 2019.12.11. 15 

Szimfónia program Győrben 2020.01.08. 13 

Szimfónia program Győrben 2020.01.15. 12 

Szimfónia program Győrben 2020.01.22. 13 

Szimfónia program Győrben 2020.01.29. 12 

Összesen  7 alkalom 100 fő 

Szimfónia program Zalakomárban 2019.12.11. 23 

Szimfónia program Zalakomárban 2019.12.17. 16 

Szimfónia program Zalakomárban 2020.01.07. 22 

Szimfónia program Zalakomárban 2020.01.08. 15 

Szimfónia program Zalakomárban 2020.01.14. 18 

Szimfónia program Zalakomárban 2020.01.15. 18 

Szimfónia program Zalakomárban 2020.01.21. 18 

Szimfónia program Zalakomárban 2020.01.22. 14 

Szimfónia program Zalakomárban 2020.01.28. 16 

Szimfónia program Zalakomárban 2020.01.29. 12 

Összesen  10 alkalom 172 fő 

Kortárssegítő szakmai műhely 2019.11.15. 15 

Kortárssegítő szakmai műhely 2019.11.16. 13 

Kortárssegítő szakmai műhely 2019.11.27. 15 

Kortárssegítő szakmai műhely 2019.11.30. 13 

Összesen  A műhelyt (4 

alkalom) teljesítők 

száma: 

12 fő 

Összesen 18 alkalom 284 fő 
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4. Az intézményrendszerre vonatkozóan együttműködési kötelezettség: területi 

együttműködések kialakítása 

 

Eredmény megnevezése 

Kialakított területi együttműködések száma az 1. mérföldkőig 9 db. A szakmai tervben 

szereplő összes partnerrel aláírt együttműködési megállapodással rendelkezünk. Kapcsolatunk 

élő, intenzív és kölcsönös. Elsősorban telefonos egyeztetés formájában kommunikálunk, 

illetve e-mailben, de ha van rá lehetőség, a személyes kapcsolatfelvételt preferáljuk. 

 

Összesítő táblázat 

Kialakított területi együttműködések 

Együttműködő Partner 
Megállapodás 

aláírásának dátuma 

Győr-Moson-Sopron Megyei Gyermekvédelmi Központ 2019.06.13. 

Család- és Gyermekjóléti Központ Győr 2019.07.01. 

Nagykanizsai Tankerületi Központ /Somssich Antal Általános Iskola/ 2019.08.21. 

Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi, Narkomán Fiatalokat 

Gyógyító- Foglalkoztató Közalapítványa /hivatalos rövid név: INDIT 

Közalapítvány/ 

2019.10.01. 

Győr- Moson- Sopron Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi 

Gyermekvédelmi Szakszolgálat 

2019.11.14. 

Győri Szakképzési Centrum 2019.12.05. 

Győri Tankerületi Központ 2019.12.05. 

Szt. Cirill és Method Alapítvány /RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat/ 2020.01.10. 

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata /KEF/ 2020.01.14. 

  

Összesen  9 db 

 

 

5. A hosszú távú hatások elérése érdekében helyi akcióterv elkészítése 
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5.1. Legális és illegális szerhasználat mintázatának vizsgálata Győr városában 

 

Elvégezett tevékenységek határidőkkel 

 

Szakirodalom áttekintése  

A vonatkozó hazai és nemzetközi szakirodalom áttekintése, kiemelten az újonnan megjelent 

szerek vonatkozásában.  

Határidő: 2019.12.15 

 

Kapcsolatfelvétel az iskolák fenntartóival, alapadatok beszerzése 

Kapcsolatfelvétel a Győri Tankerületi Központtal, ill. a Győri Szakképzési Centrummal. A 

fenntartókon keresztül alapadatok beszerzése, adatfelvételhez kontaktok, kérdezőbiztosok 

kijelölése.  

Határidő: 2019.12.15 

 

Mintavétel 

A minta alappopulációját Győr Város alap és középfokú oktatási intézményeiben tanuló 7-13. 

osztályos fiatalok jelentik. A fenntartóktól kapott adatok alapján ez mindösszesen 11 886 fő.  

A szükséges mintanagyság ehhez az alappopulációhoz, 95%-os megbízhatósági szint és 2.35-

ös CI1 mellett: 15170 fő. Ennek biztosításához a hiányzások, a szülői elutasítás, illetve a 

beleegyező nyilatkozatok iskolába történő hiányos visszajuttatása miatt, korábbi 

tapasztalataink alapján számolt mintavesztéssel kalkulálva, a mintavétel 1972 gyermeket 

magába foglaló osztály. A kutatás eredményei erre a mintanagyságra alapozottan kerülnek 

megállapításra. Az adatokat iskolatípus, nem és évfolyam szerint súlyozzuk, tehát az 

eredmények ezekre a paraméterekre vonatkoztatottan tekinthetőek megbízhatónak. A 

 
1 Confidencia Intervallum 
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mintanagyság meghatározásakor a vizsgálatból kapott információk megfelelő szintű 

megbízhatóságának és pontosságának maximalizálása volt a cél.  

A mintavétel típusa: kétlépcsős csoportos, rétegzett mintavétel. 

Határidő: 2020.01.15 

 

Kérdőív megszerkesztése, tesztelése, online felületen való elhelyezése 

A szakirodalmi adatokra, ill. a szerhasználókkal foglalkozó szervezetek tapasztalatira 

alapozottan a szerhasználati struktúra aktualizálása, a kérdőív véglegesítése.   

A kérdőív Győr Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum oldalán került elhelyezésre - 

https://kef.gyor.eu- innen érhető el a kitöltés során.  

Határidő: 2020. 01. 23. 

 

Szülői beleegyező nyilatkozatok megszerkesztése, sokszorosítása 

Határidő: 2020.01.23 

 

Kérdezőbiztosok felkészítése 

Az instrukciós lap összeállítása, kérdezőbiztos felkészítés lebonyolítása az egyik mintába 

került, centrális elhelyezkedésű iskolában.  A mintába került 17 iskolából, 12-ből vett részt a 

kijelölt kérdezőbiztos a felkészítésen, a többi 5 iskola instruktora, az 5. héten, egyedileg 

egyeztetett időpontban kapta meg a felkészítést.   

Határidő: 2020.01.24. a csoportos felkészítése, 2020.01.31 az egyedi felkészítésre. 

 

https://kef.gyor.eu-/
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2020.01.27-én az adatfelvétel éles üzeme megkezdődött, 2020.01.28-án 12.12-ig 48 kitöltött 

kérdőív került fel az adatbázisba.  

Az adatfelvétel határideje: 2020.02.14 

 

6. Alternatív szabadidős programok megvalósulása: generációk közötti mintaadás 

lehetőségét elősegítő programok 

6.1. „Nagymama lekvárja” program 

 

Eredmény megnevezése 

Az alternatív szabadidős programok megvalósulása céljából, generációk közötti mintaadás 

lehetőségét elősegítő szabadidős programok keretein belül került megvalósításra a 

„Nagymama lekvárja” program, mely eddig öt alkalommal valósult meg. 2019. július 05-én 

26 fő, 2019. július 12-én 26 fő, 2019. július 19-én 25 fő, 2019. augusztus 02-án 31 fő és 2019. 

augusztus 09-én 29 fő vett részt a programon, összesen 137 kapcsolatfelvételre került sor.  

 

Eredmény leírása 

A Család és Gyermekjóléti Központ által szervezett nyári táborok keretén belül, illetve a 

Győr-Moson-Sopron Megyei Gyermekvédelmi Központ lakói számára alternatív szabadidős 

egynapos program valósult meg a bakonyszentlászlói Máltai házban. A program során 

„önkéntes nagymamák” segítségével a résztvevő gyerekek lekvárt készítettek 

idénygyümölcsből, hagyományos, házi metódus alapján. A gyümölcsöt együtt dolgozták fel, a 

lekvárkészítés fázisait együtt végezték a nagymamákkal.  
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Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága 

A generációk közti mintaátadás három nemzedéken átívelő résztvevők találkozása és közös 

időtöltése által valósult meg. Az önkéntes nagymamák örömmel meséltek gyermekkorukról, 

munkával teli életükről, szorgalmukról, melyek példaként tárultak a gyermekek elé. A 

gyermekek megérezhették az alkotás örömét abban, hogy saját maguk által készített ételt 

vihettek haza.  

 

6.2. Összesítő táblázat 

Alternatív szabadidős programok megvalósulása: generációk közötti mintaadás 

lehetőségét elősegítő programok 

Program megnevezése Dátum 
Bevont személyek 

száma (fő) 

„Nagymama lekvárja” program 2019.07.05. 26 

„Nagymama lekvárja” program 2019.07.12. 26 

„Nagymama lekvárja” program 2019.07.19. 25 

„Nagymama lekvárja” program 2019.08.02. 31 

„Nagymama lekvárja” program 2019.08.09. 29 

Összesen  5 alkalom 137 fő 

 

7. Önismeret és a személyiség fejlesztését segítő alternatív technikák alkalmazását 

lehetővé tevő programok megvalósítása 

7.1. Szerhasználattal kapcsolatos színházi előadás 

 

Eredmény megnevezése 

Az önismeret és a személyiség fejlesztését segítő alternatív technikák alkalmazását lehetővé 

tevő programok megvalósítása problémás kábítószer használat jeleit mutató személyek 

számára került megvalósításra a szerhasználattal kapcsolatos színházi előadás, mely első 

alkalmára 2019. december 12-én került sor. Az előadáson 53 diák vett részt. 
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Eredmény leírása 

A programmal egy olyan színházi előadást kívántunk bemutatni, melynek központi témája a 

szerhasználat. A Gyáva c. darab egy kábítószer-függőségtől megszabadult világát mutatta be 

hátborzongató őszinteséggel. Az előadásban játszó színészek közvetlensége és az előadás 

személyes hangvétele egy, a megszokottnál jóval nyitottabb és őszintébb párbeszédet generált 

a közönség soraiban, erről a súlyos társadalmi problémáról. Az előadás koncentráltan a 

szerfüggőség témáját járta körül, komoly hangsúlyt fektetve az eltérő nézőpontokból történő 

bemutatásra, hiszen a kábítószerhasználó környezete egyaránt érintett, egyfajta oda-vissza 

működő kölcsönhatás ez a felhasználó és a környezete között. Az előadást követően szakértő 

moderátor jelenlétében egy beszélgetésre adtunk lehetőséget.  

 

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága 

A résztvevő diákok, valamint kísérő tanáraik visszajelzései alapján elmondható, hogy nagy 

sikere volt a darabnak. A feldolgozó beszélgetésen egészen eltérő témák is felmerültek a 

diákok körében. Egyesek személyes történeteket osztottak meg egymással és nem csupán a 

függőséggel kapcsolatban, hanem a családi háttér szerepe és a különböző szubkulturális 

közegek személyiségformáló hatása is szóba került. A diákok között számos kérdés kapcsán 

ellentétes, vagy csupán eltérő vélemények fogalmazódtak meg, melyek egy rendkívül 

izgalmas, élő párbeszédet indított a résztvevők között. 

 

7.2. Összegző táblázat 

Önismeret és a személyiség fejlesztését segítő alternatív technikák alkalmazását lehetővé tevő 

programok megvalósítása 

Program megnevezése Dátum 
Bevont személyek 

száma (fő) 

Szerhasználattal kapcsolatos színházi előadás  2019.12.12. 53 

Összesen  1 alkalom 53 fő 
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8. Indikátorok összegzése – bevontak száma 

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek: 641 fő 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: 190 fő 

 

Összesen: 831 fő 

 

 

Záradék: 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület „EFOP -1.8.7-16-2017-00038” azonosítószámú 

és "K.L.A.SZ. "Küzdelem - Lehetőség - Alternatíva - Szermentesség" című projektről szóló 

2019.06.01. – 2020.01.31. időszak 1. mérföldkő teljesítéséről szóló szakmai beszámolójában 

feltüntetett tartalmi és számadatok a valóságnak megfelelnek. 

 

 

Győr, 2020.02.12. 

 

 

PH. 

 

 

 

………………………………………………………. 

Dr. Báthy Andrásné 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 

Nyugat-Dunántúli Régió 

Regionális ügyvezető 


