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A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:
Projektünk célja a helyi igényekhez igazodva a szerhasználat megelőzése és visszaszorítása érdekében
szemléletformáló programok, valamint célzott beavatkozások támogatása a közösségek és a családok bevonásával. A
megvalósítani kívánt programunk összhangban van a Nemzeti Drogellenes Stratégia szemléletével, tartalmával,
céljaival.
A pályázati program az egészségfejlesztő megközelítés tükrében valósul meg. Az egészséges szermentes életet
támogatja, illetve az ezekhez vezető személyes, közösségi feltételeket erősíti minden elemével.
A projekt programjai naprakész információkat nyújtanak a különböző célcsoportok igényekhez igazodva; megerősítik
a család működését és rendszerét, fejlesztik a szülők és a fiatalok készségeit, képességeit. Érzelmi és értékközvetítő,
hasznos szabadidőeltöltési lehetőségeket is kínál. Célunk a helyi és térségi együttműködések továbbfejlesztése,
megerősítése.
A prevenciós programok főbb tartalmi célja:
 Az adaptív megküzdési módok széles eszköztárával rendelkezzenek, képesek legyenek segítséget kérni és
kapni.
 A „söpörjük a szőnyeg alá” a problémákat típusú megoldás helyett, a tudatosan végig vitt megoldások
keresése.
 Nem-et mondás képessége a „haveri kör” – nek.
 A veszélyhelyzet reális megítélése. Az ”amit használok, az már nem veszélyes annyira!” attitűd
megváltoztatása.
 Élményt nyújtó szabadidős foglalkozások, amely eredményesen konkurál a buli, party világával.
 Családi és generációs kapcsolatok erősítése, a bizalom, a kommunikáció fejlesztése.
A szakmai tervben részletezett szakmai programok komplexitását mutatja
 a célcsoport összetettsége (veszélyeztetett fiatalok, gyermekvédelmi intézményekben élő fiatalok, szülők,
nevelőszülők, a szenvedélybetegség kapcsán közvetlen vagy közvetett módon érintett szervezetek,
intézmények, köznevelési intézmények, szakemberek stb.),
 a programtípusok széles skálája (csoportfoglalkozás, szupervízió, szakmai műhely, kiállítás, alternatív
szabadidős program stb.),
 a földrajzi lefedettség 4 projekt megvalósítási helyszínnel (Nyugat-Dunántúli régió: Győr-Moson-Sopron
megye, Zala megye).
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