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Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek 

 

1. Információnyújtáson alapuló programok kialakítása és megvalósítása 

 

1.1. Életkornak megfelelő tájékoztató csoportfoglalkozások megvalósítása, valamint egy, a 

tapasztalatokat összegző fórum megvalósítása 

 

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 24 alkalommal 231 fő bevonásával kerültek megrendezésre. Az egészségügyi 

információk biztosítása érdekében létrejött program 4 alkalommal 60 fő részvételével, az 

életvitellel, munkahelymegtartással, munkakeresésében való tanácsadással kapcsolatos 

információk átadására szolgáló 4 alkalom 61 fő részvételével valósultak meg. A hét alkalom 

során összesen 117 kapcsolatfelvételre került sor. Szociális információk biztosítása 

érdekében létrejött program 4 alkalommal 49 fő részvételével, összegző fórum a kialakult 

járványhelyzet és az ezzel kapcsolatos korlátozások miatt 1 alkalommal 52 fő részvételével 

valósult meg. 

Összesen 453 kapcsolatfelvételre került sor. 

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, 

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.  

 

Összesítő táblázat 

Program Dátum 

Létszám (fő 

/ alkalom) 

Szenvedélybetegséggel összefüggő jogi információs pont (Csorna) 2019.11.07 11 

Szenvedélybetegséggel összefüggő jogi információs pont 2019.11.07 9 



 

 

 

 

 

(Pannonhalma) 

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 

Szenvedélybetegséggel összefüggő jogi információs pont (Győr) 2020.07.27 9 

Szenvedélybetegséggel összefüggő jogi információs pont (Győr) 2020.08.03 13 

Szenvedélybetegséggel összefüggő jogi információs pont (Győr) 2021.06.19 8 

Szenvedélybetegséggel összefüggő jogi információs pont (Győr) 2021.06.19 8 

Szenvedélybetegséggel összefüggő jogi információs pont (Győr) 2021.07.22 8 

Szenvedélybetegséggel összefüggő jogi információs pont (Győr) 2021.07.23 8 

Szenvedélybetegséggel összefüggő jogi információs pont (Győr) 2021.07.29 9 

Szenvedélybetegséggel összefüggő jogi információs pont (Győr) 2021.08.16 8 

Szenvedélybetegséggel összefüggő jogi információs pont 

(Pannonhalma) 2021.09.16 19 

Szenvedélybetegséggel összefüggő jogi információs pont (Győr) 2021.10.25 10 

Szenvedélybetegséggel összefüggő jogi információs pont (Győr) 2021.10.27 8 

Szenvedélybetegséggel összefüggő jogi információs pont (Tét) 2021.11.11 8 

Szenvedélybetegséggel összefüggő jogi információs pont (Tét) 2021.11.16 8 

Szenvedélybetegséggel összefüggő jogi információs pont (Tét) 2021.11.17 8 

Szenvedélybetegséggel összefüggő jogi információs pont (Tét) 2021.11.18 8 

Szenvedélybetegséggel összefüggő jogi információs pont (Tét) 2021.11.23 9 

Szenvedélybetegséggel összefüggő jogi információs pont (Tét) 2021.11.24 8 

Szenvedélybetegséggel összefüggő jogi információs pont (Tét) 2021.11.26 8 

Szenvedélybetegséggel összefüggő jogi információs pont (Tét) 2021.11.29 8 

Szenvedélybetegséggel összefüggő jogi információs pont 24 alkalom 231 

Egészségügyi információk biztosítása (Győr) 2019.12.02 22 

Egészségügyi információk biztosítása (Csorna) 2020.02.07 10 

Egészségügyi információk biztosítása (Pannonhalma) 2021.09.30 20 

Egészségügyi információk biztosítása (Győr) 2021.11.09 8 

Egészségügyi információk biztosítása 4 alkalom 60 

Szociális információk biztosítása (Győr) 2020.02.13 18 

Szociális információk biztosítása (Győr) 2021.07.23 8 

Szociális információk biztosítása (Pannonhalma) 2021.09.23 13 

Szociális információk biztosítása (Csorna) 2021.10.20 10 

Szociális információk biztosítása 4 alkalom 49 

Életvitellel, munkahelymegtartással, munkahelykeresésben való 

tanácsadással kapcsolatos információk (Csorna) 2019.11.21 37 

Életvitellel, munkahelymegtartással, munkahelykeresésben való 

tanácsadással kapcsolatos információk (Győr) 2021.07.27 8 

Életvitellel, munkahelymegtartással, munkahelykeresésben való 

tanácsadással kapcsolatos információk (Győr) 2021.08.16 8 

Életvitellel, munkahelymegtartással, munkahelykeresésben való 

tanácsadással kapcsolatos információk (Pannonhalma) 2021.11.29 8 



 

 

 

 

 

Életvitellel, munkahelymegtartással, munkahelykeresésben való 

tanácsadással kapcsolatos információk 4 alkalom 61 

Összegző fórum (Tét) 2021.11.26 52 

Összegző fórum 1 alkalom 52 

 

1.2. Interaktív kiállítás szerhasználatról 

Az interaktív kiállítás a droghasználat sokdimenziós problémáját mutatta be interaktív és 

átélhető módon a programon részt vevők számára. A kiállításon összesen 52 csoport vett 

részt, melynek során 640 kapcsolatfelvételre került sor. 

Egy-egy látogató csoport másfél órát töltött a kiállítótérben pszichológus/ addiktológus / 

szociális munkás vezetésével. Eközben hiteles képet kaptak a résztvevők a drogfogyasztásról, 

mint soktényezős, bonyolult társadalmi jelenségről. A program illeszkedett az iskolák 

kötelező prevenciós programjához. A kiállítás részeként volt lehetőség beszélni a 

szerhasználat következményeiről, a szerek a hatásairól, megismerhették a fiatalok/ látogatók 

a mértékletesség fogalmát. 

 

Összesítő táblázat 

Információnyújtáson alapuló programok kialakítása és megvalósítása 

Program Dátum 

Létszám (fő / 

alkalom) 

Interaktív kiállítás a szerhasználatról 2021.05.25. 08.00-09.30 4 

Interaktív kiállítás a szerhasználatról 2021.05.25. 15.30-17.00 9 

Interaktív kiállítás a szerhasználatról 2021.05.26. 11.00-12.30 16 

Interaktív kiállítás a szerhasználatról 2021.05.26. 12.30-14.00 14 

Interaktív kiállítás a szerhasználatról 2021.05.26. 15.30-17.00 13 

Interaktív kiállítás a szerhasználatról 2021.05.27. 09.30-11.00 17 

Interaktív kiállítás a szerhasználatról 2021.05.27. 11.00-12.30 15 

Interaktív kiállítás a szerhasználatról 2021.05.28. 12.30-14.00 12 

Interaktív kiállítás a szerhasználatról 2021.06.01. 08.00-09.30 10 

Interaktív kiállítás a szerhasználatról 2021.06.01. 09.30-11.00 9 

Interaktív kiállítás a szerhasználatról 2021.06.01.11.00-12.30 15 

Interaktív kiállítás a szerhasználatról 2021.06.02. 09.30-11.00 18 

Interaktív kiállítás a szerhasználatról 2021.06.02. 12.30-14.00 15 

Interaktív kiállítás a szerhasználatról 2021.06.02. 14.00-15.30 4 

Interaktív kiállítás a szerhasználatról 2021.06.03. 08.00-09.30 11 

Interaktív kiállítás a szerhasználatról 2021.06.03. 09.30-11.00 14 

Interaktív kiállítás a szerhasználatról 2021.06.03. 11.00-12.30 14 

Interaktív kiállítás a szerhasználatról 2021.06.03. 12.30-14.00 15 

Interaktív kiállítás a szerhasználatról 2021.06.04. 08.00-09.30 12 

Interaktív kiállítás a szerhasználatról 2021.06.04. 09.30-11.00 12 

Interaktív kiállítás a szerhasználatról 2021.06.04. 11.00-12.30 13 

Interaktív kiállítás a szerhasználatról 2021.06.04. 12.30-14.00 10 



 

 

 

 

 

Interaktív kiállítás a szerhasználatról 2021.06.07. 14.00-15.30 3 

Interaktív kiállítás a szerhasználatról 2021.06.08. 08.00-09.30 18 

Interaktív kiállítás a szerhasználatról 2021.06.08. 09.30-11.00 15 

Interaktív kiállítás a szerhasználatról 2021.06.08. 11.00-12.30 14 

Interaktív kiállítás a szerhasználatról 2021.06.08. 12.30-14.00 10 

Interaktív kiállítás a szerhasználatról 2021.06.08. 15.30-17.00 10 

Interaktív kiállítás a szerhasználatról 2021.06.09. 08.00-09.30 12 

Interaktív kiállítás a szerhasználatról 2021.06.09. 09.30-11.00 12 

Interaktív kiállítás a szerhasználatról 2021.06.09. 11.00-12.30 22 

Interaktív kiállítás a szerhasználatról 2021.06.09. 12.30-14.00 15 

Interaktív kiállítás a szerhasználatról 2021.06.10. 08.00-09.30 16 

Interaktív kiállítás a szerhasználatról 2021.06.10. 09.30-11.00 17 

Interaktív kiállítás a szerhasználatról 2021.06.10. 11.00-12.30 16 

Interaktív kiállítás a szerhasználatról 2021.06.10. 12.30-14.00 17 

Interaktív kiállítás a szerhasználatról 2021.06.11. 08.00-09.30 13 

Interaktív kiállítás a szerhasználatról 2021.06.11. 09.30-11.00 11 

Interaktív kiállítás a szerhasználatról 2021.06.11. 11.00-12.30 15 

Interaktív kiállítás a szerhasználatról 2021.06.11. 12.30-14.00 6 

Interaktív kiállítás a szerhasználatról 2021.06.14. 08.00-09.30 15 

Interaktív kiállítás a szerhasználatról 2021.06.14. 09.30-11.00 14 

Interaktív kiállítás a szerhasználatról 2021.06.14. 11.00-12.30 10 

Interaktív kiállítás a szerhasználatról 2021.06.14. 12.30-14.00 10 

Interaktív kiállítás a szerhasználatról 2021.06.15. 09.30-11.00 8 

Interaktív kiállítás a szerhasználatról 2021.06.15. 11.00-12.30 13 

Interaktív kiállítás a szerhasználatról 2021.06.16. 08.00-09.30 9 

Interaktív kiállítás a szerhasználatról 2021.06.16. 09.30-11.00 6 

Interaktív kiállítás a szerhasználatról 2021.06.17. 09.30-11.00 15 

Interaktív kiállítás a szerhasználatról 2021.06.17. 11.00-12.30 7 

Interaktív kiállítás a szerhasználatról 2021.06.18. 08.00-09.30 10 

Interaktív kiállítás a szerhasználatról 2021.06.18. 14.00-15.30 9 

  52 alkalom 640 

 

 

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

készségek fejlesztését szolgáló speciális programok megvalósítása 

 

2.1. WÉK- Williams ÉletKészségek Tréning 

A tréning 20 órás időtartama 5 napra tagolódott.  Sajnos a szakmailag optimálisnak tartott 

időkeretet (minden egymás utáni héten legyen 1 alkalom) a járványhelyzet miatt nem tudtuk 

megvalósítani, de a tréning sikerességét igazolja, hogy hónapokkal később is érdekelte a 

résztvevőket és sikeresen befejezte 10 fő (minden alkalommal jelen voltak). A tréningek 

alkalmával összesen 56 kapcsolatfelvételre került sor. 



 

 

 

 

 

A résztvevők mindvégig aktívan és lelkesen vettek részt a tréningen. Szívesen szóltak hozzá a 

különböző témákhoz, osztották meg egymással tapasztalataikat, tették fel kérdéseiket. 

Többen kifejezték, hogy mennyire értékes számukra a csoport, mert itt őszintén tudnak 

magukról beszélni. A tréninget összességében nagyon hasznosnak találták, szívesen ajánlják 

másoknak is. 

 

Összesítő táblázat 

A szülők és a család bevonásával megvalósuló a családi rendszer megerősítését, a szülői készségek 
fejlesztését szolgáló speciális programok megvalósítása 

Program Dátum 
Létszám (fő / 

alkalom) 

WÉK – Williams ÉletKészségek Tréning 1.1 2020.02.18 12 

WÉK – Williams ÉletKészségek Tréning 1.2 2020.02.25 12 

WÉK – Williams ÉletKészségek Tréning 1.3 2020.03.10 12 

WÉK – Williams ÉletKészségek Tréning 1.4 2020.06.29 10 

WÉK – Williams ÉletKészségek Tréning 1.5 2020.06.30 10 

WÉK – Williams ÉletKészségek Tréning 1 tréning (5 alkalom) 56 

 

 

2.2. Szülői fórum az egészséges nevelésről 

A nevelőszülők részére szervezett fórumon 4 (2 csoport részére) alkalommal összesen 33 

kapcsolatfelvételre került sor 24 fő bevonásával. 

A program az önként jelentkező nevelő szülők számára felkészítést nyújtott ahhoz, hogy az 

általuk nevelt gyermek nevelése során felismerjék az esetleges szerhasználat jeleit, a 

gyermek megváltozott viselkedését. Az interaktív fórum során lehetőség nyílt a nevelőszülők 

számára dramatikus játékok, interaktív feladatok során gyakorlatias módon egy-egy 

szituációt feldolgozni.  

A résztvevők visszajelzései alapján elmondható, hogy igazán értékes, a mindennapi 

gyereknevelés során hasznosítható tudást sajátíthattak el, beleértve az értő figyelem, az 

empatikus készség, a szülői kompetencia fejlődését. Ezen készségek mind hozzájárulnak a 

nevelőszülők hatékony nevelő szerepéhez, a nevelt gyermekek számára biztosítandó biztos 

érzelmi, családi háttér megvalósításához.  

A csoporton belül barátságok alakultak ki a résztvevő nevelőszülők között. Az egymás közötti 

tapasztalatcsere gazdagította a fórumot. Felismerték, hogy saját nevelőszülői feladatukat a 

másik szülők által megosztott tapasztalatok is tudják segíteni. 

 

Összesítő táblázat 

A szülők és a család bevonásával megvalósuló a családi rendszer megerősítését, a szülői 
készségek fejlesztését szolgáló speciális programok megvalósítása 

Program Dátum 
Létszám (fő / 

alkalom) 



 

 

 

 

 

Szülői Fórum az egészséges nevelésről 1.1 2020.09.25 8 

Szülői Fórum az egészséges nevelésről 1.2 2020.10.02 9 

Szülői Fórum az egészséges nevelésről 2.1 2021.09.24 8 

Szülői Fórum az egészséges nevelésről 2.2 2021.10.01 8 

Szülői Fórum az egészséges nevelésről 2 csoport (4 alkalom) 33 

 

2.3. 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 105 csoportfoglalkozás zajlott le 845 

kapcsolatfelvétellel. 

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

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

életminőségük megváltoztatására, javítására és a szenvedélybetegségből eredő krízisek 

kezelésére.  A csoportfoglalkozások során a hozzátartozók rálátást nyertek 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.  

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: 

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.  

 

Összesítő táblázat 

A szülők és a család bevonásával megvalósuló a családi rendszer megerősítését, a szülői 
készségek fejlesztését szolgáló speciális programok megvalósítása 

Program Dátum 
Létszám (fő 
/ alkalom) 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2019.06.24 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2019.07.01 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2019.07.08 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2019.07.15 8 



 

 

 

 

 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2019.07.22 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2019.07.29 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2019.08.05 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2019.08.12 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2019.08.21 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2019.08.26 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2019.09.02 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2019.09.09 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2019.09.16 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2019.09.23 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2019.09.30 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2019.10.07 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2019.10.14 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2019.10.21 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2019.10.28 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2019.11.04 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2019.11.11 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2019.11.18 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2019.11.25 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2019.12.02 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2019.12.09 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2019.12.16 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2020.01.06 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2020.01.13 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2020.01.20 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2020.01.27 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2020.02.03 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2020.02.10 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2020.02.17 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2020.02.24 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2020.03.02 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2020.03.09 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2020.03.16 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2020.03.23 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2020.06.15 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2020.06.22 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2020.06.29 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2020.07.06 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2020.07.13 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2020.07.27 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2020.08.03 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2020.08.10 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2020.08.17 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2020.08.24 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2020.08.31 8 



 

 

 

 

 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2020.09.07 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2020.09.14. 14.00-17.00 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2020.09.14. 17.00-20.00 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2020.09.21 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2020.09.28 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2020.10.05. 14.00-17.00 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2020.10.05. 17.00-20.00 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2020.10.12 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2020.10.19 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2020.10.26. 14.00-17.00 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2020.10.26. 17.00-20.00 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2020.11.02. 14.00-17.00 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2020.11.02. 17.00-20.00 9 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2020.11.09 9 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2021.04.14 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2021.04.16 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2021.04.21 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2021.04.23 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2021.04.28 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2021.04.30 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2021.06.02 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2021.06.07 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2021.06.14 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2021.06.21 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2021.06.28. 14.00-17.00 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2021.06.28. 17.00-20.00 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2021.07.05 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2021.07.12 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2021.07.19 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2021.07.26. 14.00-17.00 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2021.07.26. 17.00-20.00 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2021.08.02. 14.00-17.00 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2021.08.02. 17.00-20.00 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2021.08.09. 14.00-17.00 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2021.08.09. 17.00-20.00 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2021.08.16. 14.00-17.00 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2021.08.16. 17.00-20.00 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2021.08.30 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2021.09.06 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2021.09.17 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2021.09.20. 14.00-17.00 9 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2021.09.20. 17.00-20.00 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2021.09.27. 14.00-17.00 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2021.09.27. 17.00-20.00 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2021.10.04. 14.00-17.00 8 



 

 

 

 

 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2021.10.04. 17.00-20.00 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2021.10.11. 14.00-17.00 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2021.10.11. 17.00-20.00 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2021.10.18. 14.00-17.00 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2021.10.18. 17.00-20.00 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2021.10.25. 14.00-17.00 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2021.10.25. 17.00-20.00 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2021.11.05. 14.00-17.00 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2021.11.05. 17.00-20.00 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2021.11.08. 14.00-17.00 8 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 2021.11.08. 17.00-20.00 10 

Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja 105 alkalom 845 

 

2.3.1. Szupervízió - Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja vezetője részére 

A Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja vezetője részére 5 alkalommal került 

sor szupervízióra. 

 

Összesítő táblázat: 

A szülők és a család bevonásával megvalósuló a családi rendszer megerősítését, a szülői 
készségek fejlesztését szolgáló speciális programok megvalósítása 

Program Dátum 
Létszám (fő 
/ alkalom) 

Szupervízió - Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak 
csoportja vezetője részére 2020.02.03 1 

Szupervízió - Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak 
csoportja vezetője részére 2020.09.21 1 

Szupervízió - Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak 
csoportja vezetője részére 2021.06.28 1 

Szupervízió - Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak 
csoportja vezetője részére 2021.10.25. 09.00-10.00 1 

Szupervízió - Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak 
csoportja vezetője részére 2021.10.25. 10.00-11.00 1 

Szupervízió - Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak 
csoportja vezetője részére 

5 alkalom 5 

 

3. Az érzelmi és értékközvetítő nevelést segítő programok megvalósítása 

 

3.1. Máltai Szimfónia program 

Az érzelmi és értékközvetítő nevelést segítő programok keretein belül került megvalósításra 

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

Győrben összesen 101 alkalommal 1300 kapcsolatfelvétel történt, Zalakomárban összesen 

101 alkalommal 1393 kapcsolatfelvétel történt. 



 

 

 

 

 

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.  

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.  

 

Összesítő táblázat: 

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

Program Alkalom Létszám (fő / alkalom) 

Máltai Szimfónia program Győrben 101 1300 

Máltai Szimfónia program Zalakomárban  101 1393 

Máltai Szimfónia program 202 alkalom 2693 

 

3.1.2.  Szupervízió - Máltai Szimfónia program megvalósítói részére 

Mindkét helyszínen a szakmai tervnek megfelelően 1-1 szupervíziós csoportfoglalkozást 

tartottunk a programban dolgozóink számára. 

 

Összesítő táblázat: 

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

Program Dátum Létszám (fő / alkalom) 

Szupervízió - Máltai Szimfónia program megvalósítói 
részére Zalakomárban 2021.11.23 3 

Szupervízió - Máltai Szimfónia program megvalósítói 
részére Győrban 2021.11.24 3 

Szupervízió - Máltai Szimfónia program megvalósítói 
részére 

2 alkalom 6 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4. Az intézményrendszerre vonatkozóan együttműködési kötelezettség: területi 

együttműködések kialakítása 

A kialakított területi együttműködéseink száma 11 db. A szakmai tervben szereplő összes 

partnerrel aláírt együttműködési megállapodással rendelkezünk. 

 

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 

Emberek az Állatokért Alapítvány 2020.07.15 

Mosonmagyaróvári Család- és Gyermekjóléti Központ 2020.12.01 

Összesen: 11 

 

4.1. „Egyedül nem megy”, a területi együttműködés fejlesztése 

A területi együttműködés kialakítása, fejlesztése, amelyet a 2014. 04.01-én aláírt „Egyedül 

nem megy” elnevezésű együttműködési megállapodás felülvizsgálatával, aktualizálásával, 

esetleges bővítésével valósult meg. A kábítószer-probléma jelenléte továbbra is szükségessé 

teszi a területi együttműködés továbbfejlesztését, aktualizálását. 

13 szervezettel valósult meg a területi együttműködés: 

 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata  

 Család- és Gyermekjóléti Központ Győr  

 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr (EESZI)  

 Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház 

 Győri Tankerületi Központ  

 Szakképzési Centrum  

 Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal  

 Győri Rendőrkapitányság  

 Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság  

 Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Győr  

 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 



 

 

 

 

 

 Szt. Cirill és Method Alapítvány  

 Magyar Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete 

 

5. A hosszú távú hatások elérése érdekében helyi akcióterv elkészítése 

 

5.1. Legális és illegális szerhasználat mintázatának vizsgálata Győr városában 

„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. 

 

5.2. Hároméves cselekvési terv 

A pályázati program részeként megvalósuló városi droghelyzet felmérés tapasztalatai alapján 

készült el a hároméves akcióterv. Az akcióterv megfogalmazza a droghelyzet pozitív irányú 

változását elősegítő célokat, feladatokat. Ez által biztonságosabbá, egészségesebbé válhat a 

városi környezet, a gyermek- és ifjúsági korosztály követhető, szermentes 

magatartásmintákat láthat maga előtt. A hároméves akcióterv, ahogy a droghelyzet felmérés 

is, valamennyi korosztályt érinti, így a célok, tevékenységek tervezésénél is fontos szempont 

lesz, hogy érhetők el a droghasználat szempontjából leginkább veszélyeztetett, érintett 

rétegek illetve azok, akiken keresztül el lehet hozzájuk jutni.  

 

5.3. Kommunikációs terv 

Célja a KEF tagintézményei, tagszervezetei közötti belső és külső kommunikáció 

tervszerűbbé, szakszerűbbé, rendszeresebbé és hatékonyabbá tétele. A kommunikáció 

tervezése növeli a hatékonyságot, a rendszerességet és pontosságot. 

Szakszerűbbé válik a drogproblémával való foglalkozás, a médiában a szenzációhajhász 

megközelítés kevésbé lesz domináns, a tudatos tartalmak tervszerű megjelenése 

következtében. Elősegíti a partnerek közötti folyamatos információáramlást, a célcsoportok 

szélesebb körének elérését, a nekik szóló üzenetek eredményesebb eljuttatását. Hozzájárul a 



 

 

 

 

 

városi drogstratégia céljainak sikeres kommunikálásához, segítve ezzel a megvalósulásukat. 

Szélesíti az együttműködők és támogatók körét.  

 

Választható önállóan támogatható tevékenységek: 

 

6. A fiatalok pszichés, magatartási, beilleszkedési és kapcsolati problémáinak kezelését 

segítő programok megvalósítása, valamint az életvezetési készségek és a szociális (társas) 

befolyásolás és interperszonális készségek fejlesztése 

 

6.1. „DIÁK-WÉK” – Williams ÉletKészségek program diák verziója 

A „DIÁK-WÉK” – Williams ÉletKészségek program diák verziója a sikeres életvitelhez 

nélkülözhetetlen kapcsolati készségek, hatékony  kommunikációs és stresszcsökkentő 

technikák elsajátítást célozta meg. Hasznos volt a program azoknak a fiataloknak, akik 

hátrányos családi és szociális környezetben élnek, veszélyeztetettek az egészségkárosító 

szokások (alkohol, drogfogyasztás) szempontjából. A „DIÁK-WÉK” program segíti a felelős 

döntéshozatalt, illetve a nemet mondás képességét, amivel úgy lehet magabiztosan 

ellenállni a kortársnyomásnak, hogy ne sérüljenek a fontos kortárs kapcsolatok. Mindezek a 

készségek jelentősen hozzájárulnak a drogprevencióhoz, függőségek megelőzéséhez. 

A program hatékonyságát nemzetközi és hazai kutatások igazolták. Bizonyítékokon alapulóan 

hatékony módszer. 

A tréning során összesen 50 kapcsolatfelvételre került sor 8 fő részvételével (minden 

alkalommal jelen volt). 

 

Összesítő táblázat: 

A fiatalok pszichés, magatartási, beilleszkedési és kapcsolati problémáinak kezelését segítő 
programok megvalósítása, valamint az életvezetési készségek és a szociális (társas) befolyásolás 

és interperszonális készségek fejlesztése 

Program Dátum 
Létszám (fő / 

alkalom) 

DIÁK-WÉK – Williams ÉletKészségek Program diák verziója 1.1 2020.02.18 8 

DIÁK-WÉK – Williams ÉletKészségek Program diák verziója 1.2 2020.02.25 10 

DIÁK-WÉK – Williams ÉletKészségek Program diák verziója 1.3 2020.03.03 12 

DIÁK-WÉK – Williams ÉletKészségek Program diák verziója 1.4 2020.03.10 12 

DIÁK-WÉK – Williams ÉletKészségek Program diák verziója 1.5 2021.05.19 8 

DIÁK-WÉK – Williams ÉletKészségek Program diák verziója 
1 tréning (5 

alkalom) 
50 

 

6.2. Relaxációs technikák gyermekeknek 

A programok keretein belül 3 csoport részére 10-10 alkalom során 253 kapcsolatfelvételre 

került sor. A program elsődleges célcsoportja a Győr-Moson-Sopron Megyei 

Gyermekvédelmi Központ Gyermekotthonaiban állami gondoskodásban részesülő 

gyermekek voltak. 



 

 

 

 

 

A csoportfoglalkozások során a legnehezebb feladat a gyerekek számára a befele fordulás, a 

belső figyelem kialakítása volt. Míg a mozgásos, játékos feladatokat és a progresszív 

relaxációs elemeket, melyek aktívabb közreműködést igényeltek, a kezdetektől szívesebben 

alkalmazták. A foglalkozások során javuló tendenciát mutatott az érzéseikről, testérzeteikről 

való beszélgetés. A foglalkozás végén alkalmazott rajzolás mindvégig a leginkább elfogadott 

kifejezésmóddá vált a megélt élmények megjelenítésére. 

 

Összesítő táblázat: 

Program Dátum 
Létszám (fő / 

alkalom) 

Relaxációs technikák gyermekeknek 1. csoport 2020.02.04 8 

Relaxációs technikák gyermekeknek 1. csoport 2020.02.11 8 

Relaxációs technikák gyermekeknek 1. csoport 2020.02.18 8 

Relaxációs technikák gyermekeknek 1. csoport 2020.02.25 8 

Relaxációs technikák gyermekeknek 1. csoport 2020.03.03 8 

Relaxációs technikák gyermekeknek 1. csoport 2020.03.10 8 

Relaxációs technikák gyermekeknek 1. csoport 2020.07.17 8 

Relaxációs technikák gyermekeknek 1. csoport 2020.07.20 8 

Relaxációs technikák gyermekeknek 1. csoport 2020.07.24 8 

Relaxációs technikák gyermekeknek 1. csoport 2020.07.30 8 

Relaxációs technikák gyermekeknek 2. csoport 2021.09.22 8 

Relaxációs technikák gyermekeknek 2. csoport 2021.09.29 8 

Relaxációs technikák gyermekeknek 2. csoport 2021.10.06 9 

Relaxációs technikák gyermekeknek 2. csoport 2021.10.07 9 

Relaxációs technikák gyermekeknek 2. csoport 2021.10.13 8 

Relaxációs technikák gyermekeknek 2. csoport 2021.10.20 8 

Relaxációs technikák gyermekeknek 2. csoport 2021.10.27 8 

Relaxációs technikák gyermekeknek 2. csoport 2021.11.03 8 

Relaxációs technikák gyermekeknek 2. csoport 2021.11.10 8 

Relaxációs technikák gyermekeknek 2. csoport 2021.11.11 8 

Relaxációs technikák gyermekeknek 3. csoport 2021.09.28 8 

Relaxációs technikák gyermekeknek 3. csoport 2021.09.30 10 

Relaxációs technikák gyermekeknek 3. csoport 2021.10.08 10 

Relaxációs technikák gyermekeknek 3. csoport 2021.10.12 10 

Relaxációs technikák gyermekeknek 3. csoport 2021.10.14 9 

Relaxációs technikák gyermekeknek 3. csoport 2021.10.19 10 

Relaxációs technikák gyermekeknek 3. csoport 2021.10.21 8 

Relaxációs technikák gyermekeknek 3. csoport 2021.10.22 8 

Relaxációs technikák gyermekeknek 3. csoport 2021.11.02 9 

Relaxációs technikák gyermekeknek 3. csoport 2021.11.09 9 

Relaxációs technikák gyermekeknek 
1 tréning (5 

alkalom) 
253 

 



 

 

 

 

 

6.3. Az individuálpszichológiai alapú gyermekjátékdráma módszere 

A programelem keretében 26 alkalommal 223 kapcsolatfelvétel 24 fő bevonásával valósult 

meg. A programot elsősorban a Győr-Moson-Sopron Gyermekvédelmi Központ 

Gyermekotthonában állami gondoskodásban részesülő gyermekek részére rendeztük meg. 

Összességében elmondható, hogy a gyerekek alkalomról alkalomra nyitottabbá, 

közlékenyebbé, együttműködőbbé váltak. A csoportszellem, az egymásra figyelés, egymás 

segítése is erősödött közöttük. Megfigyelhető volt, hogy a közös játékot előbbre helyezik az 

egyéni játéknál. Örömmel jöttek a foglalkozásra. Különösen érzékelhető volt ez a karantén 

helyzet után. A gyermekjátékdráma segítségével rendkívül jól bemutatták a bezártságból 

adódó félelmeiket, frusztrációjukat. 

 

Összesítő táblázat: 

A fiatalok pszichés, magatartási, beilleszkedési és kapcsolati problémáinak kezelését segítő 
programok megvalósítása, valamint az életvezetési készségek és a szociális (társas) befolyásolás 

és interperszonális készségek fejlesztése 

Program Dátum 

Létszám 
(fő / 

alkalom) 

Az individuálpszichológiai alapú gyermekjátékdráma módszere  2020.02.08 8 

Az individuálpszichológiai alapú gyermekjátékdráma módszere  2020.02.15 8 

Az individuálpszichológiai alapú gyermekjátékdráma módszere  2020.02.29 8 

Az individuálpszichológiai alapú gyermekjátékdráma módszere  2020.03.07 8 

Az individuálpszichológiai alapú gyermekjátékdráma módszere  2020.03.14 8 

Az individuálpszichológiai alapú gyermekjátékdráma módszere  2020.06.19 8 

Az individuálpszichológiai alapú gyermekjátékdráma módszere  2020.06.23 8 

Az individuálpszichológiai alapú gyermekjátékdráma módszere  2020.06.26 8 

Az individuálpszichológiai alapú gyermekjátékdráma módszere  2020.06.30 8 

Az individuálpszichológiai alapú gyermekjátékdráma módszere  2020.07.03 10 

Az individuálpszichológiai alapú gyermekjátékdráma módszere  2020.07.14 10 

Az individuálpszichológiai alapú gyermekjátékdráma módszere  2020.07.17 8 

Az individuálpszichológiai alapú gyermekjátékdráma módszere  2020.07.21 8 

Az individuálpszichológiai alapú gyermekjátékdráma módszere  2020.07.28 10 

Az individuálpszichológiai alapú gyermekjátékdráma módszere  2020.08.05 11 

Az individuálpszichológiai alapú gyermekjátékdráma módszere  2020.08.07 8 

Az individuálpszichológiai alapú gyermekjátékdráma módszere  2020.08.11 10 

Az individuálpszichológiai alapú gyermekjátékdráma módszere  2020.08.14 9 

Az individuálpszichológiai alapú gyermekjátékdráma módszere  2020.08.18 8 

Az individuálpszichológiai alapú gyermekjátékdráma módszere  2020.08.25 8 

Az individuálpszichológiai alapú gyermekjátékdráma módszere  2020.09.18 9 

Az individuálpszichológiai alapú gyermekjátékdráma módszere  2020.09.25 8 

Az individuálpszichológiai alapú gyermekjátékdráma módszere  2020.10.02 8 

Az individuálpszichológiai alapú gyermekjátékdráma módszere  2020.10.07 8 

Az individuálpszichológiai alapú gyermekjátékdráma módszere  2020.10.14 9 



 

 

 

 

 

Az individuálpszichológiai alapú gyermekjátékdráma módszere  2020.10.16 9 

Az individuálpszichológiai alapú gyermekjátékdráma módszere  26 alkalom 223 

 

6.4. Személyiségfejlesztő foglalkozások serdülő- és ifjúkorúak részére művészetterápiával 

A „Személyiségfejlesztő foglalkozások serdülő- és ifjúkorúak részére művészetterápiával” 

foglalkozássorozat kétszer 5 alkalmas foglalkozássorozata összesen 93 kapcsolatfelvétellel 

valósult meg, összesen 21 fő természetes személy bevonásával. A program elsősorban állami 

gondozásban élő serdülőkorú vagy ifjúkorú fiatalok személyiségének megerősítését, 

egészséges kibontakozásának elősegítését célozta meg, művészetterápiával, 

mesefeldolgozással kiscsoportos önismereti foglalkozások keretében. 

A programon résztvevő fiatalok nagyrésze nyitott volt az alkotásra, fogékonyak a különböző 

feladatokra. Látványos, kifejező, erőteljes alkotások születtek. A gyerekek bátran alkalmazták 

a megismert technikákat. A legtöbbjük hosszan, elmélyülten alkotott. Akadtak azonban olyan 

fiatalok, akiknek nehezére esett az elmélyülés, a relaxáció. Az alkalmak sokszínűségéről, 

változatosságról pozitívan nyilatkoztak a gyerekek. Azoknak a fiataloknak, akiket sikerült 

bevonni az alkotásaikról szóló beszélgetésbe, segítettek a megvalósítók személyes 

üzeneteket megfogalmazni, ami nagy segítséget jelentett a számukra. Mivel a 

programelemek többsége egy célcsoportot célzott meg, így a „fiatalok pszichés, magatartási, 

beilleszkedési és kapcsolati problémáinak kezelését segítő programok megvalósítása, 

valamint az életvezetési készségek és a szociális (társas) befolyásolás és interperszonális 

készségek fejlesztése” programcsoport összes programeleme során összesen 41 fő 

természetes személy került bevonásra. 

 

Összesítő táblázat: 

A fiatalok pszichés, magatartási, beilleszkedési és kapcsolati problémáinak kezelését segítő 
programok megvalósítása, valamint az életvezetési készségek és a szociális (társas) befolyásolás és 

interperszonális készségek fejlesztése 

Program Dátum 
Létszám (fő / 

alkalom) 

Személyiségfejlesztő foglalkozások serdülő- és ifjúkorúak 
részére művészetterápiával 1.1 2020.08.10 9 

Személyiségfejlesztő foglalkozások serdülő- és ifjúkorúak 
részére művészetterápiával 1.2 2020.08.11 10 

Személyiségfejlesztő foglalkozások serdülő- és ifjúkorúak 
részére művészetterápiával 1.3 2020.08.12 10 

Személyiségfejlesztő foglalkozások serdülő- és ifjúkorúak 
részére művészetterápiával 1.4 2020.08.13 9 

Személyiségfejlesztő foglalkozások serdülő- és ifjúkorúak 
részére művészetterápiával 1.5 2020.08.14 10 

Személyiségfejlesztő foglalkozások serdülő- és ifjúkorúak 
részére művészetterápiával 2.1 2020.08.24 9 



 

 

 

 

 

Személyiségfejlesztő foglalkozások serdülő- és ifjúkorúak 
részére művészetterápiával 2.2 2020.08.25 9 

Személyiségfejlesztő foglalkozások serdülő- és ifjúkorúak 
részére művészetterápiával 2.3 2020.08.26 9 

Személyiségfejlesztő foglalkozások serdülő- és ifjúkorúak 
részére művészetterápiával 2.4 2020.08.27 9 

Személyiségfejlesztő foglalkozások serdülő- és ifjúkorúak 
részére művészetterápiával 2.5 2020.08.28 9 

Személyiségfejlesztő foglalkozások serdülő- és ifjúkorúak 
részére művészetterápiával 

2 csoport/ 10 
alkalom 

93 

 

6.5. Kreatív Ifjúsági nap 

A program célja, hogy a fiatalok az alkotás során kiadhassák magukból érzéseiket, 

önkifejezésük ne legyen idegen tőlük. A művek bemutatásánál különösen fontosnak tartjuk, 

hogy a fiatalok tiszteljék egymás alkotásait, értő figyelemmel forduljanak egymás felé. A 

rajzolás erőteljes módja annak, hogy az élet történeteit mesélje, felfedje a múltat, foglyul 

ejtse a jelent és felfedezze a jövőt. A festés, rajzolás, művészeti tevékenység megvalósítása 

során a fiatalok kiadhatták magukból érzéseiket, önkifejezésük egy módja volt ez, továbbá a 

program során értő figyelemmel fordultak egymás felé. A különböző rajztechnikák és 

rajzeszközök által adott többlettudás másodlagos haszna volt a programelemnek. Összesen 

13 fő vett részt a programon. 

 

Összesítő táblázat: 

A fiatalok pszichés, magatartási, beilleszkedési és kapcsolati problémáinak kezelését segítő 
programok megvalósítása, valamint az életvezetési készségek és a szociális (társas) befolyásolás 

és interperszonális készségek fejlesztése 

Program Dátum 
Létszám (fő / 

alkalom) 

Kreatív ifjúsági alkotónap 2021.11.19 13 

Kreatív ifjúsági alkotónap 1 alkalom 13 

 

6.6. Kortárssegítő szakmai műhely a szenvedélybetegségek megelőzéséhez 

Az érzelmi és értékközvetítő nevelést segítő programok keretein belül került megvalósításra 

a kortárssegítő szakmai műhely immár két alkalommal. Egy szakmai műhely 20 órás 

időintervalluma 4 napra tagolódott. A két programon összesen 111 kapcsolatfelvétel történt, 

összesen 30 fő természetes személy bevonásával. Egy alkalom akkor számított teljesítettnek, 

ha egy résztvevő mind a 4 napon megjelent, így a szakmai műhelyt elvégzettek száma 24 fő. 

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.  

 

Összesítő táblázat 

A fiatalok pszichés, magatartási, beilleszkedési és kapcsolati problémáinak kezelését segítő 
programok megvalósítása, valamint az életvezetési készségek és a szociális (társas) befolyásolás 

és interperszonális készségek fejlesztése 

Program Dátum 
Létszám (fő / 

alkalom) 

Kortárssegítő szakmai műhely a szenvedélybetegségek 
megelőzéséhez 1.1 2019.11.15 15 

Kortárssegítő szakmai műhely a szenvedélybetegségek 
megelőzéséhez 1.2 2019.11.16 13 

Kortárssegítő szakmai műhely a szenvedélybetegségek 
megelőzéséhez 1.3 2019.11.27 15 

Kortárssegítő szakmai műhely a szenvedélybetegségek 
megelőzéséhez 1.4 

2019.11.30 13 

Kortárssegítő szakmai műhely a szenvedélybetegségek 
megelőzéséhez 2.1 2020.02.21 14 

Kortárssegítő szakmai műhely a szenvedélybetegségek 
megelőzéséhez 2.2 2020.02.22 13 

Kortárssegítő szakmai műhely a szenvedélybetegségek 
megelőzéséhez 2.3 2020.02.28 14 

Kortárssegítő szakmai műhely a szenvedélybetegségek 
megelőzéséhez 2.4 2020.02.29 14 

Kortárssegítő szakmai műhely a szenvedélybetegségek 
megelőzéséhez 

2 csoport/ 8 alkalom 111 

 

 

7. A területi együttműködés keretében megtartásra kerülő egyeztetéseken túl közvetlenül 

a célcsoporttal foglalkozó szakemberek számára további szakmai műhelyek és 

esetmegbeszélő csoportok tartása 
 

7.1. Addiktológiai szakmai műhely pedagógusoknak, iskolai védőnőknek, a kezelés-ellátás 

/ gyermekvédelem területén dolgozóknak 

A régióban dolgozó és a kábítószer-probléma kezelésében érintett szakemberek 

kompetenciáinak fejlesztése zajlott annak érdekében, hogy a jelenlegi kihívásokra 

szakszerűen és eredményesen legyenek képesek reagálni. 6 témakörben tartottunk 

előadássorozatot 2 csoport számára, összesen 122 kapcsolatfelvétel történt a 12 alkalom 

során. A szakemberek között barátságok, ismeretségek is kialakultak a foglalkozások 



 

 

 

 

 

folyamán. Ez segíti az együttműködést más szakmai területek munkatársaival. A részvétel 

szélesebb látókört biztosít egy-egy problémakörbe és annak lehetséges megoldásaihoz. 

 

Összesítő táblázat 

A területi együttműködés keretében megtartásra kerülő egyeztetéseken túl közvetlenül a 
célcsoporttal foglalkozó szakemberek számára további szakmai műhelyek és esetmegbeszélő 

csoportok tartása 

Program Dátum 

Létszám 
(fő / 

alkalom) 

Addiktológiai szakmai műhely pedagógusoknak, iskolai 
védőnőknek, a kezelés-ellátás / gyermekvédelem területén 
dolgozóknak 1.1 

2020.09.23. 09.00-
13.00 10 

Addiktológiai szakmai műhely pedagógusoknak, iskolai 
védőnőknek, a kezelés-ellátás / gyermekvédelem területén 
dolgozóknak 2.1 

2020.09.23. 13.30-
17.30 11 

Addiktológiai szakmai műhely pedagógusoknak, iskolai 
védőnőknek, a kezelés-ellátás / gyermekvédelem területén 
dolgozóknak 1.2 

2020.10.29. 09.00-
13.00 11 

Addiktológiai szakmai műhely pedagógusoknak, iskolai 
védőnőknek, a kezelés-ellátás / gyermekvédelem területén 
dolgozóknak 2.2 

2020.10.29. 13.30-
17.30 10 

Addiktológiai szakmai műhely pedagógusoknak, iskolai 
védőnőknek, a kezelés-ellátás / gyermekvédelem területén 
dolgozóknak 1.3 

2021.09.28. 09.00-
13.00 10 

Addiktológiai szakmai műhely pedagógusoknak, iskolai 
védőnőknek, a kezelés-ellátás / gyermekvédelem területén 
dolgozóknak 2.3 

2021.09.28. 13.30-
17.30 10 

Addiktológiai szakmai műhely pedagógusoknak, iskolai 
védőnőknek, a kezelés-ellátás / gyermekvédelem területén 
dolgozóknak 1.4 

2021.10.11. 09.00-
13.00 10 

Addiktológiai szakmai műhely pedagógusoknak, iskolai 
védőnőknek, a kezelés-ellátás / gyermekvédelem területén 
dolgozóknak 2.4 

2021.10.11. 13.30-
17.30 10 

Addiktológiai szakmai műhely pedagógusoknak, iskolai 
védőnőknek, a kezelés-ellátás / gyermekvédelem területén 
dolgozóknak 1.5 

2021.10.26. 09.00-
13.00 10 

Addiktológiai szakmai műhely pedagógusoknak, iskolai 
védőnőknek, a kezelés-ellátás / gyermekvédelem területén 
dolgozóknak 2.5 

2021.10.26. 13.30-
17.30 10 

Addiktológiai szakmai műhely pedagógusoknak, iskolai 
védőnőknek, a kezelés-ellátás / gyermekvédelem területén 
dolgozóknak 1.6 

2021.11.09. 09.00-
13.00 10 

Addiktológiai szakmai műhely pedagógusoknak, iskolai 
védőnőknek, a kezelés-ellátás / gyermekvédelem területén 
dolgozóknak 2.6 

2021.11.09. 13.30-
17.30 10 



 

 

 

 

 

Addiktológiai szakmai műhely pedagógusoknak, iskolai 
védőnőknek, a kezelés-ellátás / gyermekvédelem területén 
dolgozóknak 

2 csoport/ 12 alkalom 122 

 

7.2. Addiktológiai esetmegbeszélő csoport 

Célunk közvetlenül a célcsoporttal foglalkozó szakemberek együttműködésének fejlesztése, a 

város területén működő egészségügyi, szociális, oktatási, igazságügyi és rendészeti szervek, 

intézmények közötti együttműködés fejlesztése volt. A szerfogyasztás által 

veszélyeztetett/érintett fiatalokkal foglalkozó szervezetek között a személyes 

együttműködés fejlesztése, valamint addiktológiai ismeretek átadása sikeresen lezajlott. A 6 

alkalom során 66 kapcsolatfelvételre került sor.  

A program során pontosan körvonalazódtak az eltérő szakterületek más-más megközelítési 

módjai, melyek hozzájárultak a probléma különböző szemszögből való megvilágításához. 

Egyedi esetek átbeszélésére is adódott lehetőség. 

 

Összesítő táblázat 

A területi együttműködés keretében megtartásra kerülő egyeztetéseken túl közvetlenül a 
célcsoporttal foglalkozó szakemberek számára további szakmai műhelyek és esetmegbeszélő 

csoportok tartása 

Program Dátum 

Létszám 
(fő / 

alkalom) 

Addiktológiai esetmegbeszélő csoport  2020.02.03 11 

Addiktológiai esetmegbeszélő csoport  2020.03.02 11 

Addiktológiai esetmegbeszélő csoport  2020.09.21 10 

Addiktológiai esetmegbeszélő csoport  2020.10.19 11 

Addiktológiai esetmegbeszélő csoport  2021.06.28 11 

Addiktológiai esetmegbeszélő csoport  2021.08.30 12 

Addiktológiai esetmegbeszélő csoport  6 alkalom 66 

 

7.3. Szakmaközi megbeszélések 

Az egészségügyi, szociális, oktatási, igazságügyi és rendészeti szervek, intézmények között a 

gyermek- és ifjúsági korosztály egészségének megőrzése, a mentális betegségek és a 

szenvedélybetegségek megelőzése, felismerése, korai kezelése érdekében a szervezetek 

képviselői szakmaközi megbeszéléseken vettek részt. A rendszeres együttműködés 

eredményeképpen a kölcsönös információátadás, tudásmegosztás, partneri együttműködés 

tudatosabbá, rendszeresebbé és hatékonyabbá vált a Győrben és Mosonmagyaróváron 

egyaránt, különös tekintettel a fiatalokat érintő szerhasználat probléma megelőzése és 

kezelése terén. A 24 alkalom során összesen 273 kapcsolatfelvételre került sor. 

A szakmaközi megbeszélések programelem a Győr és Mosonmagyaróvár területén működő 

egészségügyi, szociális, oktatási, igazságügyi és rendészeti szervek, intézmények dolgozói 



 

 

 

 

 

részére szóló programelemünk. A pályázat során először szükséges volt együttműködési 

megállapodást módosítani, mert a Család- és Gyermekjóléti Központ győri intézménye nem 

tudta vállalni az eredetileg vállalt megbeszélések számát a járványhelyzetre hivatkozva. 

Ennek pótlására új együttműködő partner vállalkozott, a Mosonmagyaróvári Család- és 

Gyermekjóléti Központ. 

 

Összesítő táblázat: 

A területi együttműködés keretében megtartásra kerülő egyeztetéseken túl közvetlenül a 
célcsoporttal foglalkozó szakemberek számára további szakmai műhelyek és esetmegbeszélő 

csoportok tartása 

Program Dátum 

Létszám 
(fő / 

alkalom) 

Szakmaközi megbeszélések Győrben 2020.02.27 26 

Szakmaközi megbeszélések Győrben 2020.02.27 18 

Szakmaközi megbeszélések Győrben 2020.02.27 10 

Szakmaközi megbeszélések Győrben 2020.09.30 11 

Szakmaközi megbeszélések Győrben 2020.10.07 12 

Szakmaközi megbeszélések Győrben 2020.10.14 12 

Szakmaközi megbeszélések Győrben 2020.10.21 12 

Szakmaközi megbeszélések Győrben 2021.06.23 10 

Szakmaközi megbeszélések Mosonmagyaróváron 2021.08.17. 09.00-12.00 10 

Szakmaközi megbeszélések Mosonmagyaróváron 2021.08.17. 13.00-16.00 10 

Szakmaközi megbeszélések Mosonmagyaróváron 2021.08.18. 09.00-12.00 10 

Szakmaközi megbeszélések Mosonmagyaróváron 2021.08.18. 13.00-16.00 10 

Szakmaközi megbeszélések Mosonmagyaróváron 2021.08.19. 09.00-12.00 10 

Szakmaközi megbeszélések Mosonmagyaróváron 2021.08.19. 13.00-16.00 10 

Szakmaközi megbeszélések Mosonmagyaróváron 2021.08.23. 09.00-12.00 11 

Szakmaközi megbeszélések Mosonmagyaróváron 2021.08.23. 13.00-16.00 10 

Szakmaközi megbeszélések Győrben 2021.09.29 11 

Szakmaközi megbeszélések Győrben 2021.10.04 10 

Szakmaközi megbeszélések Győrben 2021.10.06 10 

Szakmaközi megbeszélések Mosonmagyaróváron 2021.11.03. 09.00-12.00 10 

Szakmaközi megbeszélések Mosonmagyaróváron 2021.11.03. 13.00-16.00 10 

Szakmaközi megbeszélések Mosonmagyaróváron 2021.11.04. 09.00-12.00 10 

Szakmaközi megbeszélések Mosonmagyaróváron 2021.11.04. 13.00-16.00 10 

Szakmaközi megbeszélések Győrben 2021.11.08 10 

Szakmaközi megbeszélések 24 alkalom 273 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek 

 

8. Alternatív szabadidős programok megvalósulása: generációk közötti mintaadás 

lehetőségét elősegítő programok 

 

8.1. „Nagymama lekvárja” program 

Az alternatív szabadidős programok megvalósulása céljából, generációk közötti mintaadás 

lehetőségét elősegítő szabadidős programok keretein belül került megvalósításra a 

„Nagymama lekvárja” program.  

A program során az „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, lehetőséget 

teremtve a generációk közti mintaátadásra. A 10 alkalom során 268 kapcsolatfelvételre 

került sor. 

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 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.  

 

Összesítő táblázat 

Alternatív szabadidős programok megvalósulása 

Program Dátum 
Létszám (fő / 

alkalom) 

"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 

"Nagymama lekvárja" program 2020.07.03 27 

"Nagymama lekvárja" program 2020.07.10 25 

"Nagymama lekvárja" program 2020.07.24 27 

"Nagymama lekvárja" program 2020.08.07 27 

"Nagymama lekvárja" program 2020.08.14 25 

"Nagymama lekvárja" program 10 alkalom 268 

 

8.2. Győri Állatmenhely látogatása 

A program céljai között szerepel, hogy a fiatalokban kialakuljon a környezetükért való 

felelősségérzet, illetve megismerjenek egy olyan szabadidős elfoglaltságot, mely 



 

 

 

 

 

stresszkezelési és feltöltődési opció, alapot kínálva a tudatos jelenlét kialakítására. További 

célkitűzés a generációk közti mintaátadás elősegítése is. A 8 alkalom során 116 

kapcsolatfelvételre került sor. 

 

Összesítő táblázat 

Alternatív szabadidős programok megvalósulása 

Program Dátum 
Létszám (fő / 

alkalom) 

Győri Állatmenhely látogatása  2021.07.15 12 

Győri Állatmenhely látogatása  2021.08.16 16 

Győri Állatmenhely látogatása  2021.08.17 18 

Győri Állatmenhely látogatása  2021.10.08 18 

Győri Állatmenhely látogatása  2021.10.13 13 

Győri Állatmenhely látogatása  2021.10.15 13 

Győri Állatmenhely látogatása  2021.11.03 13 

Győri Állatmenhely látogatása  2021.11.10 13 

Győri Állatmenhely látogatása  8 alkalom 116 

 

8.3. "Élet Gyöngyei" relaxációs egészségnap kézműves foglalkozással, alternatív 

mozgásterápiával 

A programelem során a résztvevők tudatosították saját értékeiket, tisztázták mi fontos 

igazán számukra: pl. egészség, szeretet, természet. Ezeket az értékeket azonosították be a 

gyöngyökkel, így az elkészített karlánc segít emlékezni a saját értékrendszerére. Emellett 

esetenként alternatív mozgásterápiás foglalkozás is megvalósításra került a program 

keretein belül. A 6 alkalom során 75 kapcsolatfelvételre került sor.  

 

Összesítő táblázat 

Alternatív szabadidős programok megvalósulása 

Program Dátum 
Létszám (fő / 

alkalom) 

"Élet Gyöngyei" relaxációs egészségnap kézműves 
foglalkozással, alternatív mozgásterápiával 2021.07.31. 08:00-16:00 12 

"Élet Gyöngyei" relaxációs egészségnap kézműves 
foglalkozással, alternatív mozgásterápiával 

2021.08.10. 08:00-16:00 
12 

"Élet Gyöngyei" relaxációs egészségnap kézműves 
foglalkozással, alternatív mozgásterápiával 2021.10.25. 09.00-11.00 13 

"Élet Gyöngyei" relaxációs egészségnap kézműves 
foglalkozással, alternatív mozgásterápiával 2021.10.25. 11.00-13.00 13 

"Élet Gyöngyei" relaxációs egészségnap kézműves 
foglalkozással, alternatív mozgásterápiával 2021.11.19. 13:00-15:00 13 

"Élet Gyöngyei" relaxációs egészségnap kézműves 
foglalkozással, alternatív mozgásterápiával 2021.11.23. 15:00-17:00 12 



 

 

 

 

 

"Élet Gyöngyei" relaxációs egészségnap kézműves 
foglalkozással, alternatív mozgásterápiával 

6 alkalom 75 

 

8.4. Máltai lelki nap 

A cyber világ teljesen lefoglalja a fiatalok figyelmét. A szülők, a rájuk nehezedő terhek miatt, 

sok esetben nem tudják megmutatni, hogy hogyan lehet a rendelkezésre álló szabadidőt 

értékesen eltölteni. A fiatalok közül sokan az idő el-töltésének egyetlen módját ismerik: a 

telefonom és én.  Ez a „beszűkültség” elszakítja őket a valós világ sokszínűségétől.  

A programelem magába foglalta képmeditációt és a természetben való elidőzést, mintát 

adva így a szabadidő hasznos eltöltésére. A 4 alkalom során 50 kapcsolatfelvételre került sor. 

 

Összesítő táblázat 

Alternatív szabadidős programok megvalósulása 

Program Dátum 
Létszám (fő / 

alkalom) 

Máltai lelki nap 2021.10.16. 09:00-12:00 12 

Máltai lelki nap   2021.10.25. 09.00-11.00 13 

Máltai lelki nap 2021.10.25. 11.00-13.00 13 

Máltai lelki nap 2021.11.06. 09:00-12:00 12 

Máltai lelki nap 4 alkalom 50 

 

9. Önismeret és a személyiség fejlesztését segítő alternatív technikák alkalmazását 

lehetővé tevő programok megvalósítása 

 

9.1. Komplex színházi és nevelési előadás 

A fiatalok szerhasználata mögött gyakran húzódik kortárs erőszak, amely nemcsak a valós 

világban, hanem az online térben is nagyon erős hatást fejt ki és sok fiatalt sodorhat 

autoagresszió felé. Tehetetlenek és teljesen magukra maradnak, nem tudnak kitől segítséget 

kérni. A művészet kiválóan alkalmas eszköz a program céljának érvényesítésére: arra, hogy 

az érzelmek szintjén komoly hatást kifejtve attitűdformáló hatással bírjon a személyiséget 

illetően.  A „Massza” elnevezésű darabot 2 előadás keretein belül tekinthették meg a 

fiatalok, összesen 48 fő részvételével zajlott le a program. 

 

Összegző táblázat 

Az önismeret és a személyiség fejlesztését segítő alternatív technikák alkalmazását lehetővé tevő 
programok megvalósítása 

Program Dátum 
Létszám (fő / 

alkalom) 

Komplex színházi és nevelési előadás  2020.02.03 10:00-12:20 30 

Komplex színházi és nevelési előadás  2020.02.03 13:00-15:20 18 

Komplex színházi és nevelési előadás  4 alkalom 48 

 



 

 

 

 

 

 

9.2. Szerhasználattal kapcsolatos színházi előadás 

Az előadás koncentráltan a szerfüggőség témáját járt körül, komoly hangsúlyt fektetve az 

eltérő nézőpontokból történő bemutatásra. A kábítószerhasználó környezete egyaránt 

érintett, mind a család, mind a barátok. Oda-vissza működő kölcsönhatás a szerhasználó és 

környezete között, kialakítva így a probléma közös mivoltát. „A Gyáva” című darabot 2 

előadás keretein belül tekinthették meg a fiatalok, összesen 110 fő bevonásával valósult meg 

a programelem. 

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.  

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. 

 

Összegző táblázat 

Az önismeret és a személyiség fejlesztését segítő alternatív technikák alkalmazását lehetővé tevő 
programok megvalósítása 

Program Dátum 
Létszám (fő / 

alkalom) 

Szerhasználattal kapcsolatos színházi előadás  2019.12.12 53 

Szerhasználattal kapcsolatos színházi előadás  2021.05.26 57 

Szerhasználattal kapcsolatos színházi előadás  2 alkalom 110 

 

 

9.3. Bulivan! című komplex színházi és nevelési előadás 

Cél a nemet mondás képességének fejlesztése alternatív technikákon keresztül. Élmény 

alapúan, a közös gondolkodás és alkotás erejét használva hívt játékba a fiatalokat. Az előadás 

interaktív részei kellő biztonságot nyújtanak ahhoz, hogy a diákok biztonságos keretek 

között, szabadon és tabuk nélkül fejezhessék ki gondolataikat. A Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat Egyesület által koordinált Partisegély Szolgálat tapasztalataira épülő, „Majd 



 

 

 

 

 

jövök” című darabot 4 alkalommal rendeztük meg, összesen 92 fő fiatal vett részt a 

programon 

 

Összegző táblázat 

Az önismeret és a személyiség fejlesztését segítő alternatív technikák alkalmazását lehetővé tevő 
programok megvalósítása 

Program Dátum 
Létszám (fő / 

alkalom) 

Bulivan! című komplex színházi és nevelési előadás 2021.09.06. 09.00-11.00 36 

Bulivan! című komplex színházi és nevelési előadás 2021.09.06. 12.00-14.00 23 

Bulivan! című komplex színházi és nevelési előadás 2021.09.13. 09.00-11.00 15 

Bulivan! című komplex színházi és nevelési előadás 2021.09.13. 12.00-14.00 18 

Bulivan! című komplex színházi és nevelési előadás 2 alkalom 92 

 

10. Iskolai színtérhez köthető speciális modellprogramok 

 

10.1. Máltai iskolai prevenciós program - „Szerek nélkül szabadon” 

A program prevenciós jellegű, a nemet mondás és az erőszakmentes kommunikáció 

képességének fejlesztésére, a függőségek megelőzésére, valamint a biztonságos szórakozás 

elősegítésére épült. 10 csoport 4 tanórán keresztül lehetett részese a programnak, összesen 

136 fő bevonása történt a megvalósítás során, összesen 544 kapcsolatfelvételre került sor.  

 

Összegző táblázat 

Az iskolai színtérhez köthető speciális megelőző modellprogramok, csoportfoglalkozások 

Program Csoport/Dátum 
Létszám (fő / 

alkalom) 

Máltai iskolai prevenciós program - „Szerek nélkül 
szabadon”  

9E -1.csoport 
2021.09.24.08.50-09.35 15 

Máltai iskolai prevenciós program - „Szerek nélkül 
szabadon”  

9E -1.csoport 
2021.10.01.12.40-13.25 15 

Máltai iskolai prevenciós program - „Szerek nélkül 
szabadon”  

9E -1.csoport 
2021.10.08.12.45-13.30 15 

Máltai iskolai prevenciós program - „Szerek nélkül 
szabadon”  

9E -1.csoport 
2021.10.15.12.45-13.30 15 

Máltai iskolai prevenciós program - „Szerek nélkül 
szabadon”  

 9E -2.csoport 
2021.09.24.08.50-09.35 14 

Máltai iskolai prevenciós program - „Szerek nélkül 
szabadon”  

9E -2.csoport 
2021.10.01.12.40-13.25 14 

Máltai iskolai prevenciós program - „Szerek nélkül 
szabadon”  

9E -2.csoport 
2021.10.08.12.45-13.30 14 

Máltai iskolai prevenciós program - „Szerek nélkül 
szabadon”  

9E -2.csoport 
2021.10.15.12.45-13.30 14 



 

 

 

 

 

Máltai iskolai prevenciós program - „Szerek nélkül 
szabadon”  

 10I -1.csoport 
2021.09.24.10.40-11.25 13 

Máltai iskolai prevenciós program - „Szerek nélkül 
szabadon”  

10I -1.csoport 
2021.10.08.10.40-11.25 13 

Máltai iskolai prevenciós program - „Szerek nélkül 
szabadon”  

10I -1.csoport 
2021.10.15.10.40-11.25 13 

Máltai iskolai prevenciós program - „Szerek nélkül 
szabadon”  

10I -1.csoport 
2021.11.05.10.40-11.25 13 

Máltai iskolai prevenciós program - „Szerek nélkül 
szabadon”  

10I -2.csoport 
2021.09.24.10.40-11.25 12 

Máltai iskolai prevenciós program - „Szerek nélkül 
szabadon”  

 10I -2.csoport 
2021.10.08.10.40-11.25 12 

Máltai iskolai prevenciós program - „Szerek nélkül 
szabadon”  

10I -2.csoport 
2021.10.15.10.40-11.25 12 

Máltai iskolai prevenciós program - „Szerek nélkül 
szabadon”  

10I -2.csoport 
2021.11.05.10.40-11.25 12 

Máltai iskolai prevenciós program - „Szerek nélkül 
szabadon”  

10G -1.csoport 
2021.10.07.11.50-12.35 16 

Máltai iskolai prevenciós program - „Szerek nélkül 
szabadon”  

10G -1.csoport 
2021.10.07.13.40-14.25 16 

Máltai iskolai prevenciós program - „Szerek nélkül 
szabadon”  

10G -1.csoport 
2021.10.14.11.50-12.35 16 

Máltai iskolai prevenciós program - „Szerek nélkül 
szabadon”  

10G -1.csoport 
2021.10.14.12.45-13.30 16 

Máltai iskolai prevenciós program - „Szerek nélkül 
szabadon”  

10G -2.csoport 
2021.10.07.11.50-12.35 12 

Máltai iskolai prevenciós program - „Szerek nélkül 
szabadon”  

10G -2.csoport 
2021.10.07.13.40-14.25 12 

Máltai iskolai prevenciós program - „Szerek nélkül 
szabadon”  

10G -2.csoport 
2021.10.14.11.50-12.35 12 

Máltai iskolai prevenciós program - „Szerek nélkül 
szabadon”  

10G -2.csoport 
2021.10.14.12.45-13.30 12 

Máltai iskolai prevenciós program - „Szerek nélkül 
szabadon”  

11E -2.csoport 
2021.10.05.09.55-10.40 13 

Máltai iskolai prevenciós program - „Szerek nélkül 
szabadon”  

11E -2.csoport 
2021.10.19.09.55-10.40 13 

Máltai iskolai prevenciós program - „Szerek nélkül 
szabadon”  

11E -2.csoport 
2021.11.02.09.55-10.40 13 

Máltai iskolai prevenciós program - „Szerek nélkül 
szabadon”  

11E -2.csoport 
2021.11.02.12.40-13.25 13 



 

 

 

 

 

Máltai iskolai prevenciós program - „Szerek nélkül 
szabadon”  

9F -1.csoport 
2021.11.02.11.45-12.30 14 

Máltai iskolai prevenciós program - „Szerek nélkül 
szabadon”  

9F -1.csoport 
2021.11.02.13.30-14.15 14 

Máltai iskolai prevenciós program - „Szerek nélkül 
szabadon”  

9F -1.csoport 
2021.11.03.08.55-09.40 14 

Máltai iskolai prevenciós program - „Szerek nélkül 
szabadon”  

9F -1.csoport 
2021.11.03.09.55-10.40 14 

Máltai iskolai prevenciós program - „Szerek nélkül 
szabadon”  

11F(9F) -1.csoport 
2020.02.18. 12.40-13.25 

13.30-14.15 13 

Máltai iskolai prevenciós program - „Szerek nélkül 
szabadon”  

11F(9F) -1.csoport 
2020.03.03. 12.40-13.25 

13.30-14.15 13 

Máltai iskolai prevenciós program - „Szerek nélkül 
szabadon”  

11F(9F) -1.csoport 
2021.10.05. 12.40-13.25 13 

Máltai iskolai prevenciós program - „Szerek nélkül 
szabadon”  

11F(9F) -1.csoport 
2021.10.19. 12.40-13.25 13 

Máltai iskolai prevenciós program - „Szerek nélkül 
szabadon”  

11B (9B) -2.csoport 
2020.02.18. 09.55-10.40 14 

Máltai iskolai prevenciós program - „Szerek nélkül 
szabadon”  

 11B (9B) -2.csoport 
2020.03.03. 09.55-10.40 14 

Máltai iskolai prevenciós program - „Szerek nélkül 
szabadon”  

11B (9B) -2.csoport 
2020.03.10. 09.55-10.40 14 

Máltai iskolai prevenciós program - „Szerek nélkül 
szabadon”  

 11B (9B) -2.csoport 
2021.09.30. 12.40-13.25 14 

Máltai iskolai prevenciós program - „Szerek nélkül 
szabadon”  

10 csoport 544 

 

 

Indikátorok összegzése – bevontak száma 

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek: 4665 fő 

Választható, önállóan támogatható tevékenységek: 1075 fő 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: 1303 fő 

 

Összesen: 7043 fő 

 

 

Horizontális vállalások 

A projekt szemlélete, illetőleg annak tevékenységei nem ütköznek az egyenlő bánásmód 

és esélyegyenlőség jogszabályban rögzített alapelveivel (vagyis nem térnek el „Az 



 

 

 

 

 

egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 

törvényben foglaltaktól”). 

 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános 

eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében esélytudatosságot fejez ki: nem 

közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.  

 

A projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartjuk, a 

projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizzük, a 

fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt  és az esélyegyenlőség 

szempontjából jogszabályba ütköző nem- megfelelőséget legkésőbb a projekt 

megvalósítása során megszüntetjük. 

 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület rendelkezik esélyegyenlőségi tervvel, mely a 

szakmai beszámoló mellékletét képezi. 

 

Projektben részvevő munkatársak 

Varga Zsuzsanna  projektmenedzser, pénzügyi vezető   

2019.06.01-2021.11.30. 

 

Kertész- Péntek Mónika  szakmai vezető    

2019.06.01-2021.11.30. 

Darócziné Kunos Zsuzsanna szakmai asszisztens    

2019.09.02-2021.11.30. 

Kovács Judit   szakmai asszisztens    

2020.09.01-2021.11.30. 

 

Rafael Krisztián Mózes szakmai asszisztens     

2019.06.01-2019.08.30. 

Borosné Hódosi Renáta szakmai asszisztens     

2019.06.01-2020.05.18. 

Molnár Patrícia  szakmai asszisztens     

2019.09.02-2020.08.25. 

 

Infrastruktúra és infokommunikációs fejlesztés 

 

Kis értékű beszerzések: 

• Irodabútorok: 12 db tárgyalóasztal+ 2 db tárgyalóasztal sarokelem, 3 db felső 

szekrény, 3db alsó szekrény, 14 db tárgyalószék; 4 db íróasztal 

Infokommunikációs fejlesztés: 

• 4 db laptop, 1 db asztali Pc+ 1 db monitor, 



 

 

 

 

 

• 2 multifunkcionális nyomtató  

• 1 db vezeték nélküli és 6 db okostelefon  

• 1 db projektor 

 

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. – 2021.11.30. időszak teljesítéséről szóló záró szakmai beszámolójában 

feltüntetett tartalmi és számadatok a valóságnak megfelelnek. 

 

 

Győr, 2022.02.22. 

 

 

 

………………………………………………………. 

Varga Zsuzsanna 

projektmenedzser 

 

 

 

………………………………………………………. 

Panker Mihály 

regionális ügyvezető 


