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A PROJEKT TAPASZTALATAIT TARTALMAZÓ TANULMÁNY 

 

KÖZVETLEN CÉLCSOPORT 

A projekt közvetlen célcsoportját a család nélkül felnövő, alacsony önbizalommal és 

önértékeléssel, valamint gyenge érdekérvényesítő képességgel, szűkös jövőbeli kilátásokkal 

rendelkező gyermekek (14-18 évesek) és fiatal felnőttek, utógondozottak (19-25 évesek) adják, 

valamint vér szerinti szüleik adják. A közvetlen célcsoportból 60%-ot kívánunk elérni. 

A rendelkezésre álló férőhelyek és ellátottak száma a 2017. május 31-i állapot szerint: 

Nevelőszülői 

ellátás 

Engedélyezett 

férőhely 

(db) 

Ellátotti 

létszám (fő) 
Foglalkoztatási 

jogviszonyban álló 

nevelőszülők 

(fő) 

Működési engedéllyel 

rendelkező 

nevelőszülők (fő) 

606 528 184 190 
Ellátotti létszám (fő)  
0-2 éves 59  
3-5 éves 79  
6-9 éves 146  
10-18 éves 198  
18-25 éves 46  

Gyermekkorú ellátottak szükséglet szerint (fő)  
Speciális 0  
Különleges 152  
Kettős 0   

Ahogy a táblázatban is látszik, a szakszolgálatnak aktuálisan, jelenleg 606 engedélyezett 

férőhelye van, ami 87%-os kihasználtságot jelent. Jelenleg 184 nevelőszülőnél van kihelyezve 

gyerek, 6 főnél nincs ebben az időpillanatban, mely természetesen napról-napra változik. 

A HBM Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 

Nevelőszülői Hálózatában a projektnek köszönhetően elért gyermek és fiatal felnőttek, 

valamint a vér szerinti szülők száma: 500 fő. Számukra valósítunk meg jelen programmal olyan 

ismeretátadást, személyiség és tudásfejlesztést, melynek részeként képessé válnak önálló 

életkezdésre, családalapításra, párválasztásra. Csökken a kriminalizáltságuk és áldozattá 

válásuk. 

Elérésük közvetlenül történik: módszertana viszonylag egyszerű, hiszen egyébként is napi 

kapcsolatban állunk mindegyik célcsoporttaggal, sok esetben még a vér szerinti szülőkkel is. A 

nevelőszülői tanácsadók tájékoztatják a nevelőszülőket, valamint a gyermekeket, fiatalokat és 
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a vér szerinti szülőket, testvéreket, egyéb családtagokat a program által nyújtott 

szolgáltatásokról, rendezvényekről és a bevonás lehetőségeiről. 

A projekt során különböző tájékoztató anyagokat készítünk, melyet megkapnak a tájékoztatás 

során, illetve online, a honlapon is elérhető lesz.  
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A KÖZVETLEN CÉLCSOPORT FONTOSABB TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI 

JELLEMZŐI: 

A megcélzott gyerekcsoportok és fiatalok esetében általánosságban elmondhatók, hogy 

többszörösen traumatizáltak, egyrészt az eredeti családjaikban elszenvedett rossz szülői 

bánásmód, negatív életesemények, másrészt a család és otthonvesztés és az élettörténet 

folytonosságának megszakadása révén. A nevelőszülőknél lévő gyermekeknél gyakoriak azok 

a kora gyermekkori traumatikus élmények (pl. bántalmazás, érzelmi-, fizikai elhanyagolás stb.), 

amelyek hatással vannak a személyiségfejlődésükre. A szakellátásba kerülő minden gyermeket 

érint a családból való kikerülés traumája. Még a súlyosan bántalmazó közegből kikerülő 

gyermeknél is sérül a gyermek állandóság- és biztonságérzete. Az érzelmi és fizikai 

szükségletek nem megfelelő kielégítéséből adódó hátrányok később egy optimális közegben 

korrigálhatóak. A nevelőcsaládban lehetővé válik a hibák korrekciója, a hiányosságok pótlása, 

a rendellenességek kezelése, feldolgozása által. Azokban az esetekben is van teendő, ahol nincs 

olyan szintű probléma, ami pszichológus bevonását tenné szükségessé. 

A legtöbb esetben már eleve halmozottan hátrányos helyzetből induló gyerekek meglévő 

lemaradásai a fenti traumatizálódás hatására hatványozódnak. Képességeik és készségeik 

fejlesztése, ismereteik bővítése mellett kiemelkedő jelentőségűvé válik személyiségfejlődésük 

elakadásának oldása, korrektív élménylehetőségek biztosítása által a hatékonyabb 

alkalmazkodást segítő szociális kompetenciáik fejlesztése. 

A projekt által biztosított szolgáltatásoknak jelentős szerepe van életútjuk pozitívabbá 

formálásában, az őket körülvevő szociális környezetbe, tágabb értelemben a társadalomba való 

beilleszkedésük segítésében, az újraszocializálódás megvalósításában, lehetőséget teremtünk 

számukra, hogy tudjanak önálló életet kezdeni. 

A bevont célcsoport életkora 12-24 év közé esik, ami azért is fontos, mivel ők az a 

kortárscsoport, akik körében a külvilág felé forduló figyelem egyre erőteljesebb, ez a szabályok 

értékek beépülésének, kipróbálásának és stabilizálódásának az időszaka. 

A közvetlen célcsoportba bevont vér szerinti szülők esetében kapcsolattartás erősítése és a 

szülői kompetenciáik erősítése a projekt célja. A sokszor halmozottan hátrányos helyzetű, 

mélyszegénységben élő szülők számára nincs lehetőség kipróbálni új viselkedés mintákat, 

megerősíteni szülői kompetenciáikat. A gyerekek családból való kiemelését megelőző időszak 

szülő-gyerek konfliktusokkal, rossz szülői bánásmóddal és nem megfelelő nevelési 

környezettel társult. 

A program révén korrektív élménylehetőségre és a szülő-gyerek kapcsolat rendezésére is 

lehetőség nyílik. 
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A gyermekvédelmi szakellátásba vont gyermekek számának alakulása a HBM GYERMI-nél 

Ahogy az az alábbi táblázatból is látszik, a gyermeklétszám 2011-ben nagymértékben csökkent, 

ugyanis ekkor a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat feladat ellátási szerződést kötött a 

Görögkatolikus Egyházzal, és átadta az addig általa fenntartott nevelőszülői hálózat közel 1/3-

át jelentő, a megye északkeleti részében élő gyermekek ellátását és nevelőszülői hálózat 

fenntartását. 

Gyermeklétszám alakulása a TGYSZ Nevelőszülői Hálózatában  
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A HBM Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 

Nevelőszülői Hálózatában a fent említett átadást követően átlagosan 50 utógondozói ellátott él, 

amely a megyében utógondozói ellátásban élő fiatalok 1/3-a. 

KÖZVETETT CÉLCSOPORT 

A projekt közvetett célcsoportját Hajdú-Bihar megye gyermekvédelmi szakellátásban élő 

kiskorú, 14 év alatti gyermekek képezik, mert a programokon részt vett gyerekeken, fiatalokon 

keresztül a megszerzett ismeretek hozzájuk is eljutnak, illetve a program által teremtett jó 

gyakorlatok és példák pedig hasznosak lehetnek a számukra. 

A közvetett célcsoport fontosabb társadalmi és gazdasági jellemzői: 

A gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedők ellátása, tanulmányainak támogatása, társas 

kapcsolataik fejlődésének segítése az államra hárul, emiatt fontos, hogy problémáikról pontos 

ismeretekkel rendelkezzünk. Mindössze néhány hazai kutatás foglalkozik ezzel a témakörrel, 

és általában hiányzik az a viszonyítási pont, amely alapján értelmezhető lenne, a 

gyermekvédelmi gondoskodásban élők jellemzői mely pontokon és milyen mértékben térnek 

el a családban nevelkedőkétől. A gyermekvédelmi gondoskodásban felnövekvő gyermekeknek 

és fiataloknak számos nehézséggel kell megküzdeniük. A gyermekvédelmi szakellátásba kerülő 

gyermekek a hazai vizsgálatok szerint komoly lemaradást halmoznak fel többségi társaikhoz 

képest már a családjukból történő kiemelésük előtt. 

Nem kérdéses, hogy ezek a gyerekek és fiatalok biztos családi hátteret nélkülözve, hátrányos 

helyzetből kezdik meg felnőtt életüket. Szikulai István (2003) tanulmányában kimutatta, hogy 

a gyermek későbbi társadalmi beilleszkedésének sikeressége fordította n arányos a 

gyermekvédelmi szakellátásban eltöltött idővel, vagyis minél hosszabbra nyúlik valakinek a 

gondozási ideje, annál valószínűbb a további gondozás szükségessége. Ennek oka, Szikulai 

Dátum TGYSZ Nevelőszülői hálózat Összlétszám 

kiskorúak nagykorúak összesen kiskorúak nagykorúak összesen 

2010.12.31 687 93 780 1409 192 1601 

2011.12.31 524 63 587 1480 167 1647 

2012.12.31 423 55 478 1542 160 1702 

2013.12.31 412 59 471 1560 153 1713 

2014.12.31 451 58 509 1571 168 1739 

2015.12.31 467 47 514 1607 165 1772 

2016.12.31 478 41 519 1670 146 1816 

2017.04.30 474 48 522 1653 155 1808  
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szerint, a nem megfelelő szocializáció, a vér szerinti családdal való kapcsolatok 

megszakadása, iskolázottsági problémák, az alacsony kudarctűrő képesség és az ellátásra 

szocializáltság, valamint az önálló életre való nevelés hiánya. Éppen ezért alakítottuk ki a 

projekt tevékenységeit, hogy ezeket a hátrányokat kompenzálni tudjuk a sikeres és önálló 

felnőtt élet érdekében.  
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A gyermekvédelmi szakellátásban részesülő fiatalok korcsoportok szerint (1990-2016) [fő] 

KSH adatok alapján  

Év 
0-3 4-5 6-9 10-11 12-14 15-17 Kiskorú

ak 

összesen 

18 éves 

és 

idősebb 

Mindösszes

en éves 
1990 3 083 1 868 4 574 3 248 6 311 7 567 26 651 210 26 861 
1991 2 757 1 622 4 157 3 136 6 164 7 492 25 328 928 26 256 
1992 2 709 1 535 4 015 2 729 5 764 7 156 23 908 2 208 26 116 
1993 2 709 1 475 3 891 2 494 5 493 6 882 22 944 2 989 25 933 
1994 2 699 1 453 3 766 2 421 5 136 6 902 22 377 3 005 25 3821 
1995 2 674 1 468 3 689 2 493 4 902 6 726 21 952 2 622 24 574 
1996 2 802 1 534 3 693 2 416 4 666 6 600 21 711 2 850 24 561 
1997 2 713 1 450 3 625 2 326 4 549 6 292 20 955 3 089 24 044 
1998 2 434 1 411 3 512 2 237 4 224 5 706 19 524 3 391 22 915 
1999 2 265 1 374 3 396 2 177 4 176 5 244 18 632 3 865 22 497 
2000 2 066 1 357 3 270 2 122 4 065 5 223 18 103 3 937 22 040 
2001 2 045 1 334 3 224 2 109 4 072 5 210 17 994 4 064 22 058 
2002 2 051 1 245 3 303 2 080 3 954 5 180 17 813 4 080 21 893 
2003 2 088 1 219 3 390 2 038 3 987 5 122 17 844 4 156 22 000 
2004 2 004 1 208 3 374 2 070 3 946 4 966 17 568 4 169 21 737 
2005 1 932 1 210 3 293 2 108 3 921 4 992 17 456 4 240 21 696 
2006 1 848 1 221 3 075 2 164 3 827 5 010 17 145 4 206 21 351 
2007 1 849 1 169 3 024 2 155 3 925 5 023 17 145 4 102 21 247 
2008 2 056 1 173 3 134 2 056 4 040 5 073 17 532 3 970 21 502 
2009 2 074 1 244 3 114 1 933 4 028 5 169 17 562 3 906 21 468 
2010 2 065 1 288 3 228 1 942 3 941 5 328 17 792 3 626 21 418 
2011 2 129 1 370 3 238 2 084 3 953 5 513 18 287 3 162 21 449 
2012 2 319 1 377 3 318 2 111 3 821 5 518 18 464 3 070 21 534 
2013 2 512 1 401 3 409 2 067 3 900 5 385 18 674 2 954 21 628 
2014 2 874 1 440 3 571 2 095 4 229 5 926 20 135 2 985 23 120 
2015 2 834 1 501 3 710 2 213 4 306 5 707 20 271 2 873 23 144  

A magyarországi gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyerekek száma évek óta viszonylag 

állandónak mondható - 20-21 ezer körüli (KSH, 2012) -, ami az elmúlt két évben növekedést 

mutat, 23 ezer fő került az ellátásba. 90%-uk gyermekkorú, míg kb. 10%-uk 18 évnél idősebb, 

nagykorú utógondozott. 

Hajdú-Bihar Megyében az országos folyamatokat tükrözően alakult a gyermekvédelmi 

szakellátásban élők számának alakulása, mely sajnos alacsony mértékben, de növekszik. 

Elérésük közvetlenül történik: módszertana viszonylag egyszerű, hiszen egyébként is napi 

kapcsolatban állunk mindegyik közvetett célcsoporttaggal. A nevelőszülői tanácsadók 
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tájékoztatják a nevelőszülőket, valamint a gyermekeket a program által nyújtott 

szolgáltatásokról, rendezvényekről és a bevonás lehetőségeiről. 

A projekt során különböző tájékoztató anyagokat készítünk, melyet megkapnak a tájékoztatás 

során, illetve online, a honlapon is elérhető lesz. 

ÉRINTETTEK KÖRE 

A projektünkben az érintettek körét azon csoportok adják, akik a projekt eredményeit nem 

használják, azonban a projekt kidolgozásában, tervezésében és működtetésében, és az 

eredmények fenntartásában kulcsfontosságú szerepet játszanak, úgymint tágabban a 

gyermekvédelemben dolgozó és szűkebben a projektben résztvevő szakemberek. Ebben az 

értelemben az érintettek köre a HBM Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi 

Gyermekvédelmi Szakszolgálatnál foglalkoztatott szakemberek teljes körét lefedik. 

Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 
Szervezeti felépítése: 

• örökbefogadási csoport 

• elhelyezési osztály 

• gyermekvédelmi gyámi osztályok (I., II., III.) 

• nevelőszülői hálózat

  

• megyei gyermekvédelmi szakértői bizottság 

• befogadó otthon 

• ellátási csoport. 

A szervezetnél összesen 302 fő áll alkalmazásban. Közülük 116 fő a gyermekvédelemben 

dolgozik. Képzettségük és végzettségük alapján elmondható róluk, hogy 
- 10 % középfokú végzettséggel, 

- 90% felsőfokú végzettséggel rendelkezik. 

Összességében minden betöltött pozícióban a törvényben előírtaknak megfelel. 

A programokon, rendezvényeken minimum 10 főt vonunk be a megvalósításba a projekt során. 
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AZ ELERENDO CÉLOKHOZ SZÜKSÉGES TEVEKENYSEGEK BEMUTATÁSA 
A fejezetben azon tevékenység eket és a tevékenységek szakmai tartalmát, módszertani 
megvalósítását kell a felhívásnak megfelelően, amennyiben releváns, partnerenkénti bontásban 
is bemutatni, amelyekkel a projekt céljai elérhetők. Itt kérjük részletesen bemutatni a célcsoport 
(külön a közvetlen és a közvetett) motivációjának felkeltésének, fejlesztésének és 
fenntartásának módját. 
A projekt tevékenységeit projektelemekre bontva kell bemutatni, és ezzel párhuzamosan 
igazolni kell, hogy az adott tevékenység hogyan kapcsolódik a projekt céljaihoz, valamint a 
kapcsolódó OP-ban és felhívásban megfogalmazott tevékenységekhez. 
Csak olyan tevékenységeket lehet a fejezetben meghatározni, amelyek szerepelnek a felhívás 
támogatható tevékenységei között. 

Itt szükséges bemutatni a gyermekvédelmi szakellátásban részesülők, javítóintézeti ellátottak 
véleményének a fejlesztés tervezése és megvalósítása során való kikérésének, ennek 
dokumentálásának és a fejlesztésbe való beépítésének módját. 
Ebben a fejezetben kérjük bemutatni - amennyiben releváns - az önkéntesek projektben való 

részvételét, és felkészítésének módját. 

A munkatársaknak a gyermekvédelmi szakellátásban részesülők, javítóintézeti ellátottak és 
hozzátartozóik részére megvalósított, önállóan támogatható tevékenységekhez szükséges 
szakmai felkészítésének részletezésére e pontban nem szükséges kitérni, a szakmai terv 
mellékletét képező megfelelő adatlapon kell a pályázónak bemutatnia a projekt keretében 
tervezett felkészítő programot/továbbképzést. 

A projekt megvalósításának időtartama alatt minden hónapban - eltekintve az első és az utolsó 

hónaptól - havi átlag 30 órában folyik kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható 

tevékenység. A részletes ütemterv a szakmai terv 1. sz. mellékleteként csatolásra került, 

melyben havi szinten ütemeztük a különböző jellegű kötelező és szabadon választott 

tevékenységeket. 

A vállalt tevékenységen belül a tervezés során a programok, programsorozatok tartalmát, 

módszertanát a közvetlen célcsoport tagjainak életkorához, ellátási szükségletéhez, 

személyiségállapotához igazítottuk. Valamennyi tevékenységet csoportos formában valósítjuk 

meg. A csoportok létszáma maximum 15 fő. 

A kapcsolódó adatlapok feltöltésre kerültek az EPTK felületen elektronikus formában. Jelen 

szakmai tervben a rövidített változatot mutatjuk be. 

A KÖZVETETT ÉS KÖZVETLEN CÉLCSOPORTOK BEVONÁSÁNAK ÉS 

TÁJÉKOZTATÁSÁNAK ALAPELVEI A PROJEKTBEN 

A bevonásban résztvevő szakemberek, a gyermekvédelmi szakszolgálat munkatársai, akik 

tevékenységük közben egyúttal tájékoztatják is a leendő résztvevőket a projekt nyújtotta 



 
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI  
GYERMEKVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ÉS 
TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT  
4024 Debrecen, Vármegyeháza u. 9.        4002 Pf. 139. 
Tel.: 52/310-333, Fax.: 52/413-338. E-mail: hbmtgysz@hbmtgysz.hu 
honlap: www.hbmtgysz.hu 

  

 

 

 

"Önállóan - segítséggel" - az 
önálló életkezdési feltételek javítása 
Hajdú-Bihar megyében  
 
EFOP-1.2.7-16-2017-00016 

 

lehetőségekről, a következő elvek alapján dolgoznak:

  

- kezdeményező és motiváló magatartás 

- önkéntesség - a célcsoport részéről 

- pontos tájékoztatás 

- reális ígéretek 

- jól meghatározott elvárások. 

A közvetlen és a közvetett célcsoport motivációjának felkeltésére, fenntartására és fejlesztésére 

tett lépések: 
- a rendszeres találkozások során nyitott kérdésekkel, félig strukturált beszélgetések 
alkalmával keltjük fel az érdeklődést, és az folyamatosan fenntartjuk a projekt megvalósítása 
során 

- információs, tájékoztató anyagok, meghívók összeállítása a célcsoport számára, melyet 
átadunk ezeken a beszélgetéseken, és email-ben is kiküldünk a közvetlen és közvetett 
célcsoportot nevelő családok számára 

- a rendezvényeket is vonzóvá tesszük olyan tevékenységekkel, amelyeket a célcsoport 

is szívesen látogat: kézműves és egyéb, non-formális pedagógiai eszközöket is alkalmazó 

foglalkozások szervezése számukra. 

Gyermekvédelmi szakszolgálatunk regisztrált önkénteseket fogadó szervezet, munkánk során 

gyakran vonunk be önkénteseket, mely a pályázat során is biztosított. A rendezvények 

szervezésébe, megvalósításába vonunk be felkészített önkénteseket, egy korábbi pályázatunk 

együttműködési megállapodásának köszönhetően. 

A felkészített önkéntesek bevonása a rendezvények szervezésében, adminisztrációjában, illetve 

egyéb kötelező programelemek, tevékenységek folyamata során megvalósítható, mivel a képzés 

során elsajátított ismereteik alkalmassá teszik őket ezekre a típusú feladatokra. 
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EFOP-1.2.7-16-2017-00016-„Önállóan-segítséggel” 

„Áldozatvédelmi, bűnmeglőzési prevenciós program keretében megvalósuló előadássorozat, 

színházi nevelés módszereinek felhasználásával „ 

Beszámoló a Püspökladányi 1-es csoportról 

 

Helyszín: Püspökladány 

Résztvevők száma: 15 fő 

A résztvevők életkora: 14 – 18 év között 

Foglalkozások száma: 5 alkalom 

Trénerek: színházi szaknevelő, színművész, drámapedagógus 

 

Tematika (Szituációs elemek ): 

- internetes bűnözés 

- prostitúció 

- erőszakos bűncselekmények 

- garázdaság 

- családon belüli erőszak  

 

Módszer: 

A színházi nevelés formája lehetővé teszi azt, hogy nézőink részesei lehessenek a 
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történéseknek, alakíthassák azt, véleményt alkothassanak, s véleményüket megoszthassák 

társaikkal a közös gondolkodás során. A színház nyelvét értelmezve és alkalmazva néző-

résztvevőink valós kérdések és problémák  megértéséhez kerülnek közelebb - észrevétlenül. 

A foglalkozások időtartama 3 óra, állandó szakemberek közreműködésével.  

Olyan tevékenység formát adunk, amely a dráma és a színház eszközeit sajátos módon használja 

az áldozat segítési, bűnmegelőzési munkában, vagy az áldozattá válás megelőzésében. 

Dramatikus játékokkal segíti a valóság átélését, a személyiség fejlődését, társadalmi problémák 

végiggondolását, megértését, az alkotás szabadságával való megismerkedést, s ezen keresztül 

a csoport és az egyén fejlődését. Olyan csoportos játék tevékenységet adunk, amelynek során a 

résztvevők képzeletbeli (fiktív) világot építenek fel, majd ebbe a képzeletbeli világba 

szereplőként vonódhatnak be. A fiktív világon belül ugyanakkor valós problémákkal 

találkoznak, s ezekből a találkozásokból valós tudásra és tapasztalatra tesznek szert.  

Fő célja a megértésbeli változás előidézése. Célunk, hogy a foglalkozások során a fiatalok 

tapasztalják meg a drámai kifejezési formákat, melyek a mindennapi kapcsolatfelvételt és 

kapcsolattartást megkönnyítik. Ismerjék meg az előadók által magukat, társaikat, környező 

világukat egy-egy gesztus, hanglejtés, az arckifejezés, a viselkedés tükrében. A színészek 

adottságaiknak és személyiségüknek megfelelően a legkülönbözőbb élethelyzetekben pontosan 

és tisztán fejezik ki magukat. Törekednek arra, hogy a játékbeli társak vagy épp a széles 

nyilvánosság. 

 

Beszámoló: 

 

A csoport részvevői ismerték egymást a foglalkozás előtt is, részt vettek már több közös 

programokon, így szinte összeszokott csapatként érkeztek. Ez egyrészről pozitív volt, hiszen 

gyorsabban tudtunk haladni és nem vett el sok időt egymás megismerése. Egy gyorsabb 

személyes bemutatkozás után el tudtuk kezdeni a közös munkát. Másrészről már úgy érkeztek 

meg, hogy különböző véleménnyel voltak egymásról és ez néhány helyen nehezítette a közös 

munkát. A csoport életkorának eloszlása miatt az idősebb résztvevők néhány feladatot nem 

tudtak annyira élvezni, így olyan játékokat vittünk a következő foglalkozások során amik 

számukra is új dolgokat tudtak nyújtani és kihívások elé állította őket. A koncentráció 

készségükkel sokuknak problémái voltak, így a foglalkozások elején erre fektettük a 

legnagyobb hangsúlyt, és olyan feladatokat csináltunk ami fejlesztette a saját magukra illetve a 

csoportra irányuló figyelmet. Ebben segítettek a szabályjátékok is, amiket kifejezetten 

szerettek. Azokat a részeket amikor kötött és meglévő dolgok között kellett mozogniuk akkor 
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jobban érezték magukat mint amikor a kreativitásukat kellett használni. A 13-14 éves 

korosztály dacossága rájuk is érvényes volt, így beletelt pár órába mire rájöttek, hogy ha 

kivonják magukat a feladatokból akkor nem kapják meg azt a közösségi élményt amit a többiek. 

Az utolsó alkalommal már hatékonyan dolgoztak kis és nagycsoportban is. A színház iránt 

érdeklődőek voltak, viszont a csoportos jelenetalkotásban sokszor lusták voltak dolgozni. 

Érdekes, hogy akkor amikor megmutatták egymásnak a jeleneteket akkor a másik jelenetét látva 

mégis kedvet kaptak sok esetben és szívesen álltak be az adott szituációba. Fontosnak tartották 

azt, hogy minden blokk után beszéljük át a látottakat és hozzunk új ötleteket és lehetőségeket. 

Több ilyen nagycsoportos beszélgetést tartottunk. A bűn és az áldozat témakörben elég sok 

fogalom ismeretlen volt számukra, így azokat csoportosan megbeszéltük és utána 

gondolattérképet rajzoltak hozzá. Ezután vitaindító feladatként a 15-20 fogalomból, amit 

gyűjtöttek ki kellett választaniuk a számukra legfontosabb 5 db-ot és abból készítettek 

állóképeket, amiket aztán egymásnak bemutattak. A foglalkozás utolsó napján egy hosszabb 

csoportos megbeszélést tartottunk arról, hogy milyen élményekkel távoznak az 5 alkalom után. 

Összességében úgy gondolták, hogy még jobban összekovácsolta a csoportot és jobban meg 

tudták ismerni egymást. Még közelebb tudtak kerülni egymáshoz, és ezt nagyon pozitívan 

értékelték. 

 

 

 

 

EFOP-1.2.7-16-2017-00016-„Önállóan-segítséggel” 

„Áldozatvédelmi, bűnmeglőzési prevenciós program keretében megvalósuló előadássorozat, 

színházi nevelés módszereinek felhasználásával „ 

Beszámoló a Püspökladányi 2-es csoportról 

 

 

Helyszín: Püspökladány 

Résztvevők száma: 15 fő 

A résztvevők életkora: 14 – 18 év között 
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Foglalkozások száma: 5 alkalom 

Trénerek: színházi szaknevelő, színművész, drámapedagógus 

 

 

 

Tematika (Szituációs elemek ): 

- internetes bűnözés 

- prostitúció 

- erőszakos bűncselekmények 

- garázdaság 

- családon belüli erőszak 

-  

 

Módszer: 

A színházi nevelés formája lehetővé teszi azt, hogy nézőink részesei lehessenek a 

történéseknek, alakíthassák azt, véleményt alkothassanak, s véleményüket megoszthassák 

társaikkal a közös gondolkodás során. A színház nyelvét értelmezve és alkalmazva néző-

résztvevőink valós kérdések és problémák  megértéséhez kerülnek közelebb - észrevétlenül. 

A foglalkozások időtartama 3 óra, állandó szakemberek közreműködésével.  

Olyan tevékenység formát adunk, amely a dráma és a színház eszközeit sajátos módon használja 

az áldozat segítési, bűnmegelőzési munkában, vagy az áldozattá válás megelőzésében. 

Dramatikus játékokkal segíti a valóság átélését, a személyiség fejlődését, társadalmi problémák 

végiggondolását, megértését, az alkotás szabadságával való megismerkedést, s ezen keresztül 

a csoport és az egyén fejlődését. Olyan csoportos játék tevékenységet adunk, amelynek során a 

résztvevők képzeletbeli (fiktív) világot építenek fel, majd ebbe a képzeletbeli világba 

szereplőként vonódhatnak be. A fiktív világon belül ugyanakkor valós problémákkal 

találkoznak, s ezekből a találkozásokból valós tudásra és tapasztalatra tesznek szert.  
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Fő célja a megértésbeli változás előidézése. Célunk, hogy a foglalkozások során a fiatalok 

tapasztalják meg a drámai kifejezési formákat, melyek a mindennapi kapcsolatfelvételt és 

kapcsolattartást megkönnyítik. Ismerjék meg az előadók által magukat, társaikat, környező 

világukat egy-egy gesztus, hanglejtés, az arckifejezés, a viselkedés tükrében. A színészek 

adottságaiknak és személyiségüknek megfelelően a legkülönbözőbb élethelyzetekben pontosan 

és tisztán fejezik ki magukat. Törekednek arra, hogy a játékbeli társak vagy épp a széles 

nyilvánosság. 

 

Beszámoló: 

A csoport részvevői nem ismerték egymást a foglalkozás kezdete előtt, ez volt az első alkalom, 

hogy ilyen felállásban találkoztak. Így egy út első állomása voltunk nekik, amire úgy szerettük 

volna elengedni őket, hogy egy jól működő közösségként tudjanak dolgozni, figyeljenek 

egymásra és ki tudják fejezni magukat. Fontosnak tartottuk azt, hogy biztonságos közeg jöjjön 

létre és maradjon meg akkor is ha csak maguk között vannak. Az első alkalommal 

megismerkedtünk a csoporttal, különböző játékos feladatok során tanultuk meg egymás nevét. 

Koncentrációs gyakorlatok segítettek abban, hogy sikerüljön nekik megérkezni és fel tudják 

venni egymás és a csoport többi tagjának ritmusát.  Erre azért volt szükség, hogy tudjunk 

haladni és minél tovább jussunk el a közös munka során. Már az első alkalommal látszott a 

csoport összetételén, hogy nagyon vegyes emberek kerültek össze, viszont mindannyian 

dolgozni szerettek volna és ez összekovácsolta a csapatot. A színház iránt érdeklődőek voltak, 

sokat beszélgettünk a saját és az ő élményeikről. Úgy látszott, hogy ezeket a színházi részeket 

kifejezetten szeretik csinálni és jobban élvezik mint pl. a szabályjátékokat, így inkább 

dramatikus feladatokat csináltunk. Különböző helyzeteket választottunk amikre jelenteket 

improvizáltak, amiket aztán megbeszéltünk csoportosan és kielemeztük azokat. Voltak páros 

és kisebb csoportos jelenetek. Az utolsó alkalomra eljutottunk oda, hogy egy nagy csoportos 

jelenetet improvizáltak együtt mindannyian, ami több mint negyed óráig tartott. Nagy 

előrelépés az, hogy ez létre tudott jönni, hiszen minden résztvevő részéről magas fokú 

koncentrációt igényelt.  Ez nekik is nagyon izgalmas találkozás volt a színház ilyen formájával. 

A részvevők ez alatt a pár nap alatt egyre jobban megnyíltak egymás előtt és olyan dolgokat 

árultak el magukról, amiket fontosnak tartottak és megszerették volna osztani a csoporttal. 

Megteremtődött az a fajta biztonsági közeg, ami segített nekik abban, hogy ne féljenek 

megmutatni magukat.  Ez az állapot kiindulópontja lehetett volna egy színházterápiás 

foglalkozás sorozatnak, amit ez a 5 alkalom sajnos nem tesz lehetővé. Úgy gondolom, hogy ha 

dramatikus tevékenységekkel, játékokkal pár nap alatt ezt lehetett elérni a résztvevőkkel akkor 

azt folytatni kell. Bennük is volt egyfajta hiányérzet az utolsó alkalommal, hiszen folytatták 

volna még, nem akarták befejezni és játszottak volna tovább. A bűn és az áldozati témakörben 

ismerték a fogalmakat és voltak gondolataik a különböző témákhoz. A két főtémával 
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kapcsolatos gondolattérkép elindította a fantáziájukat és szöveges jeleneteket készítettek a 

kiválasztott fogalmakból. Az utolsó alkalommal összegeztük az 5 alkalmat és mindenki 

elmondhatta, hogy hogyan érezte magát és értékelhette a közös munkát. Pozitív visszajelzés 

érkezett, összességében mindenki élvezte a foglalkozásokat és fontosnak tartották a témákat 

amiket felvetettünk és gondolkoztunk róla. 

"Önállóan - segítséggel" - az önálló életkezdési feltételek javítása Hajdú-Bihar megyében 

EFOP-1.2.7-16-2017-00016  

 

 

Családi életre felkészítő tréning beszámolója 

Debrecen I. csoport 

 

 

 

Résztvevők: 16 fő 13-19 év közötti kiskorú, fiatalkorú, illetve fiatal felnőtt Debrecenből vagy 

Debrecen közeli településekről.  

 

A program időtartama: 5 témát feldolgozó, egyenként 3x45 perces foglalkozás 

I. blokk: 2018.12.21. 14:00-17:00 egy rövid és egy hosszabb szünettel. Csapatépítés. 

A tábori életképek felelevenítése, ráhangolódás, bizalomjátékok.  

II. blokk:  2019.01.11. 14:00-17:00 egy rövid és egy hosszabb szünettel. 

A család. A család, mint rendszer, Szerepek, azonosulások, mintakövetés. A kommunikáció 

jelentősége. Kapcsolatrendszereink alakulása. Távolság, közelség, elfogadás, biztonság, 

szeretet. Fejlődés a családban, a családon kívül. Szerepjátékokon keresztül sajátélmények 

szerzése. 

III. blokk: 2019.02.22. 14:00-17:00 egy rövid és egy hosszabb szünettel.   

A szexualitás.  Szeret-szerelem, intimitás a kapcsolatokban. A korai, felelőtlen, házasságon 

kívüli szexuális élet következményei. Helyreállás.  Tartós kapcsolat, házasság, életre szóló 

szövetség. Bizalom-intimszféra játék. 

IV. blokk: 2019.03.01. 14:00-17:00  egy rövid és egy hosszabb szünettel. 
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A párkapcsolat. Párválasztás. Párkapcsolatok alakulása, szakaszok. Első benyomás, vonzerő. 

Kapcsolattípusok. Érzelmek kezelése, konfliktusok megbeszélése. Testi-lelki-szellemi egység. 

Szeretet, elköteleződés, hűség. 

V. blokk: 2019.04.18. 10:00-13:00 egy rövid és egy hosszabb szünettel. 

Női-férfi szerepek és a jövőkép. Társadalmi szerepek, feladatok, változások. Értékek az 

elkötelezett kapcsolatokban. Szeretetnyelvek. Célok, rövid-, közép-, hosszú távú tervek. 

Jövőképem. Elképzelések, tervek. Egyéni, csoportos beszélgetések.  

A program eredményességének visszajelzése a tervek elképzelések alapján.  

 

 

A program megvalósítása, tapasztalatok: A foglalkozásokat a Szakszolgálat ( Hajdú-Bihar 

Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 4024 

Debrecen, Vármegyeháza u. 9. ) épületében tartottuk.  Minden résztvevő számára „ismerős”, 

könnyen, és főként önállóan megközelíthető épületet választottunk.  Az intézmény minden 

résztvevőjének ismerősek voltak a lépcsők, amik az egyes foglalkozást segítő helyiségek ( 

folyosó, tárgyalóterem, konyha, stb.) megközelítését segítették. Egyik-másik fiatal, néha kicsit 

korábban, vagy éppen később érkezett, hogy „mással” is találkozzon. ( A programon kívül, 

korábban megismert fiatalok, kapcsolattartó családtagok, stb.)   

A családias hangulat megteremtését segítette a konyha, az asztal körüli csipegetés, vagy éppen 

palacsintázás. A közelítés, az egymásra való odafigyelés végig nagyon nagy hangsúlyt kapott 

az együttléteink alatt. Játékosan tudatosítottuk az egészséges családi-, baráti-, párkapcsolati 

kötődésekhez elengedhetetlen normákat. Az érzelmek kifejezését, a döntések meghozatalát, 

azok következményeinek felvállalását, a hibás döntések után való „felállást”, az igaz szereteten 

alapuló mély kapcsolatok kialakításának igényét fejlesztettük az előadásokkal, s az azt 

feldolgozó interaktív feladatokkal. A tréningek során egyéni és csoportos formában dolgoztuk 

fel a témákat az alakuló igények szerint. Az elutasítás elfogadása és feldolgozása, a 
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segítségkérés jelentősége, a természetes támasz és az intézményi segítő hálózat is érintett témák 

voltak. Mindezen témák, tematikai egységek feldolgozása a gyermekek otthonról, 

„hátizsákban”  hozott tapasztalataihoz, valamint a programban egymás mellett futó  „friss” 

visszajelzésekhez igazodott. Egy-egy téma hangsúlyosabb volt minden csoportban. A konkrét  

témák feldolgozását mindig a jelenlévő gyerekek életkorának, nemének, érdeklődésének, 

mentális állapotának megfelelően alakítottuk.  

 

Örömmel tapasztaltuk, hogy a tavaly nyár végére előrehozott Család-tábor tapasztalatai 

mélyítették az ismereteiket, a fiatalok már maguk fogalmazták meg az erősségeiket, 

gyengeségeiket. Folyamatosan érezhető volt az egymás mellett futó, más témát boncolgató 

tréningeken „tanult” ismeretek beépülése is. ( drog prevenció, internetes zaklatás, áldozattá 

válás, stb. )  

Az alkalmak végére több, pozitív eredménynek lehettünk boldog megtapasztalói. Pl.: A 

korábban introvertáltnak hitt fiatal fiú, kinyílt, felvállalta véleményét, velünk sírt, nevetett, egy 

másik fiatal lány, - felismerve a patológiákat-, megszakította a kapcsolatot az addigi zsaroló, 

elnyomó, jövőkép nélküli „barátjával”, stb. Összességében elmondható, hogy sikerült 

rávilágítani a felelősségteljes döntések jelentőségére. A házasság, mint életre szóló szövetség 

előnyeire. A gyermekvállalás felelősségére. Az önálló életkezdés „valódi” alapköveire.  

A programot a végén együtt értékeltük. Több résztvevő fiatalnál is azt tapasztaltuk, hogy a 

hónapokkal korábban megfogalmazott, inkább rövid távú, sokszor irreális célok „átalakultak”  

közép-, hosszú távú célokká, melyek a rendszerből való kilépés szándékát is kitolták egy 

biztonságosabb, felelősségteljesebb jövő reményében.  

A tréning befejezését követően mindenkinek felajánlottuk később jelentkező problémáik, 

kérdéseik esetén az egyéni megsegítést is. A táborok után létrehozott Facebook-csoportok eddig 

is segítették a részvevők lemorzsolódásának csökkentését, s terveink szerint a folyamatos 
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nyomon követés lehetőségét is megteremtette, valamint az indirekten szerveződő segítő hálót 

is bővítette egy láncszemmel.  

 

Családi életre felkészítő tréning beszámolója 

Debrecen II. csoport 

 

 

Résztvevők: 12 fő 13-21 év közötti kiskorú, fiatalkorú, illetve fiatal felnőtt Debrecenből vagy 

Debrecen közeli településekről. Nehezítették az időpont egyeztetést a gyakorlati terephelyek 

rugalmatlansága, a szintvizsgák, az év végi tanulmányi kirándulások, ballagás, érettségi 

időpontjai. Emiatt a programban résztvevő fiatalokból néha csak késve vagy egyáltalán nem 

tudott valaki megjelenni egy-egy foglalkozáson.  

 

A program időtartama: 5 témát feldolgozó, egyenként 3x45 perces foglalkozás 

I. blokk: 2019.04.12. 14:00-17:00 egy rövid és egy hosszabb szünettel. Csapatépítés. 

A tábori életképek felelevenítése, ráhangolódás, bizalomjátékok.  

II. blokk:   2019.04.18. 14:00-17:00  egy rövid és egy hosszabb szünettel. 

A család. A család, mint rendszer, Szerepek, azonosulások, mintakövetés. A kommunikáció 

jelentősége. Kapcsolatrendszereink alakulása. Távolság, közelség, elfogadás, biztonság, 

szeretet. Fejlődés a családban, a családon kívül. Szerepjátékokon keresztül sajátélmények 

szerzése. 

III. blokk: 2019.04.26. 14:00-17:00 egy rövid és egy hosszabb szünettel.   

A szexualitás.  Szeret-szerelem, intimitás a kapcsolatokban. A korai, felelőtlen, házasságon 

kívüli szexuális élet következményei. Helyreállás.  Tartós kapcsolat, házasság, életre szóló 

szövetség. Bizalom-intimszféra játék. 

IV. blokk: 2019.05.10. 14:00-17:00  egy rövid és egy hosszabb szünettel. 
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A párkapcsolat. Párválasztás. Párkapcsolatok alakulása, szakaszok. Első benyomás, vonzerő. 

Kapcsolattípusok. Érzelmek kezelése, konfliktusok megbeszélése. Testi-lelki-szellemi egység. 

Szeretet, elköteleződés, hűség. 

V. blokk: 2019.05.15. 14:00-17:00 egy rövid és egy hosszabb szünettel. 

Női-férfi szerepek és a jövőkép. Társadalmi szerepek, feladatok, változások. Értékek az 

elkötelezett kapcsolatokban. Szeretetnyelvek. Célok, rövid-, közép-, hosszú távú tervek. 

Jövőképem. Elképzelések, tervek. Egyéni, csoportos beszélgetések.  

A program eredményességének visszajelzése a tervek elképzelések alapján. 

 

A program megvalósítása, tapasztalatok: A foglalkozásokat a Szakszolgálat ( Hajdú-Bihar 

Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 4024 

Debrecen, Vármegyeháza u. 9. ) épületében tartottuk.  Minden résztvevő számára „ismerős”, 

könnyen, és főként önállóan megközelíthető épületet választottunk.  Az intézmény minden 

résztvevőjének ismerősek voltak a lépcsők, amik az egyes foglalkozást segítő helyiségek ( 

folyosó, tárgyalóterem, konyha, stb.) megközelítését segítették. Egyik-másik fiatal, néha kicsit 

korábban, vagy éppen később érkezett, hogy „mással” is találkozzon. ( A programon kívül, 

korábban megismert fiatalok, kapcsolattartó családtagok, stb.)   

A családias hangulat megteremtését segítette a konyha, az asztal körüli csipegetés, vagy éppen 

palacsintázás. A közelítés, az egymásra való odafigyelés végig nagyon nagy hangsúlyt kapott 

az együttléteink alatt. Játékosan tudatosítottuk az egészséges családi-, baráti-, párkapcsolati 

kötődésekhez elengedhetetlen normákat. Az érzelmek kifejezését, a döntések meghozatalát, 

azok következményeinek felvállalását, a hibás döntések után való „felállást”, az igaz szereteten 

alapuló mély kapcsolatok kialakításának igényét fejlesztettük az előadásokkal, s az azt 

feldolgozó interaktív feladatokkal. A tréningek során egyéni és csoportos formában dolgoztuk 

fel a témákat az alakuló igények szerint. Az elutasítás elfogadása és feldolgozása, a 

segítségkérés jelentősége, a természetes támasz és az intézményi segítő hálózat is érintett témák 
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voltak. Mindezen témák, tematikai egységek feldolgozása a gyermekek otthonról, 

„hátizsákban”  hozott tapasztalataihoz, valamint a programban egymás mellett futó  „friss” 

visszajelzésekhez igazodott. Egy-egy téma hangsúlyosabb volt minden csoportban. A konkrét  

témák feldolgozását mindig a jelenlévő gyerekek életkorának, nemének, érdeklődésének, 

mentális állapotának megfelelően alakítottuk.  

 

Örömmel tapasztaltuk, hogy a tavaly nyár végére előrehozott Család-tábor tapasztalatai 

mélyítették az ismereteiket, a fiatalok már maguk fogalmazták meg az erősségeiket, 

gyengeségeiket. Folyamatosan érezhető volt az egymás mellett futó, más témát boncolgató 

tréningeken „tanult” ismeretek beépülése is. ( drog prevenció, internetes zaklatás, áldozattá 

válás, stb. )  

Az alkalmak végére több, pozitív eredménynek lehettünk boldog megtapasztalói. Pl.: A 

korábban introvertáltnak hitt fiatal fiú, kinyílt, felvállalta véleményét, velünk sírt, nevetett, egy 

másik fiatal lány, - felismerve a patológiákat-, megszakította a kapcsolatot az addigi zsaroló, 

elnyomó, jövőkép nélküli „barátjával”, stb. Összességében elmondható, hogy sikerült 

rávilágítani a felelősségteljes döntések jelentőségére. A házasság, mint életre szóló szövetség 

előnyeire. A gyermekvállalás felelősségére. Az önálló életkezdés „valódi” alapköveire.  

A programot a végén együtt értékeltük. Több résztvevő fiatalnál is azt tapasztaltuk, hogy a 

hónapokkal korábban megfogalmazott, inkább rövid távú, sokszor irreális célok „átalakultak”  

közép-, hosszú távú célokká, melyek a rendszerből való kilépés szándékát is kitolták egy 

biztonságosabb, felelősségteljesebb jövő reményében.  

A tréning befejezését követően mindenkinek felajánlottuk később jelentkező problémáik, 

kérdéseik esetén az egyéni megsegítést is. A táborok után létrehozott Facebook-csoportok eddig 

is segítették a részvevők lemorzsolódásának csökkentését, s terveink szerint a folyamatos 

nyomon követés lehetőségét is megteremtette, valamint az indirekten szerveződő segítő hálót 

is bővítette egy láncszemmel.  
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Családi életre felkészítő tréning beszámolója 

Püspökladány I. csoport 

 

 

 

Résztvevők: 15 fő 13-19 év közötti kiskorú, fiatalkorú, illetve fiatal felnőtt Püspökladányból 

vagy Püspökladány közeli településekről. A résztvevők száma, - egy-egy életutat meghatározó 

program, mint szalagtűzőre való felkészülés, ünnepség, mentén, 1-1 fővel változott.    

 

A program időtartama: 5 témát feldolgozó, egyenként 3x45 perces foglalkozás 

I. blokk: 2018.09.28. 14:00-17:00 egy rövid és egy hosszabb szünettel. Csapatépítés. 

A tábori életképek felelevenítése, ráhangolódás, bizalomjátékok.  

II. blokk: 2018.09.28. 17:00-20:00  egy rövid és egy hosszabb szünettel. 

A család. A család, mint rendszer, Szerepek, azonosulások, mintakövetés. A kommunikáció 

jelentősége. Kapcsolatrendszereink alakulása. Távolság, közelség, elfogadás, biztonság, 

szeretet. Fejlődés a családban, a családon kívül. Szerepjátékokon keresztül sajátélmények 

szerzése. 

III. blokk: 2018.10.05. 14:00-17:00 egy rövid és egy hosszabb szünettel.   

A szexualitás.  Szeret-szerelem, intimitás a kapcsolatokban. A korai, felelőtlen, házasságon 

kívüli szexuális élet következményei. Helyreállás.  Tartós kapcsolat, házasság, életre szóló 

szövetség. Bizalom-intimszféra játék. 

IV. blokk: 2018.10.05. 17:00-20:00  egy rövid és egy hosszabb szünettel. 

A párkapcsolat. Párválasztás. Párkapcsolatok alakulása, szakaszok. Első benyomás, vonzerő. 

Kapcsolattípusok. Érzelmek kezelése, konfliktusok megbeszélése. Testi-lelki-szellemi egység. 

Szeretet, elköteleződés, hűség. 

V. blokk: 2018.10.19. 14:00-17:00 egy rövid és egy hosszabb szünettel. 
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Női-férfi szerepek és a jövőkép. Társadalmi szerepek, feladatok, változások. Értékek az 

elkötelezett kapcsolatokban. Szeretetnyelvek. Célok, rövid-, közép-, hosszú távú tervek. 

Jövőképem. Elképzelések, tervek. Egyéni, csoportos beszélgetések.  

A program eredményességének visszajelzése a tervek elképzelések alapján.  

A program megvalósítása, tapasztalatok: A foglalkozásokat a Püspökladányi Városi Bíróság 

( 4150 Püspökladány, Kossuth u. 30. ) épületében tartottuk.  A helyszín, a tárgyalóterem 

hangulata, kezdetben komolyabb hozzáállást „parancsolt” a résztvevőkre. Természetesen a zárt 

udvar és az évszakhoz képest kellemes idő, lehetőséget adott a felszabadultabb szituációs 

játékokra, bizalomépítésre, összehangolódásra is. Így a környezeti adottságokat kihasználva 

tudtuk alakítani a feldolgozandó témákat. Az egymásra való odafigyelés végig nagyon nagy 

hangsúlyt kapott az együttléteink alatt. Játékosan tudatosítottuk az egészséges családi-, baráti-, 

párkapcsolati kötődésekhez elengedhetetlen normákat. Az érzelmek kifejezését, a döntések 

meghozatalát, azok következményeinek felvállalását, a hibás döntések után való „felállást”, az 

igaz szereteten alapuló mély kapcsolatok kialakításának igényét fejlesztettük az előadásokkal, 

s az azt feldolgozó interaktív feladatokkal. A tréningek során egyéni és csoportos formában 

dolgoztuk fel a témákat az alakuló igények szerint. Az elutasítás elfogadása és feldolgozása, a 

segítségkérés jelentősége, a természetes támasz és az intézményi segítő hálózat is érintett témák 

voltak. Mindezen témák, tematikai egységek feldolgozása a gyermekek otthonról, 

„hátizsákban”  hozott tapasztalataihoz, valamint a programban egymás mellett futó  „friss” 

visszajelzésekhez igazodott. Egy-egy téma hangsúlyosabb volt minden csoportban. A konkrét  

témák feldolgozását mindig a jelenlévő gyerekek életkorának, nemének, érdeklődésének, 

mentális állapotának megfelelően alakítottuk.  

 

Örömmel tapasztaltuk, hogy a tavaly nyár végére előrehozott Család-tábor tapasztalatai 

mélyítették az ismereteiket, a fiatalok már maguk fogalmazták meg az erősségeiket, 

gyengeségeiket. Folyamatosan érezhető volt az egymás mellett futó, más témát boncolgató 
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tréningeken „tanult” ismeretek beépülése is. ( drog prevenció, internetes zaklatás, áldozattá 

válás, stb. )  

Az alkalmak végére több, pozitív eredménynek lehettünk boldog megtapasztalói. Pl.: A 

korábban introvertáltnak hitt fiatal fiú, kinyílt, felvállalta véleményét, velünk sírt, nevetett, egy 

másik fiatal lány, - felismerve a patológiákat-, megszakította a kapcsolatot az addigi zsaroló, 

elnyomó, jövőkép nélküli „barátjával”, stb. Összességében elmondható, hogy sikerült 

rávilágítani a felelősségteljes döntések jelentőségére. A házasság, mint életre szóló szövetség 

előnyeire. A gyermekvállalás felelősségére. Az önálló életkezdés „valódi” alapköveire.  

A programot a végén együtt értékeltük. Több résztvevő fiatalnál is azt tapasztaltuk, hogy a 

hónapokkal korábban megfogalmazott, inkább rövid távú, sokszor irreális célok „átalakultak”  

közép -, hosszú távú célokká, melyek a rendszerből való kilépés szándékát is kitolták egy 

biztonságosabb, felelősségteljesebb jövő reményében.  

A tréning befejezését követően mindenkinek felajánlottuk később jelentkező problémáik, 

kérdéseik esetén az egyéni megsegítést is. A táborok után létrehozott Facebook-csoportok eddig 

is segítették a részvevők lemorzsolódásának csökkentését, s terveink szerint a folyamatos 

nyomon követés lehetőségét is megteremtette, valamint az indirekten szerveződő segítő hálót 

is bővítette egy láncszemmel.  

 

Családi életre felkészítő tréning beszámolója 

Püspökladány II. csoport 

 

 

 

Résztvevők: 15 fő 13-21 év közötti kiskorú, fiatalkorú, illetve fiatal felnőtt Püspökladányból 

vagy Püspökladány közeli településekről. A résztvevők száma, -, egy-egy életutat meghatározó 

program, mint szalagtűzőre való felkészülés, ünnepség, mentén, 1-1 fővel változott.    
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A program időtartama: 5 témát feldolgozó, egyenként 3x45 perces foglalkozás 

I. blokk: 2018.10.19. 17:00-20:00 egy rövid és egy hosszabb szünettel. Csapatépítés. 

A tábori életképek felelevenítése, ráhangolódás, bizalomjátékok.  

II. blokk:  2018.11.16. 14:00-17:00  egy rövid és egy hosszabb szünettel. 

A család. A család, mint rendszer, Szerepek, azonosulások, mintakövetés. A kommunikáció 

jelentősége. Kapcsolatrendszereink alakulása. Távolság, közelség, elfogadás, biztonság, 

szeretet. Fejlődés a családban, a családon kívül. Szerepjátékokon keresztül sajátélmények 

szerzése. 

III. blokk: 2018.11.16. 17:00-20:00 egy rövid és egy hosszabb szünettel.   

A párkapcsolat. Párválasztás. Párkapcsolatok alakulása, szakaszok. Első benyomás, vonzerő. 

Kapcsolattípusok. Érzelmek kezelése, konfliktusok megbeszélése. Testi-lelki-szellemi egység. 

Szeretet, elköteleződés, hűség. 

IV. blokk: 2018.11.30. 14:00-17:00  egy rövid és egy hosszabb szünettel. 

A szexualitás.  Szeret-szerelem, intimitás a kapcsolatokban. A korai, felelőtlen, házasságon 

kívüli szexuális élet következményei. Helyreállás.  Tartós kapcsolat, házasság, életre szóló 

szövetség. Bizalom-intimszféra játék. 

V. 2018.11.30. 17:00-20:00 egy rövid és egy hosszabb szünettel. 

Női-férfi szerepek és a jövőkép. Társadalmi szerepek, feladatok, változások. Értékek az 

elkötelezett kapcsolatokban. Szeretetnyelvek. Célok, rövid-, közép-, hosszú távú tervek. 

Jövőképem. Elképzelések, tervek. Egyéni, csoportos beszélgetések.  

A program eredményességének visszajelzése a tervek elképzelések alapján.  

A program megvalósítása, tapasztalatok: A foglalkozásokat a Püspökladányi Városi Bíróság 

( 4150 Püspökladány, Kossuth u. 30. ) épületében tartottuk.  A helyszín, a tárgyalóterem 

hangulata, kezdetben komolyabb hozzáállást „parancsolt” a résztvevőkre. Természetesen a zárt 

udvar és az évszakhoz képest kellemes idő, lehetőséget adott a felszabadultabb szituációs 

játékokra, bizalomépítésre, összehangolódásra is. Így a környezeti adottságokat kihasználva 



 
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI  
GYERMEKVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ÉS 
TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT  
4024 Debrecen, Vármegyeháza u. 9.        4002 Pf. 139. 
Tel.: 52/310-333, Fax.: 52/413-338. E-mail: hbmtgysz@hbmtgysz.hu 
honlap: www.hbmtgysz.hu 

  

 

 

 

"Önállóan - segítséggel" - az 
önálló életkezdési feltételek javítása 
Hajdú-Bihar megyében  
 
EFOP-1.2.7-16-2017-00016 

 

tudtuk alakítani a feldolgozandó témákat. Az egymásra való odafigyelés végig nagyon nagy 

hangsúlyt kapott az együttléteink alatt. Játékosan tudatosítottuk az egészséges családi-, baráti-, 

párkapcsolati kötődésekhez elengedhetetlen normákat. Az érzelmek kifejezését, a döntések 

meghozatalát, azok következményeinek felvállalását, a hibás döntések után való „felállást”, az 

igaz szereteten alapuló mély kapcsolatok kialakításának igényét fejlesztettük az előadásokkal, 

s az azt feldolgozó interaktív feladatokkal. A tréningek során egyéni és csoportos formában 

dolgoztuk fel a témákat az alakuló igények szerint. Az elutasítás elfogadása és feldolgozása, a 

segítségkérés jelentősége, a természetes támasz és az intézményi segítő hálózat is érintett témák 

voltak. Mindezen témák, tematikai egységek feldolgozása a gyermekek otthonról, 

„hátizsákban”  hozott tapasztalataihoz, valamint a programban egymás mellett futó  „friss” 

visszajelzésekhez igazodott. Egy-egy téma hangsúlyosabb volt minden csoportban. A konkrét  

témák feldolgozását mindig a jelenlévő gyerekek életkorának, nemének, érdeklődésének, 

mentális állapotának megfelelően alakítottuk.  

 

Örömmel tapasztaltuk, hogy a tavaly nyár végére előrehozott Család-tábor tapasztalatai 

mélyítették az ismereteiket, a fiatalok már maguk fogalmazták meg az erősségeiket, 

gyengeségeiket. Folyamatosan érezhető volt az egymás mellett futó, más témát boncolgató 

tréningeken „tanult” ismeretek beépülése is. ( drog prevenció, internetes zaklatás, áldozattá 

válás, stb. )  

Az alkalmak végére több, pozitív eredménynek lehettünk boldog megtapasztalói. Pl.: A 

korábban introvertáltnak hitt fiatal fiú, kinyílt, felvállalta véleményét, velünk sírt, nevetett, egy 

másik fiatal lány, - felismerve a patológiákat-, megszakította a kapcsolatot az addigi zsaroló, 

elnyomó, jövőkép nélküli „barátjával”, stb. Összességében elmondható, hogy sikerült 

rávilágítani a felelősségteljes döntések jelentőségére. A házasság, mint életre szóló szövetség 

előnyeire. A gyermekvállalás felelősségére. Az önálló életkezdés „valódi” alapköveire.  
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A programot a végén együtt értékeltük. Több résztvevő fiatalnál is azt tapasztaltuk, hogy a 

hónapokkal korábban megfogalmazott, inkább rövid távú, sokszor irreális célok „átalakultak”  

közép-, hosszú távú célokká, melyek a rendszerből való kilépés szándékát is kitolták egy 

biztonságosabb, felelősségteljesebb jövő reményében.  

A tréning befejezését követően mindenkinek felajánlottuk később jelentkező problémáik, 

kérdéseik esetén az egyéni megsegítést is. A táborok után létrehozott Facebook-csoportok eddig 

is segítették a részvevők lemorzsolódásának csökkentését, s terveink szerint a folyamatos 

nyomon követés lehetőségét is megteremtette, valamint az indirekten szerveződő segítő hálót 

is bővítette egy láncszemmel.  

 

kapcsolatokon keresztül kaptak személyes élményeket, tudás, ismeret és kompetencia alapú 

fejlesztő hatásokat, kapcsolati tőke építéshez szükséges ösztönzést és nem utolsósorban élő 

emberi személyes kapcsolatot egy másfajta világ, társadalmi szféra képviselőivel.  

 

A 2018-as programban a fiatalok önmenedzsment képzést is kaptak, megismerkedhettek a 

tudatos, szervezett, tervezett gondolkodás fontosságával, az önérvényesítés, hasznos szabadidő 

eltöltés fontosságával.  

Továbbá, biztosítva a támogatói, segítői hatás személyességét,  a fiatalok  mentorokat kaptak 

maguk mellé 2 napra különböző cégek, cégcsoportok vezetői közül, akik a trénerekkel együtt 

abban segítették őket, hogy hogyan működjenek majd sikeresen a munkaerőpiacon, hogyan 

kezeljék emberi és társas kapcsolataikat, egyben az asszertív viselkedésformák alkalmazását is 

elsajátíthatták (Érzelmi intelligencia és szociális érzékenység fejlesztés, pozitív pályaválasztási 

attitűd). 

 

0.Nap: 
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A támogató közeget az első perctől érezhették a fiatalok, hiszen a korai kelést, utazást 

kiküszöbölvén, a tréning megkezdése előtti napon Budapesten fogadák őket a ColorPlay 

Egyesület trénerei, tagjai akik szállást is bíztosítottak számukra. 

 

Közös Burger King-ezés közben történt kötetlen körülmények között az ismerkedés, majd a 

fiúk, lányok más-más kolegák családjainál tértek nyugovóra.  

Fiatalok visszajelzéseiből tudjuk, hogy érdekesnek, informatívnak találták azt is, hogy 

belekukkanthattak egy idegen család életébe egy éjszaka erejéig és pozitív meglepetésben volt 

részük, amiért rögtön befogadva érezték magukat. (Fiúk kártya estet tartottak, lányok 

cicasimogatós, fodrászkodós, beszélgetős estét.) 

 

1.Nap: 

Másnap a trénerekkel, autóval érkeztek a Fiatalok a kecskeméti Granada Hotelba, ahol Hidasi 

Ági koleganővel kezdték meg a napot, amíg a mentorok felkészültek  arra, hogy egy igen 

felelősségteljes tréning helyzetben  találkozzanak hátrányos helyzetű fiatalokkal. 

( A vezetők Etikai kódexet és Gyermekvédelmi tudástárat kaptak előzetesen a felkészüléshez 

amelyet gyermekvédelmi szakértő dolgozott ki.) 

Ági volt az a tréner, aki a 2 nap során végig a Fiatalok mellett volt, segítette őket minden 

praktikus dologban és vezette velük az első blokkot, ahol megismerkedhettek az idegen 

környezettel ahova csöppentek, a Hotellal, illetve konkrét eszközt, a Visszajelzés struktúráját 

is megtanulhatták, ami a mentorokkal való kommunikációjukat segítette a két napban. 

 

Nehezükre esett egyedül feltérképezni, hogy mi veszi körbe őket, nem mertek kérdezni 

kezdetben, aztán megértették, hogy a szimbolikus feladat, a Hotel részeinek megismerése az 

Életre vonatkozik áttételesen. Tudniuk kell, melyik út hova vezet, mi merre található ahhoz, 

hogy ne csak sodródjanak, hanem valóban vezetni is tudják az életüket. 
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Az mentorokkal készített interjúk során hasonló problémák merültek fel: nehezükre esett 

kérdezni, kapcsolatot teremteni, vezetni a beszélgetést de előfordult olyan is, aki a magáról való 

csevegés hevében a feladatot nem tudta végül teljesíteni.  

Minden esetben megfogalmaztuk együtt a megoldásokat az elkövetett hibákra,  a nem hatékony 

megoldásmódokra, konkrét javaslatokat adtunk a Fiataloknak és rávilágítottunk arra, hogy az 

életük melyik területein lesz ez fontos. 

 

A plenárisan és kiscsoportokban zajló feladatok után, közös vacsora és közösen eltöltött este 

következett. Lehetőség volt ping-pongozni, billiárdozni, bowlingozni, wellness részleg is várta 

az eddigre már összeszokott csapatokat, de voltak olyanok is, akik szívesebben beszélgettek 

intimebb környezetben mentoraikkal a Hotel leanderekkel övezett teraszán egy hintaágyon. 

 

2.Nap: 

 

Prezentációk, együttműködést fejlesztő feladatok és sok játék mellett, minden esetben 

véletlenszerűnek tűnő, ám tudatos helyzetformálás eredményeképp olyan üzeneteket, 

tanulságokat fogalmaztunk meg, reflektálva a felszínre kerülő problémákra, amik 

elengedhetetlenek a Fiatalok életvezetésében, pályaválasztásukkal kapcsolatosan. 

 A mentorok gyakorta hoztak példákat a saját magánéletükből és a vezetői szerepükben megélt 

céges tapasztalatukból. 

 

A záró délutánon egy összegző, önismereti, diagnosztikus, igazán kreatív és összetett feladatot 

oldottak meg a résztvevők mentoraik segítségével.  

Szimbólumrendszerben kellett ábrázolniuk a múltat, jelent és a jövőt a pályaválasztásuk, 

jövőképük tükrében. Mindehhez meg kellett keresniük azokat a pozitív belső tulajdonságaikat 

amik segítik őket a kitűzött cél elérésében és azokat a fejlesztendő területeket is amikkel még 

dolguk lesz.  
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A prezentáció során a jövőhöz tartozó részről már a mentor számolt be E/1-ben, pozitív 

beteljesült múltként, mintegy hitelesítve, hogy bizony elérhető és reális az a kitűzött cél. 

 

A Fiatalok hosszan búcsúzkodtak mentoraiktól, akikkel megegyeztek a jövőbeni 

kapcsolattartás gyakoriságáról és arról, hogy a ColorPlay Élménynapon mindenképpen 

találkoznak.  

 

 

A gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekekhez sokszor adományozással jut el a 

támogató szándék, tartós élelmiszer, ruhaadományok, egyéb eszközök, üdülési lehetőség, pénz 

formájában. A gyermekvédelem és versenyszféra viszonylatában az ajándékozási-

adományozási folyamat nagyon hasznos és értékes, ám a gyerekek nem feltétlenül érzik meg 

annak teljes súlyát, a saját személyük fontosságát, ehhez bizony már más szeretetnyelv-fajták 

is szükségesek lehetnek, amely már nem működhet a valódi személyes kapcsolatteremtés 

hiányában, vagyis anélkül, hogy minőségi időt töltenénk a gyerekekkel, akiknek érezniük kell, 

hogy valóban a rendelkezésükre állunk. 

 

A program keretében tehát a különféle ágazatok, mint gyermekvédelem, civil és versenyszféra 

úgy találkoznak, hogy mindenki képes adni a másiknak, mindenki egyaránt hasznos ebben a 

kapcsolatrendszerben, a másik nélkül ez nem működhetne.  

A Fiatal a saját fontosságát ezen keresztül is megélheti, nem csupán történnek vele a dolgok, 

hanem aktív részese a folyamatnak. 

Családi életre felkészítő táborozás beszámolója 

Püspökladány I. csoport 

 

 

Időtartam: 2018.07.25. – 2018.07.29. 
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Résztvevők: 15 fő 13-19 év közötti kiskorú, fiatalkorú, illetve fiatal felnőtt Püspökladányból 

vagy Püspökladány közeli településekről. 

Program megvalósítása: Egy kis busszal és egy személyautóval utaztunk Tokaj városát érintve 

Boldogkőváraljára a „Jövődért” Alapítvány kétszintes családi házába, melyhez udvar és nagy 

füves kert is tartozik. A helyszín tökéletesen alkalmas volt arra, hogy a családot modellező kis 

csoportokkal a társadalmi normáknak megfelelő család berendezkedésére, egy család életének 

szervezettségére, illetve ezek fontosságára rá tudjunk világítani. Az étkezések körüli feladatok, 

a környezetünk tisztaságának és rendezettségének fenntartását szolgáló feladatok elosztásával 

és ellátásával az egymásra való odafigyelést gyakorolhattuk. Ezek fontosságát felismeréssel 

tudatosítottuk, majd közösen meg is fogalmaztuk. Külön figyelmet fordítottunk a családban 

elfoglalt szerepek szerinti feladatokra, mindezt úgy, hogy teret engedtünk az önálló 

döntéseknek. Maguk osztották be a teendőket, miközben beszélgetésekkel ráirányítottuk a 

figyelmüket a családon belüli kommunikáció fontosságára is, az egymásra való odafigyelésre, 

a szeretetteljes kapcsolatok fenntartásában a személyes felelősségre.  

A tábort közösségépítő és önismereti játékokkal, beszélgetésekkel kezdtük. Saját gyermeki 

helyzetükből adódó jó és rossz tapasztalatokra, illetve a táborban megnézett filmekből, és ott 

olvasott könyvekből szerzett élményekre épültek a tudatosító, orientáló beszélgetések. Érintett 

témák: saját magunk meghatározása, elhelyezése az életúton, a gyermek helyzetéből értékelt jó 

szülői viselkedés, harmonikus családi élet, gyermeknevelés - gyermekgondozás, 

szeretet/szerelem megkülönböztetése a szeretetnek vagy szerelemnek látszó, csapdahelyzetet 

teremtő kapcsolatoktól.  

 

A gyermekgondozás-gyermekvállalás az egyik legkedveltebb téma volt. A helyi kultúrházban 

megtartott ringató foglalkozásba bevontuk a Boldogkőváraljai Biztos Kezdet Gyerekházat. 

Szívesen jöttek a helybéli édesanyák kicsi gyermekeikkel. Jó volt látni a kamasz fiúk és lányok 

csecsemők, kisgyermekek iránti gyengéd szeretetének megnyilvánulásait. A foglalkozásokat a 
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kamaszokkal közösen tartottuk, előre elgyakorolva az énekeket-mondókákat, ölbéli játékokat. 

Külön élmény volt mindenki számára, hogy népi hangszereket is megszólaltathattak.  

A program sikerességét jelzi, hogy a tábor résztvevői egyéni tanácsadást is igényeltek a tábor 

ideje alatt. Kötetlen beszélgetések szalonnasütés, túrázások (Tokajba, Arkára) és pihenőidőben, 

kézműveskedés közben valósultak meg. Igyekeztünk minden csoportban a gyermekek, fiatalok 

igényeihez alkalmazkodni.  

Megnézett filmek: A szív bajnokai, 50 első randi, Változó szerelem, Majdnem szűz (16 év 

fölött).   

 

Illeszkedés a projektbe: a csoport korábban, a projekt részeként, már részt vett 

önismeretfejlesztő tréningen, illetve Jövőkép kialakítását célzó programban is, melyre jól 

tudtunk építeni a foglalkozásokon. Örömmel számoltak be élményeikről a fiatalok. A program 

többi elemére többször utaltunk a beszélgetések alatt. Például a párválasztást és a 

családalapítást elhelyeztük az életútban (gyakran felmerült a pályaválasztás kérdése), de szó 

volt a család gazdálkodásáról és a szenvedélybetegségek családot sújtó voltáról is. 

A tervezettől eltérően a tábor a családi életre felkészítő tréninget megelőzően valósult meg, így 

itt kovácsolódott egymást elfogadó, egymás előtt beszélgetni hajlandó, hangosan gondolkodni 

képes, jövőt tervező fiatalok közösségévé a csapat. Itt igyekeztünk megalapozni a családi életre 

felkészítő tréning programjának sikerességét a megfelelő bensőséges, bizalmon és őszinteségen 

alapuló csoportlégkör kialakításával.   

A gyermekek, fiatalok elkezdtek gondolkodni a jövőjükről, nyitottabbakká váltak önmaguk, és 

a trénerek irányába. Elmondható, hogy e nevelésbe vett, gyermekkori súlyos traumákat 

elszenvedő fiatalok a táborunk után elgondolkodnak a jövőjükön és várják a további 

találkozásokat.  

 

Családi életre felkészítő táborozás beszámolója 
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Püspökladány II. csoport 

 

 

Időtartam: 2018.08.01. – 2018.08.05. 

Résztvevők: 15 fő 13-21 év közötti kiskorú, fiatalkorú, illetve fiatal felnőtt Püspökladányból 

vagy Püspökladány közeli településekről. 

Program megvalósítása: Egy kis busszal és egy személyautóval utaztunk Tokaj városát érintve 

Boldogkőváraljára a „Jövődért” Alapítvány kétszintes családi házába, melyhez udvar és nagy 

füves kert is tartozik. A helyszín tökéletesen alkalmas volt arra, hogy a családot modellező kis 

csoportokkal a társadalmi normáknak megfelelő család berendezkedésére, egy család életének 

szervezettségére, illetve ezek fontosságára rá tudjunk világítani. Az étkezések körüli feladatok, 

a környezetünk tisztaságának és rendezettségének fenntartását szolgáló feladatok elosztásával 

és ellátásával az egymásra való odafigyelést gyakorolhattuk. Ezek fontosságát felismeréssel 

tudatosítottuk, majd közösen meg is fogalmaztuk. Külön figyelmet fordítottunk a családban 

elfoglalt szerepek szerinti feladatokra, mindezt úgy, hogy teret engedtünk az önálló 

döntéseknek. (A fiúk megjavították a kerítést). Maguk osztották be a teendőket, miközben 

beszélgetésekkel ráirányítottuk a figyelmüket a családon belüli kommunikáció fontosságára is, 

az egymásra való odafigyelésre, a szeretetteljes kapcsolatok fenntartásában a személyes 

felelősségre.  

A tábort közösségépítő és önismereti játékokkal, beszélgetésekkel kezdtük. Saját gyermeki 

helyzetükből adódó jó és rossz tapasztalatokra, illetve a táborban megnézett filmekből, és ott 

olvasott könyvekből szerzett élményekre épültek a tudatosító, orientáló beszélgetések. Érintett 

témák: saját magunk meghatározása, elhelyezése az életúton, a gyermek helyzetéből értékelt jó 

szülői viselkedés, harmonikus családi élet, gyermeknevelés - gyermekgondozás, 

szeretet/szerelem megkülönböztetése a szeretetnek vagy szerelemnek látszó, csapdahelyzetet 

teremtő kapcsolatoktól.  
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A gyermekgondozás-gyermekvállalás az egyik legkedveltebb téma volt a fiatalok körében. A 

helyi kultúrházban a Boldogkőváraljai Biztos Kezdet Gyerekházzal együttműködve tartottunk 

ringató foglalkozást. Szívesen jöttek a helybéli édesanyák kicsi gyermekeikkel. Az első 

táborunktól eltérően, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ, 

Boldogkőváraljai Fogyatékosok Otthonának sérült gyermekei is vendégeink voltak. 

 

A foglalkozásokat a kamaszokkal közösen tartottuk, előre elgyakorolva az énekeket-

mondókákat, ölbéli játékokat. Lélekig érő tapasztalat volt látni minden résztvevő számára 

(beleértve a szociális intézmények szakembereit és a táborvezetőket is) a traumatizálódott, 

duzzogó-dacoló, időnként nehezen kezelhető nagy kamasz fiúk és lányok gyengéd szeretetből 

fakadó segítő szándékának önfeledt megnyilvánulását a kicsi törékeny csecsemők, 

kisgyermekek, és a súlyosan sérült gyermekek iránt. 

A program sikerességét jelzi, hogy a résztvevők egyéni tanácsadást is igényeltek a tábor ideje 

alatt. Ezek a kötetlen beszélgetések szalonnasütés, túrázások alatt (Tokajba, Arkára, Boldogkői 

várba), pihenőidőben, kézműveskedés közben valósultak meg. Igyekeztünk minden csoportban 

a gyermekek, fiatalok igényeihez alkalmazkodni.  

Megnézett filmek: A szív bajnokai, 50 első randi, Változó szerelem, Majdnem szűz (16 év 

fölött).   

Illeszkedés a projektbe: a csoport korábban a projekt részeként már részt vett 

önismeretfejlesztő tréningen, illetve Jövőkép kialakítását célzó programban is, melyre jól 

tudtunk építeni a foglalkozásokon. Örömmel számoltak be élményeikről a fiatalok. A program 

többi elemére többször utaltunk a beszélgetések alatt. Például a párválasztást és a 

családalapítást elhelyeztük az életútban (gyakran felmerült a pályaválasztás kérdése), de szó 

volt a család gazdálkodásáról és a szenvedélybetegségek családot sújtó voltáról is. 

A tervezettől eltérően a tábor a családi életre felkészítő tréninget megelőzően valósult meg, így 

itt kovácsolódott egymást elfogadó, egymás előtt beszélgetni hajlandó, hangosan gondolkodni 
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képes, jövőt tervező fiatalok közösségévé a csapat. Itt alapoztuk meg a családi életre felkészítő 

tréning programjának sikerességét a megfelelő bensőséges, bizalmon és őszinteségen alapuló 

csoportlégkör kialakításával.   

A gyermekek, fiatalok elkezdtek gondolkodni a jövőjükről, nyitottá váltak önmaguk, a trénerek 

irányába és nyitottak egymás felé is. Elmondható, hogy a nevelésbe vett, gyermekkori, súlyos 

traumákat elszenvedő fiatalok a tábor után nagyobb tisztelettel tekintenek a saját életükre.  

 

 

Családi életre felkészítő táborozás beszámolója 

Debrecen I. csoport 

 

 

Időtartam: 2018.09.05. – 2018.09.09. 

Résztvevők: 16 fő 13-19 év közötti kiskorú, fiatalkorú, illetve fiatal felnőtt Debrecenből vagy 

Debrecen közeli településekről. 

Program megvalósítása: Egy kis busszal és egy személyautóval utaztunk Tokaj városát érintve 

Boldogkőváraljára a „Jövődért” Alapítvány kétszintes családi házába, melyhez udvar és nagy 

füves kert is tartozik. A helyszín tökéletesen alkalmas volt arra, hogy a családot modellező kis 

csoportokkal a társadalmi normáknak megfelelő család berendezkedésére, egy család életének 

szervezettségére, illetve ezek fontosságára rá tudjunk világítani. Az étkezések körüli feladatok, 

a környezetünk tisztaságának és rendezettségének fenntartását szolgáló feladatok elosztásával 

és ellátásával az egymásra való odafigyelést gyakorolhattuk. Ezek fontosságát felismeréssel 

tudatosítottuk, majd közösen meg is fogalmaztuk. Külön figyelmet fordítottunk a családban 

elfoglalt szerepek szerinti feladatokra, mindezt úgy, hogy teret engedtünk az önálló 

döntéseknek. (A fiúk épületkarbantartási munkálatokat tervezésébe kezdtek). Maguk osztották 

be a teendőket, miközben beszélgetésekkel ráirányítottuk a figyelmüket a családon belüli 

kommunikáció fontosságára is, az egymásra való odafigyelésre, a szeretetteljes kapcsolatok 

fenntartásában a személyes felelősségre.  
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A tábort közösségépítő és önismereti játékokkal, beszélgetésekkel kezdtük. Saját gyermeki 

helyzetükből adódó jó és rossz tapasztalatokra, illetve a táborban megnézett filmekből, és ott 

olvasott könyvekből szerzett élményekre épültek a tudatosító, orientáló beszélgetések. Érintett 

témák: saját magunk meghatározása, elhelyezése az életúton, a gyermek helyzetéből értékelt jó 

szülői viselkedés, harmonikus családi élet, gyermeknevelés - gyermekgondozás, 

szeretet/szerelem megkülönböztetése a szeretetnek vagy szerelemnek látszó, csapdahelyzetet 

teremtő kapcsolatoktól.  

A gyermekgondozás-gyermekvállalás az egyik legkedveltebb téma volt a fiatalok körében. A 

helyi kultúrházban a Boldogkőváraljai Biztos Kezdet Gyerekházzal együttműködve tartottunk 

ringató foglalkozást. Szívesen jöttek a helybéli édesanyák kicsi gyermekeikkel. Az első 

táborunktól eltérően, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ, 

Boldogkőváraljai Fogyatékosok Otthonának sérült gyermekei is vendégeink voltak. 

 

A foglalkozásokat a kamaszokkal közösen tartottuk, előre elgyakorolva az énekeket-

mondókákat, ölbéli játékokat. Lélekig érő tapasztalat volt látni minden résztvevő számára 

(beleértve a szociális intézmények szakembereit és a táborvezetőket is) a traumatizálódott, 

duzzogó-dacoló, időnként nehezen kezelhető nagy kamasz fiúk és lányok gyengéd szeretetből 

fakadó segítő szándékának önfeledt megnyilvánulását a kicsi törékeny csecsemők, 

kisgyermekek, és a súlyosan sérült gyermekek iránt. 

A program sikerességét jelzi, hogy a résztvevők egyéni tanácsadást is igényeltek a tábor ideje 

alatt. Ezek a kötetlen beszélgetések szalonnasütés, túrázások alatt (Tokajba, Arkára, Boldogkői 

várba), pihenőidőben, kézműveskedés közben valósultak meg. Igyekeztünk minden csoportban 

a gyermekek, fiatalok igényeihez alkalmazkodni.  

Megnézett filmek: A szív bajnokai, 50 első randi, Változó szerelem, Majdnem szűz (16 év 

fölött).   
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Illeszkedés a projektbe: a csoport korábban a projekt részeként már részt vett mozgás-tánc 

foglalkozáson, illetve néhányan Jövőkép kialakítását célzó programban is, melyre tudtunk 

építeni a foglalkozásokon. Örömmel számoltak be mozgásos közös élményeikről. A program 

további elemei többször szóba kerültek a beszélgetések alatt. Például a párválasztást és a 

családalapítást elhelyeztük az életútban (gyakran felmerült a pályaválasztás kérdése), de szó 

volt a család gazdálkodásáról és a szenvedélybetegségek családot sújtó voltáról is. 

A tervezettől eltérően a tábor a családi életre felkészítő tréninget megelőzően valósult meg, így 

itt kovácsolódott egymást elfogadó, egymás előtt beszélgetni hajlandó, hangosan gondolkodni 

képes, jövőt tervező fiatalok közösségévé a csapat. Itt alapoztuk meg a családi életre felkészítő 

tréning programjának sikerességét a megfelelő bensőséges, bizalmon és őszinteségen alapuló 

csoportlégkör kialakításával.   

A gyermekek, fiatalok elkezdtek gondolkodni a jövőjükről, nyitottá váltak önmaguk, a trénerek 

irányába és nyitottak egymás felé is. Elmondható, hogy a nevelésbe vett, gyermekkori, súlyos 

traumákat elszenvedő fiatalok a tábor után nagyobb tisztelettel tekintenek a saját életükre és 

egymással összebarátkozva várják a folytatást.  

 

Családi életre felkészítő táborozás beszámolója 

Debrecen II. csoport 

 

 

Időtartam: 2018.09.12. – 2018.09.16. 

Résztvevők: 12 fő 13-21 év közötti kiskorú, fiatalkorú, illetve fiatal felnőtt Debrecenből vagy 

Debrecen közeli településekről,  mint Hajdúhadház. 

Program megvalósítása: Egy kis busszal és egy személyautóval utaztunk Tokaj városát érintve 

Boldogkőváraljára a „Jövődért” Alapítvány kétszintes családi házába, melyhez udvar és nagy 

füves kert is tartozik. A helyszín tökéletesen alkalmas volt arra, hogy a családot modellező kis 

csoportokkal a társadalmi normáknak megfelelő család berendezkedésére, egy család életének 
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szervezettségére, illetve ezek fontosságára rá tudjunk világítani. Az étkezések körüli feladatok, 

a környezetünk tisztaságának és rendezettségének fenntartását szolgáló feladatok elosztásával 

és ellátásával az egymásra való odafigyelést gyakorolhattuk. Ezek fontosságát felismeréssel 

tudatosítottuk, majd közösen meg is fogalmaztuk. Külön figyelmet fordítottunk a családban 

elfoglalt szerepek szerinti feladatokra, mindezt úgy, hogy teret engedtünk az önálló 

döntéseknek. Maguk osztották be a teendőket, miközben beszélgetésekkel ráirányítottuk a 

figyelmüket a családon belüli kommunikáció fontosságára is, az egymásra való odafigyelésre, 

a szeretetteljes kapcsolatok fenntartásában a személyes felelősségre.  

A tábort közösségépítő és önismereti játékokkal, beszélgetésekkel kezdtük. Saját gyermeki 

helyzetükből adódó jó és rossz tapasztalatokra, illetve a táborban megnézett filmekből, és ott 

olvasott könyvekből szerzett élményekre épültek a tudatosító, orientáló beszélgetések. Érintett 

témák: saját magunk meghatározása, elhelyezése az életúton, a gyermek helyzetéből értékelt jó 

szülői viselkedés, harmonikus családi élet, gyermeknevelés - gyermekgondozás, 

szeretet/szerelem megkülönböztetése a szeretetnek vagy szerelemnek látszó, csapdahelyzetet 

teremtő kapcsolatoktól.  

A gyermekgondozás-gyermekvállalás az egyik legkedveltebb téma volt a fiatalok körében. A 

helyi kultúrházban a Boldogkőváraljai Biztos Kezdet Gyerekházzal együttműködve tartottunk 

ringató foglalkozást. Szívesen jöttek a helybéli édesanyák kicsi gyermekeikkel. Sajnos 

megbetegedések miatt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális és Gyermekvédelmi 

Központ, Boldogkőváraljai Fogyatékosok Otthonának sérült gyermekei ezúttal nem tudtak 

eljönni. 

A foglalkozást a kamaszokkal közösen tartottuk, előre elgyakorolva az énekeket-mondókákat, 

ölbéli játékokat. Jó volt látni a kamasz fiúk és lányok csecsemők, kisgyermekek iránti gyengéd 

szeretetének megnyilvánulásait. 

A program sikerességét jelzi, hogy a résztvevők egyéni tanácsadást is igényeltek a tábor ideje 

alatt. Ezek a kötetlen beszélgetések szalonnasütés, túrázások alatt (Tokajba, Arkára, Boldogkői 
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várba), pihenőidőben, kézműveskedés közben valósultak meg. Ezzel a csoporttal egy 

fiataloknak szóló dalokat éneklő tini sztár koncertjén is részt vettünk a Boldogkői vár 

rendezvénysorozatában. Foglalkozásaink ebben a táborban ezért az éneklésekre, dalszövegek 

feldolgozására is épültek. Igyekeztünk minden csoportban a gyermekek, fiatalok igényeihez, 

hangulatához is alkalmazkodni.  

Megnézett filmek: A szív bajnokai, 50 első randi.   

Illeszkedés a projektbe: a csoport korábban nem vett részt programban, most találkoztak első 

alkalommal a részvevő gyerekek, ezért nagyobb hangsúlyt kellett fektetnünk az ismerkedő, 

közösségépítő jellegre, többet beszélgettünk a projektről. A párválasztást és a családalapítást 

elhelyeztük az életútban. Gyakran utaltunk a projekt további elemeire, így felmerült a 

pályaválasztás kérdése, de szó volt a család gazdálkodásáról és a szenvedélybetegségek 

családot sújtó voltáról is. A jövőkép kialakításáról is beszélgettünk. 

A tervezettől eltérően a tábor a családi életre felkészítő tréninget megelőzően valósult meg, így 

itt kovácsolódott egymást elfogadó, egymás előtt beszélgetni hajlandó, hangosan gondolkodni 

képes, jövőt tervező fiatalok közösségévé a csapat. Itt alapoztuk meg a családi életre felkészítő 

tréning programjának sikerességét a megfelelő bensőséges, bizalmon és őszinteségen alapuló 

csoportlégkör kialakításával.   

A gyermekek, fiatalok elkezdtek gondolkodni a jövőjükről, nyitottá váltak önmaguk, a trénerek 

irányába és a közös élményeik során összebarátkoztak egymással. Elmondható, hogy a 

nevelésbe vett, gyermekkori súlyos traumákat elszenvedő fiatalok a tábor után nagyobb 

tisztelettel tekintenek a saját életükre és egymással összebarátkozva várják a program 

folytatását.  

 

 

Beszámoló  
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a Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóség és Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat felé 

az „EFOP-1-2-7-16” Családon belüli kapcsolatokat támogató program egész napos 

rendezvény (a közvetlen célcsoport valamennyi tagjának bevonásával) program 

megvalósulásáról 

2018. szeptember 15-én Püspökladányban, a Bajcsy-Zsilinszky u. 2. szám alatti Dorogi 

Márton Városi Művelődési Központ területén tartottuk meg az egész napos rendezvényt, 

melyen 253 fő célcsoporttag (nevelőszülőknél nevelkedő gyermekek, nevelőszüleik és 

szüleik) vett részt.                    A projekt keretében megvalósuló program 10 óra 

időintervallumban 8.00. órától – 18.00. óráig tartott.        

 

A rendezvény fő célja az volt, hogy lehetőséget biztosítson a gyermekek, a nevelő-, és a 

vérszerinti szülők közös találkozójára, erősítve a családon belüli kapcsolatokat, kötelékeket, 

melyek erőforrásul szolgálnak a fiatalok számára a mindennapokban is. Célunk volt a szülők 

közötti kapcsolat erősítése, valamint a fiatalokra nehezedő lelki teher, a szülői érdektelenség, 

valamint a szülői értékrendek között feszülő ellentét oldása a közösen átélt élmények által. 

 

A vállalt programelemek megvalósultak: 

1. Kultúra Blokk: zenei tánc produkciók, meghívott előadókkal, művészekkel. A rom kultúra 

értékei is megjelentek a programba a zenés animáció és a roma énekeső által.  

2.Szabadidő Blokk: Közösségi sport és kreatív kézműves tevékenység.  A sikerek által 

képesek a célcsoport tagjai kompenzálni az iskolai kudarcokat. Új motiváló erőként hatnak a 

mindennapokban. Sportedző vezetésével sajátíthatták el a vívás, íjászat alapjait.  

3.Hagyományőrző Blokk: Hagyományőrző bemutatók, és zenei előadások. A lovagi 

bemutatón fontos morális értékekkel is megismerkedhettek a célcsoport tagjai.  

4. Kohéziós Blokk: Családi kohéziót erősítő vetélkedő, lovagi próbák által. Családi 

kapcsolatok erősítése a játékos ügyességi feladatokon keresztül. Csapatban működtek együtt a 

fiatalok, szülők, testvérek, barátok.  A családi kohéziót igyekezett elősegíteni az ugráló vár, a 

póni lovaglás, és az álátsimogató.   

A nap programját épp ezért úgy állítottuk össze, hogy ne csak a mentálhigiénés feltöltődésre 

adjon alkalmat, fejlesztő és szabadidős célú foglalkozásokat biztosítva, hanem a 

közösségépítésre alkalmas (családi és családok közötti) közös tevékenységek is komoly 

hangsúlyt kaptak.  

 

A rendezvény helyszínén egy nagy lovagi tábort állítottunk fel páncélokkal, fegyvertató 

állvánnyal, rengeteg historikus lovagi fegyverrel, középkori sátorral, ládákkal, fa asztalokkal, 

íjászhálóval, kelevészpályával, udvari díszítőelemekkel, szőttesekkel. Emellett egy kézműves 

pavilon alatt udvarhölgyeink középkori metódussal készülő udvari-lovagi felszerelések 
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elkészítésére biztosítottak lehetőséget. A tér túloldalán két póniló és kisállatsimogató várta a 

családokat. Mellette pedig ugráló várat állítottunk fel. 

 

Az állatsimogatót és a pónilovaglást nagyon szívesen vették a családok, a fiatalok ugyanis 

nyugodt környezetben (a lovaglás terápiás hatású is) ismerkedhettek meg az állatokkal, és 

kétségtelen hogy egy-egy lovaglás életre szóló élményt jelenthet a fiataloknak. Helyben sok 

kérdést is feltehettek az állatokról, és a felügyelők, ill. gondozók sajátos állatszeretetüket és a 

természet védelme iránti elkötelezettségüket is átadhatták a fiataloknak. Ezek fontos értékek 

különösen mai modern, rohanó világunkban. 

Az ugráló vár szórakoztató célokat is szolgált: sikerrel. A gyerekek nagyon élvezték.                                 

A kézműves foglalkozások ugyanakkor már direkt fejlesztő célokat is szolgáltak. A fiatalok a 

sátrak alatt sisakot, a lányok fejdíszt és egyéb udvari kellékeket készíthettek. Ezeket 

természetesen haza is vihették a gyerekek.  A lovagi próba győztesei külön kézműves 

jutalommal (kész kard) is gazdagodhattak. A kézműves foglalkozás keretében program napi 

zászlót készítettünk, mint egy egyedi jelenlétívet. Aki szerette volna az az utókor számára 

megörökíthette a kézlenyomatát.  

 

A tér közepén, a színpadon folyamatosan váltották egymást a fellépők (szemben vele 200 

fős ülőhely volt kialakítva), miközben állandó lehetőség volt íjászatra, a fegyverek 

kipróbálására, kelevészhajításra, a Magyar Hosszúkardvívó Sportszövetség regisztrált 

instruktorai által vívástanulásra párnázott karddal és maszkkal, kézműves tevékenységre, póni 

lovaglásra, ugráló vár használatra. 

 

Egyesületünk lovagi hagyományőrző bemutatót tartott. A színpadon fellépett az 

Álompengetők Középkori Együttes historikus zenével. Az udvari-lovagi eszmerendszerből 

fakadó morális elvárások megismertetése, tudatosítása, történelmi példázatokon keresztül 

történő bemutatása is megtörtént a középkori fegyverek használata során. 

Egy igen jól képzett „zenebohóc” egy interaktív, hosszabb, „közönségbevonós” műsorral 

csábította magához szó szerint tömegesen a családokat – volt vonatozás, tánc, és sok egyéb 

szórakoztató elem is, 5 különböző hangszeren kísérve a produkciót.                                                                                              

A „Nati” nevű roma művésznő hagyományos roma és modern dalokkal lépett fel, ő 

rendkívüli népszerűségre tett szert, nagyon sokan vele fotózkodtak. Mi több, meglepetésként 

néhány célcsoportbeli gyermekkel egy láthatóan előre bepróbált, a fiatalok által írt rap számot 

is előadtak. Nati műsorára idősebbek és fiatalok is hamar táncra perdültek. A nap folyamán 

négyszer is színpadra hívtuk így a művésznőt. 

 

A fentiek mellett a leginkább közösségépítő, kohéziós program a lovagi próba volt, ahol 

vegyes csapatokban mérkőztek meg egymással a résztvevők. Ez egyfajta családi vetélkedő is 

volt, de minden csapatban több család is képviseltethette magát. Volt karkitartás, íjászat, 
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kelevészhajítás, kosárdobás, láncingben futás. Itt a résztvevő csapatok tagjai nagyon egymásra 

voltak utalva és egymásért is küzdöttek, valódi jó hangulatú csapatok kovácsolódtak össze. A 

próba másfél órán át tartott, és a legkisebbektől a felnőttekig mindenki részt vehetett rajta, ezért 

is volt több szám, de törekedtünk arra, hogy mindenki mindent kipróbáljon. Csoportkohézió 

erősítő hatása összekovácsolta a társaságot, a gyermekeket és felnőtteket egyaránt. Általa 

jobban megismerték önmagukat és társaikat, olyan magatartásmintákat sajátíthattak el, amely 

a váratlan vagy nehéz döntéshelyzetekben a megfelelő irányba fogja kalauzolni őket. Mindez 

olyan keretek között valósul meg, amely élményszerűvé, örömtelivé és szórakoztatóvá 

varázsolta ezt az alternatív tanulást. 

A csapateredmények eredményhirdetésén odafigyeltünk, hogy mindenki győztesnek érezhesse 

magát, több teljesítményt is kiemeltünk (nemcsak a győztesekét), okleveleket is osztottunk 

mindenkinek, és kisebb díjakat is. 

 

Összességében a rendezvény rendkívül sikeres volt és nagyon jó, fejlesztő hangulatban 

zajlott. A tervezett célcsoporti létszámot magasan meghaladta a résztvevők aránya. Ebből is 

látszik, hogy igény van arra, hogy a családok a gyermekiekkel mennél több minőségi, élményt 

nyújtó időt töltsenek. Az itt kapott pozitív impulzusok, a mentálhigiénés állapot közvetlen 

javulásán túl a közösségi és családi, ill. családközi kohézióra is jó hatást gyakorolt, ráadásul a 

mindennapokban (pld. tanulás, társas kapcsolatok) is valós motiváló erőforrásként 

funkcionálhat majd. Program keretében hozzájárultunk alakuló személyiségük formálásához, 

megerősítéséhez. Rendhagyó helyzeteket, szokatlan, izgalmas kihívásokat, és örömöt okozó 

tevékenységeket biztosítottunk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záró Gondolatok 

 

 

A program befejezését követően a projektmenedzsment tagjaiként összeülve az alábbi 

tapasztalatokat szűrtük le a program kapcsán: 

 

• nehéz megszólítani és bevonni a gyerekeket a programokba 

• a programokba bevont gyerekek viszont élvezettel vettek részt azokban 
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• eredményes a forgószínpad szerű megoldás mert a program ideje alatt a gyerekek 

közösségé, önsegítő csoporttá kovácsolódnak 

• célszerű volt táborral kezdeni a programot mert ez is nagyban segítette a csoportkohézió 

kialakulását 

• a családi napok adták vissza igazából a programok célját, itt látszott az, hogy akár a vér 

szerinti, akár a nevelőcsalád lehet a legerősebb katalizátor az önálló élet sikeres 

elkezdéséhez. 

 

 

Mindezek alapján a programunkat nehéznek, de sikeresnek és eredményesnek érezzük………. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


