
 

 

 

 

 

Projekt tevékenységek részletes bemutatása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÉNZKEZELÉSI ÉS GAZDÁLKODÁSI ISMERETEK ELSAJÁTÍTÁSÁT CÉLZÓ 

PROGRAMSOROZAT 

A programelemnek köszönhetően a célcsoport önfenntartó képessége fejlődik, pénzbeosztási, gazdálkodási 

ismereteik bővülnek. 

A program maximum 15 fős csoport számára szervezett képzés sorozat. A képzést nemformális pedagógiai 

módszerekre építjük fel, már létező tapasztalatokat felhasználva alakítjuk ki a mai helyzetnek és a mostani 

valóságnak megfelelő témákat és eszközöket, amik megmutatják a megfelelő pénzügyi kultúrához és 

tudatossághoz vezető utat a résztvevők számára. A tudást olyan módon adjuk át, ami nem csak a résztvevők 

számára használható, hanem multiplikálható a kor-társaik és sors-társaik számára is.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tématerület bemutatása Módszerek leírása 

A pénzügyi IQ fogalma, a rendelkezésre álló 

pénzkeret és a kiadások prioizálása, a bevételek 

típusai. A hatékony pénzbeosztás alapjai, 

módszerek. Megtakarítások formái. Az egyéni 

és családi, háztartási gazdálkodás módszereinek 

megismerése, 

Kiscsoportos vita, munkacsoport, 

tematikus előadás, döntéshozatali eszközök 

gyakorlása. 

A pénzügyi terület megismerése. Alapvető 

pénzügyi termékek és szolgáltatások 

ismertetése, azok gyakorlati használata 

Tematikus előadás, közös portfólió, 

termékcsoport, termék és reklámelemzés, 

szerepjáték, coaching felmérő módszer. 

Az elfogadott pénzügyi modellek megismerése, 

a vállalkozási kultúrát megalapozó, fejlesztő 

ismeretek beillesztése. 

A pénzügyi tervezés alapjai, a rendelkezésre álló 

pénzügyi keret hatékony beosztása. 

A hétköznapi pénzkezelés megismerése, 

buktatóinak és lehetséges fejlődési útirányainak 

meghatározása. Saját pénzkelési szokások 

megismerése. 

Résztvevők saját felkészülése, szimulációs 

gyakorlat, egyéni elemző és adatgyűjtő munka. 

Életvezetési, gazdálkodói, döntéshozói, 

kommunikációs és kooperációs kompetenciák 

fejlesztése. Tudatosság a kommunikációban, a

 pénzügyek 

tervezésében. Multiplikáció lehetősége a kortárs 

csoportban és a befogadó 

családokban. 

Pénzkezelési technikák, pénzbeosztás 

gyakorlati formái, pénzkezeléshez kapcsolódó 

ismeretek átadása. 

Tréningfoglalkozás módszerei, egyéni és 

csoportos feladatok, szimulációs játékok. 

Összegzés, és a foglalkozás lezárása. 

 
A program részeként egy tájékoztató füzet is készül a résztvevők számára az alapvető gazdasági 

ismereteiket segítendő olvasmányként, illetőleg segédanyagként a képzéshez, melyet a 

későbbiek során a honlapon mindenki számára elérhetővé teszünk, és biztosítjuk a hozzáférést. 

Alkalmak időbeli elosztása: 

A tevékenység 2018.02.01 és 2019.05.31 között valósult meg: 

- a tevékenység óraszáma összesen: 64 óra 

- a program alkalmainak száma: 16 alkalom 

- a program alkalmankénti óraszáma: 4 óra 

 

Eredmények: 

- A pénzügyi tudatosság magasabb szintű megvalósulása 

- Pénzügyi önismeret fejlődése 

- A pénzügyi tervezés alapjainak elsajátítása 

- A rendelkezésre álló pénzügyi keret hatékony beosztásának képessége fejlődik. 
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A JÖVŐKÉP KIALAKÍTÁSÁT CÉLZÓ PROGRAMSOROZAT 

A programelem segítségével szociális kompetenciájuk fejlődik, illetve a szabadidő hasznos 

eltöltésének módja is bemutatásra kerül a gyakorlatban, valamint a pozitív példa húzóereje 

is megjelenik. 

kapcsolatokon keresztül kapjanak személyes élményeket, ebben foglalva 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. 

EQ Xpress tréning megvalósítása keretében vállalati mentor személyek bevonásával. 

A tréningsorozat során a fiatalok önmenedzsment képzést kapnak, megismerkedhetnek a 

tudatos, szervezett, tervezett gondolkodás fontosságával, (tudatos jövőkép) az 

önérvényesítés, hasznos szabadidő eltöltés fontosságával, - illetve mentorokat kapnak a 

vállalati szféra vezetői közül, akik a trénerekkel illetve a gyermekvédelmi szakértővel 

együtt abban segítik őket, hogy hogyan működjenek majd sikeresen a munkaerőpiacon, 

hogyan kezeljék emberi és társas kapcsolataikat, egyben az asszertív viselkedésformák 

alkalmazását is elsajátíthatják. 

Tematikus blokkok: 

Önismereti kompetencia blokk 

Érzelmi intelligencia kompetencia blokk Önmenedzsment kompetencia blokk 

Jövőkép tervezés kompetencia blokk. 

A programelembe 16 fő kerül bevonásra, akik főleg a felnőttkor előtt álló fiatalok, illetve 

már fiatal felnőttek. A szakmai munka fókusza a munkaerő-piaci kompetenciák köré 

szerveződik és a tudatos életviteli formák irányába. A személyiségállapot sajátosságainak 

kezelésében a program gyermekvédelmi szakértőjének közreműködése segít, illetve a 

tréning rendelkezik olyan etikai irányelvekkel, etikai kódex-el amely figyelemmel van a 

gyermekvédelmi ellátottak speciális fejlesztési sajátosságaira. 

A tréning 2*16 órás foglalkozások keretében valósult meg. 

 

 

 

 

 

A szakmai modul célja a gyermekvédelemben élő gyermekek, fiatalok közvetlen személyes  
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SZENVEDÉLYBETEGSÉGEK PREVENCIÓJÁT CÉLZÓ PROGRAMSOROZAT 

Életvezetési készségeik és szociális kompetenciájuk fejlődése valósul meg a 

programelemnek köszönhetően, valamint önismeretük és személyiségük is fejlődik. 

A Nemzeti Stratégia egyik alappillére a prevenció, a projekt során az elmúlt években 

folyamatosan használt, kikristályosodott módszereket egészítjük ki új, innovatív tartalmi és 

szakmai elemekkel. 

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy az eddig használt módszer, a CHEF 

Hungary Alapítvány által akkreditált önismereti és személyiségfejlesztési módszerekre 

épülő drog-és alkohol prevenciós programját egészítjük ki másik két civil szervezet szintén 

több éves tapasztalatait sűrítő foglalkozásaival, így megjelenik a programban a non- 

formális tanulás és a művészetterápia is. 

A lezárult projektek tapasztalatait alapul véve kijelenthető, hogy mind a Tgysz. 

Szakemberei, a nevelőszülők és a célcsoportot alkotó fiatalok igényelték és igénylik a 

drogmegelőzést, célzó programokat. 

A programrésztvevő fiatalok általában kevés és/vagy torz információval rendelkeznek a 

drogokkal kapcsolatban, döntéshozó és stresszkezelési mechanizmusaik, pedig alacsony 

skálán mozognak 

Jelen pályázatunk célcsoportját a Hajdú-Bihar Megye területén élő nevelőszülőknél 

nevelkedő 14-24 éves korosztályú fiatalok alkotják. A programsorozat az alábbi négy 

tématevékenység köré szerveződik: 

> Önismereti és személyiségfejlesztési módszerekre épülő drog-és alkohol prevenciós 

program 

> Kézműves tevékenységek 

> Mozgásszínház 

> Cselekvő drog jog. 

A programsorozat össz óraszáma 204, amely 68 alkalmat jelent a 16 hónap alatt. 
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INTERNETES ZAKLATÁS, MEGFÉLEMLÍTÉS, ÁLDOZATTÁ VÁLÁS 

MEGELŐZÉSÉT SZOLGÁLÓ 

PROGRAMSOROZAT 

A bevontak önvédelmi képessége fokozódik, hatékonyabban tudják képviselni saját 

döntésüket, választásukat, megtanulnak „nem-et” mondani, miközben 

készségfejlesztésük is megvalósul. 

A programsorozat célja: Áldozatvédelmi, bűnmegelőzési prevenciós program keretében 

megvalósuló előadássorozat, színházi nevelés módszereinek felhasználásával. 

Célunk, hogy a fiatalok önvédelmi képessége fokozódjon. A családon belüli erőszak 

megelőzése, a gyermek- és fiatalkori bűnözés csökkentése, valamint az áldozattá válás 

megelőzése, érdekében a közösségi aktivitás növelése. Szituációs játékok során 

tapasztalhatják a különféle élethelyzetek, a helyzetek felismerését, az azokban való 

eligazodást, a döntést. Fontos, hogy erősödjék empátiás készségük. Ismerjék fel minél 

pontosabban a hétköznapi életben a veszélyeztető forrásokat, arra utaló jeleket. Legyen 

érték a résztvevők szemében az új összefüggések feltárása. Ezen modul eljárásaival, 

megoldási módjaival élményszerűbbé, átélhetőbbé, "tapinthatóvá" válhat az áldozatok 

helyzete. Az áldozattá válás korai felismerését elősegíti. Az előadások (szituációs játékok) 

után lehetőség nyílik mindenki számára megszólalni, kibontakozni. A modul célirányosan 

vet fel problémát, teremt konfliktushelyzeteket, olyan "mesterséges" körülményeket hoz 

létre, amelyek elősegítik a könnyebb megértést, azonosulást. 

Tematika: 

> internetes bűnözés 

> prostitúció 

> erőszakos bűncselekmények 

> garázdaság 

> családon belüli erőszak 

A foglalkozások időtartama 3 óra, állandó szakemberek közreműködésével. 

2018. 02. 01- 2019. 05. 31. között az időtartamon belül: 

- a tevékenység óraszáma összesen: 60 óra 

- a program alkalmainak száma: 20 alkalom 

- a program alkalmankénti óraszáma: 3 óra 
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A CSALÁDON BELÜLI KAPCSOLATOKAT TÁMOGATÓ PROGRAM - 

RENDEZVÉNYEK 

A családi kapcsolatok erősítése valósul meg a projektelemmel, illetve a szabadidő hasznos 

eltöltésének módjait mutatjuk meg, mely ezáltal könnyebben épül be a mindennapjaikba. 

Egész napos rendezvények: 

- Püspökladány 1 alkalom 

- Hajdúhadház 1 alkalom 

- Debrecen, 2 alkalom 

Célja: A cél a családi kapcsolatok ápolása, elmélyítése. A vérszerinti és a nevelő (befogadó) 

szülők közti kapcsolat minőségi javítása, a gyermekek egészséges lelki fejlődésének 

érdekében. Cél továbbá, hogy csökkenjen a fiatalra nehezedő lelki teher, melyet egyrészt a 

vérszerinti szülők sokszor tapasztalható érdektelensége, a vérszerinti és a nevelőszülői 

értékrend között feszülő ellentét, a bűntudat/kisebbségi komplexus („Biztos nem voltam 

elég jó a szüleimnek”) okoz. A rendezvény eredményeképpen javulhat mind a gyermek, 

mind a vérszerinti szülő, mind a nevelőszülő mentálhigiénés állapota, s a többirányú 

feszültségek oldásával hosszútávon, generálisan javulhatnak a fiatalok életesélyei. 

A rendezvények minden esetben hétvégén valósulnak meg, melyek így jobban illenek a 

célcsoport időbeosztásába is. 

Részletes leírás a csatolt adatlapokban található az egyes időpontokban megvalósuló 

rendezvényekről. 

EREDMÉNYEK: 

- szocializációs előnyök 

- társas és családi kapcsolatok erősödése 

- tolerancia, elfogadás erősödése, másság elfogadása; 

- egymástól való tanulás képessége, igénye; 

- a pozitív példa húzó ereje, motiváció, kitörés; 

- kommunikációs és szociális készségek fejlődése, ennek multiplikáló hatása. 

A közösségépítés akkor hatékony igazán, ha közös, pozitív élményeket nyújt, ennek 

érdekében színes, minden bevont számára vonzó programokat kínálunk. A programokat 

úgy állítottuk össze, hogy ne csak számszerűen, de tematikusan is sokfélék legyenek. 

Továbbá célunk, hogy ne csak személyenként történjen az állapotjavulás, de közösségben, 

csoportként is kialakuljon az összetartozás tudat, a közösségi élmény, a „jó itt lenni nekem, 

nekünk” érzése. 
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A rendezvény célja a fiatalok, a nevelőszülők és a vér szerinti szülők mentálhigienés 

állapotának és interperszonális kapcsolatainak javítása, a gyermekvédelmi gondoskodásban 

élő fiatalok életesélyeinek javítása, hátránykompenzációjuk előmozdítása érdekében. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSALÁDI ÉLETRE FELKÉSZÍTŐ PROGRAM: CSALÁDTERVEZÉS, 

PÁRKAPCSOLATI TANÁCSADÁS, SZÜLŐI SZEREPEK, 
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GYERMEKVÁLLALÁS 

A rendszerben nevelkedő, nevelőszülőknél elhelyezett vagy lakásotthonban élő 

gyermekeknek a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülve nehezebb a társadalomba való 

beilleszkedése, hiányosak az életkezdési ismereteik. Ezeknek a gyermekeknek nincs 

lehetőségük az egészséges családmodell megfigyelésére, nem áll rendelkezésükre 

közvetlen családi minta, ami problémát jelent számukra a későbbi párkapcsolataik helyes 

alakításában és családjukban való megfelelő működésükben. 

A program előadásokból és interaktív, kreatív feladatokból tevődik össze. A foglalkozások 

egyéni, páros és csoportos jellegűek. Elősegítik a csoporttagok személyiségfejlődését, ön- 

és társismeretének bővülését. A szituációs játékok új és lehetséges viselkedésmódok 

megtapasztalásában, kipróbálásában, begyakorlásában játszanak szerepet. Fontos a 

csoporttagok feladatokba való bevonása, motiválása, hogy sajátélmény repertoárjuk 

gazdagodhasson. Figyelembe véve saját tapasztalataikat, mentálhigiénés illetve pszichés 

tanácsadással kapnak hatékony segítséget. Egyéni problémáikat és az őket foglalkoztató 

kérdéseket közösen feldolgozva, viták formájában kapnak lehetőséget, hogy felfedezzék 

erősségeiket és megismerjék személyiségük fejlesztendő területeit. Az esetmegbeszélések 

alkalmával a csoport közösen elemzi a problémákat és dolgoz ki azokra megoldási 

alternatívákat. Ezzel az egyéni problémamegoldást fejleszti, valamint a visszajelzésekkel és 

pozitív megerősítésekkel elősegíti a csoporttagok reális énképét. 

A foglalkozások időtartama 3 óra, állandó szakember közreműködésével. 

2018. 02. 01- 2019. 05. 31. között az időtartamon belül: 

- a tevékenység óraszáma összesen: 60 óra 

- a program alkalmainak száma: 20 alkalom 

- a program alkalmankénti óraszáma: 3 óra 

Tematika: 

> Ismerkedés, csapatépítés 

> A család 

> A szexualitás 

> A párkapcsolat 

> Női szerepek, jövőkép 

❖ EREDMÉNYEK: 
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❖ szocializációs előnyök 

❖ társas és családi kapcsolatok erősödése 

❖ tolerancia, elfogadás erősödése, másság elfogadása; 

❖ egymástól való tanulás képessége, igénye; 

❖ a pozitív példa húzó ereje, motiváció, kitörés; 

❖ kommunikációs és szociális készségek fejlődése, ennek multiplikáló hatása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Választott program: A program folyamatába illeszkedő, annak célját erősítő 

táborok, egy-vagy többnapos kirándulások, programok szervezése a gyermekek, 

utógondozottak, utógondozói ellátottak számára. 

Szemléletformálás, ismeretbővítés, a családi életre való felkészítés a célja a 
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programelemnek. A tábor során a szabadidő hasznos eltöltése mellett megtanulják a családi 

szerepeket, az azzal járó feladatokat, a felelősséget, ugyanakkor nő a problémamegoldó 

képességük is. 

Célja 

A kötelezően megvalósítandó tevékenység befejező moduljaként CSALÁD-JÁTÉK tábor 

megvalósítása. Saját élmény megtapasztalásával olyan szemléletváltozást előidézni, mely 

során átértékelődik a saját női szerephez való viszonyulás. Problémamegoldó módszerek 

elsajátítása. 

A tábor a már kialakított csoportkohézióra építve felhasználja a program korábbi 

alkalmain megszerzett ismereteket, korábbi pozitív- vagy negatív élettapasztalatokat. 

Célja a családi
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életre való felkészülés, a családon belüli női szerepek, kiemelten az anyaszerep 

végiggondolása. Igazodik a program elsődleges céljához, hogy a csoporttagokat a 

felelősségteljes döntésekre és cselekedetek megtételére tegye képessé, feleletet adjon a 

serdülőkorú lányok megválaszolatlan párkapcsolati, családalapítási kérdéseire és 

mentálhigiénés, pszichés tanácsokkal lássa el őket egyéni problémáikkal kapcsolatban. 

A tevékenység tematikájának és módszerének indokolása 

A tábor egy női életutat, női szerepeket modellező szerepjáték, melyet a tábor első napjától a 

tábor utolsó napjáig játszunk. A szituációs játékok új- és lehetséges viselkedésmódok 

megtapasztalásában, kipróbálásában, begyakorlására adnak lehetőséget. Egyéni, páros, 

csoportos feladatok során felmerülő problémák feldolgozása, megbeszélése. Meghatározott 

időnként a szerepből kilépve elemezzük a dilemmákat, a szerepeket, a megoldási lehetőségeket. 

A tábor a már kialakított csoportkohézióra építve felhasználja a program korábbi alkalmain 

megszerzett ismereteket, korábbi pozitív- vagy negatív élettapasztalatokat. Célja a családi életre 

való felkészülés, a családon belüli női szerepek, kiemelten az anyaszerep végiggondolása. 

A gyermekvédelmi gondoskodás alatt élő gyermekek, lányok jellemzője, hogy a vér szerinti 

családban is rossz mintát látott, nincs tapasztalata a társadalmilag elfogadott női szerepekről. 

Sok esetben a szülő is a gyermekvédelmi szakellátásban nőtt fel. Ezért szükséges a 

szemléletváltás, az ismeretbővítés. 

A részletes tematika a csatolt adatlapok között található. 

Eredmények: 

- egymástól való tanulás képessége, igénye; 

- a pozitív példa húzó ereje, motiváció, kitörés; 

- kommunikációs és szociális készségek fejlődése, ennek multiplikáló hatása; 

- self-help, a saját eredmények, fejlődésekben való érdekeltség kialakulása; 

- munkafegyelem javulása, eredmények pozitív irányú változása; 

- problémamegoldó képesség fejlődése; 

- reális én-kép kialakulása; 

- korai teherbeesés megelőzése; 

- családi szerepek elsajátítása. 

 

 

 

 

  


