
Szakmai beszámoló 

 

Az EFOP-1.8.9-17 Legyen más a szenvedélyed 2! – prevenciós program megvalósítása 

Veszprém megyében projekt Intézményünkben 2017. november 1-én kezdődött a Familiare 

Társadalomszervező Központtal, mint konzorciumi partnerrel történő együttműködés 

keretében. 

A projekt során 2019. november 30-ig folyamatosan megvalósuló programelemek a 

következők voltak: 

2018. március 1-től egy gyógypedagógus testnevelő tanár, valamint az őt segítő 

gyógypedagógiai asszisztens heti rendszerességgel szervezett sportprogramokat a 

szakellátásban élő gyermekek és fiatal felnőttek számára. A heti sportprogramokon belül voltak 

sziklát mászni, libegőzni, részt vettek sárkányhajó versenyen, kül- és beltéri sportprogramokon. 

A foglalkozásokon azok jellegétől függően alkalmanként 10-30 gyermek vett részt. 

2018. áprilisától addiktológiai konzultáns foglalkozott szintén heti rendszerességgel a 

szakellátásban élő gyermekekkel, valamint a velük dolgozó nevelőszülőkkel és 

gyermekvédelmi szakemberekkel. Munkáját a nevelőszülői hálózat, valamint a gyermekotthoni 

hálózat pszichológusaival együttműködve végezte, időnként együtt dolgozott a 2018. május 1-

től alkalmazott művészetterápiás foglalkoztató kolléganővel. A gyermekeket és a felnőtteket 

egyéni és kiscsoportos formában is ellátta. Több alkalommal tartott előadást a nevelőszülők 

számára, valamint szabadidős programokat szervezett a szakellátásban élő gyermekeknek, 

melynek célja a szabadidő megfelelő eltöltésére való szocializáció volt. 

A művészetterápiás foglalkoztató kolléganő szintén heti rendszerességgel szervezett 

foglalkozásokat az intézmény által gondozott gyermekek számára kiscsoportos formában, 

illetve nyáron napközis tábor jelleggel. Az elkészült alkotásokból 2019. decemberében nyílt 

kiállítás a veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtárban. 

2019-ben a nevelőszülői hálózatban elkezdődtek a szülőklubok, melyek több kolléga 

vezetésével, rendszeresen valósultak meg. A szülőklubokban előadások, interaktív 

foglalkozások zajlottak, valamint meglátogatták a Noszlopon lévő Alkohol - Drogsegély 

Ambulancia Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézményét (http://www.rehabhaznoszlop.hu/). 

A szülőklubokon összesen 13 fő vett részt több alkalommal. 

http://www.rehabhaznoszlop.hu/


2019-ben 24 alkalommal valósultak meg interaktív drogprevenciós előadások a 

szakellátásban élő gyermekek részére, melynek keretén belül – többek között - ellátogattak a 

Leo Amici Addiktológiai Alapítvány Rehabilitációs Központjába (http://www.leoamici.hu/). Az 

interaktív előadások szakmai lebonyolításában a Közép-dunántúli Addiktológiai Egyesület vett 

részt. 

A projekt során 2019. november 30-ig megvalósuló eseti programelemek: 

Táborok: 

2018. június 25-29. között 60 gyermek részvételével napközis tábort szerveztünk 

bakonyoszlopi telephelyünkön. Az életvezetési, bűnmegelőzési és drogprevenciós komplex 

művészeti tábor szakmai programját a Pannon Ifjúságért Egyesület biztosította.  

2019. június 24-28. között szintén 60 gyermek részvételével Sümegen tartottuk meg az 

életvezetési, bűnmegelőzési és drogprevenciós komplex művészeti tábor második turnusát, 

szintén a Pannon Ifjúságért Egyesület által biztosított programszervezésben. 

2018. július 20-23. között Zalaszentlászlón a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

üdülőjében 60 szakellátásban élő gyermek vett részt a Legyen a sport a szenvedélyed! 

elnevezésű bentlakásos táborban, melynek szakmai programját az Inviting Kft. szervezte meg. 

A bentlakásos sporttábor 2. turnusa 2019. június 21-25. között zajlott Zamárdiban a Szociális 

és Gyermekvédelmi Főigazgatóság üdülőjében 60 gyermek és kísérőik részvételével. A 

szakmai programot a VESZKULT Szolgáltató és Kiadó Bt. biztosította. 

Szakmai napok: 

2019. január 25-én Veszprémben, az Érseki Hittudományi Főiskola adott helyet az első 

prevenciós szakmai napunknak, melynek keretén belül 3 programelemet valósítottunk meg: 

 Prevenciós program megvalósulása gyógyult szenvedélybetegekkel  

 Toxikológus által tartott előadás 

 Kábítószer fogyasztás negatív következményeit bemutató fotókiállítás 

A szakmai napot megismételtük 2019. február 8-án Sümegen, ahol a 3 programelem mellett 

lezártuk a Saját családi élettörténetek megírásáról szóló pályázatot is. A pályázatra 21 történet 

érkezett, mindegyik történet írója elismerést kapott munkájáért. A történetekből illusztrált e-

book kiadvány készült. A prevenciós napok szakmai programját a Közép-dunántúli 

Addiktológiai Egyesület biztosította.  

http://www.leoamici.hu/


A Humán KEF keretén belül megvalósult programelemek: 

Ezen programelemek megvalósítására a projekt meghosszabbítását követően került sor. 

Az akkreditált „Drogprevenciós célú képzés gyermekvédelmi szakellátásban személyes 

gondoskodást végző munkatársak számára ” programelemet a projekt hosszabbítását 

követően 2020. február 27. és március 3. között tudtuk megvalósítani az ÁGOTA Alapítvány 

közreműködésével. A képzés során 35 gyermekvédelmi szakellátásban dolgozó kolléga 

szerzett tanúsítványt a KÁSZPEM® módszerről. 

Az AESA Magyarország Konszenzus Alapítvány Budapesti szervezete három programelemet 

bonyolított le: 

A Szociális készségek fejlesztése képzésen 2020. július 7-8-9-én Sümegen, július 9-10-11-én 

Veszprémben, július 13-14-15-én Zircen, valamint július 20-21-22-én szintén Veszprémben 10-

10 fő gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermek vett részt. 

A „Nemet mondás tudománya” tréningen 2020. július 1-2-3-án Veszprémben, július 6-7-8-

án, valamint július 13-14-15-én Sümegen 10-10 fő gyermekvédelmi szakellátásban részesülő 

gyermek vett részt. 

A „Drog-prevenció, lelki és mentálhigiénés felkészítés, tréning” programelemen 06.29-én 9 

gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermek és 6 személyes gondoskodást végző 

munkatárs vett részt. 

 

Veszprém, 2020. augusztus 10. 

 

Kottyán Edina 

szakmai vezető 


