
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. 

 

Az első mérföldkőig a következő programelemeket valósítottuk meg: 

Az első félévben elsősorban a projekt szakmai, időbeli és pénzügyi tervezése történt meg, mely 

során szorosan együttműködtünk a TIFE szakembereivel. A projekt kezdetétől rendszeresen 

tájékoztattuk az érintett célcsoportokat arról, hogy milyen projektelemekre számíthatnak, azok 

megvalósítása mikor és hogyan fog megtörténni. 

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

gyógypedagógiai asszisztens heti rendszerességgel szervez 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 vesz részt. 

2018. áprilisától addiktológiai konzultáns foglalkozik szintén heti rendszerességgel a 

szakellátásban élő gyermekekkel, valamint a velük dolgozó nevelőszülőkkel és 

gyermekvédelmi gyámokkal. Munkáját a nevelőszülői hálózat valamint a gyermekotthoni 

hálózat pszichológusaival együttműködve végzi, időnként együtt dolgozik a 2018. május 1-től 

alkalmazott művészetterápiás foglalkoztató kolléganővel. A művészetterápiás foglalkoztató 

kolléganő szintén heti rendszerességgel szervez foglalkozásokat az intézmény által gondozott 

gyermekek számára. Az addiktológiai konzultáns egyénileg és csoportos formában is 

foglalkozik a gyermekekkel, a művészetterápiás foglalkoztató kolléga eddig kizárólag 

kiscsoportos foglalkozásokat tartott.  

2018. nyarán elkezdődött a heti sportfoglalkozásokhoz szükséges sportszerek beszerzése, mely 

várhatóan a téli időszakban a szezonális sporteszközök beszerzésével folytatódni fog.  Ezen 

kívül elkezdtük a művészetterápiás foglalkozásokhoz szükséges eszközök beszerzését is. 

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.  



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

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

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

Terveink szerint mindkét tábornak lesz második turnusa 2019. nyarán. 

Jelenleg a további tevékenységeket készítjük elő: 

 Informatikai eszközök beszerzése 

 Prevenciós program megvalósulása gyógyult szenvedélybetegekkel  

 Saját családi élettörténetek megírását elősegítő versenykiírás és tanulmánykötet 

készítése (e-book) 

 Toxikológus által tartott előadás 

 Kábítószer fogyasztás negatív következményeit bemutató fotókiállítás 

 Addiktológiai csoportfoglalkozás, tréning szülők, nevelőszülők, gondozók és gyámok 

részére 

Az utolsó négy tevékenység megvalósításához elkészült a vállalkozói szerződés. Ezen 

programelemek megvalósítását 2018. december 31-ig tervezzük befejezni. 

 

 


