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ALAPADATOK 

 

 

 

 

-2002 (1997) 
-BENT-KINT 
-országos, civil, segítő, professzionális 
-projekt megközelítés 
-komplex, szinergikus, multidiszciplináris  
-non-profit (nincs állandó, normatív támogatás) 
pályázati források elsősorban (PHARE, HEFOP, 
TÁMOP, EFOP, GINOP, KAB, BM-NBT) 



CÉLCSOPORTOK 

 

 

 

 

 

-deviáns, hh, marginalizált, sérülékeny, 
veszélyeztetett csoportok 
-bűnelkövető, szenvedélybeteg 
-fogvatartottak, szabadultak 
-családok, hozzátartozók, gyerekek 
 
-szakemberek 
-hallgatók, fiatal, segítők szakmára képződők 
 



MÓDSZEREK 

 

 

 

 

 

 

-folyamatos (utó)gondozás / „átgondozás” 
(KINT) 
-civil támogató rendszer (mentor, coach, segítő 
kapcsolat) 
-„egy módszer helyett több módszer” elve 
-a segítő munka eszköztárával (csoportos, 
egyéni) 
-szupportív és edukatív elemek komplexitása és 
szinergiája (a tanulás és képzés is módszer) 
-„beporzás” 
-„drop in” 
 



JELENLEGI PROJEKTJEINK 

 

 

 

  

 

 

 
 

- LépésVáltás 3.: Egészségfejlesztés/drogprevenció a 
büntetés-végrehajtásban (KAB-ME-19-E-0028) 
-Élet a börtön után (MTA „Kiválósági Központok 
Támogatása”)  
-A közösségi bűnmegelőzés modellje (EFOP-5.2.1-17-
2017-00003) 
-FÉLÚTON. Félutas Ház fogvatartásból szabadultaknak 
(BM-19-E-0043) 
-FÉLUTON 2. Támogatott lakhatási program komplex 
szolgáltatással szabadultaknak (félutas program) (BM-
20-P-0007) 
 

 



PROJEKTTARTALOM 

 

 

 

  

 

 

 

Cél: magyarországi közszolgáltatások fejlesztése (elérhetőség és minőség, 

esélyteremtő szerep), partnerországok bevonásával 

 

Beavatkozási irány: egészségügyi és szociális hálózati együttműködés 

javítása 

 

Feladat:  

- kutatás lebonyolítása (Magyarország, Románia - 100 fős minta, 

szakemberek) 

- tapasztalatcsere, tudásmegosztás 

- jó gyakorlatok beazonosítása, átvétele, kipróbálása 

- 2 produktum: kutatási összegzés, módszertani összegzés és ajánlás 

kidolgozása (120 000 karakter) 

 



EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Asociatia Caritas Catolica (Románia, Nagyvárad) 
2. Kécenlét Egyesület/Asociatia Kécenlét (Románia, 
Magyarkéc)  
3. Bonus Pastor Alapítvány (Románia, 
Marosvásárhely) 
4. Antropos Mentálhigiéné Egyesület (Szerbia, 
Szabadka) 
5. Konzultačné a Informačné Centrum EDUKOS 
(Szlovákia, Dolny Kubin) 
 
 



TERÜLET BEMUTATÁSA 

 

  

-problémafókuszú megközelítés: általános (universal), célzott (selective)  
és javallott/indikatív (indicated) prevenciós kérdések és modellek 
  
* egészségfejlesztés 
* egészségtudatos magatartás 
* iskolai prevenció / egészségfejlesztés 
  
- célzott fókuszú kategorizáció - fogvatartotti célcsoport 
  
* magas faktorú rizikócsoport  
* drogprevenciós körletek (drug free unit) 
* lehetőségek a prevencióra/egészségfejlesztésre 



TERÜLET BEMUTATÁSA  

 

- színtér szempontú megközelítés 
  
•milyen jó gyakorlatok vannak a színtereken? (család, kortárs, média,  
iskola, speciális színterek, stb.) 
* iskola és speciális színterek fókusza 
* lehetőségek, jó gyakorlatok 
  
- szolgáltatásközpontú megközelítés 
  
* szenvedélybetegek reintegrációja 
* munkaerő-piaci szolgáltatások lehetősége 
* kompetencia fejlesztés (korai iskolaelhagyás) 



CÉL, CÉLCSOPORT 

 

Cél: a magyar prevenciós/egészségfejlesztő szolgáltatások, programok  
minőségi javítása,  fejlesztése, jó gyakorlatok azonosítása, átvétele,  
esélyteremtő szerepének javítása.  
  
2 célcsoport 
  
1. célcsoport:  
- (közép)iskolai korosztály 
-fogvatartotti populáció 
-színterek célcsoportjai 
- szenvedélybetegek terápiás programokban 
  
2. célcsoport 
- fentebbi célcsoporttal foglalkozó szakemberek 



KUTATÁS 

 

  

-összehasonlító elemzés a 4 területen (4 fejezet, a műhelymunkák is így  
épülnek fel, továbbá ezzel kapcsolatosak a tanulmányutak is) 
  
- 100-100 fős szakember minta (kérdőív, 10-10 interjú) 



TARTALOM 

1. iskolai egészségfejlesztő/drogprevenciós programok beazonosítása,  
jó gyakorlatok, helyzetkép stb. (3 db műhelymunka, 1 db tanulmányút,  
1 db kompetencia fejlesztés) 
  
2. ftt-i célcsoport egészségfejlesztése/drogprevenciója a bv.ben  
(helyzetkép, jó gyakorlatok beazonosítása, megosztása ) 
(3 db műhelymunka, 3 tanulmányút, 1 kompetencia fejlesztés) 
  



TARTALOM 

1. iskolai egészségfejlesztő/drogprevenciós programok beazonosítása,  
jó gyakorlatok, helyzetkép stb.  
  
Tanulmányút (2018. 09. 20.): HEJŐKERESZT, KIP-modell (Komplex Instrukciós Program) 
„jó gyakorlat”:  
-differenciált, nem rutinszerű feladatok 
-nyitott végű feladatok (több megoldás) 
-heterogén csoportok, szerepek változása 
-felelősség megosztása (csoportmunka) 
-tanár irányító szerepének átruházása a tanulókra 
-„Mindenki talál olyan feladatot, melyet maradéktalanul el tud végezni.”  
-„Nincs köztetek olyan, aki mindenhez tökéletesen ért.” 
 



TARTALOM 

További  témák, „jó gyakorlatok”  iskolai egészségfejlesztés területén:  
-alternatív konfliktuskezelés, resztoratív módszer (Magyarország) 
-a szociális munka eszköztárából: csoport, valamint egyéni, család- és párterápia 
interaktív műhelyek 
-pszichodramatikus elemek (kiemelten Románia) 
-felépült szenvedélybetegek megosztása 
-ismeretterjesztés 
-kompetencia fejlesztés 
-közösségformálás 
-önkéntesek képzése, kortárs/sorstárképzés 
-prevenciós táborok (intenzív együttlétek, alternatív/szabadidős programok) 
-érzékenyítés, információk eljuttatása (szülők iskolája, gyülekezeti bemutatók) 
-internet mint lehetőség 
-inkluzivitás /szenzitivitás erősítése a pedagógusképzésben (kiemelten Szerbia) 
-erőszak, bántalmazás, zaklatás, bullying, mobbing, stb. – a lelki egészség része ennek 
megelőzése 
-interaktivitás a prevencióban – kiállítás (Köztes Átmenetek, Metamorphozis) 
 



TARTALOM 

 
 
Felmerülő témák, „jó gyakorlatok”  iskolai egészségfejlesztés területén:  
-internetfüggőség, a 21. század nagy kihívása 
-zaklatás a világhálón 
-szexuális zaklatás, szexuális bántalmazás, családon belüli erőszak megelőzése mint a 
lelki egészség és így a prevenció része 
-szexedukáció 
-kapcsolatfüggőség megelőzése 
-a gamification lehetősége (pl. társasjáték: Lájkvadászat, a VSA saját fejlesztésű 
társasjátéka, stb) 
-egyéb eszközök (pl. ún. macis kártya az érzelmek kifejezésére, tudatosítására) 
-a coaching mint szemlélet/módszer/eszköz lehetősége 
 
konkrét iskolai prevenciós programok áttekintése, megvitatása (készült:  
Magyarország) 
szexuális zaklatás, szexuális bántalmazás, családon belüli erőszak megelőzése mint a 
lelki egészség és így a prevenció része (készült: Szerbia).  



TARTALOM 

 
 

2. ftt-i célcsoport egészségfejlesztése/drogprevenciója a bv.ben 
 
-tanulmányutak: Kalocsai Fegyház és Börtön, Állampusztai Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet, állampusztai és solti objektum, Bács- 
Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet, Kecskemét 
 
-speciális körletek,  drogprevenciós lehetőségek, ajánlások 
kidolgozása 
 
- módszerek: művészetterápia, irodalom- és meseterápia, digitális 
kompetencia fejlesztés 



TARTALOM 

 

 

3. színtér szempontú megközelítés (fő színterek áttekintése,  
beazonosítása, jó gyakorlatok beazonosítása, leírása, megosztása, stb.)  
(3 db műhelymunka, 5 db tanulmányút) 
  
4. szenvedélybetegek reszocializációja/reintegrációja/rehabilitációja  
(helyzetleírás, feltérképezés, jó gyakorlatok, stb.) 
(3 db műhelymunka, 3 db tanulmányút) 



HIPOTÉZISEK 

 

  

1. Az egészségfejlesztési/drogprevenciós programok nem 
hatékonyak Magyarországon. Minősített programok 
elvárása – de nem ez alapján döntenek az iskolák. 
Bonyolult az eljárás.  

  
2. A magyar bv.ben a drogprevenciós programok ad hoc 
jellegűek, nem biztosított a folyamatjelleg, a szakemberek 
kompetenciája hiányos.  



HIPOTÉZISEK 

 

3. Több színtér központú program van jelen párhuzamosan,  
ezek minőségbiztosítása nem megoldott.  
  
4. Szenvedélybetegek re-programjai kis mértékben 
fókuszálnak a munkaerő-piaci és a transzverzális 
kompetenciára, az oktatásra/képzésre.  



MÓDSZERTAN  

 

- dokumentum elemzés 
- műhelymunkák 
- tanulmányutak 
- kompetencia fejlesztés (tréning) 
- tudásmegosztás, jó gyakorlatok cseréje 
- kérdőív + 10-10 fős interjús kvalitatív kutatás 



INDIKÁTOROK 

  

 

- 5 partnerszervezet 
- tanulmányúton résztvevő szakemberek száma: 40 (43) fő 
-partnerség keretében megvalósuló programok száma: évi 10 db 
 (ebből évi 6 db a műhelymunka, 4 db a tanulmányút) – total a 2 
év alatt: 24 db 
- kutatás (100-100 fős mintán) - kutatási összegzés (120 000 
karakter) 
- módszertani összegzés, ajánlás kidolgozása (120 000 karakter) 



KAPCSOLAT 

 

  

 

 
www.valtosav.hu 
http://www.valtosav.hu/transzporter/index.html 
 
alapitvany@valtosav.hu 
 
 
Mészáros Mercedes 
70-362-7263 

http://www.valtosav.hu/
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VÁLTÓ-SÁV ALAPÍTVÁNY 

 

 

  

 



KÖSZÖNÖM  

A FIGYELMET! 


