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Tisztelt Elnök Úr! 

 

Alapítványunk a 2016 évi prevenciós keretből 700 ezer forint támogatásban 

részesült, melyről mellékeljük a szakmai és a pénzügyi beszámolót. 

A támogatást ezúton is köszönjük.  

Örülünk, hogy az önkormányzat drog prevenciós pályázatot hirdetett és ebben 

a civilszervezetek lehetőséget kaptak. 

Mellékletek:  

 A drogmegelőzési és kortárssegítő táborának szakmai beszámolója  

(1. sz. melléklet) 

 A drogmegelőzési és kortárssegítő táborának gazdasági beszámolója (2. 

sz. melléklet) 
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1. sz. melléklet szakmai beszámoló 

 

2016. évi középiskolások kortárssegítő 

programja, drogmegelőzési ifjúsági fórum 
 

Szakmai Beszámoló 

 

Nagy lépés a kortárssegítő programjaink terén 

 

Az elmúlt években a váci középiskolák 

tanulóinak bázisán alakítottuk ki a kortárssegítői 

stábot, szólítottuk meg a diákokat. 

Az idén novemberben Ipolyság testvérvárosunk 

drogmegelőzéssel foglalkozó civilszervezetével 

vettük fel a kapcsolatot, akik nyitásként 

meghívtak minket a magyar és szlovák nyelven 

az ottani felvidéki magyar és szlovák diákoknak 

tartott Tolerancia konferenciára. 

A konferenciát Révész Angelika szervezte, akivel már évekkel ezelőtt is 

szerveztünk közös testvérvárosi programokat a föld Napja keretében. 

Vácról a Madách Imre gimnázium, a Boronkay György középiskola és az I. 

Géza király közgazdasági szakközépiskola tanulóinak delegációja vett részt a 

programon, ahol fel is szólaltak a konferencia plenáris részén, és aktív szereplői 

voltak a workshopoknak (műhelymunkáknak). 

A konferenciának a váci diákokon kívül 

meglepetésünkre volt még váci vonatkozása, 

ugyanis „A tolerancia az emberré válás 

feltétele” címmel Beer Miklós Váci püspök is 

előadást tartott. Az előadás után a diákokkal 

közös együttgondolkodáson beszélhették át az 

előadás fontos kérdéseit, mely a diákok 

számára nem csak tanulságos, hanem élmény dús eszmecserének bizonyult. 

Nagyon örült Miklós Atya, hogy a két város diákjai aktív és nem csk protokolláris 

kapcsolatot létesítettek. 

A 2017-es évben szeretnénk továbbgondolni az ipolysági testvérváros 

kortárssegítőivel kialakított kapcsolatot, szeretnénk őket Vácra visszahívni 

hasonló diákoknak szóló kortársképzésre. 
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A kortárssegítők kivonultak a csattogó völgybe 

 

Az elmúlt évek váci drogmegelőzési fórumait 

követően úgy döntöttünk, hogy az idén ősszel 

kivonulunk a természetbe és a diákokkal ott 

tartjuk meg a kortárssegítők fórumát, képzését. 

A képzés előadóinak nem nagy távolság a 

Verőce melletti tábor, míg a diákoknak, akik 

együtt érkeztek végig részt kellett venniük a 

programon, végig, együtt kellett működniük. A 

programok hivatalos részei utáni esti programok újabb lehetőséget adtak 

egymás megismerésére, ismerkedésre, együttgondolkozásra. A Verőce melletti 

csattogó völgy bizonyult a legoptimálisabb helynek, ahol több mint 70 

kortárssegítő diák jelenlétében rendeztük meg a programot. 

A szakmai program mellett lehetőség nyílt a természetjárásra, és az esténkénti 

kikapcsolódásra, közös éneklésre, zenélésre, de a drogprevenciós képzésé volt 

a fő szó. 

Ezen a hétvégén vetettünk számot az év során 

megrendezett programjainkról, és terveztük el a 

2017 évi rendezvényeinket, feladatainkat. 

A diákokkal számos olyan felnőtt is eljött, akik az 

év során feladataikat koordinálják. Most ők is a 

csoportmunkák aktív részeseiként segítették a 

programot. Természetesen nem vezetőkként, 

mert az most a diákok feladata volt, hanem aktív segítőként, akik akkor szólnak 

közbe, ha nem halad előre a program. 

Az esti programok hangulatában sokat segített 

Tornai Gábor aki az egyházmegyei ifjúsági 

programok egyik szervezője és a Krokodil 

zenekar gitáros énekese. 

A természetjárás nem csak a felnőtteknek, 

hanem a diákoknak is kihívást jelentett. Jelezve 

azt, hogy a városban élő emberekre ráfér a 

természetben való tartózkodás a túrázás, a 

növényekkel és az állatokkal való együttlét. 
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A programról és annak elemeiről 

 

A kortárssegítő programokat már több mint 20 

éve rendezzük városunkban és felkérésre más 

településeken is. A programnak, ami a 

drogmegelőzés, egészséges életmód, 

természetvédelem, baleset megelőzés 

témaköreiben érdekelt, két alapvető célja van: 

 

 

 

 

1. A drogmegelőzés, egészséges életmód, környezetvédelem 

témakörökben felkeresni és felvilágosító tevékenységet végezni a város 

különböző korosztályainak, oktatási és civil szerveződéseknek. 

2. A tevékenység animátorainak a „kortárssegítőknek” a beszervezése, 

képzése. 

 

Mindkét feladat egybefügg, hiszen az 1. pontban jelzett tevékenységet a 2. 

pontban szereplő kortárssegítők segítségével valósítjuk meg. 

Természetesen ahány korosztálynak a képzését vállaljuk fel, annyi fajta 

megközelítést kell találnunk, és olyan módszereket kell keresnünk, melyre az 

adott korosztály befogadó képes. 

Így a program során is az alábbi célokat tűztünk ki: 

 

 Meg kellett találnunk a célközönséget 

 Csoportosítani kellett az egyes korosztályokat a szakmai tevékenység 

megvalósítása terén 

 Meg kellett találnunk az egyes korosztályok szintjeinek megfelelő 

szimpatikus témaköröket megközelítési lehetőségeket. 

 Ki kellett dolgoznunk az éves tevékenységi tervet a meglévő 

támogatások tükrében 

 Közben a kortárssegítők képzését is folyamatosan frissíteni kellett, illetve 

a lemorzsolódás miatti pótlást is szem előtt kellett tartanunk. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 Bíró György 

                                                                                                                          Az alapítvány társelnöke  
 

Egy csapat, akiket a fiatalok elfogadtak 
Egy program, amiben a fiatalok szívesen részt vesznek 

Kortárssegítők képzése 

 

Mielőtt még az egyes korosztályok, 

csoportosulásokat figyelembe véve a nevelő 

tevékenységről beszámolunk, meg kell 

említenünk, hogy a középiskolás generáció a 

legalkalmasabb a kortárssegítői feladatokra, 

így gyakorlatilag az ő képzését úgy végeztük, 

hogy bennük a nem csak egy korosztályt, 

hanem a kortárssegítőket is láttuk, akik talán 

jövőre már újabb diákok képzését fogják folytatni.  

A kortárssegítőknek egy nagy részével már az általános iskolások fórumain 

elkezdünk dolgozni, hisz belőlük válhatnak a segítők középiskolás korukra. 

A kortárssegítők az elmúlt időszakban az alábbi váci középiskolákból tevődtek 

össze 

 

 Boronkay Műszaki Középiskola 

 Madách Imre Gimnázium 

 Táncsics Mihály Mezőgazdasági szakiskola 

 Bernáth Kálmán Kereskedelmi Szakközép Iskola 

 1. Géza Király Közgazdasági szakközépiskola 

 

Az iskolák nyitottságától és az ott működő 

diákönkormányzattól, illetve diák 

önkormányzatért felelős pedagógustól függ, 

hogy tudunk e foglalkozni az ottani tanulókkal. 

Természetesen vannak iskolák, ahol a 

drogmegelőzést nem tartják olyan fontos 

dolognak, amivel foglalkoznunk kellene, illetve 

vannak, ahol nem tudják felvállalni a tanítás 

utáni foglalkozást a nagymennyiségű 

gyerekkel. Itt meg kell jegyeznem, hogy ez a feladat önkéntes és ingyenes. 

Ezért a pedagógusoknak csak egy kis része az, aki a munka mellett még ezt is 

bevállalja. 

Természetesen, ha az iskolák felé szimpatikus és végrehajtható, sőt a fiatalok 

által kedvelt programmal közelítünk, akkor nagyobb a siker. 

 

Kapcsolattartás a kortárssegítőkkel 

 

Annak érdekében, hogy a segítők ne széledjenek el, ne unjanak bele, 

folyamatos kapcsolattartásra van szükség, melyben a diák önkormányzati 
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összekötő pedagógusoknak is nagy szerepük van. Ezért az idén is nagy szerepe 

volt a csapatépítő tevékenységeknek, és a szakmai képzési programoknak. 

A programokat egy-egy középiskolában tartottuk, ahová a többi iskola 

kortárssegítőit is invitáltuk. 

Ezeknek jó része a szakterület a drogmegelőzés témakörben tartott előadások. 

 

Drogmegelőzési előadások tartása középiskolákban 

 

Kétségtelen, hogy a szakmai előadások között 

Klobusitzky György előadása volt a 

legnépszerűbb, aki, performance jellegű 

interaktív előadások keretében látványosan jut 

el a célközönség gondolkodásáig. Nem csak 

drogmegelőzés, hanem a balesetvédelem 

terén is virtuóz előadásokat tart a 

Nemzetvédelmi Egyetem tanára.  

 

 

Az előadásokat követő csoportos foglalkozások 

 

Az előadások anyagait segítenek feldolgozni a 

csoportos foglalkozások, tréningek, amelyek 

sokszor egyszerre 2-3 helyszínen zajlanak a 

szakma trénerekkel. Itt felváltva folyik a 

kortárssegítők szakmai képzése, és a trénerré 

való képzése is. Az egyiket, hogy megértsék, a 

másikat, hogy tovább tudják adni az üzenetet. 

 

 

Korosztályok és feladatok 

 

Mint ahogyan említettem, a különböző 

korosztályoknak más és más módszerekkel kell 

megközelítenünk a problémák, a megfelelő 

témaköröket. Az alábbiakban ezeket a 

programokat mutatjuk be, amiket az egyes 

korosztályoknak, az elmúlt évben prezentáltunk. 
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Az elmúlt évben alábbi csoportokkal volt lehetőségünk foglalkozni: 

 Óvodások 

 Speciális általános iskolás alsós gyerekek 

 Általános iskola alsós diákok programjai 

 Általános iskola felsős gyerek 

 Középiskolások 

  

Óvodás programjaink 

 

Évről évre hasonló, de más és más programokat 

választunk, a gyerekek részére. Az elmúlt évben 

a természetvédelem terén a madárvédelem 

került előtérbe, amikor a kortárssegítőkkel olyan 

interaktív előadásokat tartottunk, ahol nem csak 

a az éltető vízzel, a madárvilággal, hanem azok 

védelmével is megismerkedhettek a legkisebbek. 

 

 

Az egészséges életmód keretében az 

óvodapedagógusok segítségével természet 

közeli „bio” élelmiszerekből készült finomságokat 

kóstolhattak a gyerekek. Esetenként először 

találkoztak olyan zöldségekkel, gyümölcsökkel, 

illetve azokból készült finomságokkal, amit talán 

nem felejtenek el és a gyorsételek mellett 

keresni fognak. 

 

Speciális általános iskolások programjai 

 

Nem csak a név, hanem a foglalkozások is 

speciális felkészülést és több kis csoportot 

igényelnek, a gyerekek szórt figyelme miatt. Az 

elmúlt évben ennek a korosztálynak fánksütő és 

kézműves foglalkozást tartottunk, mindkettő a 

farsang időszakára lett tervezve. A gyerekek 

befogadók voltak és a speciálisan készült 

segítőink és természetesen a 

szakpedagógusaink segítségével sikerült 

maradandó élményeket és ismeretanyagot biztosítanunk nekik. 
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A farsangi kézműves foglalkozásba nem csak 

az alsó tagozatosokat, hanem a nagyobbakat 

is sikerült bevonnunk. Az elkészült a jelmezekkel, 

álarcokkal felvonulást, farsangi ünnepséget 

tartottunk. A programokon a szellemileg 

fogyatékos gyerekkés a hallássérültek is részt 

vettek. 

 

 

Az általános iskola alsó tagozatos gyerekeinek programja 

 

Ennek a generációnak az energia 

megismerését, hasznosítását és azzal való 

takarékoskodás megismertetését tűztük ki célul. 

A foglalkozások mindegyikét a kortárssegítők 

tartották az iskolás csoportoknak. Az idén az 

Árpád Fejedelem, a Petőfi és a Földváry Károly 

általános iskolákban tartottunk interaktív 

előadásokat. 

 

 

Általános iskola felső tagozatosainak programja 

 

Bármilyen meglepő, már az általános iskola 

felsősei is igényt tartanak a drogmegelőzési 

előadásokra a tanáraik szerint, hiszen már ezt a 

korosztályt is megtalálták a terjesztők, akiknek 

az az érdekük, hogy minél több fogyjon, minél 

korábban rászokjanak a drogokra. Az Árpád 

fejedelem Általános Iskolábam tartottunk 

interaktív előadásokat és azt követő csoportos beszélgetéseket. A következő 

évben a Juhász Gyula Általános iskolában folytatjuk felvilágosító prevenciós 

tevékenységünket. 

 

Az általános iskolásoknak a föld napi kerékpáros 

programján vállaltunk drog prevenciós 

állomáshelyet, ahol a kortárssegítők 

segítségével a diákok játékos módon adhattak 

számot ismereteikről. Ezen az állomáshelyen 

megfordult valamennyi váci és Vác környéki 

általános iskola csoportja. 
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Középiskolások drog prevenciós és egészséges életmódra nevelő 

programjairól 

 

A középiskolások esetében a kimondottan 

kortárssegítőket nevelő, fejlesztő programokról, 

már írtam, de emellett a kortárssegítőink ezt a 

generációt is megkereste interaktív 

programokkal.  

Erre jó példa volt a diákpolgármester választás, 

ahol a polgármesteri címért küzdőknek számot 

kellett adniuk a drog prevenciós ismereteikről is. 

Az évről évre újonnan alakuló diákönkormányzattal jó kapcsolatot alakítottunk 

ki. 

 

A legmeghökkentőbb témákat kell találnunk 

ahhoz, hogy a középiskolások érdeklődését 

felkeltsük. Ilyen volt a hulladékokból készített 

ruhák divatbemutatója, mely gondolkodtatásra 

késztette a középiskolásokat a számunkra 

feleslegessé váló hulladékok 

újrahasznosításával kapcsolatos elképzelések 

terén. 

 

 

 

A kísérletezés, a kutatás is a fiatalok egyik 

érdeklődésre számot adó területe, melynek 

segítségével sikerült csoportokat a természet 

megismerése érdekében végzett kutatásokra 

rábírni a deákvári vízfogó árnyas fái alatt. 

kutatásaikat, eredményesen kutatódiákokként, 

vitték tovább szaktárgyi versenyekre. 
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Reméljük, a következő évben ismét kapunk lehetőséget 

ahhoz, hogy kortárssegítőink ismét bevonják a 

fiatalokat a drogmegelőzés, a természetvédelem, az 

egészséges életmód és a baleset megelőzés 

témakörébe. 

 

 

 

 

 

Vác, 2017. január 5.  
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Vác. 2017. január 5.                               

Az Egészséges Ifjúságért Alapítvány 
2016 évi prevenciós pályázati elszámolása 

Pályázott összeg: 700eFt 

 Megnevezés költség Sorszám 

1.  Csattogó völgyi szállás a kortársprogramon 126 000 7318545 
2.  Csattogó völgyi szállás a kortársprogramon 416 715 547701 
3.  Személyszállítás a kortárs programra 38 100 69550 
4.  Személyszállítás a kortárs programra 38 100 619549 
5.  Emblémázott pólók a kortársprogramra 65 278 65278 
6.  Irodaszer eszközök a programhoz 3 372 11800475 
7.  Személyszállítás testvérvárosi konferenciára 38 100 619594 

 Összesen 725 665 - 
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A másolat az eredetivel mindenben megegyezik. Vác. 2017. január 5. 
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