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Tárgy: Pályázati elszámolás

2016. évi drogmegelőzési és kortárssegítő
tábor
Tisztelt Elnök Úr!
Alapítványunk a 2016 évi prevenciós pályázati keretből 700 ezer forint támogatást
kapott, 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)

Vác, 2016. január 14.

Vác
Vác Márc. 15. tér 11. Tel:36 30 921-3924 Mail:birogyorgy@yahoo.com

Város Környezetvédelméért Alapítvány
Bíró György

Az alapítvány képviselője

1. sz. melléklet

2016. évi drogmegelőzési és egészséges
életmód ifjúsági tábora

Szakmai beszámoló
Ismételten sikeresen valósítottuk meg a drogmegelőzési és egészséges
életmód ifjúsági tábort. Minden fontos eseményt összefoglaltunk a
felkészüléstől a táborozásig.
Így egyszerűen áttekinthető a programunk, amire az idén is 30 diákot
vittünk magunkkal és a diák és felnőtt segítőkkel, a Balaton partján,
Káptalanfüreden táboroztunk.
Kik jöhettek a táborba?
Az évente megrendezett táborainknak egyre nagyobb a népszerűsége, ugyanakkor
csak 30 diák táboroztatására van lehetőségünk. Ezért a résztvevők kiválasztását az
idén is rajzpályázat segítségével végeztük.
Nem csak a váci iskolák tanulóinak adtunk lehetőséget, hanem
a környékbeli iskolákból is pályázhattak. A pályamunkák
elbírálásakor nem csak azok művészeti értékét, hanem a
bennük lévő ötletet, fantáziát is értékeljük. Az egyes
iskoláknak azokban az esetben, ha megfelelő mennyiségű és
színvonalú pályázatokat adnak be, igyekszünk úgy zsűrizni,
hogy iskoláikból részt vehessenek a táborban. Így a résztvevő
iskolák mind képviseltethetik magukat a pályázatok során.
A képzőművészeti pályázatot természetesen a drogmegelőzés,
a természetvédelem, és a baleset megelőzés témakörében
hirdetjük meg. A témák közül a pályázó diákok választhattak.
A beadott pályamunkák közül a legjobbakat képzőművész
segítségével választjuk ki. Garai Nagy Norbert festőművész évek óta segít a
pályamunkák zsűrizésében. A kiválasztásban a tábor szervezői is részt vettek.
A pályamunkák közül nem csak a 30 legjobbat
választottuk ki, hanem azok munkájukat is, akik
még szóba jöhettek akkor, ha a kiválasztott
pályázók valamelyike nem tud részt venni a
táborban. Ez az idén is előfordult.
Több mint 250 pályamunkát dolgoztunk fel. 9 váci
(Petőfi, Radnóti, Árpád, Karolina, Juhász, Földvári,
Simon, Pivár, Chászár iskolák) és 13 Vác környéki
iskola (Verőce, Nagymaros, Kismaros, Zebegény,
Szokolya, Kóspallag, Sződ, Sződliget, Göd, Kosd,
Dunakeszi, Váchartyán, Vácduka) diákjai pályáztak a programra.
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A pályázás során lehetőséget adtunk a fogyatékkal élőknek is. Így évek óta részt
vehetnek a táborainkban a speciális iskolák (Simon, Pivár), illetve a hallássérült
iskola (Cházár) diákjai. A tábor szervezése során olyan pedagógusok munkáját is
igénybe vettük, akik a fogyatékkal élő diákokkal való foglalkozásban szakértelemmel
rendelkeznek, illetve jeltolmács is segíti munkánkat a hallássérült gyerekekkel való
kommunikáció érdekében.
Korosztályok és lehetőségek
A táborok korosztályai a közép és általános
iskolások. Az idén a mind az általános és a
középiskolásokat is táboroztattuk. Az általános
iskolások közül a 6-7, osztályosok pályázhattak a
középiskolások között nem volt megkötés. A
középiskolások táboraiba az egyetemista segítők is
helyt kapnak, ahogyan az általános iskolásokat is
elkísérik a középiskolás segítők, akik ez elmúlt
években maguk is általános iskolásokként részt
vettek a programokon.
A pályamunkák és a nyertesek közzététele, felkészülés a táborra
A Madách Imre Művelődési ház aulája ad
lehetőséget évtizedek óta a pályamunkák
kiállítására. A kiállítás megnyitóján került sor a
pályázat nyerteseinek kihirdetésére, majd ezt
követően a táborozókkal való egyeztetésre. Az
eredményhirdetésen bemutatkoznak a tábor
szervezői és azok a szakemberek, akik a gyerekeket
elkísérik és a foglakozásokat tartani fogják. A
nyertes pályázók szüleikkel, tanáraikkal érkeznek,
akik megismerkedhetnek a pályázatot követő tábor programjaival, a programok
részleteivel. Ekkor indul el a felkészülés a táborra.
A tábor előkészítése
A tábor előkészítése három fontos feladatot rejt
magában. Először is meg kell találni a megfelelő
táborozási lehetőséget és el kell tervezni a tábor
programjait. Meg kel találni a segítőket, akik
hajlandóak az idejüket a táborban tölteni,
programokat tartani és felelni a gyerekekést. Egyre
kevesebb ilyen pedagógus található. Fel kell
készülni az időjárás változása miatti program
alternatíváira. Biztosítani kell a táborba való
biztonságos lejutást.
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Fontos feladat a tábor résztvevőinek egyeztetése, akik az indulás napjáig
változhatnak, és a tartalékokat is számba kell venni ezen okok miatt. Hiszen csak a
megfelelő létszámmal optimális rendezni a programot.
A tábort az iskola utolsó hetében tartottuk, amikor már a gyerekek túl vannak az év
végi jegyek zárási időszakán, de még a nem széledtek szét vakációzni.
Utazás a Balatoni táborba
Az utazást a Pest Megyei Baleset Megelőzési
Bizottság segítségével oldottuk meg. Bozsó Zoltán
tábornok segítségével a gyerekeket a rendőrség egyik
készenléti busza szállította a táborba és vissza. Így a
szülők is nyugodtak voltak a gyerekeik miatt.

A tábor
Az idén is a kisebbekkel is a Káptalanfüredi Ifjúsági
Táborban táborozunk. Ez megfelel az elvárásoknak,
és belefér a költségvetésbe. Egyre kevesebb ilyen
táborral lehet számolni. A tábor étkeztetése nem
tartozik az erősségek közé, így a gyerekeknek
vacsora kiegészítést kellett biztosítanunk. Ha ezt
nem az általuk kedvelt csipszből és édességből
tudjuk biztosítani, akkor ez is hozzájárulhat a
program sikeréhez.
„Őrangyal” program
A tábor kezdetén nem csak bemutatkoznak
egymásnak a táborozók, akik általában nem ismerik
egymást, hanem 5 csapatot is alkotnak, akik együtt
fogják végezni feladataikat a programokon. Ezen
felül mindenki húz egy nevet a tábor lakói közül,
akinek nevét nem árulhatja el. A kihúzott
személynek ő lesz az őrangyala, aki észrevétlenül
segíti a munkáját a programokon. Nem szabad
felfedni, hogy kit segítenek. Ez csak a tábor zárásakor derülhet ki, amikor
mindenkinek lehetősége lesz kitalálni, hogy ki is volt az ő őrangyala. Az őrangyal
program a gyerekek egymás iránti felelősségét növeli.
Jelmezes színi előadások
A csoportok készülnek a leglehetetlenebb mégis
tanulságos történetekkel, melyeket, arc és hajfestéssel
adnak elő.
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Az előadások keretében gyakorolhatják a gyerekek az élőszóban való kommunikációt,
melyet az okos telefonok sikeresen feledtetnek.
Bátorságpróba
Ami éjszakai túrát rejt magában (biztonságos
körülmények között, rendőreink kísérőinkkel), ahol a
csapatoknak az éjszakában együtt kell tájékozódniuk,
feladatokat megoldaniuk. A feladatok megoldása
terén felnőtt segítség nélkül magukra vannak utalva,
ami nagy fegyelmet és kitartást követel. (A program
után garantált a pihenés.)
Drogmegelőzési, addiktológiai foglalkozások
Drogmegelőzés témakörben több előadásra is sor
került. Van amit worshop formában pszichiáter
segítségével tartunk, az előkerülő problémák
megbeszélésével. Itt nem csak a drogok, hanem a
függőséget okozó tevékenységek, játékszenvedély,
internetfüggőség
is
előkerül.
Ezeknek
a
foglalkozásoknak a szakmai vezetője Dr. Silling
Tibor volt.
Klobusitzky György, a Nemzetvédelmi Egyetem
tanára interaktív drogmegelőzési előadásokat tartott, ami elsősorban a
drogfogyasztás veszélyeivel és az elkerülés lehetőségeivel ismertette meg a
táborozókat.
Baleset megelőzés
A már említett a Pest Megyei Baleset Megelőzési
Bizottság a tábor során interaktív előadásokkal vett
részt a gyerekek felkészítésében a balesetmentes
közlekedés terén. Az előadók egyike (Dobrocsi
Gábor) Maga is táborozóként kezdte a programot
évekkel ezelőtt.
Bozsó Tábornok is részt vett a gyerekek
felkészítésében, ahol játékos formában ismerhették
meg a helyes közlekedést.
Motorcsónakozás a vízi rendőrség megismerésével
Évek óta a táboraink legvonzóbb programja a
Tihanyi vízirendőrök bemutatkozó előadása és az azt
követő motorcsónak bemutató. A Balaton két
leggyorsabb rendőrhajójával üldözéses bemutatón
vehetnek részt a táborozók, ahol maguk is vízre
szállnak a rendőrökkel, és visítva ugrálnak a
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hullámokon a csónakokkal.
Természetvédelmi, környezetvédelmi foglalkozások
A természetvédelmi foglalkozásokra Bíró György
vezetésével a Köcsi-tó körüli tanösvényen került sor,
ahol a gyerekek megismerkedhettek a természet
elemivel, élővilágával és azok védelmével. A
csoportoknak természet ismereti, elemző feladatokat
kellett megoldaniuk a terepen, amiről be kellett
számolniuk kiselőadás formájában.
Egészséges életmódra nevelés foglalkozásai
Melynek keretében Bíró Andrea és Selmeciné
Simonfi Edit nem csak előadásokat tartottak,
hanem csoportonként gyümölcsök és egészséges
alapanyagok
segítségével
gyümölcstortákat
sütöttek. Nem csak az ízletes torta, hanem a
kendőben és kötényben végzett munka is megtette
a hatását, mely a tábor feledhetetlen színfoltjának
bizonyult.
Bíró-Sturcz Anita vezetésével olyan kóstolási
feladatokat kellett a táborozóknak megoldaniuk,
ahol a bio, (természetes) és a boltban kapható
tartósítószerrel készített termékeket kellett
bekötött szemmel kiválasztaniuk, melyeket később
elemeztek,
és
maguk
is
megtanultak
gyümölcsjoghurtot és egyéb olyan termékeket
készíteni, melyek tartósítószerek nélkül is
elkészíthetők és egészségesebbek.
Sport
Az előadások, foglakozások után lehetőség nyílt a
táborban
a
sportolásra,
(Foci,
kézilabda,
kosárlabda). A gyerekek nagy lelkesedéssel tanulnak
bele a táborozók örökös játékába, a számháborúba)
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Fürdőzés
A táborozók biztonságos körülmények között zárt
strandon a kísérőkkel együtt fürdőznek, és velük
együtt jönnek is ki a Balatonból, ami bármilyen
hideg, mégsem maradhat el a fürdőzés. A strandon
röplabdázással folytathatják s sportprogramot.

Kézműves és művészeti foglalkozások
Mindenki az őrangyalának kézműves foglalkozások
keretében készíti el ajándékát.
A kézműves foglalkozások a gyerekek művészeti
képzését is jelenti, hiszen ide olyanok pályáztak
képzőművészeti alkotásaikkal, akik fogékonyak a
művészetek iránt. Igyekszünk évről évre olyan
fogalakozásokat
tartani,
amiknek
termékeit
hazavive
ajándékként
odaadhatják
és
mintadarabként
megtaníthatják
társaikat
elkészítésére.
Vetélkedők
Nincsen tábor vidám vetélkedők nélkül, melyeket a
középiskolás segítőink segítségével valósítunk meg
ügyes feladatokkal sok nevetéssel.
A táborozó csoportok az egész program alatt
vetélkedtek egymással. A legügyesebbeknek a
támogatóink segítségével ajándékokat is kaphattak
a tábor zárásakor tartott értékelő során.

Élő zene
A táborba az idén a Strófa zenekar jött el, akik a
táborozóknak megzenésített verseket adtak elő,
esetenként olyanokat is, amiket az iskolában ők már
megtanultak. Ez az előadás a napi zenei kínálat
mellett rendhagyó, égis a gyerekek nagyobb
érdeklődéssel fogadták, minta rádióban oly sokat
ismételt dalokat.
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Tanulságok
Mind
az
általános
és
középiskolás
táboroztatásban
alapítványunknak
nagy
gyakorlata van és az együttműködő partereink
is mintaszerűen végzik feladatukat. Nagy
energiával jár a táboroztatás, de megéri, mert a
táborozók, ha hazamennek, társaiknak,
szüleiknek továbbadják, amit tanultak, és ez
egy biztosabb tipp a jó ügy továbbadására, mint
bármilyen tömegkommunikációs lehetőség.
Általános iskolásainknak azért is van nagy
szerepük, mert nem ismeretlen diákokkal kezdhetjük csak el a középiskolás kortárs
segítő programjainkat.
Élet a táborok után
A táborban tanított nevelt gyerekekkel
továbbra is tartjuk a kapcsolatot és az ősz során
is tréningeket, közös programokat évzáró estet
szervezünk nekik.
Az év utolsó negyedében mentősök segítségével
életmentő oktatásokat tartottunk a fiataloknak
és a Mikulásfutáson ezt élesben a mentős
kollégákkal gyakorolhatták. Szerencsére csak
kisebb szédüléses eseteknél volt szükség a
segítségükre.
Nagyon fontosnak tartjuk a kapcsolattartást, mert a generáció növekedésével egyre
komolyabb feladatoknak kell megfelelniük, míg kortárssegítőként középiskolás és
egyetemi éveikben már társaikat taníthassák, képezhessék.
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2 sz. melléklet.

2016. évi drogmegelőzési és egészséges
életmód ifjúsági tábora
2016. évi prevenciós pályázatának elszámolása
felhasználása az egészséges életmód táborozásra
és kiegészítő programokra
Megpályázott összeg:700eFt
Megnevezés
1. Diákok szállítása busszal
2. Táborozás (szállás étkeztetés)
3. Kézműves foglalkozások kellékei
4. Prevenciós Előadások tartása
5. Diákok szállítása busszal
Prevenciós végösszeg

Pénzügyi elszámolás

Vác. 2017. január 5.

költség

127 000,00 Ft
460 200,00 Ft
28 371,00 Ft
200 660,00 Ft
40 000,00 Ft
856 231,00 Ft

Sorszám

793015
1332358
867
1931683
619591
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