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ELŐZMÉNYEK 

 

 

1988-ban lakossági kezdeményezésre létrehoztunk Szolnokon, a Széchenyi lakótelepen egy 

Kismama Klubot. Később a szülők zöme munkába állt, így a nagyobb gyermekekkel kellett 

foglalkoznunk. 1995-ben létrehoztuk a KAMASZ-TANYA Ifjúsági Klubot, melyet 1998-tól a 

Kamasz Tanya GYIE megalapításával tartunk fent. 

 

Társadalmunk számára egyre nagyobb kihívást jelentenek a családi kapcsolat felbomlása, az 

intézményi kapcsolatok működésének hiánya és az élethelyzettel kapcsolatos valós 

szükségletek kielégítésének hiánya alapján (is) jelentkező norma/értékkonfliktusokkal terhelt és 

különböző, a család funkcióját helyettesítő kockázati színtereken, magánosan, vagy 

csoportosan, szubkultúrában megjelenő gyermekek és fiatalok 

 

 

A program szükségességének alátámasztása: 

 

Szükséglet:  Esélyegyenlőség hiánya  Igény: Közösségi-családi élet kialakítása 

        Megfelelő önképviselet 

        Információ és tudásigény 

        Értékek felszínre hozatala 

        Személyre szóló figyelem, törődés 

        Szabadidő hasznos eltöltése 

 

A Kamasz Tanya GYIE szolgáltatásait elsősorban Szolnok, élő sajátos nevelést igénylő, 

konfliktusos magatartású, valamint középsúlyos, súlyos, és halmozottan fogyatékos 

gyermekeknek, és fiataloknak nyújtja, akik ha a klub nem állna rendelkezésére, napközbeni 

szabadidejüket az utcán töltenék el. 

 

 

A programok létrejöttének körülményei: 

A napi kapcsolatnak köszönhetően, a fiatalokat érintő problémákat, életvezetésükben 

fellépő hiányosságokat, testi, lelki állapotukat kollégáink jól ismerik. A beszélgetések, 

foglalkozások során megfogalmazódott igényük a problémák kezelésére, közös tevékenységek 

megszervezésére. A programok nyitottak, s minden klubot látogató gyermek és fiatal 

csatlakozhat hozzá. A fiatalokat nagymértékben motiválja a közös élményszerzés és 

kikapcsolódás. 

 Érzelmi kötődésük a klubhoz erős, ezt a kötődést fokozza a biztonságot jelentő légkör, a 

támaszt nyújtó csoportvezetők személye valamint a pozitív élmények, s a tevékenységekben 

adódó gyakori sikerek.  

Kollégáink pedig a már több éves munka során többször megtapasztalták amint egy-egy 

fiatal a foglalkozásoknak köszönhetően szellemileg és lelkileg megerősödött, társadalmi 

beilleszkedése sikeres volt.  

Ismervén a fiatalok problémáit, egyesületünk munkatársai elkötelezettek a abban, hogy a 

lehető legtöbb segítséget megadják, a klubot látogató gyermekeknek és fiataloknak annak 

érdekében, hogy növekedjen önállóságuk, önbizalmuk, közéleti részvételük, s ezáltal 

javuljanak életesélyeik. 

 

 

 



ALAPELVEINK 

 

Gyermekközpontúság Az alternatív napközbeni ellátás nyújtása során alapelvünk, hogy 

tevékenységünk által közvetve vagy közvetlenül az ellátásban részesülő gyermekek 

gondozásának, nevelésének eredményességét és későbbi társadalmi beilleszkedésének 

sikerességét javítsuk.  

 

Együttműködés A Kamasz - Tanya Közösségi Ház törekszik Szolnok város önkormányzati, 

ifjúsági, gyermek, szociális és egyéb civil szervezeteivel való, együttműködésre. 

 

Nyilvánosság Az alternatív napközbeni ellátás szolgáltatási lehetőségeit, annak 

igénybevételének módját minden potenciális partnere számára nyilvánossá teszi. 

 

Esélyegyenlőség Az alternatív napközbeni ellátás szolgáltatásai minden partnere számára 

azonos feltételekkel vehetők igénybe.  

 

Egyénre szabott szolgáltatás A Kamasz - Tanya Közösségi Ház törekszik minden partnere 

felkérésének és igényeinek a lehető leginkább személyre (intézményre, intézményei egységre, 

munkacsoportra) szabott szolgáltatást nyújtani.  

 

Kommunikáció A Kamasz - Tanya Közösségi Ház törekszik a nyílt és világos 

kommunikációra, és megteremti annak feltételeit is, hogy a partnerei is szabadon élhessenek e 

lehetőséggel.  

 

Innováció: A Kamasz - Tanya Közösségi Ház nyitott a szakterülethez kapcsolódó innovatív 

módszerek és megoldások megismerése, megismertetése és implementálása iránt. 

 

A közösségi tér 

A tevékenységet 1995-ben egy 64 m2-es alagsori klubban kezdtük, egy fő társadalmi 

munkában tevékenykedő klubvezetővel. A klub heti 3 délután volt nyitva. A helyet kinőttük így 

tovább kellett lépnünk. 

2008-ban Szolnok Megyei Jogú Város, tartós bérleti szerződéssel a Kamasz Tanya Ifjúsági 

Klub, a kialakítandó közösségi, foglalkoztató-, fejlesztő- és módszertani központ működtetésére, a 

Kamasz Tanya Gyermek és Ifjúsági Egyesületrendelkezésre bocsátott a Széchenyi lakótelepen 

egy 227 m2 alapterületű felújításra váró ingatlant + a hozzá tartozó kertet/udvart.  

 

Az építkezés 
Multifunkcionális ifjúsági közösségi tér 

kialakítása veszélyeztetett gyermekek és 

fiatalok számára. ( Pályázat: ÉAOP-5.1.3 

Civil szervezetek infrastrukturális 

fejlesztése)       

2010. február 06-tól egy felújított, teljesen 

akadálymentesített 233 m2-es 6.5 millió 

forint értékű eszközökkel, berendezéssel 

rendelkező épületben működünk.  

A projekt összköltsége: 47 000 000,-Ft.  

A beruházáshoz 39 784 616,- Ft  EU-s 

támogatást nyertünk  

 

 



Az új épületben kialakított helyiségek 

 

Klubszoba 

Fejlesztő szoba 

Számítógépes terem  

(10 db gép+Net) 

Egészségügyi szoba 

Iroda 

Konyha 

Előkészítő 

Vizesblokkok:  

Mozgássérült fürdő, Wc   , Fiatalok részére Wc,   Nevelői Wc és zuhanyzó 

Öltöző 

Mosókonyha 

 

Humán erőforrás: 

Jelenleg 3 fő- 8 órában, 13 fő -7 órában és 2 fő -6 órában foglalkoztatott szakember segíti a 

munkát 

 

Kollégáink között van nonprofit manager, művelődésszervező, család konzulens, szociális 

asszisztens, tereptanár fejlesztő pedagógus, csecsemő és gyermekgondozó, gyógypedagógiai 

asszisztens rehabilitációs munkatárs, szociálpedagógus, pedagógus, egészségügyi szakápoló.   

 

 

 

Nyitva-tartás 

 

Hétfőtől - péntekig   7,00-20,00-ig        

 

Ezen belül: 

Fogyatékosok Nappali Intézménye:          7.00 – 16.00-ig 

 

Gyermekek alternatív napközbeni ellátása:         14.00 – 20.00-ig 

 

MINDEN  SZOLGÁLTATÁSUNK  INGYENES 

 

 

  

Sajnos a mi fiataljaink közül jó néhányan sok problémával találják szembe magukat:  

 A családokból eredő problémák; 

 családi szocializációból eredő személyiségkárosodás,  

 kóros deviáns minták,  

 családi rendszerhatások.    

 Társadalmi körülmények:  

 elszigetelődés (pl. korosztályi elkülönülés, szegregáció, fogyatékosok és 

családjaik) 

 értékhordozó programok hiánya  

 kortárs csoportok befolyása  

 stressz  

 



A terhelt családban élő gyermekeknél különösen, de az ifjúság körében általánosan is gondot 

okoz az adekvát érzelmi kifejezés, a szociális készségek alacsony szintje. A legtöbb hátrányos 

helyzetű fiatal gátlásokkal küzd, lakótelepi, iskolai beilleszkedésük nehezül.  

Kiközösítettek lehetnek. Ezeknek a gyerekeknek megtörténhet a minősítése, elkülönítése, 

kirekesztése. A fiatalok „fekete bárányok” válhatnak az iskolában.  

Meg-(el) ítélésük oka szubkulturális stíluselemek viselete, öltözködésük-viselkedésük. 

Minősítésük előbb utóbb teljessé válhat, hiszen belekeverednek különböző rendbontásokba. 

A különböző "balhék” elkövetői végül is hasonló "más"-ok, deviánsak lesznek. Ezeknek a 

gyerekeknek családi hátterük anyagilag és érzelmileg is igen szegény, viszont nagyon igénylik 

a szeretetet és a törődést.  

Tapasztalatunk szerint többségüknek az iskolakezdés is nehézséget jelent, hiszen társaiktól 

gyakran elmaradottabbak, vannak akik nem  rendelkeznek azokkal a készségekkel melyekre az 

első osztály megkezdéséhez szükséges. Ez az elmaradottság szinte az egész iskolai előmenetelt 

negatívan befolyásolja, a hátrányukat nem, vagy csak nagyon nehezen tudják csökkenteni. 

 

A cigány családban felnövekvő gyermekek születésüknél fogva más szokásokat, 

normarendszereket tapasztalnak meg. Ezek a szokások meghatározzák a gyermekek életútját, és 

ez gyakran megnehezíti a társadalomba való beilleszkedést. Érzelmileg gazdagok, és ezt sok 

esetben, az iskolában el kell folyatniuk, ami magatartás konfliktushoz vezethet. 

Erkölcsi rendszerük különbözik a nem cigány gyermekek erkölcsétől. Egyes családoknál 

problémát jelent az ingerszegény környezet, tárgyi kultúra szegényessége, a szociális 

elmaradottság, lakáshiány, zsúfoltság, létminimum alatti jövedelem, kulturális hátrányok, 

analfabéta szülők, könyvek hiánya, család és a környezet műveltségi hiányossága, 

egészségügyi miliő, alultápláltság, fizikai állóképesség hiánya. 

  

Még egy fontos sajátosság, mégpedig az, hogy az iskolai oktató-nevelő tevékenység a nem 

cigány családok nevelési szokásaira épül, a cigány gyermekek érzelmileg kevésbé kötődnek az 

osztályközösséghez és a pedagógushoz. 

  

Napjainkra a cigányság egy jelentős része leszakadó rétegéhez tartozik, azok, akik a nagyipari 

munkában tönkrementek és mostanára nemcsak munkanélküliekké, hanem munkaképtelenekké 

is váltak. Ezekben a családokban olykor az az abszurd helyzet állt elő, hogy a gyermekek 

tartják el szüleiket, hiszen sok esetben a családi pótlék az egyedüli jövedelme a családnak. A 

helyzet mindenféleképen leminősítő, erkölcsileg bomlasztó, s az ilyen családokban nevelkedő 

gyermekeket az iskola gyakran leírja, értük erőfeszítést alig tesz. 

  

Az ifjúsági érdeklődéssel kapcsolatos információink kiemelkedő jelentőséggel bírnak az 

ifjúsággal kapcsolatos stratégiánk tervezése során. A fiatalok válaszai rávilágítanak arra, 

melyek azok az érdeklődési preferenciák, amelyek őket mozgatják, hogy a városi ifjúság 

jobban magáénak érezze a várost. 

 

A fiatalok többségét a város politikai, gazdasági eseményei sem érdeklik, a központi kulturális 

programok pedig egyáltalán nem vonzzák őket. A várossal, a városi élettel kapcsolatos 

érdeklődési preferenciák közül kiemelkednek a különböző sportesemények, de ezek az 

események is a többség oldaláról inkább érdektelenséget takar, semmint komoly mozgató 

tényezőt. A városi kulturális programok és az országos politikai események iránt sajnos még 

kevesebb az érdeklődő. A különböző ifjúsági szervezetek programjai, a városi politika, a helyi 

gazdaság sokakat nem érdekel.  



A fiatalok körében nagyon alacsony az érdeklődés a művelődési házak, a könyvtárak és a 

múzeum programjai iránt, ezek a kulturális rendezvények a klientúránkon belül egy-két 

fiatalnál többet egyáltalán nem érdekelnek.  

 

A reszocializációs tevékenység korszerűsítéséhez nemcsak a fejlesztési módszerek megújítása 

szükséges, hanem olyan megfelelő környezet és nevelési légkör, amely lehetővé teszi a 

fejlesztő hatások érvényesülését.  

 

 

Vízió:  

  

Olyan világot szeretnénk, ahol a fiatal korosztály (6-25 év) egyéni, közösségi és közéleti 

fejlődéséhez, tevékenységéhez megkap minden segítséget, amely demokratikus értékrendjének 

megszilárdulásához, aktív, közösségi és kezdeményező állampolgárrá váláshoz szükséges. 

 

 

Célcsoport 

 

Sajátos nevelési igényű gyermek és fiatalok 

 

A városban sok az értelmes elfoglaltság nélküli csellengő fiatal. Erős csoportkohézió és 

csoportnyomás alakul ki náluk. Sok családban feszült a légkör, így a gyerekek eljönnek 

otthonról, s hogy feszültségüket oldani tudják, indulataikat levezethessék, előfordul hogy  

agresszívek.  

 

Kisebbségi (cigány) gyermekek, fiatalok 

 

A roma családok közül bőven akadnak munkanélküliek. Gyermekeik gyakran menekülnek 

otthonról, a családi összetűzések italozás miatt. Sok fiatal azért tölti idejét az utcán, mert a 

baráti körével a lakótelepi lakásban nem férnek el. 2010 évtől programba bevontuk a 

cigánytelepen élő gyermekeket is, mely létszámban és szakailag is egyre eredményesebb. 

 

 

Középsúlyos, súlyos és halmozottan fogyatékos fiatalok 

 

A lakótelepen nincs olyan ellátórendszer, ahol a fiataloknak felügyeletet, fejlesztést 

biztosítanak és szabadidős integrált tevékenységbe bevonódhatnák őket. Felügyeletüket a 

szülőknek kell megoldaniuk, ami lehetetlenné teszi a munkába állásukat, és kockáztatja a 

létfenntartásukat. 

 

Erkölcsi veszélyzónába került fiatalkorú bűnelkövetők 

 

Minden gyermek és fiatal, aki elfogadja a sajátos közeget és programokat 

 

Megváltozott munkaképességű szakemberek 

 

 

 



Hosszú távú célok: 

 

 A hátrányos helyzetben lévő gyermek és ifjúsági korosztály~ 

o sajátítsa el a társadalomban való funkcionálásuk alapelveit, a szocializációhoz 

szükséges viselkedési normákat, a közéleti, családi és társas kapcsolatok megfelelő 

működésének alapjait  

o Fejlődjön értelmi és érzelmi intelligenciájuk, sajátítsák el az önmegvalósítás gyakorlati 

technikáit, javuljon az esélyegyenlőségük 

 Változás elérése a hátrányos helyzetek kialakulásáért felelős társadalmi környezetben 

 Közösségi tér biztosítása  

 Gyermekek alternatív napközbeni ellátása 

 Fogyatékosok Nappali Intézményének működtetése 

 

Középtávú célok: 

 

 Hiánypótló szolgáltatás kiépítése és működtetése a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű, 

utcán csellengő gyermekek és fiatalok számára közösségi, szocializációs, kulturális és 

oktatási/fejlesztési programokkal. 

 Csökkenjen a beilleszkedési gondokkal küzdő gyermekek száma, a bűnelkövetővé, illetve 

áldozattá válás lehetősége, a hátrányos helyzetű csoportok kirekesztődése 

 Fejlődjön a gyermek és fiatalok érzelmi, akarati és szociális képessége, Nőjön önbizalmuk, 

önállóságuk, kreativitásuk, konfliktusmegoldó képességük, erősödjön lelki stabilitásuk, 

etikai, morális ítélőképességük, alakuljon ki a pozitív ÉN tudat 

 Növekedjen a tolerancia szintjük a másság elfogadására (cigány-magyar, ép-egészséges 

együttműködése), a szolidaritás erősítése az egyének, csoportok, közösségek, etnikumok 

esetében. 

 A korosztályok egymáshoz való közelebb hozása 

 Fogyatékkal élők és családjaik segítése 

 

 

Rövid távú céljaink 

 

 Képesek legyenek megfogalmazni saját problémáikat, és kezelésére tegyenek megoldási 

javaslatot 

 Fogadják el a másságot, a különböző etnikumok, az ép és sérült fiatalok közös 

programokban vegyenek részt, közösségi alkalmazkodó és együttműködési készségük 

növekedjen 

 Szervezőkészség és önkifejezés, határozott fellépés és érdekérvényesítő képesség 

 Jobb tanulmányi eredmény, sikerélmény, több ismeret, tudás, nyitottság 

 Bővüljön mentálhigiénés és egészségügyi alapismeretük, alapvető tisztaság, ismerjék meg a 

drog, alkohol és egyéb szenvedélybetegség káros hatásait, csökkenjen veszélyeztetettségük 

 Családi életre nevelés, Tudatos családi szerepek, jobb gyermek-testvér- szülő kapcsolat, 

önállósodás 

 Fogyatékkal élő fiatalok és családjaik kapjanak napi segítséget 

 

 

 

 



KÖZÖSSÉGI HÁZ 
2012-ben működési engedélyt kaptunk „Gyermekek alternatív napközbeni 

ellátására. 

 
 

Statisztikai mutatók 2012. 01. 01. - 2012. 12.31.-ig 
 

Érintett korosztály 4-25 évig 

Kliensek összlétszáma  554 fő  

Ebből cigány származású:  319 fő 

Roma telepről bejáró: 47 fő 

GYIVI-ben élő 27 fő 

Lakóotthonban élő: 32 fő 

Speciális nevelőben élő: 6 fő 

Anyaotthonban élő 6 fő 

 

Napi átlagos esetszám  43 fő 

Szervezett klubfoglalkozás   92 alkalom 

Szülői látogatás 153 alkalom 

A szolgáltatások esetszáma:  10 368  megjelenés 

 

 

Programok: 

 

 Fejlesztés, felzárkóztatás 

A gyermekek igénye alapján tanulószobai 

foglalkozásokat biztosítunk, ahol 

behozhatják lemaradásaikat, segítséget 

kapnak az iskolai dolgozatok, házi 

feladatok elvégzéséhez. Mivel ez nem 

kötelezően tartandó foglalkozás, évközben 

sajnos elég kevesen fordultak hozzánk 

Leginkább a pótvizsgákra való felkészítést 

igénylik és kollégáink közreműködésének 

köszönhetően minden pótvizsgára készülő 

sikeresen vette az akadályt. A 

tanulószobát 27 alkalommal vették 

igénybe 

         Tanulószobán 

 



2012. november és decemberében a Tessék Közhasznú Egyesület támogatásának 

köszönhetően 16 fő fiatal vehetett/vehet részt Jobb agyféltekés  rajz és önismereti 

foglalkozáson 

A tréning elvégzése az élet következő 

területein nyújt segítséget: 

- az önkifejezés elősegítésében 

- a koncentrációs képesség nagyfokú 

javításában 

- a belső egyensúly, lelki béke, harmónia 

kialakulásában  

- az önbizalom növelésében 

- szülőkkel, tanárokkal, osztálytársakkal 

való kapcsolatai javításában  

- a kommunikációs képesség fejlődésében 

 

 

Nagy a figyelem, ilyet is ritkán látni  

 

 

Alkalmazott módszerek: 

A jobb agyféltekés rajz módszer 

azon alapszik, hogy a rajzolás éppen 

úgy egy alapvető készség, mint 

mondjuk az olvasás. A tanfolyam 

során azokat a részkészségekkel 

foglalkozunk, amelyek a jobb 

agyféltekés rajz lényegét alkotják: 

-      Határok érzékelését 

-      Negatív terek, felületek 

érzékelését 

- A dolgok egymáshoz való 

viszonyának érzékelését 

-     Fény és árnyék érzékelése 

-     A teljesség érzékelését 

         A második napra szépen alakul a kép  és még egy nap hátra van 

 

 

 Ifjúsági szabadidős, reszocializációs alapprogram 

A fiatalok érzelmi, akarati, és szociális képességeinek fejlesztése, a frusztrációtolerancia 

növelése, a konfliktusmegoldó képesség fejlesztése. A fiatalok tevékenységi szintjének,  társas-

kapcsolati fejlődésének elősegítése a saját életkori fejlettségi szintre. Aktivitásuk 

kibontakoztatása, erősítése, közösségi élményeik erősítése. Megtanításuk a játszás és a közös 

játszás formáira, együttműködi képességük fejlesztése, a türelem fejlesztése az ismeretlen 

játékok megtanulásához. Etikai, morális ítélőképességének fejlesztése a devianciás magatartási 

jegyek kiküszöbölésére 

 

 

 

 

 



Tevékenységei:   

Klubfoglalkozások, és kézműves 

programok során lehetőségük van 

rajzolni,  gyurmázni és egyéb 

kézügyességet fejlesztő foglalkozásra. 

Fejlesszük zenei, számítástechnikai, 

tánc, rajz, grafikai, önkifejező 

képességeiket.  Ennek szolgálatában áll 

a közösen kialakított életrend, az 

önkiszolgálás feladatai, közös játékok, 

és ünnepek. Ilyenek a közös családias 

uzsonnák, beszélgetések. Lehetőségük 

van cso-cso, biliárd is. 

 

Zenélés 

 

                                 

 

 

Az idei évben SPO-HH pályázati 

támogatásnak köszönhetően 20 

alkalommal szerveztünk éjszakai ping-

pong bajnokságot, melyet a nagy sikerre 

való tekintettel a jövő évben is folytatni 

szeretnénk 

 

 

 

 

 

 

 Éjszakai ping-pong bajnokság 
 

 

Alkalmazott módszerek:  

Különböző egyéni és közösségi programokat biztosítunk számukra. A szabadidő regeneráló 

funkcióját a játszótéri szabad játékok és a sportprogramok, illetve a klubfoglalkozások során a 

csoport és társasjátékok töltik be. A fejlesztést erősíti a közös együttlétek, s a közösségi szellem 

kialakulása. A gyermekek személyiségének alakulásában nagy szerepe van az elsajátítható 

pozitív szociális mintának  

 

 

 

 Informatika i program 

Az Internetes hozzáférés biztosításával életesélyeiket növelni.  

Lehetőséget nyújtani rendszer megismeréséhez, elősegíteni a megfelelő és hasznos 

felhasználást, ösztönözni az ismeretek elsajátítására, mind az alkalmazás, mind a használatból 

adódó tudásanyag szempontjából  

 

 



Tevékenység, módszerek 

 

 

A klubfoglalkozások keretében 

ingyenes Internetes hozzáférést 

biztosítunk a gyermekek és fiatalok 

számára. Kollégáink segítséget 

nyújtanak a használathoz. Vetélkedők, 

Ki-Mit-Tud-ok szervezése, mely arra 

irányul, hogy saját maguk keressék 

meg a szükséges információkat és a 

gyűjtött anyagokból újabb versenyek 

során be is számolnak. 

     

 Számítógép mellett kerekesszékkel 

 

 Egészségügyi felvilágosító és bűnmegelőzési program  

A fiatalok mentálhigiénés és egészségügyi alapismereteinek bővítése, az életkori szükségletek 

időben történő kielégítése, jártasság kialakítása a szolgáltatások felhasználásában. Eredményes 

szocializációjuk elősegítése a morálisan és mentálisan erősítő életmódminták, az érzelmi 

biztonságot nyújtó teljes körű, és jól funkcionáló családmodell minták nyújtásával. 

Felvilágosítás a drog, alkohol és egyéb szenvedélybetegség kialakulásának kockázatairól 

 

 

Tevékenységei:   

Egyéni és kiscsoportos irányított 

beszélgetés a programot vezető 

szakember és a fiatalok között 

életvezetési, valamint egészségügyi 

problémáik megoldásához. Évente 

megrendezésre kerülő ingyenes 

szabadtéri előadás keretében hívtuk fel a 

lakótelepen élő gyermekek és fiatalok 

figyelmét a reájuk leselkedő 

veszélyekre, a DROG pusztító hatására, 

a szenvedélybetegségek, az AIDS 

támadására, valamint a bűnözés és 

baleseti veszélyekre.       

                      Kötetlen beszélgetés egészségügyi dolgokról (a képen a „kislány” babát vár) 
 

 

Alkalmazott módszerek:  

A társadalom számára leghatékonyabb problémakezelés a prevenciós jellegű programok, mivel 

mindig olcsóbb megelőzni a bajt, mint utólag orvosolni a károkat.  

A fiatalok az oldott környezetben könnyebben megnyílnak, és a beszélgetések során a 

szakemberek számára alkalom teremtődik a fiatalokat érdeklő kérdések megválaszolására, 

megvitatására.  

 



A programvezető nem iskolai előadás szintjén foglalkozik a gyerekekkel, hanem bensőséges 

hangulatot teremtve indirekt módon hat a gyerekekre. Gyakran egyéni beszélgetéseket 

igényelnek a gyerekek. Sok esetben az egyéni beszélgetések átalakulnak csoportos 

megbeszéléssé, s kiderül, hogy azonos problémák foglalkoztatják a gyerekeket, s gondjaikkal 

sincsenek egyedül. Ilyenkor szabadon, szégyenlőség nélkül előjönnek azok a kérdések is, 

amelyeket sem otthon a szülőkkel, sem a társaikkal nem beszéltek meg. 

       

 Erkölcsi veszélyzónába került bűnelkövető fiatalok közösségbe illesztése  

 

Jelenleg 4 fő büntetését már letöltött fiatallal foglalkozunk. Egyéni beszélgetésekkel valamint 

csoportos foglalkozásokkal segítjük a közösségbe való visszailleszkedésüket, szükség esetén 

tanulmányaik folytatását. Fontosnak tarjuk hogy szabadidejüket a közösségben töltsék el, ezzel 

megelőzhető a további rendbontásokba való keveredés.  Fontos, hogy a fiatalok egymás közötti 

beszélgetése során a büntetésüket letöltöttek által megélt és elmesélt történetek visszatartó 

erőként működhetnek. 

 

 

 Telepi, cigány gyermekek közösségbe illesztése  

 

Szolnok városában több területen is található úgynevezett cigány telep, vagy sor. Kollégánk 

(cigány származású) személyesen is felkereste a telepi gyerekeket. Jelenleg  8  helyszínről már 

sikeresen bevontunk gyermekeket, fiatalokat, akik beintegrálódtak a klubba. A közeljövőben 

szállítás biztosításával a távolabbi részeken élő gyerekeket is szeretnénk elérni, de ehhez még 

pályázati, vagy egyéb támogatót kell megnyernünk. 

 

 

A gyerekek rendszeresen jönnek az 

alábbi területekről.  

 

Hangya út:    6 fő 

Tücsök út:   4 fő    

Száva út:   6 fő 

Törteli út: 14 fő 

Sashalmi út:   5 fő   

Búzavirág út   5 fő  

Virág u   5 fő  

Zöldfa u.   2 fő  

    

Összesen:  47 fő 

 

Hír a telepen, lehet hozzánk jönni ! 

A gyerekek szépen beilleszkedtek a közösségbe, programjainkon rendszeresen részt vesznek.  

                                                            

 

 Tolerancia, másság elfogadása program   

 

Az intézmény nemcsak a cigány, fogyatékos vagy hátrányos helyzetűek nevelésével, 

oktatásával, integrált programjaival, hanem a környezet, a nem-cigány gyermekek 

hozzáállásának formálásával, a másság elviselésének segítésével, a hatékony együttműködés 

megteremtésével is hozzájárul a romboló előítélek legyőzéséhez. Az alkalmazkodási képesség 

nemcsak a más kultúrájú embernek szükséges, hanem a befogadó kultúrának is erőssége.  



Ma már nem egy-két eltérő kultúrával élünk együtt. Az európai polgár nevelésé elengedhetetlen   

része,   tananyaga   az                           

interkulturális     szemlélet,     gyakorlat.                                     

Az integrált programok ( cigány-nem cigány, ép-fogyatékos) segítik a másság elfogadását, 

tolerancia erősödést és a közös programokon keresztül a  barátság, segítségnyújtás   

 

 

 GYIVI, Lakóotthonok, Anyaotthon 

Heti rendszerességgel fogadunk 

csoportosan gyermekeket a 

lakóotthonokból és a GYIVI 

befogadójából. Ilyenkor a számítógépes 

teremben elsőbbséget élveznek, hiszen a 

csoport együtt érkezik és távozik, és a 

nevelők által meghatározott időt töltik el 

a közösségi házban. Örömünkre szolgál, 

hogy a gyerekek nagy örömmel jönnek, 

és hogy  nincs konfliktus az állami 

gondozott és a családban élő gyerekek 

között. 

 

A GYIVI-ben élő gyerekek szeretnek 

hozzánk jönni  

 

 

Az idei évben 65 főt fogadtunk az állami nevelésben lévő gyermekek közül. A befogadóból 27 

fő, lakóotthonból 32 fő, a speciális nevelőből 6 fő járt nálunk. Az állami gondoskodásban élők 

egyénileg 97, csoportosan 30 alkalommal vették igénybe szolgáltatásainkat. 

 

Nevelőszülőnél élők közül 5 fő látogat bennünket Az anyaotthonból 6 fő jár hozzánk.   

 

 

 

 

Integrált program  

Városi megmozdulás  

72 óra kompromisszumok nélkül 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Szakértői munka tanácsadás 

 

A fiatalokkal való foglalkozás a foglalkozások vezetőinek speciális szakismeretek elsajátítását 

teszi szükségessé a reszocializációs metodika már részletezett, és egyébként már alkalmazott 

módszertanának alaposabb elsajátítására. 

A kapott szakmai felkészítés alapot teremt a metodika gyakorlati alkalmazására, további 

szakmai kutatásra és fejlesztésre, amely végkimenetét tekintve módszertani útmutatóként más 

hasonló területen működő intézmények és szakemberek számára is átadható ismeretekben 

perfektuálódik. Az ifjúságvédelmi szakma nem bővelkedik módszertani fejlesztésre alkalmas 

tereppel, intézményekkel.  

 

A Kamasz Tanyán a kutatás és fejlesztés szoros kapcsolatban áll a gyakorlati végrehajtói 

szinttel, a figyelemmel kísérés, mérés és az azonnali visszacsatolási lehetősége, a korrigálás 

ideális összhangja teremthető meg. 

 

 

Ezt a tudást kamatoztathatjuk, amikor eleget téve az NCSSZI és a Nemzeti Erőforrás 

Minisztérium felkérésének, elvállaltuk területi szakreferensi feladatok ellátását a 

„Gyermekek Alternatív Napközbeni Ellátása” területen 

 

 

A gyerekekkel, való kapcsolat során megtanultuk, a hozzánk fordulókat támogatni kell, hogy 

véghez tudják vinni egyéni beilleszkedésüket egy olyan helyzetben melyhez, eddig még nem 

alkalmazkodtak. pl.: családi háttér mássága a cigány nemzetiségű gyermekeknél, fogyatékosok 

és egészségesek kapcsolatrendszere 

Olyan bensőséges viszony kialakítására van szükség, amely lehetővé, később természetessé, sőt 

belső igénnyé teszi azt, hogy a gyerekek mondják el, beszéljük meg azokat az élményeiket, 

amelyek foglalkoztatják őket. 

Mivel magatartási, pszichés gondokkal küzdő gyerekekről van szó, alapvető fontosságú a 

mozgásfejlesztés. 

 

 

A gyermekek személyiségének alakulásában nagy szerepe van az elsajátítható pozitív szociális 

mintának.  A helyi körülmények, és a programok megtervezésekor figyelembe kell venni azt, 

hogy “az inger gazdag közegfejlesztő, az ingerszegény közegretardáló hatású. A semmittevés, a 

téblábolás, a lődörgés a leghatékonyabb személyiségromboló közeg.” 

 

A fiatalok az oldott környezetben könnyebben megnyílnak, és a beszélgetések során a 

szakemberek számára alkalom teremtődik a fiatalokat érdeklő kérdések megválaszolására, 

megvitatására. A programvezető nem iskolai előadás szintjén foglalkozik a gyerekekkel, hanem 

bensőséges hangulatot teremtve indirekt módon hat a gyerekekre. 

A gyermekek természetes sikeréhségének erősítésével a saját és idegen kulturális értékek 

elsajátításával, a szereplés vágyán alapuló tanulással is segítjük fejlődésüket 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Egyéb tevékenységek 

 

 

1, Tereptanári tevékenység (OKJ-s főiskolás és egyetemistahallgatók fogadása)  

 

Ágazati együttműködésünk van számos közép és felsőoktatási intézménnyel, kik hallgatói 

egyesületünknél töltik rövid közepes és hosszú gyakorlataikat 

Az alábbi oktatási intézményekből fogadtunk /fogadunk hallgatókat 

 

 Eötvös Lóránd Tudományegyetem   

 Hajnóczy József Gimnázium HSZKI 

 Debreceni Egyetem   

 Apor Vilmos Katolikus Főiskola   

 Szent István Egyetem  FFK   

 Esterházy Károly Főiskola 

 Szent István Egyetem   

                                                                              

 

 

 

 

Készülünk a Mikulás 

ünnepségre gyakornok 

segítségével 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3, Képzésben való részvétel 

 

2012. decemberében 2 fő munkatársunk is részt vesz a Jobb agyféltekés rajz és 

személyiségfejlesztő tréningen. 

 

 

4, Megváltozott munkaképességűek emberek foglalkoztatása 

 

 

                      

 

 

 

 

 



 

FOGYATÉKOSOK  NAPPALI  INTÉZMÉNYE 

 
2011. április 01-én kaptuk meg működési engedélyünket a Fogyatékosok Nappali 

Intézménye üzemeltetéséhez 

 

Férőhely        24 fő  

Szerződésben lévők száma      21 fő 

Szorgalmi időben napi megjelenés     15 fő 

Szünidőkben történő napi megjelenés   20 fő 

Ellátottak fogyatékossági besorolása 

középsúlyos fogyatékos     15 fő 

súlyos fogyatékos        1 fő 

halmozottan fogyatékos       5 fő 

 

 

Nyitva tartás: munkanapokon          07.00-16.00. 

 

A szolgáltatás igénybevétele ingyenes.                                      

 

                       

A fiatalok részére a klubban megvalósítható nappali ellátás biztosítása. Mivel státuszuk illetve 

a jelenlegi jogszabályok miatt, munkát nem vállalhatnak, idejüket nem tudják hasznosan 

lekötni. A semmittevés károsan hat rájuk. Ezért vállaltuk az értelmi halmozottan sérült fiatalok 

közösségbe való beilleszkedésének, ezen belül közösségi alkalmazkodásuk elősegítését, lelki 

érzelmi stabilitásuk erősítését, fejlesztésüket, vagy minimum szinten tartásukat.  

 

 

Célja:  

Szolgáltatásunk elsődleges célkitűzése hogy segítséget nyújtsunk azoknak a családoknak, ahol 

fogyatékkal élő - mozgásszervi, érzékszervi, értelmi sérült, illetve autista tankötelezettségének 

eleget tett fiatal felnőtt él. Ezzel részben tehermentesíti a családokat a napi feladatok alól, 

illetve segíti a szülők családi és munkahelyi kötelezettségének összehangolását, a munkaerő 

piaci részvételük elősegítését. Ezáltal nő a fogyatékos embert nevelő családok 

esélyegyenlősége, a szociális biztonsága, az önálló életvitel, a társadalomban való aktív 

részvétel, az emberi jogok érvényesülésének biztosítása                                               

 

 

A fiatalok fogadása otthon lévők esetében azonnal, iskolát látogató végzős fiatalok esetében az 

iskolai tanév befejezését követő nap, illetve egyéni igény szerint. Ezen kívül az oktatási 

rendszerben lévő gyermekek és fiatalok részére a nyári, őszi, téli és tavaszi szünetekben is 

ellátást biztosítunk.  

 

 



Szolgáltatásainkat az igénybevevő korának, egészségi állapotának, képességeinek, és egyéni 

adottságainak figyelembevételével szervezzük:  

 fejlesztő, szinten tartó foglalkozások, illetve alkotóképesség, tehetség kipróbálása  

 közösségi tevékenységek szervezése (kirándulások, kulturális programok, mozi-, 

múzeumlátogatás) 

 terápiás jellegű kézműves foglalkozás, zeneterápia, 

 szellemi és szórakoztató tevékenységek (olvasás, felolvasás, társas-, fejtörő 

kártyajátékok 

 aktivitást segítő fizikai tevékenységek (séta, közös torna) 

 illemtan, háztartástan, önálló életvitelre való felkészítés 

 Alkalmanként integrált programok, rész vesz benne közösen ép és fogyatékkal élő 

cigány és nem cigány gyermek, fiatal 

 

A fogyatékos fiatalok ellátásában fontos szempont számunkra, hogy ne csak felügyeletet, vagy 

fejlesztést kapjanak, hanem lehetőségük legyen egyben egyéni fejlesztésre, szabadidős 

tevékenységekre, intézményen belüli kisebb „munkavégzésre” illetve rész tudjanak venni az 

integrált programokon. Véleményünk szerint így teljes a számukra nyújtható szolgáltatás és így 

segíthetjük legjobban fejlődésüket 

 

                                                 

Sérült fiataloknál az életkort, képességeket és fejlettségi szintet figyelembe véve, egyénre 

szabottan gyógypedagógiai eszközökkel szinten tartunk, lehetőség szerint fejlesztünk. A 

gyógypedagógiai nevelés, támaszkodik a fiatalok meglévő pozitív tulajdonságaira, érzelmi 

kötődéseik gazdagságára. Az eredményes fejlesztés feltétele a folyamatos és egymásra épülő 

gyógypedagógiai segítségnyújtás. A nevelésnek elsődlegesen a kommunikációs és szociális 

képességeket, valamint a pszichés funkciók fejlesztését és a mozgásállapot javítását kell 

biztosítani. 

 

Ezen kívül lehetőséget biztosítunk arra, hogy a családban élő, nem szobatiszta fiatalok is 

látogathassák az intézményt. Fürdetést, pelenkázást és szükség estén mosást biztosítunk.  Erre 

azért van szükség, mert a látókörünkben lévő szülők jelezték, hogy a fiatalokat nappali ellátó 

intézetbe nem tudják felvetetni a szobatisztaság hiánya miatt. 

 

 

A fogyatékos fiataloknak szükségük van közvetlen érzelmi közelségre, hogy közvetlen 

tapasztalatot gyűjthessenek, hogy más embereket érzékelhessenek, észlelhessenek.  

Szükségük van emberekre, akik a környezetet a legegyszerűbb módon közel hozzák, akik a 

helyváltoztatást és a helyzetváltoztatást lehetővé teszik számukra. és beszéd nélkül is megértik 

őket.                        

Jelenleg 6 szakember áll rendelkezésre.  

(végzettségek: gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, szociálpedagógus, pedagógus, 

egészségügyi szakápoló)  

 

Igény szerint napközben ebédet is biztosítunk 

 

Ellátási területünk a Szolnok város,  Szolnoki kistérség közigazgatási területe,  Jászberényi 

kistérség közigazgatási területe, és Abony, Szajol települések közigazgatási területe.  



Gondozottaink családjait tanácsadással, információnyújtással igyekszünk segíteni a rájuk 

nehezedő feladatok hordozásában, a hivatalos ügyek intézésében, a munkavállalásban 

A fogyatékosok nappali ellátásában, a fejlesztés, önálló életvitelre nevelés mellett, igyekszünk 

minél változatosabb programmal, összetartó, egymást segítő közösséget, szülők bevonásával 

családias légkört teremteni programjainkon. 

 

Pótszilveszter 

Mivel a szilvesztert mindenki a családjával töltötte, így január 18.-án, intézményünkben a 

fiatalokkal és munkatársainkkal szűk körben, vidám, táncos mulatságot rendeztünk. 

 

Farsang 

A hagyományőrzés fontos számunkra, a farsangról is már hetekkel előtte felidéztük a régmúlt 

idők szokásait. A foglalkozásokon, álarckészítés, versek, énekek tanulása. Szülőket is 

meghívtuk a februárban tartott rendezvényünkre, ahol egy népmesét adtak elő a fiataljaink, 

majd az előző napon, a gyerekekkel közösen készített farsangi fánkkal kedveskedtünk a 

vendégeinknek. Közös énekléssel és tánccal fejeztük be a műsort. 

 

 

Liget Úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény  

 

Márciusban fiataljaink találkozón vehettek részt, melyet az iskola volt diákjai részére 

szerveztek. 

Szakembereink az iskola „Gyógypedagógiai nyílt hetén” betekintést nyerhettek az iskolában 

alkalmazott gyógypedagógiai módszerekre, fejlesztésekre. 

Végül záró rendezvényükön, a gálaműsoron örömmel vettünk részt, látványos és szép 

előadásokat láthattunk. 

 

 

Családi nap 

Május 12.-én szombaton szabadtéri rendezvényt szerveztünk.  

Szülők, gyerekek, 

munkatársak vegyes 

csapatokat alkottak, és 

játékos vetélkedőt 

rendeztünk, a közel 50 fő 

nagy izgalommal várta a 

kérdéseket. Ez idő alatt 

paprikás krumpli főtt a 

bográcsban. A vetélkedő 

eredmény hirdetése után az 

egyesület elnöke, és lánya 

dalokkal szórakoztatta a 

jenlévőket, bevonva a 

közönséget közös 

éneklésbe és táncba.  

 



A Kamasz-Tanya 

Közösségi Ház fiataljai 

break tánccal 

kedveskedtek. Végül 

meghívott vendégeink, az 

Ecsegfalvi Közösségért 

Közhasznú Egyesület, 

(akik  felajánlásból léptek 

fel), előadták: Móricz 

Zsigmond „Dinnyék” 

című paraszti komédiáját, 

mely szintén  

nagy sikert aratott.  

A műsorok után az 

udvaron ebédeltünk, a szülők által hozott sütemények mellett még sokáig beszélgettünk. 

 

 

 

 

 

 

Szülinapok, névnapok ünneplése 

Egész évben figyelemmel kísérjük a 

gyerekek, fiatalok névnapjait, 

születésnapjait, felköszöntjük őket 

közösen énekelünk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecsófőzés 
Júniusban egész napos szabadtéri 

programként bográcsban főztünk 

lecsót, mindenki nagy örömére. Az 

előkészületek után az udvaron 

játszottunk, labdáztunk, ping-

pongoztunk.  

 



Szolnoki repülőmúzeum                        

 

 Júliusban elmaradhatatlan éves programként 

kilátogattunk a Szolnoki Repülőmúzeumba. 

Fiataljaink közül főként a fiúk lázasan 

készülődtek már napokkal előtte. Interneten 

megnézték, hogy szabadtéri repülőgép- és 

helikopter kiállításon mit fognak látni. Szép 

élményben volt részünk. 

 

 

Impulzus Egyesület nyári tábor  

Nagy örömmel tettünk eleget az 

Impulzus Egyesület meghívásának, 

a fogyatékos gyerekeknek 

rendezett nyári tábor egy napján, 

július 6.-án a Diana Vadásztársaság 

területén.  Vendéglátóink táncos 

műsorral köszöntöttek bennünket, 

melybe mindenkit bevontak. 

Szabadtéri közös játékok, 

kézműves foglalkozást tartottak, 

illetve az ebéd körüli teendőkbe is 

tevékenykedhettünk. Finom, 

bográcsban főzött vaddisznó 

pörkölttel vendégeltek meg minket. 

Szakmai együttműködés 

szempontjából hasznos kapcsolat 

alakult ki. A Diana Vadásztársaság nagyon barátságos és otthonos helyszínt biztosított a 

rendezvényhez. 

 

West End City Center 

Augusztus 16.-án Budapestre kirándult 

hat fogyatékos fiatal, két munkatársunk 

kíséretében. Az utazás élménye miatt 

indultak útnak. Ők enyhén sérült 

fiatalok, akiknek nagyobb a 

mozgásigényük, akikkel többször kell 

sétálni, kirándulni, mozgásban lenni. A 

vonattal való utazás nagy élmény volt 

számukra, szétnéztek a nyugati 

pályaudvar környékén, a sok üzlet és 

látnivaló is érdekelte őket. A West End 

City épület tetején sétálgattak, ami 

lenyűgözte őket .  



Nyársalás 

Szeptember 19.-ére szabadtéri programot terveztünk, 

szerencsére az időjárás kedvezett, így nyársalással egybekötött 

kézműves foglalkozással, vetélkedővel, és szabadtéri 

játékokkal töltöttük a napot, melyben nagy segítségünkre volt 

egy önkéntes főiskolás fiatal lány.  

 

 

 

 

Városnézés  

Szeptember 26.-án városnézéssel egybekötött sétára indultunk. 

Tiszavirág hídtól sétáltunk végig a Tisza parton, majd a Kossuth tér felé indultunk és ott 

fagylaltoztunk. 

 

Csoportkép 

 

Szeptemberben Ivánfi Tibor ellátottunk 

családi élethelyzet változása miatt 

bentlakásos intézménybe költözött. 

Bánhalmára a Fenyves Otthonba. Nagyon 

sajnáltuk, hiszen olyan családias kis 

közösség alakult ki, ahonnan, ha elmegy 

valaki, mindenki szíve összeszorul. 

Búcsúztatót szerveztünk, sokan rajzoltak 

egy-egy rajzot, vagy otthonról hoztak be 

egy kedves játékukat, hogy odaadhassák 

Tibinek. Ezen a napon csoportképet is 

készítettünk.  

 

 

 

Kirándulás Bánhalmára 

Október 4.-én meglátogattuk a volt 

ellátottunkat Ivánfi Tibort és édesanyját, a 

bánhalmi "Fenyves Otthon" Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok 

Otthonában. Nagyon örültek a fiatalok, 

gyerekek, amikor viszontláthatták Tibit. 

Ő pedig elmondta, hogy jól érzi magát az 

új helyen, bár mindenki nagyon hiányzik 

neki. Meggyőződhettünk róla, hogy szép 

környezetben, megfelelő ellátásban 

részesülnek.  

 

 



Szüreti bál  

Október hónapban az aktuális rendezvény a 

szüreti mulatság.  Reggel almasütéssel 

kezdődött a napunk, hogy a finom sülő alma 

illata átjárja az egész épületet. Otthonról 

hozott mindenki gyümölcsöt vagy zöldséget, 

amit összeturmixoltunk, és gondozottjaink 

ebéd után elfogyasztottak. Fejtörő 

programmal folytattuk, ahol a fiatalokat a 

szürettel kapcsolatos hagyományokról, 

népszokásokról kérdeztük. Sok esetben csak 

a szőlő szüret jut egyből eszünkbe, de ők 

ügyesen az almától a kukoricáig felsoroltak 

sok gyümölcsöt, termést, aminek ilyenkor 

van a szüretelési, betakarítási ideje. Közös népdalokat énekeltünk (Érik a szőlő, Hull a szilva a 

fáról stb..) Majd befejezésül népi táncot táncoltunk. 

 

Sütés – főzés 

 

Az önálló életre való felkészítésnek fontos része a sütés-főzés, 

még ha hidegkonyhai készítményről van is szó, ezért általában 

havi egy alkalommal készítünk valamit a gyerekekkel, 

fiatalokkal. Novemberben lángost sütöttünk a fiatalokkal 

közösen. Készítettünk már salátákat, mézeskalácsot, fánkot, 

kókuszgolyót  és sült tököt is. 

 

 

 

 

 

 

A napi 13 órás nyitvatartásihoz hozzárendelt 18 fő megváltozott munkaképességű szakember 

(van, közözzük, mozgássérült cigány és nem cigány) élő példa a fiatalok számára az elfogadás, 

tolerancia, és a sikeres együttműködésre. 

 

A programokat a gyermekek igényeinek megfelelően alakítjuk. A tervezett foglalkozások 

gyakran más-más időpontba kerülnek megtartásra, mivel a „kötelező” programokon nem 

szívesen vesznek részt. Játékosan terelgetjük őket, figyeljük reakcióikat és a tevékenységeket 

igényeikhez, hangulatukhoz, lelki állapotukhoz illesztve szervezzük.  

Célzott beszélgetéseink nem lehetnek csupán társalgások, vagy viták. Kihallgatásszerűek, vagy 

esetleg pedagógusi szónoklatok. Ne legyen diagnóziskeresés.      

. 

Fontos  kiemelnünk, hogy a programokat bárki látogathatja, aki elfogadja ezek sajátosságát és 

azt hogy minden szolgáltatásunk térítésmentes  

Tekintve a szolgáltatások, széles skáláját, sokszínűségét, komplexitását, úgy gondoljuk, hogy a 

tevékenység hiányt pótló és egyedi.  

 

 

 

 



Eredmények: 

A módszertanilag megtervezett irányított közösségi tevékenységek, programok pozitív mintát 

adnak a fiatalok számára.  Mindez nagyban hozzájárul a fiatalok szociális készségeinek 

fejlesztéséhez, amely révén csökkenteni lehet a korai eredetű érzelmi zavarokat, és javítani 

lehet a résztvevők beilleszkedését az iskolába és a helyi közösségekbe.   

A csoportos foglalkozások elősegítik a gyerekek személyiségének integrálását, a társas 

kapcsolatainak javítását. (Helyi közösségek, ép és fogyatékos, roma-nem roma)  

 

A szabad programok a gyermekek igényeinek figyelembe vételével és a környezet adta 

lehetőségek kihasználásával megteremtik a lehetőséget a közös élményszerzésre és 

kikapcsolódásra, ezzel modellt teremtve a szabadidő értékes eltöltésére. 

 

A csoport összetartozását erősítik a közös együttlétek, s a közösségi szellem növelésében nagy 

jelentősége van e tevékenységnek. Munkánk hasznosságát, kollégáink rátermettségét igazolja 

az a tény, hogy több évi próbálkozás után a szülőkkel is kialakul kapcsolat.   

Érzelmi kötődésük a klubhoz egyre erősebb, ezt a kötődést erősíti a biztonságot jelentő légkör, 

a támaszt nyújtó csoportvezetők személye valamint a pozitív élmények, s a tevékenységekben 

adódó gyakori sikerek.  

 

Pontokba szedve: 

 Reszocializációs módszertani kutatás eddigi eredményei visszaigazolják a Pozitív 

Fejlesztési Módszer létjogosultságát   

 Ifjúsági szabadidős alapprogram biztosítja a szabadidő hasznos és kulturált eltöltését,   

kulturális ismereteik bővítését, a közösségi életvitel kialakítását 

 Tehetségkutatás, tehetséggondozás a kibontakozási lehetőség nyújt 

 Felzárkóztatás, fejlesztés elősegíti a tanulási gátak leépítését, sikerélményeket nyújt 

 Egészségügyi felvilágosító program által megfelelő életmintát kapnak 

 Uzsonnáztatás segíti a nem megfelelően táplálkozó gyermekeket 

 Értelmi és mozgássérült gyermekek szabadidős programjai során fejlődik a közösségi 

érzetük, személyiségük 

 Fogyatékos fiatalok délelőtti ellátása segítségére van a családoknak, fejleszti, vagy 

legalább szinten tartja a fiatalok állapotát  

 A bűnelkövető fiatalok veszélyezettsége csökken  

 Cigány telepi gyermekek pozitív mintát kapnak, erősödik közösségi érzetük, javul 

kommunikációjuk  

 Megváltozott munkaképességű szakemberek munkához jutnak 

 

 

Értékelési indikátorok mellyel dolgozunk: 

 

 A programokba bevont fiatalok számának alakulása a program kezdete és vége között 

 Tolerancia, a másság elfogadásának alakulása 

 Javuló tanulási eredmények 

 A fiatalok aktivitása a szervezésben illetve a részvételben 

 Mely programok voltak a legsikeresebbek és ennek okai 

 A legnehezebben megvalósított programok és ennek okai 

 

 



Az intézmény működésének s a szolgáltatások biztosítása, a meglévő felújított intézmény és a 

beszerzett bútorok eszközök háttértámogatásával, valamint pályázati támogatásokból, illetve 

meg lévő hosszú távú támogatási szerződések alapján történik. 

 

Fenntarthatóság 

 

Meglévő hosszú távú támogatási szerződések  

 

Önkormányzat feladat ellátási szerződés a Kamasz Tanya Közösségi Házának 

működtetésére 

 

 

VÁRHATÓ TÁMOGATÁSOK 

 

Észak –alföldi regionális Munkaügyi Központ – Rehabilitációs bértámogatás tartós és 

tranzitfoglalkoztatásra - 2013. január 01-től új pályázati rendszerben (a pályázat 

benyújtva,  150 000,- Ft- akkreditációs díj befizetve. Eredmény: Nyertes )  

 

 

Fogyatékosok nappali Intézménye 

Normatív támogatás 

 

 

Közösségi Ház 

Önkormányzati  éves támogatása (feladat ellátási szerződés alapján) 

 

 

Megnyert pályázatok  

NCA-  szakmai programok:  1 500 000,-Ft  

KAB  megelőzési program:    600 000,-Ft  

TÁMOP - Kapacitás megerősítés munkaerő-piaci szolgáltatás-fejlesztés 7 900 000,- Ft 

NEA                2012 évi működési támogatás      257 000,-Ft !!!! 

Csak hogy a helyzetet lássák:  2008. évi  működési támogatás   1 800 000,- Ft 

2009. évi  működési támogatás   2 000 000,- Ft 

2010. évi  működési támogatás   2 200 000,- Ft 

2011. évi  működési támogatás     400 000,- Ft 

 

 

beadott, még el nem bírált pályázatok  

Svájci- Magyar Civil Alap: Szociális szolgáltatások 

ERSTE Alapítvány:  Társadalmi Integrációs Díj  

TÁMOP 2.4.5-12/7   Munkahelyi kezdeményezések- rugalmas munkahely 

TÁMOP 6.1.2-11/1/A  Egészségfejlesztés 

TÁMOP 5.6.1. B-12/2   Bűnmegelőzés 



 

Munkánk során használt dokumentációk 

 

 Jelenléti ív 

 Napi összesítő 

 Havi összesítő 

 Feljegyzések 

 Esetnapló 

 Programok dokumentációja 

 Feljegyzések 

 Megállapodás 

 Környezettanulmányi dokumentum 

 Előgondozási napló 

 Gondozási terv 

 Gondozási anamnézis 

 Látogatási és esemény napló 

 

 

A Kamasz Tanya Ifjúsági Közösségi Házban a kutatás és fejlesztés szoros kapcsolatban áll a 

gyakorlati végrehajtói szinttel, a figyelemmel kísérés, mérés és az azonnali visszacsatolási 

lehetősége, a korrigálás ideális összhangja teremthető meg. 

 

 

 

Egyesületünk szolgáltatásit az alábbi értékek, etikai és szakmai normák szem előtt 

tartásával nyújtja: 

 

 Hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családjaik szolgálata és az irántuk való 

elkötelezettség 

 Diszkrimináció mentesség biztosítása fajra, bőrszínre, nyelvre, vallásra, nemre vonatkozóan 

 Az emberi értékek elfogadása, az emberi méltóság tiszteletben tartása 

 A segítséget igénylő emberek feltétel nélküli elfogadása 

 A szolgáltatásokat igénylők választási szabadsága a programok, tevékenységek közül 

 A klientúra adatainak titkos kezelése 

 Munkánk során a szociális munka etikai kódexének betartása 

 

 

Módszerek/ elérés 

 Személyre szabott foglalkoztatás/fejlesztés/szinten tartás 

 Indirekt ráhatás / emellett gyakoroltatás, ellenőrzés, jutalmazás 

 Meghívás programokra (pl. bűnmegelőzési és egyéb rendezvények) 

 Állandó hely 

 Állandó időpont 

 Kontakt személy révén 

 Bűnmegelőző szervek segítségével 

 Már segítettek által 

 Család és gyermekvédelmi szakemberek/információs anyag révén 

 Spontán akciók által 

 Média segítségével 

 



 

Motiváció: 

 

Kevesebb eséllyel rendelkező gyermekek, fiatalok és családjaik szolgálata és az irántuk való 

elkötelezettség 

Az emberi értékek elfogadása, az emberi méltóság tiszteletben tartása 

 

 

A Kamasz-Tanya Ifjúsági Klub 18 éves működésének eddigi tapasztalatai azt mutatják, hogy 

komplex programcsomagja a fiatalok fejlődését értékteremtő módon szolgálja, a fejlesztési 

eredmények személyiségükbe beépülve közvetlenül javítják iskolai eredményeiket és közösségi 

beilleszkedésüket.  

 

Nehéz munka volt, de mostanra hatalmas eredmény számunkra, hogy napi szinten képesek 

vagyunk gyermekekkel és fiatalokkal, sőt szüleikkel is foglalkozni, integrált programokat 

működtetni. Jó példát jelent az, hogy cigány - nem cigány,  ép - és sérült gyermekeket egy 

közösségben tudunk úgy tartani, hogy kölcsönösen elfogadják,  segítik egymást.  

Az hogy a hátrányos helyzetű fiatalokkal megértettük, hogy a társadalomba való 

beilleszkedésük fontos és nagyrészbe rajtuk múló dolog, elősegíti további sikerességüket. 

Ehhez járul, hogy most a továbbiakban bevonhatók lesznek olyan tevékenységekbe is, amely 

során a programban, idős embereket segíthetnek, nyújthatnak számukra kellemes ünnepi 

műsort, építhetnek kapcsolatokat, vagy a lakóközösség környezetét teheti tisztává, szebbé.  
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 A Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet, valamint a Szociális és Munkaügyi 

Minisztérium „Jó gyakorlatok a gyermekvédelemben” programra benyújtott 

közösségsegítő, integráció elősegítése alternatív ellátási formában, az 

esélyegyenlőtlenségek kompenzálása érdekében című munkánkat országos II. díjjal 

értékelte és az oklevelet Dr. Lampert Mónika szociális és munkaügyi miniszter adta át 

részünkre az Országházban. 

 

2006. 

 

 Pályázatunkat befogadta a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet, tevékenységünket 

CD-n ismerhetik meg az érdeklődők, „Ti hogyan csináljátok” címen. 

 

2005. 

 

 A Kamasz Tanya tevékenységét bemutató írás jelent meg a Fordulópontban.  

 

 Munkánkat bemutatták az Mobilitás támogatásban a Gyémántcsiszolók című kötetben.  

 

2000.  

 

 Munkánk felkeltette a Magyar Művelődéi Intézet és a Magyar Művelődési Társaság 

érdeklődését. Milleneumi pályázatának dokumentum kötetébe szerepelhet a KAMASZ 

–TANYA létrehozását, beindítását, működtetését, örömét és nehézségeit bemutató 

tanulmány.  

 

1998.  

 

 Magyarországon is meghirdetett, világhírű JUNIOR CHAMBER-„Tíz kiemelkedő 

fiatal” pályázaton, egyesületünk kimagasló karitatív és társadalmi tevékenységért 

kitüntetett lett. 

 

 

 



 
 

És   néhány dolog ami  a Kamasz Tanyán a gyermekekkel való foglalkozás feltétele 

 

 „A gyermek feje nem edény, amit meg kell tölteni, hanem fáklya, 

 amit lángra kell lobbantani.”  

Galileo Galilei 

 

 Feltétel nélküli szeretet és elfogadás az első és legfontosabb szabály. 

 A gyermek nem rossz, csak valamit rosszul csinál. 

 Minden gyermekben van pozitív és jó dolog, valamilyen tehetség, ezeket kell bennük 

megkeresni és felhasználni a negatívumok csökkentésére, a fejlődés nem megy egyik 

percről a másikra, időt kell neki hagyni. 

 Problémák esetén egyforma döntések, minden nevelő ugyan azt vallja.  

 Minden gyermek felé egyenlő, a lehető legnagyobb figyelmet kell biztosítani. 

       (cigány és nem cigány fogyatékos és egészséges) 

 Ha egy gyermeknek gondja van, (neki ez a legfontosabb) azonnal le kell reagálni, és 

éreztetni kell, hogy figyelünk rá, segíteni próbálunk. (Sokszor, ha csak elmondhatja már az 

is segítség) Nincs kicsi és nagy probléma, minden fontos. 

 A dicséret szárnyakat ad. 

 Addig amíg a kis lelkiviláguk nincs rendben, nem várhatjuk el, hogy  jól produkáljanak. 

 Rájönni vajon mit miért tesznek. 

 Figyelni hozzászólásaikat, véleményüket, azokat figyelembe venni, a döntésekbe beépíteni.   

 A tenni akarás észrevétele nagyon fontos, értékelni kell, még ha az eredmény nem is a 

legjobb, fontos a lelkesítés, dicséret. 

 A rosszalkodás, ellenségeskedés, bezárkózás jel, amit megfelelően kell értelmezni 

(valószínűleg fel akarja magára hívni a figyelmet, esetleg segítségre szorul). 

 Senkit nem szabad megszégyeníteni, a segítséget is úgy kell adni, hogy a gyerek vagy a 

szülő ne érezze magát megalázva, ki kell találni mindenféle praktikát. 

 Rengeteg beszélgetés, figyelem, indirekt ráhatás. 

 A gyengeségek feltárása után játékosan tanítani. 

 Rávenni őket arra, hogy a hibáikért vállalják a felelősséget, megtanítani őket arra, hogy 

hiba előfordul, ki lehet javítani, de hazudni, tagadni nem méltó dolog.  Ha vállalja a hibáját 

az nálunk erény, dicséretet érdemel.  

 Türelem, türelem és türelem, valamint nagyon sok szeretet megértés. 

 És végül, megfelelő személyek. 

 

 

 



 

 

 

Közösségi ház statisztika 

2012. január 01.- 2012. december 31. 

 

hó 
Regisztrált 
tagság/hó 

Összes 
látogatás/hó 

Átlag 
napi/fő Fiúk  % Lányok % 

Tanuló 
szoba 

Új 
gyerek Dicséret 

Egyéni 
beszélgetés 

problémás 
eset 

Szülői 
látogatás 

Klub 
foglalkozás 

Klubon 
Kívüli 
vagy 

Egyéb 

1 147 1018 46 122 83 25 17 5 9 4 3 1 27 5 0 

2 148 958 48 119 80 29 20 3 17 0 2 3 10 5 0 

3 155 987 49 126 81 31 20 3 16 2 3 8 18 8 1 

4 150 791 42 121 81 29 19 4 13 1 6 3 15 6 0 

5 152 859 41 120 79 32 21 1 21 2 2 10 11 3 1 

6 184 864 43 149 81 35 19 1 26 1 8 5 16 6 0 

7 143 765 35 120 84 23 16 0 8 0 0 9 9 6 0 

8 163 809 37 136 83 27 17 6 14 2 14 7 11 6 0 

9 164 836 42 132 80 32 20 0 17 0 11 10 6 16 1 

10 185 883 42 146 79 39 21 4 26 6 3 4 3 8 0 

11 196 901 45 153 78 43 22 2 20 3 7 6 14 15 0 

12 165 697 44 124 75 41 25 0 8 4 5 2 13 8 0 

                

 
554 fő 10368 43 

 
81 

 
19 29 195 25 64 68 153 92 3 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

NAPI   LÉTSZÁM 
 

 

 

10-29 fő 30-39 fő 40-49 fő 50-59 fő 60-69 fő 70 felett 

 

 

 

2012.01.01. - 2012.12.31.  közötti  időszakban   554  gyermek és fiatal  fordult meg a közösségi  ház délutáni programjain 
 

Hó 
Havi 

létszám 
Összes 
látogató 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

1 147 1018 0 47 52 42 47 47 0 0 44 52 47 56 44 0 0 37 40 48 49 51 0 0 47 43 43 47 47 0 0 41 47 

2 148 958 40 40 25 0 0 34 43 29 50 40 0 0 51 43 36 45 55 0 0 58 51 46 46 62 0 0 60 47 57 0 0 

3 155 987 71 60 0 0 49 48 50 48 49 0 0 51 59 58 0 0 0 0 45 41 57 52 46 0 0 36 41 48 40 38 0 

4 150 791 0 44 31 32 45 28 0 0 0 36 40 40 46 0 0 42 36 44 47 56 0 0 40 43 52 42 47 0 0 0 0 

5 152 859 0 33 43 39 0 0 39 41 38 46 49 0 0 39 40 38 31 46 0 0 40 35 38 43 43 0 0 0 56 41 41 

6 184 864 43 0 0 59 51 46 38 37 0 0 57 41 51 42 40 0 0 37 29 22 33 46 0 0 30 46 39 39 38 0 0 

7 143 765 0 24 30 30 31 24 0 0 36 32 33 35 32 0 0 30 38 33 34 35 0 0 39 42 38 40 35 0 0 44 50 

8 163 809 43 33 21 0 0 23 22 35 26 38 0 0 37 34 35 44 47 0 0 0 35 39 44 45 0 0 43 42 41 43 39 

9 164 836 0 0 36 41 41 44 42 0 0 42 42 36 42 39 0 0 43 42 40 34 50 0 0 46 39 43 47 47 0 0   

10 185 883 41 36 43 47 43 0 0 37 38 42 40 42 0 0 39 42 41 45 52 0 0 0 0 41 37 41 0 0 41 40 55 

11 196 901 0 0 0 0 40 50 44 57 43 0 0 41 41 39 41 42 0 0 43 46 41 47 50 0 0 35 60 50 53 38 0 

12 165 697 0 0 43 40 40 57 47 0 0 42 43 50 47 50 0 0 35 40 40 51 40 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 


