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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 

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  támogatást nyertünk  

 

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  

 

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 

 

 Kisebbségi (cigány) gyermekek, fiatalok 

 

 Középsúlyos, súlyos és halmozottan fogyatékos fiatalok 

 

 Erkölcsi veszélyzónába került fiatalkorú bűnelkövetők 

 

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

 

 Közérdekű munkavégzésre ítélt fiatal felnőttek 

 

 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 

 Megváltozott munkaképességű szakemberek foglalkoztatása 



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 

 

 

KÖZÖSSÉGI HÁZ 
2012-ben működési engedélyt kaptunk „Gyermekek Alternatív Napközbeni 

Ellátására. 

 
 

Statisztikai mutatók 2014. 01. 01. – 2014.12.31.-ig 
 

Érintett korosztály 4-25 évig 

A klubot látogató gyermekek összlétszáma  519  

A látogatók 75%-a cigány 

származású 

Napi átlagos esetszám   40 fő 

Szervezett klubfoglalkozás    163 alkalom 

Szülői látogatás 176  alkalom 

A szolgáltatások esetszáma:    9461 megjelenés 

Együttműködő partnereinknél megvalósított klubbon 

kívüli programjaink, képzéseink során elért: 

 

505 

gyermekek és fiatalok 516  fő 

 gyermekekkel, fiatalokkal foglalkozó szakemberek 6  fő 

felnőttek  197 fő 

Kamasz Tanya munkatársai közül    8 fő 

Összesen elért gyermek és felnőtt létszám 1 235 fő 

 

 

 

 

 

 



 

Állandó programjaink 

 

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 

A tanulószobát idén    47 alkalommal vették igénybe    minden pótvizsgára készülő                                                                                      

                                                                                         sikeresen vette az akadályt.  

 

Közösségfejlesztés 
 

Klubfoglalkozások, és kézműves programok során lehetőségük van rajzolni, és egyéb 

kézügyességet fejlesztő foglalkozásra. Fejlesszük zenei, tánc, rajz, grafikai, önkifejező 

képességeiket.  Ennek szolgálatában áll a közösen kialakított életrend, az önkiszolgálás 

feladatai, közös játékok, és ünnepek. Ilyenek a   

családias uzsonnák, beszélgetések. Lehetőségük 

van pingpongozni, biliárdozni és csocsózni is. 

Kedvelt elfoglaltságuk a karaoke. 

 

                   Kreatív foglalkozás 

 

Vetélkedő után jólesik az uzsonna 

 

 

 

Zenélés 
 

A gyermekeknek és fiataloknak hangszereket 

biztosítunk melyekkel zenélhetnek.  

Rendelkezésre álló hangszerek: Gitárok, 

szintetizátor, hegedű, ukulele, dob, kanna, 

tangóharmonika                                

 

 

 



 

Informatikai program 

Az Internetes hozzáférés biztosításával 

életesélyeiket növelni. Lehetőséget 

nyújtunk a számítógép megismeréséhez, 

ingyenes Internethasználathoz.  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. 

 

       

Erkölcsi veszélyzónába került bűnelkövető fiatalok közösségbe illesztése  

A Kamasz Tanyát olyan fiatalok is látogatják, akiknek már volt bűnelkövetésük. Kollégáink 

rendszeresen beszélgetnek velük, segítjük szűkebb és tágabb közösségbe való 

beilleszkedésüket. Fontosnak tarjuk hogy szabadidejüket a közösségben töltsék el, ezzel 

megelőzhető a további rendbontásokba való keveredés 

 

 

Egészségügyi felvilágosító és bűnmegelőzési program  

 

 

A fiatalokkal pályázatoktól függetlenül 

rendszeresen beszélgetünk a káros 

szenvedélyekről a drogpusztító hatásáról. 

illetve hozzájuk igazodva foglalkozunk 

egészségügyi ismeretek átadásával is  

 

 

 

 

 

 

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 rendszeresen 

éhesek, ezért uzsonnát biztosítunk számukra. 

 

A gyerekek az alábbi területekről járnak be.  

Hangya út, Tücsök út, Száva út, Törteli út,  Sashalmi út, Búzavirág út, Virág u, Zöldfa u.    

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.  



 

 

 

 

Készülődés az ünnepekre 

 

Kollégáink munkája Világító hóember  

műanyag pohárból  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GYIVI, Lakóotthonok, Anyaotthon 

 

Rendszeresen fogadunk egyénileg és csoportosan gyermekeket a lakóotthonokból és a GYIVI 

befogadójából. Ha csoportosan jönnek, 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. 

 

 

 

EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK  ÉS  2014.  ÉVI  NYERTES  PÁLYÁZATOKHOZ 

KAPCSOLÓDÓ PROGRAMOK 

 

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 

 

 Szent István Egyetem  TFK   

 Esterházy Károly Főiskola 

 Szent István Egyetem   

                     

Munkában a gyakornok 

 

 

 

 



 

Az ÉAOP-5.1.1-B1-12-k-2013-0001  Önkormányzati pályázathoz kapcsolódó „Miénk ez a 

városrész   PA-MEV-2013-07  mini projekt 

 

  

1 „Beszélgetés híres szolnokiakkal” 

 

A Kamasz Tanya GyIE Nyúl úti telephelyén rendeztük meg első programunkat A rendezvén 

vendégei voltak: 

Török Béla válogatott vízilabdás, Pogány 

Nikolett EB bronzérmes kenus, Barabás 

Botond színművész, Kertész Marcella 

színművész, Barát Fábián 

szobrászművész, Szente Szabó Ákos 

festőművész. Meghívottaink könnyen 

megnyerhetők voltak és örömmel fogadták 

a felkérést. Nagytermünkben és a folyosón 

kis „szigeteket „rendeztünk be, ahol 

üdítővel, pogácsával édes sütivel terülj-

terülj asztalkám-ot is biztosítottunk mind a 

vendégeknek, mind a hozzánk ellátogató 

gyermekek és pedagógusok  részére. A 

beszélgetések forgószínpad jellegűen zajlottak le. Az első mondatok kicsit várattak magukra, 

de aztán gyorsan oldódott a hangulat, melyet nagymértékben meghívott „hírességeinknek” 

köszönhettünk.  

A gyerekekkel jó hangulatú beszélgetések folytak, számos hasznos információt, tanácsot 

kaptak, tanulásról, munkáról, sikerről, kudarcról és emberi kitartásról, ami meghozza várt 

gyümölcsét. Az elhangzottakat reméljük megszívlelték és ezzel életükben, ha csak egy picinyke 

pozitív változás áll be, már sikeres programot tudhatunk magunk mögött. Ebben a jó 

hangulatban az idő gyorsan repült. A 

találkozó a tervezettnél hosszabbra 

nyúlt, mivel sem a gyerekeknek sem 

a vendégeknek „nem akaródzott 

„abbahagyni a beszélgetést. Nagy 

örömünkre szolgál, hogy minden 

résztvevő (meghívottak, gyerekek, 

tanárok) pozitívan nyilatkozott a 

programról és reményeiket fejezték 

ki az ügyben, hogy egyesületünk 

hagyománnyá teszi a ”hírességekkel” 

való találkozást. Ebben mi is bízunk 

és keressük a lehetőséget a 

találkozók éves szintű 

megrendezésére.  

 

 

 

 

 

 



2 „Épek és fogyatékkal élők közös sportnapja 

Szolnok, Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Gyermekváros u.1. 

 

A program keretében épek és 

egészségesek megmutathatták 

sporttudásukat, illetve 

hasznosan és jókedvűen 

tölthették el szabadidejüket 

Bepillantást nyerhetünk a 

fogyatékos társaink által 

folytatott sporttevékenységekbe, 

s ezeket az egészséges fiatalok 

is megpróbálhatták. A 

tornateremben nagyon jó volt a 

hangulat, a fiatalok először 

bátortalanul, de később hatalmas 

lelkesedéssel próbálták ki a 

kerekes székeket és a játékos 

versenyek mindenki számára 

feltöltődést jelentettek. Segítő kutyával is megismerkedhettek, és láthattuk, hogy 

mozgássérültek részére milyen nagy segítséget jelent egy ilyen okos „segítő társ” (cipő oda 

hozatala, zokni lehúzása stb.) A boccia nevű játékot nem ismerték, de a Budapesti 

Mozgássérültek Állami Intézetéből érkező országosan is elismert boccia csapat gyorsan 

megtanította a fiatalokat a játékra és beletanultak a szabályokba.. Annyira tetszett a 

csoportoknak, hogy abba sem akarták hagyni a közös játékot. Végeredményképen igen sikeres 

volt a közös sportdélután, örülünk, hogy a fiatalok ilyen pozitívan álltak a programhoz. 

 

 

3  „Roll Dance”  

Szolnok, Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Gyermekváros u.1. 

 

Harmadik, egyben 

utolsó programunkon a 

tánc és a zene volt a 

középpontban. A Sipos 

Orbán Szakiskola 

ebédlője változott 

táncparketté. Először az 

Aranycsillag 

Társastáncklub 

kápráztatta el a 

közönséget. Láthattunk, 

keringőt, rumbát, cha-

cha-cha-t, bachatát, 

salsát,  sambát mambót, 

tangót és csapatban szólótáncot. Csodás és magható volt   

Roll Dance Budapest Kerekesszékes Kombi Táncegyüttes bemutatója. Repertoárjukban  

szerepelt számos standard és társastánc.  Az est fénypontja volt amikor a  Roll Dance és az 

Aranycsillag Társastáncklub közös keringőt mutatott be, majd a vendégeket is táncra hívták. A 

továbbiakban a jó hangulatról az Amadeus Zenekar gondoskodott. Összességében  és a 

visszajelzések alapján igen színvonalas volt a program, melyet a közönség kérésére, támogatás 

esetén a jövőben is szeretnénk megrendezni. 



Együttműködés a Kassai Úti Általános iskolával mini projektjük megvalósításában 

 

 

 

 

A program során a Kassai Úti Általános 

Iskola és a Kamasz Tanya gyermekei régi 

népi játékokkal ismerkedhettek meg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÁMOP-2.6.2.-12/1 

Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásának megerősítése – 

konvergencia régiók című pályázat  

  

      Egészségterv elkészítése 

      TQM minőségirányítási rendszer kidolgozása 

 

 

TÁMOP-6.1.2-11/1 

Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok 

 

A programok az alábbi helyszíneken valósulnak meg: 

Kamasz - Tanya GyIE telephelye, Jász- Nagykun Szolnok Megyei Sipos Orbán Szakiskola és 

Kollégium, a Széchenyi Körúti Általános Iskola Sportiskola és AMI, a Szent-Györgyi Albert 

Általános Iskola és  Széchenyi  István Gimnázium, valamint a Pálhalmai Büntetés Végrehajtó 

Intézet  

 

Egészségnap I- Kamasz Tanya 

 

Témák: 

 

Vitamin hatásai a szervezetünkre –hogyan 

pótoljuk és milyen gyakran a vitaminokat 

Az elhízás hatásai testre és lélekre 

A kóros soványság hatásai testre és lélekre 

Tápanyagok helyes arányai életkoronként 

Táplálkozás és sport kapcsolata 

 

1 alkalommal 55 fő / alkalom 

 

 

 



Egészségnap II- Pálhalmai Országos 

Büntetés-végrehajtási Intézet kiszolgáló 

létesítménye Sándorháza 

1 alkalom 55 fő 

 

Közös bemelegítés szerepe 

Közös zumba 

A rendszeres testmozgás hatása az 

egészségünk védelmére 

Labdajáték 

Melyik sportot válasszam? Sport és alkat 

kapcsolata 

 

 

 

Előadás -  Széchenyi Gimnázium 

 

 

Mindennapi boszorkányság - 

Gyógynövények szerepe és hatása 

 

 

1 alkalom 18 fő / alkalom 

 

 

 

TÁMOP-5.6.1.B-12/2 

A bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, bűnelkövető vagy bűnelkövetés 

szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak segítése – című pályázat 

Szakemberek képzése, az iskolai erőszakról, 

 

Kamasz- Tanya GyIE Széchenyi 

Jász- Nagykun Szolnok Megyei 

Sipos Orbán, Szakiskola és 

Kollégium, Széchenyi István 

Gimnázium, Humán Szolgáltató 

Központ, Szent-Györgyi Albert 

Általános Iskola szakemberei és 1 

fő önkéntes részvételével 

  

A gyermekvédelmi szakemberek, 

pedagógusok, rendőrök, egyéb 

gyermek- és fiatalkorúakkal 

foglalkozó szakemberek közös 

képzése az iskolai erőszakról, 

ennek értékelése, elemzése; a 

kockázati tényezők értékelése; a 

pedagógusok és szakemberek érzékenyítése az iskolai erőszakhoz, bűnelkövetéshez vezető 

okok felismerése,  megértése. 

 

4 alkalom 10 fő / alkalom 



Szakemberek képzése konfliktuskezelés. kommunikáció  

 

 

  

Pedagógusok, a gyermekvédelmi 

rendszerben dolgozók és egyéb, 

gyermek- és fiatalkorúakkal foglalkozó 

szakemberek képzése a 

konfliktushelyzetek erőszakmentes 

feloldási módjaira, valamint a 

közösségfejlesztés módszereire. 

Prevenciós, konfliktuskezelő technikák 

megismertetése a pedagógusokkal, 

gyermekvédelmi szakemberekkel és 

más, a gyermek- és fiatalkorúakkal 

foglalkozó szakemberekkel a számukra 

szükséges módszerek integrálása 

mindennapi munkájukba  

 

 

 

 

 

Foglalkozás: iskolásoknak, meghívott rendőrökkel – „Sulirendőr” program 

 

 

Jász- Nagykun Szolnok Megyei Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium, a Széchenyi Körúti 

Általános Iskola Sportiskola és AMI, a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola  

 

Egy iskola – egy rendőr” program 

továbbfejlesztése, megvalósítása a 

helyi adottságok függvényében, 

A foglalkozás során konkrét 

kérdéseket tehettek fel a tanulók a 

rendőröknek, jellemzően olyan 

témakörökben, ami részük a 

mindennapi életnek és előttük 

van, mint veszély csak maguk 

sem tudják vagy látják. (Milyen 

veszélyes jelekre figyeljenek fel, 

mitől, kitől óvakodjanak, ha 

mennek az intézménybe, vagy éppen bent vannak.) 

Aktívan bevonásra kerültek, játékos, és interaktív formában. Megjelent előttük az a személy, 

aki számukra a segítő kezet jelenti,  így sokkal könnyebben elérhetővé vált az, hogy tiszteljék a 

rendőröket, felnézzenek rájuk, megfogadják tanácsukat és együttműködőek legyenek. 

 

1 alkalom 40 fő/ alkalom 

 

 

 

 

 



 „Tanuljuk egymást” - A kultúra mindenkié 

 

Rendszeres dráma-, 

élménypedagógiai és a 

közösséghez tartozást erősítő 

kulturális és 

sportfoglalkozások 

szervezése 

Korábban is volt alkalmunk 

kisebbségi telepekre kimenni, 

és az ott élő gyermekeket 

foglalkozásokra behozni a 

városba. Sajnos ez a 

törekvésünk egy idő után, 

pénzügyi problémák miatt 

alábbhagyott, pedig sok visszajelzés érkezett roma családok részéről, hogy a gyermekek 

igénylik ezt, miért nem tesszük meg sűrűbben. A pályázattal lehetőségünk nyílt arra, hogy a 

peremterületeken élő gyermekekkel foglalkozzunk, és integráljuk őket korcsoportjukba.  

A célunk az volt, hogy megismerjék egymást, egymás kultúráját, ne félelemmel vegyes 

érzésekkel tekintsenek egymásra. A közös programok ehhez segítséget nyújtottak . A 

rendszeres dráma-élménypedagógiai és a közösséghez tartozást erősítő kulturális és 

sportfoglalkozásokkal hatalmas fejlődést hozott   a konfliktusos magatartású, hátrányos 

helyzetű, perem területen élő, roma gyermekek részére, akiknek eddig a szabadidő eltöltése azt 

jelentette, hogy tanyájuk környékén kisebb lopásokat követtek el, ittak, dohányoztak. 

 

6 alkalom 15 fő / alkalom 

 

Harmóniában környezetünkkel 

 

A lakóterünknél nincs fontosabb, 

mindannyian szeretnénk biztonságban tudni 

gyermekeinket legalább a közvetlen 

környezetünkben, akár szakember, akár 

szülői szemszögből nézzük. Sajnos sok 

esetben azért nem merjük gyermekeinket 

elengedni a játszóterekre, mert tudjuk, hogy 

azok különböző „bandák” játszóterévé vált 

már. Eldobott sörös dobozok, vodkás 

üvegek, cigi csikkek hívják fel figyelmünket 

arra, hogy mi történt előző este ezeken a 

helyeken, kiszorítják gyermekeinket a 

játszóterekről.  

A pályázat lehetőséget adott arra, hogy közösen tisztítsuk meg környezetünket 

 

A Széchenyi lakótelepen 2 játszóteret tettünk rendben a Kamasz Tanyát látogató fiatalokkal 

 

1 alkalom  26 fő/alkalom   

 

 

 

 

 



Tábor a prevencióért „Élménytábor józanul” - Szenvedélyünk az egészség 

 

Bűnmegelőzési célú, valamint 

az áldozattá válás megelőzését 

szolgáló ismereteket közvetítő 

fejlesztő táborok szervezése, 

lebonyolítása. 

Élménytábor józanul nevű 

programunkban 3 napot (2 éj) 

töltöttek a gyerekek a 

Tiszaligeti Turisztikai 

Központban, ahol Rigó István 

rendőr alezredes úr tartott 

különböző érdekes és hasznos 

foglalkozásokat számukra. A 

táborba Jász- Nagykun Szolnok Megyei Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium, a Széchenyi 

Körúti Általános Iskola Sportiskola és AMI,a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola tanulói és 

a Kamasz Tanyát látogató fiatalok vettek részt.  

 

A tábor célja volt, hogy a fiatalkorúakat megismertessük a drog, alkohol és cigaretta káros 

hatásaival. Megdöbbenteni a fiatalokat, számokkal, tényekkel, videókkal.  

Megismertettük azokat a szenvedélybetegségeket - a magatartászavarokat, amelyek bizonyos 

kémiai anyagok rendszeres fogyasztását foglalják magukba, felhívtuk figyelmüket, hogy a 

szerektől függőség alakul ki abban az értelemben, hogy a fiatal nem tud lemondani a szerek 

használatáról, még akkor is fogyasztja, ha érzékeli annak káros fizikai és pszichikai hatását. 

 

1 alkalom/ 3 nap /18 fő 

 

 

 

Kék percek 
 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitánysággal közösen az alábbi programot 

dolgoztuk ki. Iskola napok keretében a rendőrség munkatársai az alábbiakat vállalták: 

 

-     rendőrségi technikai eszköz bemutatók 

(kommandós bemutató, hajó biztosítása 

stb.) 

- szakmai előadások megtartása 

(témakörök: iskolai erőszak, áldozattá válás 

illetve elkövetővé válás megelőzése) 

-   bűn- és baleset megelőzési versenyek, 

vetélkedők lebonyolítása 

-   rendőrkapitányságon történő látogatás;  

ujjlenyomat vétel  

-  egyéni és kiscsoportos konzultációk   

biztosítása 

 

 

2 alkalom 95 fő/ alkalom 

 



Sportdélután – „Sosem késő” – Sport lehetőségek esténként 

 

Soha sem késő- programunkban sportolási lehetőséget biztosítottunk a gyermekek részére. A 

program a Széchenyi Gimnáziumban és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Sipos Orbán  

Szakiskola és Kollégiumban  volt megtartva 

 

Az aktív életmódot magában 

hordozó, szabadidős és 

sporttevékenységeket szerveztünk a 

gyermekek részére. A fiatalok 

manapság minden cél nélkül egész 

nap az utcán vannak, szinte minden 

értelmes szabadidő elfoglaltság 

nélkül. Az unalom, egy-egy rosszul 

megválasztott barát, a felnőttekkel 

szemben tanúsított dackor, 

megoldhatatlannak látszó feladat elé 

állítja a szülőket és a pedagógusokat. 

Először csak jelentéktelen 

cselekedetekkel indul a céltalanság: 

száguldozás a biciklivel, motorral, 

zenehallgatás elviselhetetlen hangerővel, kisebb gyermekek zavarása, falak firkálása, kukák 

feldöntése, dohányzás, italozás, drog, kisebb lopások, még ha nincs is a lopott tárgyra szükség. 

Minden egy apró jel a számunkra, csak néha nem vesszük észre őket. Ezek mindegyike 

vezethet a bűnöző életmód kialakulásához. Az erőszak lesz a szabadidő eltöltésének modern 

változata. Agresszivitást sugall minden – a média, a filmek, a számítógépes játékok, a verbális 

durvaság életük szerves része. Programunkkal a fentieket orvosoltuk 

 

2 alkalom  55 fő/alkalom 

 

Cigánytánc oktatás 

 

 

 

24 alkalom 10 fő/ alkalom 

 

 

 

 

 

Cigányzene oktatása,  

 

Igény szerint, de minimum 100 óra 

 



Terület és felügyelet biztosítása roma gyülekezeti délutánhoz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Közérdekű munkavégzés-foglalkoztatás elítéltek számára 

 

2013. október 31-én 

együttműködési 

megállapodást írtunk alá a 

Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Kormányhivatal 

Igazságügyi Szolgálatával. 

Dr. Berkó Attila Igazgató úr 

jelezte, igen hasznosnak 

tartja, hogy a Kamasz Tanya 

GyIE lehetőséget biztosít a 

Bíróság által kiszabott 

közérdekű munkabüntetésre 

ítéltek büntetésének 

letöltéséhez, foglalkoztatásukhoz. 

 

Az idei évben 1 főt fogadtunk 1 hónapos munkára 

 

 

 

Megváltozott munkaképességűek emberek foglalkoztatása 

 

Jelenleg 24 fő áll egyesületünknél alkalmazásban 

4 fő- 8 órában, 1 fő- 7 órában,  5 fő- 6 órában  5 fő -5 órában és 9 fő- 4 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  
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Kamasz - Tanya Fogyatékosok Nappali Intézménye 

 

 
Intézményi szolgáltatásainkat Szolnoki kistérség közigazgatási területéről, a Jászberényi 

kistérség közigazgatási területéről, és Abony, Szajol települések közigazgatási területein lakó 

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

eleget tett fiatalok, illetve iskola szünetekben tanköteles gyerekek veszik igénybe  

 

Munkatársaink szakképzett, megváltozott munkaképességű szakemberek, akik elhivatottan 

végzik feladatukat az alábbi munkakörökben. 

Szociális gondozó     4 órában: 4 fő 

Szociális gondozó     5 órában: 1 fő 

Szociális gondozó     6 órában: 1 fő 

Terápiás munkatárs   8 órában: 1 fő 

Intézményvezető       8 órában: 1 fő 

 

Szolgáltatást igénybevevők száma: átlagosan napi 15 fő, iskolai szorgalmi időszakon kívül 

átlagosan 18 fő. 

Megállapodások száma: 23 fő 

 

Nappali intézményünk programjai hétköznap 7:00- 16:00-ig: 

 fejlesztő - szinten tartó foglalkozások, szellemi és szórakoztató tevékenységek (olvasás, 

felolvasás, társas-, fejtörő kártyajátékok,) 

 közösségi tevékenységek (kirándulások, kulturális programok, mozi-, 

múzeumlátogatás)  

 terápiás jellegű kézműves foglalkozás, zeneterápia.  

 aktivitást segítő fizikai tevékenységek (séta, közös torna)  

 illemtan, háztartástan, önálló életvitelre való felkészítés.   

 

A szolgáltatások igénybevétele INGYENES. 

http://www.kamasztanya.hu/


Programjainkból 

 

A hétköznapi fejlesztő és terápiás foglalkozások, játékok, egyhangúak lennének a 

hagyományaink ápolása, ünnepek, külső programok, kirándulások nélkül. Az idei évben is 

kiemelnénk egy pár, igen maradandó élményt nyújtó rendezvényt, melyre szívesen fogunk 

emlékezni évek múlva is. 

 

 

Farsang 

 

Az idén is a farsang volt az első 

rendezvényünk. Fiataljainkkal egy kis 

mulatságot rendeztünk, ismét 

bebizonyosodott, hogy számukra a 

tánc és zene mennyire fontos. 

 

 

 

 

Reggel közös fánk dagasztással kezdtük a 

napot, majd kisütöttük a sok finom, ízletes 

farsangi finomságot.  

 

 

 

 

 

 

Fiatalok, munkatársak közül sokan beöltöztek 

és énekelve, táncolva ünnepeltük a farsangot.  

 

 

 

 

 



Tavaszváró séták 

 

Tavasszal megélénkül az élet, virágba borulnak a növények, 

kizöldülnek az erdők és a mezők, szinte egy új élet köszönt ránk. 

Egy séta a játszótérig, 

a Tiszavirág hídra, a 

Zagyva partra, mind-

mind egy csodával ér 

fel nem csak a 

természet szeretőknek. 

 Délelőttönként jól esik 

felfrissülni, „meggyönyörűzni” a természetet a sok, 

téli meleg szobában eltöltött nap után.  

 

„Oh természet, oh dicső természet! Mely nyelv merne versenyezni véled?” a látványról Petőfi 

Sándor szép verse jutott eszünkbe. 

Majd amikor visszatértünk a Kamasz – Tanya fejlesztő termeibe, alkotásra serkentek   kis 

„megihletett” művészeink. Az egyik ikerpárunk, akik szóban nem tudnak kommunikálni, 

feltalálták magukat és sajátos festésükkel hozzájárultak a remekművek elkészítéséhez. 

 

 

Családi nap  

 

 

Családi napunkat nagy készülődés előzte meg. 

Igyekeztünk az idén is vidámmá, emlékezetessé 

tenni a fogyatékos fiatalok és szüleik számára. 

Nagy örömünkre eljöttek hozzánk a Bánhalmi 

Fenyves Otthon fogyatékos fiataljai és 

gondozóik, köztük egy régi ellátottunk, aki 

mindig örömmel jön vissza hozzánk.  

 

 

 

 



Vendégeink voltak még a Szolnok Városi 

Állatotthon Alapítvány önkéntesei, akikkel 

beszélgethettek a felelősségteljes állattartásról és 

két kutyust is hoztak magukkal, melyeket 

simogathattak fiataljaink.  

Búcsúzáskor három nagy zsák száraztápot 

adományoztunk az állatotthon lakóinak. 

 

 

A rendezvényünket csoportos vetélkedővel, 

ügyességi játékkal kezdtük, melybe mindenkit 

igyekeztünk bevonni.  

 

 

 

Ebédre készen lett az udvaron üstben fövő 

paprikás krumpli!  

 

 

 

Ezután a bánhalmi vendégeink színvonalas és 

vidám műsort adtak elő, melynek címe: Vitéz 

László és a többiek.  

 

 

 

 

Csizik Renáta és Tóth Ferencné Erika dalokat adtak elő, melybe közös éneklésre és táncra is 

bevonták közönséget. Végül közkívánatra diszkó következett. Nagyon jól telt a nap, az időjárás 

is kedvezett nekünk és jó volt látni, hogy meghívott vendégeink is pozitív élménnyel távoztak.  



Születésnapok - névnapok  

 

A születésnapok, névnapok fontos és kedves 

időpontok életünkben, a közös ünneplések 

nem maradhatnak ki a nappali ellátás 

programjaiból.  

 

 

 

 

Ilyen alkalmakkor az ünnepelt hozzátartozói 

hoznak egy kis süteményt vagy tortát és üdítőt, 

hogy a közös köszöntés után megvendégelhesse 

az ünnepelt kis társait és az itt dolgozókat, 

hiszen az ő köszöntésük legalább annyira fontos 

számukra, mint a családi ünneplés. 

 

 

Sérült gyerekek napja 

Az idén 23. alkalommal szeptember 22.-én rendezték meg a Budapesti Állatkertben, melyen 

fiataljainkkal mi is részt vettünk. A rendezvény elsősorban fogyatékkal élő gyerekek és fiatalok 

számára ingyenesen lehetővé tette az állatkert látogatását és az ott szervezett koncertek és 

számos színvonalas műsor, előadás megtekintését. Sajnos a legjobban várt L.L Junior koncert 

elmaradt, de a többi program is sok szép élménnyel gazdagított minket. Hazaindulás előtt a Mc 

Donald’s étterembe látogattunk, ott segítséggel vásároltak. A vonattal történő utazás is 

mindenkinek nagy élmény volt, így végül egy remek napot zártunk. 

 

 



Háztartási ismeretek 

 

Sütés nélküli süteményeket, 

sütéssel készíthető tészták 

előkészítő műveleteit felügyelet 

mellett gyakorolhatták, melynek 

végeredményeit együtt 

fogyasztottuk el. Mindenképpen 

hasznos, hiszen ezzel nem csak 

manuálisan fejlődtek, hanem 

figyelmük, koncentrációjuk, 

térlátásuk is javult. 

 

Lecsó főzés 

 

Októberben még találtunk egy csodás, 

napsütéses, szabadtéri főzésre alkalmas napot. 

 A gyerekek és a munkatársaink közös 

választása a lecsóra esett.  

Tervezés, szervezés, közös vásárlás, 

előkészületek a főzéshez és magához az étel 

elkészítésének folyamata hozzátartozik az 

önálló életre neveléshez, háztartási ismeretek 

elsajátításához, ezért igyekszünk minél több 

otthon hasznosítható munkaműveletre megtanítani a fiatalokat.  

 

 

Bevásárlás, hozzávalók feldolgozása, 

fahordás – mindenkinek jutott feladat, senki 

sem maradt ki a lecsó főzésből. Míg főtt az 

ebéd, zenét hallgattunk, beszélgettünk és 

játszottunk. 

 

 



III. Csokoládé Fesztivál és Nemzetközi Csokoládé Találkozó 

 A kultúra édes pillanata! A Csokoládé Fesztivált  idén november 7-9.-ig rendezték meg az 

Aba-Novák Agóra Kulturális Központban. 

 Magyar kézműves csokoládékészítők kiállításán és 

vásárán, játszóház, előadások, kulturális programok várták 

a résztvevőket.  

 

November 7.-én délelőtt látogattunk el a fiatalokkal a rendezvényre . Eleinte nézelődtek a sok 

finomság láttán, majd legnagyobb örömükre a  süteménysütésbe, csokoládé kóstolásba is 

bevonták őket. Később összerakós játékkal ügyeskedtek, nagyon érdekes és élménydús 

program volt mindenki számára. 

 

Kapcsolatok erősítése 

 

Igyekszünk a hasonló tevékenységet végző 

intézményekkel szorosabbá tenni a 

kapcsolatainkat, így került sor a Liget Úti 

Általános Iskola és Előkészítő, 

Készségfejlesztő Speciális Szakiskolával 

egy délelőtti közös rendezvényünkre.  

 

 

Már jól ismerik tevékenységünket, hiszen 

iskolai szorgalmi időszakon kívül   

rendszeresen járnak hozzánk tanulóik. 

 

 



 

Egyik látogatásuk alkalmából közös 

programokat szerveztünk. Mindenki nagy 

örömére szabadtéri játékokban vettek rész 

gyerekek nevelők egyaránt. Sok kedves régi 

ismerős tanár-diák találkozott!  

 

 

 

 

Filmvetítés  

Novemberben két alkalommal volt a fogyatékos fiatalok részére a fejlesztő teremben. Nagy 

sikere volt, hiszen kevés gyermek jut el önállón moziba. Első alkalommal kiválasztottunk egy 

számukra megfelelő filmvígjátékot, (Anyabuli) másik alkalommal pedig egy aranyos 

rajzfilmet. (Ted) Igyekeztünk megteremteni a mozi hangulatát, pattogattunk kukoricát és a 

kivetítő nagy felületén nézhették a műsort.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



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. 

 

 

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 

 

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.  

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

tevékenység hiányt pótló és egyedi.  

 

 

Fenntarthatóság 

 

Meglévő hosszú távú támogatási szerződések  

 

Önkormányzat feladat ellátási szerződés a Kamasz Tanya Közösségi Házának 

működtetésére 

 

 

VÁRHATÓ TÁMOGATÁSOK 

 

NRSZH bértámogatása - Pályázat beadva 

 

Fogyatékosok nappali Intézménye- Normatív támogatás 

 

Közösségi Ház 

Önkormányzati  éves támogatása (feladat ellátási szerződés alapján) 

 

 

 

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 20 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.  

 

 

 

 

 

 



 

Motiváció: 

 

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

elkötelezettség 

Az emberi értékek elfogadása, az emberi méltóság tiszteletben tartása 

 
 

AMIT  NYÚJTUNK 

 

 

Jól felkészült, elhivatott munkatársaink szeretettel várják a hozzánk 

betérőket. 

 

Akadálymentesített, szeretetteljes intézményünk, egészséges és 

fogyatékkal élő fiatalokat számos érdekes és hasznos szolgáltatással várja. 

 

Garantáljuk azt, hogy a Kamasz Tanyáról nem távozik senki élmény, 

tisztelet és megbecsülés nélkül. 

 

Szolgáltatásaink minden hozzánk betérő számára térítésmentesek. 

 

Jól felszerelt intézményünket folyamatosan a tagjaink igénye szerint 

igyekszünk fejleszteni. 

 

A hozzánk betérők egy befogadó és toleránsközösség tagjai lehetnek, 

akik biztonságban tölthetik el szabadidejüket. 

 

Törekszünk tagjaink egyéni szükségleteit figyelembe venni, mert 

mindenki fontos számunkra. 

 

A közösség és környezetünk érdekében, minden előremutató partneri 

együttműködésre nyitottak vagyunk. 
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2014.01.01. – 2014.12.31.  közötti  időszakban   519  gyermek és fiatal  fordult meg a közösségi  ház délutáni  programjain 
 

1-30 31-40 41-50 51-60 60 felett 
 

 
 

 

 

 
 

KÖZÖSSÉGI HÁZ  NAPI LÉTSZÁM 
 

2014.01.01.  -  2014.12.31. 
 
 

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 

1 177 961 0 27 32 0 0 35 40 48 44 46 0 0 39 56 44 0 50 0 0 52 60 43 40 43 0 0 54 45 46 43 64 

2 174 908 0 0 47 46 48 63 0 0 0 48 52 48 0 48 0 50 56 63 56 61 0 0 53 45 40 41 43 0 0 0 0 

3 172 910 0 0 52 54 51 58 53 0 0 45 46 37 0 46 0 0 39 45 46 39 41 0 0 30 47 45 44 48 0 0 45 

4 155 792 41 38 51 32 0 0 41 38 35 32 36 0 0 37 38 45 30 29 0 0 0 39 33 35 41 0 0 37 46 38 0 

5 154 724 0 0 0 0 39 44 35 31 31 0 0 36 32 28 37 39 0 0 43 36 39 31 40 0 0 42 38 29 36 38 0 

6 161 676 0 39 37 38 38 37 0 0 0 34 33 31 0 0 0 39 37 32 20 37 0 0 33 38 40 33 38 0 0 42 0 

7 180 1053 53 41 55 45 0 0 51 36 52 43 40 0 0 53 46 54 43 37 0 0 39 45 45 46 42 0 0 41 50 43 53 

8 139 754 41 0 0 33 25 35 41 35 0 0 45 35 30 35 34 0 0 39 48 0 43 43 0 0 43 41 37 34 37 0 0 

9 135 717 32 36 35 36 0 0 0 32 35 36 34 43 0 0 33 32 32 33 32 0 0 34 36 30 31 31 0 0 35 39 0 

10 140 678 33 31 30 0 0 38 32 32 29 31 0 0 33 28 29 33 25 0 0 44 35 29 0 0 0 0 41 32 34 28 31 

11 195 731 0 0 31 33 37 34 31 0 0 36 37 36 37 45 0 0 34 38 44 36 53 0 0 39 38 44 36 53 0 0 0 

12  142  557  25  26  36  31  56  0  0  33  31  30  34  29  0  0  36  39  37  29  30  0  0  0  20  0  0  0  0  0  20  15  0 



 

2014.01.01. -  2014.12.31.-ig 
 
 

 

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 

1 177 961 46 137 77 40 23 22 25 16 25 8 18 13 0 

2 174 908 50 125 72 49 28 11 19 3 10 13 14 11 0 

3 172 910 46 135 78 37 22 3 21 12 3 9 8 17 0 

4 155 792 38 126 81 29 19 2 18 8 9 11 9 13 0 

5 154 724 36 117 76 37 24 2 10 7 3 2 14 7 0 

6 161 676 36 128 80 33 20 2 23 16 9 2 17 14 3 

7 180 1053 46 151 84 29 16 3 37 38 8 6 23 13 1 

8 139 754 38 109 78 30 22 0 22 6 4 6 14 15 0 

9 135 717 33 111 82 24 18 2 12 16 13 1 18 12 1 

10 140 678 31 118 84 22 16 0 14 7 10 3 16 17 1 

11 195 731 37 161 83 34 17 0 19 5 9 7 12 17 3 

12 142 557 31 115 81 27 19 1 19 13 4 5 13 14 0 

                  519 9461 40 128 80 33 20 48 239 147 107 73 176 163 9 

 


