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Projekt tartalmának bemutatása: 

Az intézményrendszerből való kilépést megelőzően szükség van komplex, életkori sajátosságokra 

figyelemmel kialakított, egymásra épülő elemekből álló képzési, fejlesztési folyamatok bevezetésre, 

amely az egyéni állapothoz, szükségletekhez igazodva célozza meg az önálló életvitelre, az 

öngondoskodás kialakítására, a családi életre való alkalmasság kialakítását, fejlesztését. A 

veszélyeztetettség miatt a családból kiemelt gyermekek fejlesztésével elérhetjük, hogy később a 

családba visszakerülve a szüleivel való kapcsolatát tudatosabban, hatékonyabban tudja erősíteni. Az 

önállóan támogatható tevékenységekből: Pénzkezelési és/vagy gazdálkodási ismeretek elsajátítását 

(pl.: pénzkezelési technikák elsajátítása, háztartási költségvetés tervezését; megszerzett, előállított 

javaikkal történő gazdálkodást; azok megóvását) célzó programsorozattal megtanulják a programban 

résztvevő ellátottak az adósságspirál elkerülésének módszereit, a gazdaságos háztartásvezetést, 

valamint a bevételekkel való hatékony gazdálkodást, takarékosságot és az önfenntartást. 

Szenvedélybetegségek prevencióját célzó programsorozat. A programelemen keresztül kívánjuk 

fejleszteni a szenvedélybetegségek kialakulásával kapcsolatos ismereteiket, mellyel felhívjuk a 

figyelmüket a megelőzési technikákra, a veszélyek, következmények kialakulásának formáira.  

Szexuális felvilágosító célú programsorozaton belül nemenkénti bontásban segítünk feltárni a 

fiatalkorúakban felmerülő problémákat, különös tekintettel a megelőzésre, az áldozattá válás 

elkerülésére, a nemi betegségekre és azok következményeire biológiai ismeretek kiegészítésével. A 

családon belüli kapcsolatokat támogató program keretén belül különösen az elsődleges és másodlagos 

interakciókra támaszkodva az egyén elsajátítja a társas kapcsolatokban való együttműködés 

képességét. Mese- vagy mozgásterápiás foglalkozás, mely segíti a belső feszültség csökkentést. A mese 

terápia révén a személyiségfejlesztést elősegítő belsőképek aktivizálódik, így lelki fejlődés-utakat 

bejárva, archaikus problémahelyzeteket érintve megoldásokat tanulnak saját életükben megjelenő 

problémák megoldására. Családi életre felkészítő program során a családtervezés, párkapcsolati 

tanácsadás, szülői szerepek, gyermekvállalás tevékenységein belül a célcsoportban kialakul a 

felelősségteljes családtervezés szemlélete, a családban rejlő erőforrások feltérképezésre kerülnek, a 

családtagok családban betöltött szerepe tisztázódik, a család szerepe nő az egyén életében. A 

pályázatban vállalt tevékenységek megvalósításával kívánjuk elérni, hogy minél több hátrányos 

helyzetű fiatal váljon képessé az önálló életkezdésre. 

  


