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Bevezető 

Az 1999-ben a Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány keretein belül 

létrehozott, majd 2001-től a Baranya Ifjúságáért Közhasznú Nonprofit Kft 

gondozásában működő, „Tett-Hely” fantázianévvel ellátott ifjúsági információs és 

tanácsadó központ az elmúlt néhány évben, tudatos fejlesztéssel és pályázati 

források kihasználásával megyei hálózattá bővült.  

A „Tett-Hely” hálózat működtetése, koordinálása jelenleg a Baranya Ifjúságáért 

Nonprofit Kft. legjelentősebb programja. 

Pécs Megyei Jogú Város területén 7 iroda, a megyében pedig további 15 iroda 

működik a hálózat szakmai-etikai szabályai alapján, hálózatba szerveződve. A 22 

iroda munkatársai, gyakorlatosai és önkéntes segítői több ezer baranyai fiatal 

boldogulását segíti nap mind nap. Pécsett 1 saját központi irodát működtet a Kft., a 

további városi és megyei irodákat nagyrészt önkormányzat, közművelődési, oktatási 

és szociális intézmény működteti, de több civil szervezet is partnerünk. 

Az új szolgáltató pontok létrehozásának segítését, elindulását, a már működő 

szolgáltató pontok fenntarthatóságát segítő szolgáltatás,  a hálózat kezdeteitől jelen 

lévő, előbb ösztönösen, majd kiemelten kezelt stratégiai jelentőséggel bíró 

tevékenység.  

Ezen stratégiai cél elérésének egyik eszköze a jelen kiadvány, mely a Hálózatban 

meglévő jó gyakorlatokat gyűjti össze és teszi közé. 

Mi azok az ismérvek, amelyek egy pozitív irányú cselekvést jó gyakorlattá tesznek? 

 

A jó gyakorlat: 

 legyen sikeres; 

 legyen innovatív; 

 rendelkezzen sokszorosító hatással és/vagy alkalmazható lehessen más 

területekre is; 

 legyen fenntartható. 



6 

 

 

A jó gyakorlat egy cselekvési minta, egy folyamat, egy módszer melyben a : 

 sikeres – azt jelenti, hogy egy bizonyos célra vonatkozóan pozitív 

eredményekkel tud szolgálni 

 innovatív – azt jelenti, hogy valami újat valósítottak meg. Az, hogy valami 

innovatív, azt is jelenti, hogy új vagy az eddig létezőktől különböző 

megoldásokat tud kínálni az adott szektorban, területen vagy közösségben. A 

megoldások lehetnek teljesen újak vagy más területekről behozott egyesített 

tudásokon is alapulhatnak. Az innováció megtörténhet a folyamatban 

(intézkedések, tartalmak, módszerek, megközelítések, eszközök), a tárgyban 

(új érdekterületek, új célcsoportok) vagy a kontextusban (adaptáció vagy a 

jelenlegi körülmények fejlesztése, hálózatok indítása); 

 rendelkezzen sokszorosító hatással és/vagy alkalmazható lehessen más 

területekre – azt jelenti, hogy vagy horizontálisan látható, kommunikálható, 

megosztható (disszemináció) és/vagy vertikálisan integrált és alkalmazható 

rendszerekre és törvényekre; 

 fenntartható – azt jelenti, hogy a saját működését segíti elő: 

 megteremtette az igényt, 

 elfogadták mint szolgáltatást, 

 és/vagy képes a társadalom fejlesztését szolgálni. 

A jó gyakorlat tehát (angolul best practice) jelen esetünkben egy módszer vagy 

tevékenység, amely olyan újszerű, építőjellegű megközelítéseket, technikákat 

tartalmaz, amely bizonyíthatóan vagy már bizonyítottan hozzájárul az adott 

szolgáltató pont minőségi színvonalának emeléséhez és más szolgáltató pont 

számára is átvehető példaként szolgálhat.  

A jó gyakorlat tehát adott szakmai kritériumoknak megfelelő innováció, oktatási, 

pedagógiai, szervezetfejlesztési, programszervezői stb. gyakorlat, amely a 

szolgáltató pontok szakmai és menedzsmentet érintő fejlesztőmunkáját az egyéni 

fejlesztési szintig pozitívan befolyásolja.  
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Az átvett innováció a továbbiakban a felhasználók által is elismert ifjúsági 

szolgáltatásként, programként képes működni, keresésének és implementációjának 

lényege tehát a sikeres adaptáció, a saját szolgáltató pont működésbe való beépítés. 

1. Ifjúsági Információs és Tanácsadó Pont, - Ifjúsági klub 

működtetés 

1.1 Tea-Ház Ifjúsági Klub  

1.1.1. A megvalósító  adatai 

Név: Vasasért Egyesület 

Székhely: 7691 Pécs-Vasas, Bencze J. u. 6.  

Telefon: 72/ 337-838 

 Fax: 72/ 337-838 

 E-mail: info@kobeko.hu 

 Vezető neve, beosztása: Berényi Zoltán, elnök 

Kontaktszemély neve, elérhetőségei: Nagy Emese, nemeset@kobeko.hu  

1.1.2. A megvalósító  bemutatása 

A Vasasért Egyesület 1995-ben alakult, tagsága 34 fő helyi lakos. A pécsi 

önkormányzattal kötött közművelődési feladatellátási szerződés alapján 2010 óta lát 

el a területen közművelődési feladatokat a művelődési házakban.  Együttműködik a 

települési részönkormányzatokkal, a pécsi önkormányzattal, a helyi iskolákkal, az 

egyházak helyi szerveivel, a helyi és pécsi civil szervezetekkel, a városi, regionális, 

országos kulturális és közművelődési szervezetekkel, családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálattal.  Nyitott és befogadó szervezeti szerepe erősítésével a helyi közösségek 

befogadása, tevékenységük segítése különösen fontos feladatuk. Tagjai több civil 

szervezeti tömörülésnek (pl. Tett-Hely Ifjúsági Egyesület, Balokány-ligetért 

Összefogás, Pécsi Közművelődési Tanács, Pécs-Keleti Városrész Fórum).  2009-

ben vezetésükkel jött létre egy széleskörű társadalmi bázison alapuló civil 

összefogás, melynek szükségességét a megszűnés határára sodródott külterületi 

kultúrházak, KoBeKo – Kodály/Berze/Kodály Művelődési Házak megmentése, 

kulturális hagyományaik, értékeik megőrzése indokolta. Jelenleg 2 TÁMOP-os 

mailto:info@kobeko.hu
mailto:nemeset@kobeko.hu
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pályázaton belül valósítanak meg különböző tanácsadásokat, szerveznek klubokat 

és rendezvényeket az egész család számára, valamint rengeteg szakkörön, 

témanapon, versenyen és táborban vehetnek részt az óvódás, iskoláskorú gyerekek 

is általuk.  

Ezen felül évek óta működnek sportedzések, zenekarok, klubok, szakkörök és 2 

könyvtár is berkeiken belül. 

 

2007 óta 2.100 példányban nyolc oldalon „SOK HÍRÜNK VAN” címmel havilapot 

jelentetnek meg, ezzel megszólítva a 3 városrész több mint 7.000 fős lakosságát. 

Interneten és közösségi oldalakon is elérhetőek  – interaktív formában. A 

www.shvonline.hu az újság, míg a www.kobeko.hu a művelődési központ weboldala. 

A fenti tevékenységeik megvalósításában több mint 80 fő szerződéses önkéntes 

dolgozott. 

 

KoBeKo Művelődési Központ- Kossuth Lajos Művelődési Ház 

Történetének a kezdete az 1920-as évekre vezethető vissza, kezdetben vendéglő 

volt. Jelenleg a Vasasért Egyesület a fenntartó. Itt található a KoBeKo Központi 

Irodája és a tevékenységeink túlnyomó többsége. A házban található egy nagyterem, 

egy konyha, 2 iroda, egy könyvtár és a Tea-Ház terem, a 3 település egyetlen ifjúsági 

klubja. Nemcsak a klubba járó, helyi, hátrányos helyzetű gyerekeknek, a segítő 

önkénteseknek ad közösségi színteret, hanem különböző edzéseknek, kluboknak, 

rendezvényeknek. Itt működik egy közösségi kert, az udvarban kemence található. 

Az alagsor egyik részében Szövöde működik, a többi felújításra vár.  

 

1.1.3.  A jó gyakorlat részletes  leírása 

a./ A megvalósított gyakorlat 

A KoBeKo Művelődési Központ egyik legjelentősebb szolgáltatása a helyi fiatalok 

számára létrehozott és működtetett, Tea-Ház néven ismertté vált ifjúsági klub.  Célja 

általánosságban az, hogy Pécs peremkerületén fekvő, Somogy-Vasas településen 

élő gyerekek számára közösségi színteret biztosítson. Természetesen ennél azért 

jóval többről van szó, hiszen nem csak, az ifjúsági klubokra jellemző, szokványos 

szabadidős programokkal kínálják őket, hanem a helyi viszonylatok tükrében ez a 

http://www.shvonline.hu/
http://www.kobeko.hu/
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klub egyfajta menedékként szolgál a többségében hátrányos helyzetű gyerekeknek. 

A Szervezet, valamint az integrált nevelésében (hátrányos helyzetű, illetve SNI 

egyaránt) részt vevő tágabb társadalmi környezet is eredményesen használhatja 

mindennapi munkájában az itt megjelentetett jó gyakorlatokat.  

Az alapkészségek és kulcskompetenciák hatékony fejlesztésének érdekében a 

szociális, környezeti és életviteli, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek szükségleteire építve dolgozzák ki programjainkat. A klubot főként 8-16 

év között, többségében hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű fiatal látogatja. 

Az eddigi tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a bevont fiatalok többsége 

pszichoszociális krízist él át, egy részük életkorukból adódóan, másrészük a külvilág 

kedvezőtlen hatásai (igénytelen szülők, érzelmi elhanyagolás és bizonytalanság) 

miatt. Ugyanakkor meg kell birkózniuk a társadalom kisebb nagyobb közösségeinek 

kapcsolatrendszereivel, a mássággal, önmaguk és mások érzelmeivel, a 

tömeghatásokban születő indulatokkal. Fő feladat a testi, intellektuális és a szociális-

emocionális képességek élethelyzethez és egyéni érettséghez mérten történő 

harmonikus fejlesztése. A foglalkozásoknak szocializációs célja van, az emberi 

értékekre igényes, alkalmazkodni képes, érzelmi életben stabil, pozitívan 

gondolkodó, kreatív, értékes emberré formálás. A Tea-Házban minden alkalommal – 

a lehetőségekhez mérten – uzsonnát is biztosít a  gyermekek számára. Itt nem 

csupán az éhség kielégítése a cél, sokkal inkább az önfenntartás, öngondoskodás 

elsajátítása, a közösségi szokások, a csapatmunka erősítése. 

 

A Tea-ház színterét biztosító Kossuth Művelődési Ház ad teret egy tavaly induló 

kezdeményezésnek, a permakultúrás közösségi kertnek. A kert egy bizonyos részén 

a gyerekek számára alakítottak ki egy kertecskét, ahol a palántázástól, a növények 

gondozásán keresztül a betakarításig és feldolgozásig minden munkafolyamatba 

bevonódhattak. A következő termésig, ezen zöldségeket használják fel a heti egy 

meleg estebéd főzéséhez. Egyéb napokon hideg uzsonnát készítenek. Míg a csapat 

egy része a klubteremben tevékenykedik, addig egy kijelölt segítő 2 „konyhás” 

gyerekkel a csendes konyhában előkészülnek. Kiváló lehetőség arra, hogy együtt 

megtanulják az alapvető konyhai feladatokat, elkészítést, tálalást, eltakarítást és 

mindeközben a remek lehetőség nyílik személyes, bizalmas beszélgetésekre. Mivel 

asztal mellett dőlnek el a fontos dolgok, így ez egy meghatározó része a Tea-
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Háznak. A melegételek elkészítésénél az összes gyerek bevonódik a 

részfeladatokba, együtt készítik el az ételt a segítők irányításával. Fontos, hogy nem 

kiszolgálják, nem helyettük készítik el az ételt, hanem  megtanítják, képessé teszik e 

bevont gyermekeket a feladat elvégzésére.   

 

A közösség hosszú távú fennmaradásához szükséges kialakítani egy egységes 

szabály- és egy jutalmazó-ösztönző rendszert. A Fabatka-rendszer pontgyűjtő 

füzetébe minden gyerek jó pontokat gyűjthet össze, amit akkor szerezhetnek a 

gyerekek, ha az adott héten a Tea-ház felvetett, előre meghatározott témájához 

gyűjtenek anyagot, képet, verset, mondókát, viccet, történetet, kvíz kérdésekre 

válaszolnak, stb. Ennek haszna az általános tájékozottság és játékos 

ismeretszerzés. Ezen feladványok meghatározása havonta változik, a segítő csapat 

kreativitásán múlik. Pont jár például egyéb egyéni teljesítményért, kreatív 

megoldásokért is, úgymint a jó jegy, ha önmagához képes jobban teljesített, vagy ha 

felmondanak egy verset, ügyességi játékban kiemelkedően teljesítenek, de fontos a 

napi jó cselekedet is. A gyerekek minden hónapban beválthatják pontjaikat előre, 

közösen meghatározott jutalmakra, így ezek rugalmasan változhatnak: gyümölcs, 

édesség, iskolai felszerelések (füzet, toll, filctoll, ceruza, stb.), kirándulás, túra, tábor 

(már volt példa egy közösen megpályázott és megvalósított, helyi értékek témán 

alapuló táborra), de itt minden felajánlható, ami a szervezet kereteibe belefél és a 

gyerekek épülését szolgálja. Az értékes jutalmakon túlmenően, meg tanulnak okosan 

gazdálkodni a megszerzett bevételeikkel, azaz a Fabatka-pontokkal. Ez az 

ösztönzéslelkesedéssel párosul, mindig büszkén térnek haza egy-egy sikerélményük 

után és így a szülő is visszacsatolást kap arról, hogy gyereke, kreatív, ügyes és 

sikeres is lehet. 

 

Jól bevált szokás a havonta összevont, közös születésnapok megünneplése is. A 

KoBeKo Szüli-naptáron minden gyerek neve egy fából készült, általuk kifestett, 

névvel ellátott szívecskén lóg. Minden hónap alatt, megtalálható a szülinaposok 

neve, és hogy hányadikán születtek. Ez nagyon színes, kedvelt tábla, dekoratív 

eleme az ifjúsági klubteremnek. Egyszerűen le tudják olvasni, kinek mikor van a 

szülinapja és minden hónapban megszámolják hány gyereket ünnepelnek meg. 
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Ilyenkor mindig szépen megterítenek, segítenek a tortakészítésben, díszítésben, 

együtt köszöntik fel a születésnaposokat.  

 

A Tett-Hely Ifjúsági Hálózat tagjaként a szervezetnek élő kapcsolata van a 

partnerszervezetek több tagjával, fontosnak az együttműködés. Olykor közösen 

szerveznek programokat, máskor meghívottként vagy vendéglátóként vannak jelen a 

hálózat életében.  

Fontos, hogy gyerekek más közösségekkel is találkozhatnak, megismerhetnek más 

normákat, egyéniségeket, lehetőségeket. Ez nagyon fontos a szocializálódásuk 

elősegítésében, csakúgy, mint a különböző közösségi helyek viselkedéskultúráinak 

elsajátítása, pl. strand, kulturális helyszínek, állatmenhely.  A Tea-ház ezen 

formájában mindenképpen innovatív, hiszen a környéken nincs hasonló. 

Programjaikkal, komplexen foglalkoznak a gyerekekkel, legyen szó 

készségfejlesztésről, közösségépítésről, szociális segítségnyújtásról vagy 

korrepetálásról, mindezt úgy, hogy élmény-gazdag szabadidős tevékenységekbe 

foglalják. Újszerű az az elmélet a gyerekeknek és a szüleiknek is, hogy nem csak 

segítenek nekik, hanem megtanítják a módszert, amivel segíthetnek magukon, 

értékeket és lehetőségeket közvetítve számukra.  

 

b./ Háttér 

Vasas-Somogy-Hird, Pécs keleti városrészében található. Egykor önálló községek, 

máig őrzik falusias jellegüket gazdasági okokból csatolták őket Pécshez, pedig 

földrajzilag messze vannak tőle. Mindhárom településen részönkormányzat működik. 

A somogyi avultabb állapotú, a vasasi kedvezőbb képet mutat. Vasason és 

Somogyban a mezőgazdaság mellett a bányászat, Hirden a kendergyár és a 

cementipari művek volt a fő megélhetési forrás, melyek bezárása a lakosság 

elszegényedését eredményezte és a települések fokozatosan leértékelődtek. Az 

utóbbi években felerősödött ez a folyamat.  A városrész hátrányos helyzetű, amit az 

is jól mutat, hogy az iskolai statisztikák szerint a gyerekek több mint 70% hátrányos 

ebből 40% halmozottan hátrányos helyzetű. A városrészen nincs munkalehetőség. 

A betérő gyerekek többsége kezdetben nem volt tudatában a társadalom által elvárt 

és alkalmazott normáknak és ezt a hiányosságot mindenképp fontos pótolni. Az 

általános iskolába járó gyerekek, az iskolában elsajátítottak normákat, viszont az 
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otthoni környezetük más normákat helyez előtérbe. A legtöbb szülő alacsony iskolai 

végzettséggel rendelkezik. Mondhatni ingerszegény környezetből jövő gyerekek ők. 

 

c./ Feltételek, stratégia 

Az ifjúsági klubot a Tea-ház vezető irányítja, munkáját pedig előre beosztott önkéntes 

munkatársaink és gyakorlatos hallgatóink segítik. Évközben heti 3, nyári heti 5 

alkalommal várják a gyerekeket, alkalmanként min. 2 fő segítő van jelen, nagyobb 

programoknál többen. Szervezési forgatókönyvet alkalmaznak a Tea-házba tervezett 

nagyobb programoknál. Ebben szerepel a program megnevezése, a helyszín és az 

időpont, a feladat határideje, felelőse és a segítők. Mindig felmérik a szükségletet és 

plakátot készítenek, illetve internetes csoportjukban megosztják az információt. 

Önkéntes találkozókat, havi megbeszéléseket tartanak a megfelelő előrehaladás 

érdekében. Egy klubterem áll rendelkezésre csocsóval, ping-ponggal, egy nagy 

szekrénynyi kinti-benti társasjátékkal, kézműves/kreatív foglalkozásokhoz szükséges 

eszközökkel. Ezenfelül 8 db kerékpárral is rendelkeznek. Infrastrukturális feltételeik 

kiválóak, ezeket a pályázatoknak és a jelentős önkéntes munkának köszönhetik 

(saját klubterem kialakítás, adományok, konyhai felszerelések, segítő munka, stb.).  

 

 d./ Eredmények, hatások 

A gyerekekben kialakult a „tartozom valahova” érzés, bizalmi kapcsolatok és 

barátságok jöttek létre. A gyerekek sokat fejlődtek szellemileg, érzelmileg. A 

magatartásuk és a sajátos kis elveik is jórészben változott. Nincs bennük a támadó 

inger, elfogadóbbak, mernek aktívak lenni, mernek együtt lenni és felelősséget 

vállalni, ami hosszú idő alatt, de a sok mentálhigiénés játéknak köszönhetően és 

közösségfejlesztő játékok alkalmazásával valósult meg. A szülők is érdeklődőbbek 

és aktívabbak, bevonhatóbbak lettek az évek során.  

 

e./ Partnerek 

A helyi, Somogyi Lovas Betyár Egyesülettel a gyerekek megismerhetik a régi 

állattartás hagyományát, az állat és ember közötti kapcsolatot, a lovaglás élményét. 

A Tett-Hely Ifjúsági Hálózat tagjaival, kiemelve a Menedék Ifjúsági Klubot és a 

Balokány Ligetért Egyesületet, akikkel számos közös programot sikerült 

megvalósítani és jó kapcsolatot kialakítani.  
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2. Képzési programok 

2.1. Az alsómocsoládi fiatalok társas kapcsolati készségének 
fejlesztése 
 
2.1.1. A megvalósító adatai 

Név: Alapítvány Alsómocsoládért 

Székhely: 7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21. 

Telefon: +36-72/451-749 

 Fax: +36-72/451-749 

 E-mail: balogh.aniko@alsomocsolad.hu  

Vezető neve, beosztása: Balogh Anikó kuratóriumi elnök 

Kontaktszemély neve, elérhetőségei: Balogh Anikó kuratóriumi elnök, +36-30/411-

5394 

2.1.2. A megvalósító rövid bemutatása 

Az alapítványt az Alsómocsoládi Önkormányzat és az Alsómocsoládiak Baráti Köre 

hozta létre 1991-ben. Működése nyilvános, munkája, tevékenysége során épít a 

nyilvánosság, a társadalmi ellenőrzés lehetőségeire, a civil támogatók javaslataira, 

kezdeményezéseire. Politikamentes, politikai tevékenységet nem folytat és nem 

támogat, de kész együttműködni minden jogi személlyel, jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezettel, mozgalommal, közösséggel és természetes személlyel, aki 

ugyanazon, vagy hasonló célok megvalósításáért munkálkodik. Rendszeresen 

nyújtott szolgáltatásainak célcsoportja Alsómocsolád Község lakossága, kiemelten a 

gyermek- és ifjúsági korosztály, de a szolgáltatások nem csupán alacsony 
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küszöbűek, hanem nyitottak is, bárki számára elérhetőek korra, nemre, lakhelyre való 

tekintet nélkül. Szolgáltatásaink a közhasznú információk – ösztöndíjak, pályázatok, 

munkavállalás, önkéntes munka, továbbtanulás, albérlet, szórakozási lehetőségek – 

gyűjtése és a célcsoporthoz juttatása, pályázatfigyelés, pályázatíráshoz való 

segítségnyújtás, projektmenedzsment, tanácsadás (pályaorientáció, karriertervezés, 

jogi stb.), valamint a közösségszervezés. Ezen túl részt veszünk a térségben zajló 

tervezési folyamatokban, majd azoknak aprópénzre váltásában, a programok 

megvalósításában különös tekintettel a kultúraközvetítés, a környezetvédelem, vidék- 

és településfejlesztés, munkaerő-piac, oktatás-és közösségfejlesztés területeire.  

 

Az Alapítvány céljai: 

 biztosítani Alsómocsolád fejlődését, elősegíteni a benne élő emberek testi, lelki, 

szellemi, kulturális és szociális igényeinek kielégítését, 

 támogatni minden olyan kezdeményezést, tanulmánytervezetet, szakdolgozatot, 

amely a település összkomfortúságát célozza meg, 

 a munkanélküliek elhelyezkedésének elősegítése, lehetőségek szerint 

munkahelyteremtés a községben, 

 segíteni minden olyan tevékenységet, mely a település jobb ellátását célozza 

meg, 

 elősegíteni az idegenforgalom megszervezését a falusi turizmus területén, 

 biztosítani a lehetőséget a hagyományok megőrzésére, a múlt feltárására, a 

kultúra ápolására, 

 pályakezdők és fiatal házasok támogatása, 

 az ifjúsági kezdeményezések támogatása, ifjúságsegítés és ifjúságvédelem, 

 a munkanélküliek és a nyugdíjasok szociális terheinek csökkentése, 

 az infrastruktúra fejlesztése, 

 a környezetvédelmi szempontok szem előtt tartása, támogatása, 

 a felnőttoktatás támogatása, ennek keretében ösztöndíjak biztosítása. 

Céljai elérése érdekében az Alapítvány Alsómocsoládért feladata: 
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 vidék- és településfejlesztési folyamatokba való bekapcsolódás, vidék- és 

településfejlesztési programok kezdeményezése és menedzselése, különös 

tekintettel a turisztika területére, 

 munkaerő-piaci programok kezdeményezése és menedzselése, 

 ifjúsági programok kezdeményezése és menedzselése, 

 környezettudatos szemléletet népszerűsítő, környezetvédelmi, természeti és 

épített környezetünk megóvását elősegítő programok kezdeményezése és 

menedzselése, 

 kultúraközvetítő programok kezdeményezése és menedzselése, 

 közösségfejlesztő programok kezdeményezése és menedzselése, 

 esélyegyenlőségi programok kezdeményezése és menedzselése, 

 az érintett témákban információk terjesztése, a szervezet PR tevékenységének, 

média megjelenésének biztosítása, 

 nemzetközi kapcsolatok kialakítása, 

 felnőttképzései tevékenység folytatása, iskolarendszeren kívüli képzés 

biztosítása, 

 felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatások biztosítása, 

 egyéb oktatási tevékenység. 

2.1.3. A jó gyakorlat részletes leírása  

a./ A megvalósított gyakorlat 

Társas kapcsolati készségek megerősítése 

A jó gyakorlat témája, az alsómocsoládi fiatalok társas kapcsolati készségeinek- 

szociális kompetenciájának megerősítése tréning módszerrel. A szociális 

kompetencia, vagy társas kapcsolati készség  az egyénnek az a képessége, hogy a 

szociális kapcsolatok terén felmerülő legkülönfélébb problémákat oly módon kezeli, 

hogy közben a kapcsolat fenntartására, megőrzésére törekszik.  A szociális 

készségfejlesztő tréning rendkívül hatékonyan felhasználható a legkülönfélébb 

kapcsolati problémák feltárására, kezelésük elsajátítására.  
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A tréning célja 

Specifikus cél: Helyi közösségek tudásbázisának erősítése 

Közvetlen cél: Fiatalok képzettségi, kompetencia szintjének növelése 

Közvetlen részcélok: Hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatása, társadalmi 
integrációja 

 

A  résztvevők megtanulják megkülönböztetni a társas viselkedés alapformáit,  

visszajelzést kapjanak saját viselkedésük másokra gyakorolt hatásáról, fejlődjenek a 

kommunikációs készségekben, konfliktuskezelési technikáik tárháza bővüljön, 

megismerjék és tudatosan alkalmazzák a csoportszerepeket, együttműködőbbé, 

toleránsabbá váljanak. 

A képzési segédanyagokat a látáskárosult résztvevőkre való tekintettel nagy 

betűmérettel és nagy kontrasztú beállításokkal nyomtatjuk. 

A tematika összeállításánál figyelembe vettük a fogyatékkal élők korlátait, a feladatok 

kiválasztásánál az általuk is végezhető gyakorlatokat helyeztünk előtérbe. A Hidas 

(célorientált) szerepjáték lehetőséget teremt arra, hogy a fogyatékkal nem rendelkező 

résztvevők is szembesüljenek a fogyatékok jelentette korlátokkal,természetesen 

akkor, amikor a csoportkohézió már kialakult és fogékonnyá váltak a probléma iránt. 

b./ Háttér 

Alsómocsolád község az egyik leghátrányosabb helyzetű kistérségben a Sásdi 

Kistérségben elterülő 372 lelket számláló zsáktelepülés, ahol magas a 

munkanélküliségi ráta (22,3 %), és a halmozottan hátrányos helyzetű családok 

aránya.  

A község helyzetét 3 évente szociális térkép készítéssel mérjük fel. A térkép családi 

és személyes kérdőívek segítségével definiálja a lakosság pillanatnyi gazdasági, 

szociológiai, közösségi  helyzetképét, képzettségük, ismereteik szintjét, 

szükségleteik mibenlétét. A helyi gyermekek,-és fiatalok helyzetének és igényeinek 

felmérése nem csupán a szociális térkép készítése során a korcsoport számára 

készített egyéni betétlapokkal történt, hanem 2008-2009. évben egy komplex 

ifjúságkutatást végzett a helyi gyermek,-és ifjúsági önkormányzat, melynek 
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eredményeire építve 2010. Alsómocsolád Község Önkormányzata megalkotta 

ifjúságpolitikai koncepcióját és cselekvési tervét "Fókuszban a fiatalok" címmel. A 

dokumentum kiemelt feladatként deklarálja a fiatalok képzettségének növelését, 

kompetenciáik erősítését, támaszkodva a település civil aktivitására. 

A községben 154 lakóház van, mindegyik családi ház, 109 család lakja, néhány 

ingatlan külföldi tulajdonban van, néhány üresen áll. Településünkön élő 372 főből 

125 fő, tehát a település egyharmada nyugdíjas korú lakó.  

A település időskorú lakosaira jellemző az aluliskolázottság, evvel párhuzamosan az 

alacsony nyugdíjak.  Településünk másik szélső korosztálya a gyermek-és ifjúsági 

korosztály mely létszámban a nyugdíjas korúakkal megegyező, sajnos anyagi 

körülményeikben sem különböznek alapvetően szépkorú szomszédaiktól. Szociális 

helyzetük egyik mutatója a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, melyben 27 

család részesül, közülük 14  halmozottan hátrányos helyzetben élő nagycsalád. E 

családok gyermekei – önhibájukon kívül – hátrányokkal lépnek ki a családi 

környezetből, melyek oka részben a helytelen szocializáció, részben a negatív 

családi minta. E fiatalok nem rendelkeznek megfelelő személyes és szociális 

kompetenciákkal, kiforratlanok, vagy félig kialakultak személyiségjegyeik, helytelen 

megküzdési stratégiáik pedig ellehetetlenítik további életüket; intro- illetve 

extrovertált, gyenge kapcsolati hálóval rendelkező felnőttek válhatnak belőlük. E 

végkifejlet elkerülése érdekében fontos feladatunknak tartjuk, hogy a gyermekeket 

minél fiatalabb korukban bekapcsoljuk a közösségbe, más mintákat, követendő 

értékeket kínáljunk nekik. A személyes- és szociális kompetenciafejlesztés már 10 

éves korban elkezdhető, hisz ez az életciklus az, amikor a gyermek keresni kezdi 

öntudatát, identitását.  A három napos bentlakásos tréningen a 13- 23 éves 

gyermekek,-és fiatalok játékos feladatokon keresztül megismerhetnék saját 

készségeiket, cooping stratégiáikat, valamint a társas együttélés alapjait (empátia, 

együttműködés, segítségkérés, társadalmi részvétel), melyek elengedhetetlenek a 

későbbi kapcsolataik helyes működéséhez.  

A tréning résztvevőit szervezetünk önkéntesként vonja be a jövőben programjai 

kidolgozásában, megvalósításába, mellyel hozzájárulnak a szervezet 

szolgáltatásainak, projektjeinek fenntarthatóbbá tételéhez. 
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c./ Feltételek 

A program megvalósításához 2 tréner szükséges. Az alapkompetenciák 

fejlesztéséhez egy már kidolgozott, szakmailag megalapozott tematika alapján a 

trénerek lehetnek kortárs segítők is, akik képesek levezetni a játékokat és az 

esetmegbeszéléseket moderálni. 

d./ Eredmények, hatások 

Közvetlen eredménye a képzésnek, hogy a résztvevő fiatalok megtanulják 

megkülönböztetni a társas viselkedés alapformáit,  visszajelzést kapnak saját 

viselkedésük másokra gyakorolt hatásáról, fejlődnek a kommunikációs 

készségekben, konfliktuskezelési technikáik tárháza bővül, megismerik és tudatosan 

alkalmazzák a csoportszerepeket, együttműködőbbé, toleránsabbá válnak. 

Megküzdési stratégiájuk alapjaiban formálódik át, nyitottabb, toleránsabb és 

közösségibb személyiséggé fejlődnek.  

A képzés során megszerezhető kompetenciák a kommunikáció, kapcsolatépítés, 

alkalmazkodási készség, együttműködés, csoport szerepek megismerése, 

alkalmazása, konfliktus kezelés, tolerancia. 

Az eddig nehezen, vagy egyáltalán be nem vonható fiatalok egy része befogadóvá 

válik a közösségi értékek iránt. A közösség megtartó ereje, az egymást segítő, 

pozitív értékeket felvonultató csoporthoz tartozás segíti a hátrányos helyzetű 

fiatalokat ezen hátrányok leküzdésében. Alsómocsolád Község ifjúsági közössége 

erősödik, a közélet az új szereplők hatására felpezsdül, Alapítványunk várhatóan 

motivált, közösségben gondolkodni és élni tudó önkéntesekkel gyarapszik. 

Mindez hosszútávon azt eredményezi, hogy Alsómocsoládon  megnő a  képesítést, 

illetve a munkaerőpiacon értékesíthető szakmát, tudást, készségeket szerző fiatalok 

száma, javulnak a fiatalok mobilitási esélyei. Következésképpen a célcsoport 

generációjának esélye lesz arra, hogy a képzetlenség, munkanélküliség, szegénység 

csapdájából kitörjön. A sikeres fiatalok példát és mintát jelentenek a következő 

generációk számára is, mely elősegíti a hátrányos helyzetű fiatalok és a többségi 

társadalom  közötti határok leépítését, a leszakadók/romák/cigányok társadalmi 

integrációját.  
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A fiatalok megbecsülése és elismerése,  identitásának egészséges 

lokálpatriotizmusának megerősödése eredményeként, mind többen maradnak 

falunkban, ami hosszú távon, ha nem is látványos, de érezhető elmozdulást jelent 

Alsómocsolád demográfiai és társadalmi szerkezetében a fiatalabb és aktív 

generációk felé. Az előítéletek csökkennek, a helyi közösségek belső kohéziója nő, a 

hátrányos helyzetű, egyrészt roma származású fiatalok integrálódnak a fiatalok majd 

felnőttek közösségébe. Mindez elejét veheti az aprófalusi, kistelepülési társadalom 

további eróziójának. 

e./ Partnerek 

Demokratikus Alsómocsoládi Gyermek,-és Ifjúsági Önkormányzat: 

1996-ban alakult, településünk polgármestere, Dicső László támogatásával. 

Polgármesterünk nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a fiatalok már gyermekként 

megismerkedjenek  a  demokratikus társadalom szabályaival. Kétévente tavasszal 

titkos és egyenlő választáson a 10-26 éves korosztály tagjai 2 képviselőt és 1 

polgármestert választanak maguk közül, akik a DAGYIÖK alapszabálya szerint 

testületi üléseken vesznek részt, éves munkaterv és költségvetés szerint működnek, 

és korosztályuk igényeit figyelembe véve programokat szerveznek. Feladatuk a 

programban az előkészítés során a korosztály igényeinek bemutatása, a 

megvalósításban a népszerűsítés, toborzás . 

"Mocsolád-Civilház" Közhasznú Nonprofit Kft 

A szervezet „Mocsolád-Civilház” Közhasznú Társaságként a községben működő 

bejegyzett civil szervezetek (Alapítvány Alsómocsoládért, Május Teke Egylet, 

Alsómocsoládiak Baráti Köre), illetve a Községi Önkormányzat együttműködésével, 

közös előkészítő munka eredményeképpen jött létre 2000-ben, a község 

teleházának fenntartására, a település fejlődésének segítésére, továbbá azért, hogy 

megfelelő szakmai és jogi hátteret biztosítson a be nem jegyzett szervezetek 

számára is tervezett programjaik megvalósításához. A Kht elsődleges célja 

megalakulásakor a településünk méretéből (356 fő) és zsákjellegéből adódó 

intézményi és egyéb háttér hiányosságainak kiküszöbölése, az általa fenntartott 

Teleház segítségével. Másodlagos cél, az elsődleges cél megvalósításakor kifejtett 

közösségszervező, illetve közösségfejlesztő tevékenység rendszerezése, 
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tudatosságának megteremtése. Működése során tevékenységének hatóköre a teljes 

Sásdi kistérségre kiterjedt, a Dél-Dunántúli Régióra, feladatköre vidék,- terület,- és 

településfejlesztési  tevékenységekkel bővült. A szervezet a hatályos törvényeknek 

megfelelően 2008. július 20-án átalakult Nonprofit Kft-vé, mely változás 2008. 

augusztus 20-én jogerőre emelkedett. A szervezet tevékenységét ez az a változás 

nem befolyásolta. Feladata a program technikai infrastruktúrájának (asztali 

számítógép, projektor, laptop, flipchart tábla stb) térítésmentes biztosítása, valamint 

az általa üzemeltetett www.alsomocsolad.hu honlapon és a helyi Hírlevélben történő 

hirdetések, híradások, beszámolók megjelentetése. 

 

 

2.1.3. A társas készségek fejlesztésének tematikája és a feladatok leírása 

Társas kapcsolati készségek megerősítése 

A szociális kompetencia, vagy társas kapcsolati készség  az egyénnek az a képessége, hogy a 

szociális kapcsolatok terén felmerülő legkülönfélébb problémákat oly módon kezeli, hogy 

közben a kapcsolat fenntartására, megőrzésére törekszik.  

A szociális készségfejlesztő tréning rendkívül hatékonyan felhasználható a legkülönfélébb 

kapcsolati problémák feltárására, kezelésük elsajátítására.  

A tréning célja 

A  résztvevők megtanulják megkülönböztetni a társas viselkedés alapformáit,  visszajelzést 

kapjanak saját viselkedésük másokra gyakorolt hatásáról, fejlődjenek a kommunikációs 

készségekben, konfliktuskezelési technikáik tárháza bővüljön, megismerjék és tudatosan 

alkalmazzák a csoportszerepeket, együttműködőbbé, toleránsabbá váljanak. 

 

A képzés során megszerezhető kompetenciák 

 kommunikáció  

 kapcsolatépítés 

 alkalmazkodási készség 

 együttműködés 

 csoport szerepek megismerése, alkalmazása 

 konfliktus kezelés 

 tolerancia 
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A képzés módszerei 

A képzés elméleti oktatóteremben vagy egyéb rendezvényteremben folyik csoportos 

formában. Módszerei között éppúgy szerepel prezentációval kísért elméleti oktatás, mint 

interaktív feladatok , helyzet-gyakorlatok, ezek megbeszélése, kiscsoportos munkák és 

eredményeink bemutatása, csoportmunkák összegzése. 

Csoportlétszám 

A képzésen 16 fő vesz részt. 

A tervezett képzési idő 

A képzés időtartama összesen 3 nap bentlakással, 20-21 aktív óra  az egyes témák 

feldolgozási intenzitásának megfelelően. A képzési program feldolgozása során, és a napi 

munkamenet kialakításánál az oktató figyelembe veszi résztvevők előzetes tapasztalatait, 

valamint a csoport saját ritmusát.  

Résztvevői értékelés 

A résztvevői értékelés módszere kettős, mely áll egyrészt a záró körben elhangzó személyes 

értékelésből, másrészt az anonim kitöltendő értékelő lapból, melyen %-os értékelési 

szempontként megjelenik a  képzés egészének, az oktató felkészültségének, a képzés 

helyszínének, az elhangzottak gyakorlati alkalmazhatóságának szempontjai, valamint 

kifejtendő kérdésként „az ami legjobban tetszett”, „az ami legkevésbé tetszett”, „javaslataim”, 

„az amit legelőször használni fogok az elhangzottakból”. 

Tematika 

I. nap 

10.00-11.00:  Érkezés, a szállás elfoglalása 

11.00-12.30:  Tréning I.- Önismeret, a résztvevők ismereteinek elmélyítése 

 Nyitókör- bemutatkozás, egyéni elvárások tisztázása 

 Szerződés kötés 

 Életem 3 legfontosabb eseménye 

 Címerkészítés 

12.30-13.30:  Ebéd 

13.30- 15.30: Önismeret 

 Johari ablak-elmélet 

 Saját Johari ablak elkészítése egyéni ív alsó harmadára, és az A dimenzió feltöltése 

 Két önként vállalkozó Johari ablakának bemutatása 

 Vakvezetés 

Szünet (Johari ablakok C dimenziójának feltöltése) 

15.30- 16.00:  A közösségek építő és romboló hatásai - előadás 

16.00- 19.00:  Filmklub- Amerikai história X 

19.30- 20.00: Nap zárókör 

20.00-21.00: Vacsora 
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II. nap 

08.00-09.00:  Reggeli 

09.00-09.30:  Szociális kompetenciák áttekintése 

09.30-12.00:  Tréning II. – Kommunikáció 

 Mondatlánc 

 Infólánc 

 Messenger 

 Hídépítés 

12.00-13.00:  Ebéd 

13.00-17.00:  Tréning III. – Konfliktuskezelés, Együttműködés 

 Tárgyalás 

 100 éves Eupora 

 Közösség- kollázs készítés 

17.00- 17.30:  Nap zárókör 

 

 

 

 

III.  nap 

 

08.00-09.00:  Reggeli 

09.00-11.30:  Tréning IV. – Együttműködés, tolerancia 

 Ház, fa, kutya 

 Hidas Játék 

 Pozitív pletyka 

11.30- 12.30: Élet a közösségekben, önkéntesség hazánkban és Európában-  előadás 

12.30-13.30:  Zárókör 

13.30-        :  Ebéd, Hazautazás 

 

Feladat leírások 

 

Egyéni ívek: 

Mindenki egy csomagoló papírral rendelkezik, melyre először a bemutatkozó körben a tréning 

időtartama alatt használatos választott neve kerül fel, majd sorban a saját maga által díszített 

üzenő boríték: melyben írásbeli üzeneteteket, apró ajándékokat válthatnak a résztvevők a 3 

nap alatt, majd a tervezett egyéni címer, végül a saját Johari ablaka. 

 

Szerződés kötés: 
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A csoport közösen alkotja meg, majd aláírásával „szentesíti” az együtt töltött idő szabályait, 

így válik részesévé a keretek kijelölésének, mely motiválja azok betartására is: 

 A ház rendje 

 Program rendje 

 Kívánságok 

 Szankciók 

 

Életem 3 legfontosabb eseménye: 

A feladat során kicsit elmélyülnek a résztvevők önmagukban, és a játékvezető instrukciói 

alapján kiválasztanak életükből 3 olyan eseményt, amely érzésük szerint kiemelkedtek a 

hétköznapokból, vagy forduló pontot jelentettek az életükben. Ezeket képileg megjelenítik, 

majd bemutatják egymásnak, evvel is mélyítve a kialakulóban lévő kapcsolatokat. 

 

Címerkészítés: 

A elmélyülés után a csoport tagja elkészítik saját címerüket, mely kifejezi önmagukat. 

Egymás után bemutatják egymásnak. A csoport tagjai kérdezhetnek, visszajelezhetnek a 

bemutatónak. 

 

A JOHARI ablak 

Többféle modell létezik az emberi személyiség, illetve tudat leírására. A Johari ablak az ént 

négy részre osztja. A mellékelt ábrán az A, B, C, D betűk jelzik ezeket a területeket. Az 

önmegfigyelés, viselkedésünk vizsgálata különféle szituációkban, érzéseink nyomon 

követése, személyekhez, helyzetekhez, eseményekhez, tárgyakhoz valóviszonyulásainak 

tudatosítása, környezetünk visszajelzéseinek nyitott befogadása, reakciók megfigyelése, mind 

hozzájárulnak ahhoz, hogy személyiségünk számunkra rejtett régióiba belássunk. 

A mellékelt ábrát a képzés elején kiosztjuk a csoporttagok között, elmagyarázzuk használatát, 

azaz a négy terület jelentését. Megkérjük őket,, hogy az A és B részekhez írjanak be néhány 

jellemzőt. A C és D részek kitöltését pedig a későbbi játékok után szorgalmazzuk. Érdemes 

gyakran felhívni a figyelmet használatára, hiszen ezzel mintegy mérhetővé válik az önismereti 

folyamat. A Johari ablak bármikor használható (akár ebéd közben is)! 

Az ábrával együtt kiosztunk egy borítékot is, melybe gyűjthetik az egyéb alkotásaikat is a 

résztvevők, illetve a Johari ablak is elrejthető benne, ezáltal „illetéktelen” nem tud olyan 

könnyen bepillantást nyerni, s így bátrabban mernek beleírni. 

 

A Johari- ablak 
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 Tudunk róla Nem tudunk róla  

 

A: személyiségünk azon része, melyet mi is és mások is ismernek 

B: ezt a részt csak mi ismerjük, mások nem 

C: mi nem ismerjük ezt az összetevőt, de mások igen (vakfolt) 

D: személyiségünk eme részére se nekünk, se másoknak nincs rálátása (tudattalan) 

Minél többet tudunk meg önmagunkról, annál nagyobb lesz az A rész, és annál kisebb a 

vakfolt. Minél nyíltabban kommunikálunk másokkal, annál kisebb lesz a B rész. Ez azt 

jelenti, hogy az A, B, C, D részek nagysága változó lehet. 

Ha valami információ érkezik a C, vagy D részekről, akkor azokat írd be! 

 

Vakvezetés 

A játék célja: A résztvevők az érzékszervi megfosztottságból következően egyéb 

kommunikációs lehetőségeket tapasztalnak meg. 

A játék leírása: A csoport tagjai felállnak, székeiket olyan helyre helyezik, ahol nem okoznak 

veszélyt a közlekedésben és lassú sétában felfedezik a termet. Ezt követően mindenki 

becsukja a szemét és folytatja a sétát, megismerkedik a terem felépítésével, tárgyaival. A 

felfedezés 5 percig tart. Az idő elteltével mindenki megáll az adott helyen, kinyitja szemét, 
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megnézi hová is jutott, hol helyezkedik el most a teremben, majd picit pihen. Mindenki újra 

becsukja a szemét, és elindul a terem közepe felé azzal a céllal, hogy megkeresse egy társának 

a kezét. Ha a kezek találkoznak, álljanak meg, mindkét kezükkel kapcsolódjanak egymáshoz 

(alkossanak párt), de ne nyissák ki a szemüket. Miután mindenki párra talált, mutassák be 

néhány szóval a kezet, amelyet fognak. Miután a bemutatások megtörténtek, ki lehet nyitni a 

szemet, pár percig lehet pihenni, de a párok maradjanak együtt, keressenek a teremben egy 

olyan helyet, ahol legalább két méteres körön belül senki nem zavarja őket. Mutató ujjaikat 

összeérintik, az egyik fél becsukja a szemét, a másik fél némán, nonverbális módszerekkel 

segíti társát a térben való közlekedésben, 2-3 perc múltán cserélnek, a vezetettből vezető lesz. 

A játék végén párjával mindenki visszaül a helyére. 

Instrukció: Vezesd a társad a lehető legnagyobb körültekintéssel és figyelemmel! Figyeljetek 

azokra az ingerekre, jelzésekre, ami alapján tájékozódni tudtok. Figyeljetek a játék folyamán 

megélt érzésekre. 

Mire figyeljünk: A teremben csak olyan tárgyak legyenek bent, amelyek nem okoznak 

balesetet. Ha a csoport páratlan számú, akkor az egyik csoportvezető vegyen részt a játékban. 

Soha ne kössük be a játékban résztvevők szemét, csak arra kérjük őket, hogy csukják be a 

szemüket, így mindig megmarad a lehetőség a játékba való be-és kilépésre. A nagyon eltévedt 

csukott szemű kóborlónak lehet segíteni. A csukott szemes párkeresésnél szintén lehet 

segíteni azokat, akik nagyon nehezen találják meg egymást. 

Mondatlánc 

A  kör első tagja elindít egy mondatot, amit egymás fülébe kell súgni. A végén megfigyeljük, 

hogy mennyit torzult az információ- esetmegbeszélés a”pletyka keletkezése” a fókuszban. 

Infólánc 

A játék célja: Saját élmény megtapasztalásával kipróbálni, hogy hogyan változik, módosul, 

csorbul a szóbeli kommunikáció által egy információs anyag. (pletyka?...) 

A játék leírása: 

Két hasonló vagy egyenlítő létszámú csoportot képezünk. Mindkét csoportnak ugyanaz a 

feladat: Jelöljön ki egy személyt, aki a teremben maradva meghallgat egy szövegrészt, amit a 

csoportvezető olvas fel. A csoport többi tagja ez idő alatt kint várakozik, majd egymás után 

meghallgatják és továbbmondják a soron következő személynek a szöveg tartalmát, ill. azt, 

amit hallott. A másik csoport tagjai végig a teremben maradnak, figyelik a szöveg „sorsát”. 

Ha mindenki sorra került – az utolsó összefoglalja, mit hallott – újra felolvassa a 

csoportvezető a szöveget úgy, hogy mindenki hallja. Ezután a másik csoport tagjai kerülnek 

sorra másik szövegrésszel. 

Tapasztalatok: 

Nagyon érdekes megfigyelni a szöveg változását a szóbeli kommunikációban. Tanulságos 

játék. 
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Instrukció: 

Fel fogok olvasni egy szövegrészt, amit a csoportokból csak egy személy hall, míg a többiek 

kint várakoznak. Neki az a feladata, hogy figyeljen, s minél pontosabban továbbadja a soron 

következő személynek a hallottakat. Akik kint vannak, beszéljék meg, milyen sorrendben 

jönnek be. A bejövő meghallgatja, mit mond neki az előtte érkező, és továbbadja azt a 

következő csoporttagnak. Az utolsó beérkező is elmondja, mit hallott társától, ezután újra 

felolvassuk a szöveget. 

A másik csoport tagjai a teremben maradnak, figyelik a lezajló folyamatot. Ezután a 

csoportok szerepet cserélnek. 

Mire figyeljünk: 

Hasonló „fajsúlyú”, sok új információt hordozó, de közérthető szövegrészeket válasszunk! 

Megosztás: 

Hogy tetszett a feladat? Milyen volt játszani? Milyen volt megfigyelni? Mi a játék tanulsága? 

Érdemes kitérni az attitűdjeink, személyes szűrőink szerepére a verbális kommunikációban. 

Lehet egy mesét felolvasni a végén, ami ezt a témát sarkítja. 

Érdemes arra felhívni a figyelmet, hogy egy történést, amit mindannyian látunk, nem 

egyformán fogunk elmesélni, sőt nem lesz kettő egyforma – máshova helyezzük a hangsúlyt, 

mást észlelünk. 

A téma, amihez még ajánlható: 

Szerepem a csoportban, közösségben – ki maradt bent, miért? A sorrendiség kialakulása,… 

A másik csoport tagjainak adhatunk erre vonatkozó megfigyelési szempontokat. 

 

Messenger 

A résztvevők  két oszlopba állnak, megfogják egymás kezét. A jelhullám a kézszorítás, a jel 

hátulról a tréner jelére  indul előre, amelyik csapat első tagja felemeli ennek hatására az elé 

helyezett táblafilcet, annak első embere a legutolsó helyre megy és mindenki egyet előre lép. 

Amelyik csoportba először az eredeti helyére ér a kezdő ember, az nyer. 

 

Hídépítés 

A játék célja: Csoport szerepek megismerése, csoportok közötti kommunikáció fejlesztés. 

Helye a csoportfolyamatban: Kapcsolatépítés, együttműködés. 

Eszközök: 

2 db egymástól elszigetelt helyiség 

2 doboz eszközökkel: Cellux, ragasztó, papír, WC-papír tekercs, tollak, olló, vonalzó, kisautó 

(mindkét dobozba egyformán).  
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A dobozokat ki lehet egészíteni különböző plusz kellékekkel: rongy, fémépítő stb. 

Időtartam: 

60-90 perc 

A játék leírása: 

A csoportból felkérünk 1-2 megfigyelőt, akik a játék folyamán a résztvevő csoportok 

kommunikációjára figyelnek. Két csoportot alkotunk, akik egy-egy eszközökkel ellátott 

dobozt kapnak. A csoportok feladata, hogy egy közös hidat építsenek úgy, hogy a két csoport 

külön (egymástól elszigetelten) építi meg a híd egyik és másik felét. A csapatok az építkezés 

alatt összesen háromszor kérhetnek stratégiai megbeszélésre időt. Ekkor a csapattagok közül 

1-1 képviselő 1-1 percben a csoportvezető felügyeletével beszélhet egymással, az idő 

elteltével a képviselők visszatérnek csapatukhoz, és folytatják a munkát. 50 perc elteltével a 

csapatok találkoznak, és megpróbálják összeilleszteni a hídrészeket. A feladat akkor sikeres, 

ha egy kisautó át tud gurulni a hídon. 

Instrukció: 

Építsetek egy hídrészt a kapott eszközök segítségével úgy, hogy a hídrészek összeillesztése 

után egy kisautó át tudjon gurulni a hídon. 

Mire figyeljünk: 

A dobozokban a feladathoz szükséges minimális eszközök meglegyenek. A megfigyelők 

számára adjunk szempontokat, hogy mire figyeljenek a csoportok kommunikációjánál. A 

csoporttagok közül mindenki vegyen részt a munkában. A képviselők megbeszélését ne 

hallják a csoportok. 

 

 

Megosztás: 

Hogyan tudtak együttműködni a csapatok?  A képviselők mennyire pontosan adták át az 

információkat? A megfigyelők milyennek látták a csoportok együttműködését? 

Tapasztalatok: 

A feladat általában sikeresen ér véget, de érdemes felkészülni arra is, hogy nem sikerül. Ekkor 

a kiértékelésben fontos megbeszélni, hogy mi történt. Vigyázzunk arra, hogy ne támadják 

meg a csoportok a megbeszélésekre küldött képviselőket. 

A téma, amihez még ajánlható: 

Tolerancia 

 

Tárgyalás- élménypedagógiai módszerrel, szerepjátékkal 
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A résztvevő fiatalokból egy bírósági tárgyalás szereplőit választottuk ki- bűnelkövető, sértett, 

bíró, osztálytárs, osztályfőnök, szülők, ügyész, ügyvéd stb- és jelenítettük meg, a téma egy 

verekedés során okozott 8 napon túl gyógyuló súlyos testi sértés elkövetése és az érte 

kiszabott büntetés volt. 

 

100 éves Eporua 

Bevezetés 

Kedves Epóruaiak, Ti akik Epórua országát lakjátok. Országunk immár 100 éve létezik, ezért 

nagy ünnepséget szervezünk. A Fesztivál, a kormány döntése alapján a fővárosban. Bigsville-

ben lesz. Szeretnénk, ha az Epóruaiak összefognának és az ország 4 nagy része közösen 

készülődne. 

Eporua bemutatása 

A régió 

Az ország legnagyobb régiója, itt a legerősebb a gazdaság. Alegnagyobb városa Bigsville, ami 

az ország fővárosa is már hosszú évtizedek óta. Az itt élők természetesenek gondolják, hogy 

ők döntenek az ország ügyeiben. 

B régió 

A harmadik legnagyobb régió az országban. A 

gazdasága majdnem teljesen az A régiótól függ. 

Az itt élők nem szeretik a C régióban élőket. 

Epórua első fővárosa, az ő központjuk Microton 

volt. 

C régió 

Az ország második legnagyobb területe, az itt 

lakók szerint a legfontosabb, hiszen ők látják el 

élelmiszerrel egész Epóruát. A legfontosabb dolog szerintük a család és más vallásuk is van, 

mint az ország többi lakosának. Központjuk Medigrad. 

D régió 

A legkisebb régió, de itt van az ország legnagyobb kikötője. Az elmúlt években nagyon sok 

bevándorló érkezett ezért a kultúra itt nagyon sokféle. Mindenféle népek élnek itt együtt. 

Központjuk Pont. 

Az ünnepség 
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Az ünnepség egy kulturális fesztivál lesz, amely méltó kell hogy legyen az ország 100. 

születésnapjához. A régió egy közös találkozót szerveznek, ahol el kell dönteni, hogy hol 

legyen az ünnepség és mi legyen a programja. 

 

Instrukciók az „A” régió vezetőinek 

A fesztivál a Ti ötletetek volt! Azt akarjátok, hogy a fővárosban, Bigsville-ben legyen az 

ünnepség. A fesztivál legtöbb programját ti akarjátok megszervezni, de tudjátok, hogy be kell 

vonnotok a többi területet is. A tervetek, hogy a B régió küldhet színészeket, a C régió 

gondoskodhat a vendéglátásról, a D régió pedig zenei programokat hozhat. 

Instrukciók a „B” régió vezetőinek 

Ti nem akarjátok, hogy a fesztivál Bigsville-ben legyen, azt mondjátok, hogy legyen 

Medigrad-ba, de igazából azt szeretnétek ha a ti központotokban, Microton-ban lenne, hiszen 

az ország megalakulásakor ez volt a főváros. Semmiképp sem szeretnétek, ha a C régió lakói 

túl sok ötletet adnának a fesztiválba. 

Instrukciók a „C” régió vezetőinek 

Ti nem akarjátok, hogy a fesztivál Bigsville-ben legyen, szerintetek Medigrad-ban kéne 

tartani, hiszen az az ország közepe. Azt szeretnétek, ha ez egy tradícionális fesztivál lenne és 

nem nagyon szólna bele a sok bevándorló a szervezésébe. 

Instrukciók a „D” régió vezetőinek 

Ti nem akarjátok, hogy a fesztivál Bigsville-ben legyen, szerintetek Medigrad-ban kéne 

tartani, hiszen az az ország közepe. Ti egy modern fesztivált szeretnétek, amiben 

bemutathatjátok azt a sokfajta zenét, ételt és kultúrát, ami a ti területeteken van. Szerintetek 

éppen itt az ideje, hogy mindenkit meghallgassanak és minden régió ugyanannyira szólhasson 

bele a szervezésbe.  

 

Közösség Kollázs 

Újságokból számukra alapértéket megjelenítő, csoport attitűdöket visszatükröző képek, 

feliratok plakáttá formálása, kiscsoportos munkában, csoportprezentációval zárva. 

 

Ház - Fa – Kutya 

A játék célja: 

Együttműködés, egymásra figyelés, befolyásolás megtapasztalása. 

Helye a csoportfolyamatban: 

Az én- te kapcsolat élménycsokorban. 
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Eszközök:  

A/4-es rajzlapok 

Rajztábla, vagy alátét, amin írni lehet 

Filcek 

A játék leírása: 

Párokba rendeződnek a résztvevők, ketten kapnak egy papírt, egy rajztáblát, egy tollat. 

Beszéd nélkül, közösen kell rajzolniuk egy házat, egy fát és egy kutyát. Ha a képpel 

elkészültek, írják rá a címét, és értékeljék 1 és 5 között írásban, hogy szerintük mennyire 

sikerült együttműködniük. Nagyon fontos, hogy mindezt szavak nélkül tegyék. Ha mindenki 

elkészült, megbeszéljük mi minden történt, mit gondolnak, mit éreznek… 

Mire figyeljünk: 

Mindenkinek jusson pár – ha páratlanul van a csoport, a páratlan ember beülhet valahová 

megfigyelőnek (figyelem! – kimarad az élményből – ezzel később foglalkoznunk kell), vagy 

az egyik csoportvezető beszáll a játékba 8 de ne legyen sem túl domináns, sem túl alárendelt). 

Megosztás: 

A csoporttagok páronként mondják el, milyen tapasztalatokat szereztek magukról, egymásról 

a játék során. 

Instrukció: 

„Üljenek a pár tagjai egymással szembe, úgy, hogy a térdek összeérjenek. Minden pár 

helyezze el úgy a rajzlapot, hogy mindketten hozzáférjenek, fogják meg a filcet mindketten. A 

rajzlapra közösen rajzoljon a pár egy házat, egy fát és egy kutyát. Ha ez kész, páronként, 

ugyanezzel a módszerrel egy címet kell felírni és egy számot 1 és 5 közözz, ami jelzi, 

mennyire elégedett a pár a rajzzal, amit készített. Szavak nélkül.” 

Tapasztalatok: 

Nem viszi túl mélyre, de foglalkoztatja az érzéseinket, gondolatébresztő gyakorlat. 

Téma, amihez javasolt még a játék: 

Kommunikáció, párkapcsolatok, önismeret. 

Hidas- játék (Célorientált szerepjáték) 

A játék célja: 

Csapatépítés, empátia erősítése, a csoport fejlettségének felmérése. 

Helye a csoportfolyamatban: 

IV: Gyakorlatok – A viharzás- fázis beindulástól 

Eszközök: cetlik, szerepekkel, petákok, füldugók, szembekötők, pokrócok, kötél 

A játék leírása: 



31 

 

A „csoportnak”-nak egy feladatot kell teljesítenie (át kell jutnia egy hídon) a lehető 

legrövidebb idő alatt a kezdő instrukciók megadása után. A játék során lemérhető a 

csoportban résztvevők kommunikációs, együttműködési és segítőkészsége. 

Szereplők: 1 hídőr, 1 bölcs, 2 vak – 5 peták, 2 süket, 2 néma – 5 peták, 1 béna, 1 egészséges 

A játékvezetők  teendői: 

A játék résztvevőinek felsorolja a szereplehetőségeket, és mindenki kiválaszt magának egy 

szerepet. A játékvezető felhívja a résztvevők figyelmét, hogy a kiválasztott cetlit őrizzék meg. 

Berendezi a terepet: hidat készít(enek), és a hídőrt mellé állítja. A híd egyik oldalán lesz a 

bölcs, a másikon a csoport. A csoportban egy vaknak és némának ad 5-5 petákot (külön 

instrukció nélkül). Elmondja az instrukciókat az egyes szereplőknek, és elindítja a játékot. 

A játék folyamán figyeli a szereplők viselkedését, és a csoport összmunkáját. Figyeli, hogy az 

instrukciókat betartják-e a szereplők. Ha elakad a csoport, nem tud továbblépni, segíti őket, 

ötletet ad. Ha készen vannak, a feladattal jelzi a játék végét és „megtapsolja” a csoportot. 

Instrukciók az egyes szereplőknek: 

A bölcsnek: 

A bölcs a híd túlsó oldalán ül, ő tudja a jelszót, amelynek segítségével a csoport átjuthat a 

hídon. Ha a csoportból valaki eljut hozzá, akkor el kell, mondja neki a jelszót. Ha mindenki 

átjutott a bölcs mondja:” Meggyógyultatók.” A jelszó: „A híd nem elválaszt, hanem összeköt 

minket.” 

A hídőrnek: 

Őrzi a hidat, és csak a következő feltételekkel engedhet át rajta valakit: Ha fizetnek neki 10 

petákot, 1 embert átengedhet. Ha megmondják neki a jelszót, akkor a közlő személy + 1 fő 

átmehet a hídon. Más módon nem lehet átjutni (a folyó mély, átúszni sem lehet!) Ha kérdezik 

tőle, elmondja, hogy a jelszót a híd túloldalán, a bölcstől lehet megtudni. 

A csoportnak: 

A csoportnak az a célja, hogy átjusson a hídon. Ezt csak akkor lehet teljesíteni, ha mindenki a 

játékban választott szerepének megfelelően jutott át a hídon. A vak tehát ne lessen (a 

játékvezető kendővel bekötheti a szemét), a süket ne hallja (a füldugóval bedughatja a fülét), 

vagy ne vegye figyelembe a meghallott dolgokat, a néma nem beszéljen, a béna pedig ne 

tudjon mozogni (összekötözhetik a lábát), így a többi segítségére szorul a mozgásban. 

 

Megosztás: 

Első körben a résztvevők elmondják milyen szerepet választotta, és azt is, hogy miért. Ezután 

a cetlit visszateszik középre, kilépnek a szerepből. Második körben elmondják, hogy mi 

történt velük a játékban (mivel járultak hozzá a csoport eredményességéhez), hogyan érezték 

magukat. Harmadik körben elmondhatják a fogyatékossággal, fogyatékosokkal kapcsolatos 

emlékeiket, történeteiket. 

Megjegyzés: Csak teljes egymásra figyeléssel és együttműködéssel lehet átjutni. Jellemzőek a 

szerepválasztások. 
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Mire Figyeljünk: 

Amire képességeinkből telik: hogyan és mi történik. Ne avatkozzunk be, ha nem muszáj. 

Figyeljük meg, ki a vezető, mi az egészséges szerepe, hogy viseli a felelősséget. A hídőr 

segíti, vagy gátolja a csoportot? 

 

Pozitív pletyka 

A játék célja: 

Ajándékozás, pozitív megerősítés. 

Helye a csoportfolyamatban: 

Az utolsó időszakban, a személyes kapcsolatok elmélyítésére alkalmas. 

A játék leírása: 

A játék csak akkor kivitelezhető, ha minden csoporttag vállalja a részvételt. Körben 

helyezkednek el a csoporttagok, egyenként hátat fordítanak a csapatnak, és csendben 

végighallgatják azokat a pozitív visszajelzéseket, amiket a csoport többi tagja mond el róluk. 

A csoportvezető dönt arról, játszik-e a csoporttal, adhat olyan megerősítéseket, amelyek 

hosszú távon megtámogatják  a személyiségfejlődést, de ki is maradhat, mert néha az a jobb, 

ha a csoportvezetőnek más formában jelez a csoport, máshol húzódnak a határok. 

Mire figyeljünk: 

Mindenkire közel ugyanannyi idő jusson, ne hagyjuk, hogy viccel, nevetéssel oldják a 

feszültséget, ilyenkor nyugodtan kimondhatjuk: „Tudjuk, hogy nehéz erről beszélni, szokatlan 

a helyzet, de mi úgy gondoljuk elég érettek vagytok már hozzá.” 

Instrukció: 

a) „Most mindenkiről beszélni fog a csoport, el fog hangzani sok pozitív dolog, ezt néha 

nem egyszerű végighallgatni, de ritkán adódik rá lehetőség, hogy megajándékozzátok 

egymást ilyen formában. Ha van olyan, aki nem szeretne ebben részt venni, akkor nem 

ezt a játékot választjuk, ugyanis ez csak akkor megfelelő, ha minden csoporttag 

felvállalja.” 

b) „Egyenként hátat fordít a körnek minden csoporttag, és a többiek elmondják róla a 

legpozitívabb tulajdonságait, törekedve arra, hogy minél konkrétabban 

fogalmazzanak, illetve egy csoporttag próbálja meg maximum két megszólalásban 

elmondani a visszajelzését a háttal ülőnek. Akiről szó van, nem jelezhet vissza 

semmit, ha a többiek befejezték, egyszerűen visszafordul a helyére.” 

Nem játszhatjuk a játékot, ha van olyan csoporttag, aki nem akar részt venni benne. 

Megosztás: 

Nem szükséges. 

Tapasztalatok: 
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Mindenki kap valamit, ami megkönnyíti, hogy elfogadja saját személyiségét. 

 

 

   

   

 

 

 

 

3. Fejlesztő Programok 

3.1. Ezerarcú Alsómocsolád 

3.1.1.  A megvalósító adatai 

Név: Alapítvány Alsómocsoládért 

Székhely: 7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21. 
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Telefon: +36-72/451-749 

 Fax: +36-72/451-749 

 E-mail: balogh.aniko@alsomocsolad.hu  

Vezető neve, beosztása: Balogh Anikó kuratóriumi elnök 

Kontaktszemély neve, elérhetőségei: Balogh Anikó kuratóriumi elnök, +36-30/411-

5394 

3.1.2. A megvalósító rövid bemutatása 

Az alapítványt az Alsómocsoládi Önkormányzat és az Alsómocsoládiak Baráti Köre 

hozta létre 1991-ben. Működése nyilvános, munkája, tevékenysége során épít a 

nyilvánosság, a társadalmi ellenőrzés lehetőségeire, a civil támogatók javaslataira, 

kezdeményezéseire. Politikamentes, politikai tevékenységet nem folytat és nem 

támogat, de kész együttműködni minden jogi személlyel, jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezettel, mozgalommal, közösséggel és természetes személlyel, aki 

ugyanazon, vagy hasonló célok megvalósításáért munkálkodik. Rendszeresen 

nyújtott szolgáltatásainak célcsoportja Alsómocsolád Község lakossága, kiemelten a 

gyermek- és ifjúsági korosztály, de a szolgáltatások nem csupán alacsony 

küszöbűek, hanem nyitottak is, bárki számára elérhetőek korra, nemre, lakhelyre való 

tekintet nélkül. Szolgáltatásaink a közhasznú információk – ösztöndíjak, pályázatok, 

munkavállalás, önkéntes munka, továbbtanulás, albérlet, szórakozási lehetőségek – 

gyűjtése és a célcsoporthoz juttatása, pályázatfigyelés, pályázatíráshoz való 

segítségnyújtás, projektmenedzsment, tanácsadás (pályaorientáció, karriertervezés, 

jogi stb.), valamint a közösségszervezés. Ezen túl részt veszünk a térségben zajló 

tervezési folyamatokban, majd azoknak aprópénzre váltásában, a programok 

megvalósításában különös tekintettel a kultúraközvetítés, a környezetvédelem, vidék- 

és településfejlesztés, munkaerő-piac, oktatás-és közösségfejlesztés területeire.  

 

Az Alapítvány céljai: 

 biztosítani Alsómocsolád fejlődését, elősegíteni a benne élő emberek testi, lelki, 

szellemi, kulturális és szociális igényeinek kielégítését, 

 támogatni minden olyan kezdeményezést, tanulmánytervezetet, szakdolgozatot, 

amely a település összkomfortúságát célozza meg, 
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 a munkanélküliek elhelyezkedésének elősegítése, lehetőségek szerint 

munkahelyteremtés a községben, 

 segíteni minden olyan tevékenységet, mely a település jobb ellátását célozza 

meg, 

 elősegíteni az idegenforgalom megszervezését a falusi turizmus területén, 

 biztosítani a lehetőséget a hagyományok megőrzésére, a múlt feltárására, a 

kultúra ápolására, 

 pályakezdők és fiatal házasok támogatása, 

 az ifjúsági kezdeményezések támogatása, ifjúságsegítés és ifjúságvédelem, 

 a munkanélküliek és a nyugdíjasok szociális terheinek csökkentése, 

 az infrastruktúra fejlesztése, 

 a környezetvédelmi szempontok szem előtt tartása, támogatása, 

 a felnőttoktatás támogatása, ennek keretében ösztöndíjak biztosítása. 

 

Céljai elérése érdekében az Alapítvány Alsómocsoládért feladata: 

 vidék- és településfejlesztési folyamatokba való bekapcsolódás, vidék- és 

településfejlesztési programok kezdeményezése és menedzselése, különös 

tekintettel a turisztika területére, 

 munkaerő-piaci programok kezdeményezése és menedzselése, 

 ifjúsági programok kezdeményezése és menedzselése, 

 környezettudatos szemléletet népszerűsítő, környezetvédelmi, természeti és 

épített környezetünk megóvását elősegítő programok kezdeményezése és 

menedzselése, 

 kultúraközvetítő programok kezdeményezése és menedzselése, 

 közösségfejlesztő programok kezdeményezése és menedzselése, 

 esélyegyenlőségi programok kezdeményezése és menedzselése, 

 az érintett témákban információk terjesztése, a szervezet PR tevékenységének, 

média megjelenésének biztosítása, 

 nemzetközi kapcsolatok kialakítása, 
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 felnőttképzései tevékenység folytatása, iskolarendszeren kívüli képzés 

biztosítása, 

 felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatások biztosítása, 

 egyéb oktatási tevékenység. 

 

3.1.3. A jó gyakorlat részletes leírása  

a./ A megvalósított gyakorlat 

Az „Ezerarcú” Alsómocsolád projekt megvalósításának gondolata egy másik pályázat 

hatására fogalmazódott meg a célból, hogy feltérképezzük és megörökítsük 

településünk értékeit az utókornak. A tavasszal, nyáron, ősszel és télen elkészített, 

valamint szerkesztett fotókból egyedi kiadványt készítettünk, elektronikus 

adathordozón (DVD lemez) is megtekinthetők a település tájértékei, valamint 

Alsómocsolád község honlapján is megjelentettük a fiatalok által felkeresett és 

megismert alkotásokat. A projektben részt vett fiatalok hivatásos szakember 

segítségével, instrukciói alapján készítették el a fényképeket, melyeket Fotóklubokon 

szerkesztettek. Az „Ezerarcú” Alsómocsolád elnevezésű projekttel teret és 

lehetőséget adtunk fiataljaink számára, hogy nyomon kövessék, sőt, maguk is 

alakíthassák e közösségi kezdeményezést, melynek ez által nemcsak résztvevőivé, 

hanem megvalósítóivá is váltak. A 14 hónapos projekt időtartama alatt különböző 

korosztályból és társadalmi csoportból származó fiatalok dolgoztak együtt; a közös 

munka hozzájárult a szolidaritás és társadalmi tolerancia kialakulásához, sőt, arra is 

lehetőséget biztosított, hogy az eltérő korosztályú, származású, nemű, érdeklődési 

körű fiatalok jobban megismerjék a másikat, a kulturális sokszínűséget. A projektben 

részt vett fiatalok megismerték az épület- és tájfotózás alapjait, a különböző 

nézőpontokat, perspektívákat, és lehetőségük nyílt saját kreativitásuk, 

kezdeményezőkészségük kibontakoztatására, találékonyságuk fejlesztésére. 

Az „Ezerarcú” Alsómocsolád projekt időtartama összesen 14 hónap volt, melyből 12 

hónapot töltöttünk a településen található kulturális- és természeti értékek 

fotózásával, valamint az elkészült fényképek szerkesztésével. Az előkészítő 

szakaszban megtörtént a fiatalok megszólítása, a program népszerűsítése, a 
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fényképész szakember felkeresése és felkérése, a Fotóklub tematikájának 

kidolgozása, valamint azon tájértékek összegyűjtése, melyeket felkeresnek és 

megörökítenek a fiatalok. A fiatalok, igazodva az évszakok váltakozásához, tavaszi, 

nyári, őszi és téli környezetben örökítették meg a településen található épületeket, 

szobrokat, feszületeket, köztéri alkotásokat. A projektben részt vett fiatalok 

(összesen 10 fő) havonta több alkalommal (igazodva az időjáráshoz, valamint egyéb 

elfoglaltságaikhoz) jártak fotózni, majd a hónap utolsó péntekjén Fotóklub keretében 

történt meg az elkészült fényképek letöltése, szerkesztése. 2013 januárjában 

közösen szortírozták a fotókat, valamint megtervezték a kiadványt. A projekt 

hivatalos zárására, valamint az eredmények és a kiadvány ismertetésére, 

bemutatására 2013. január 21-én került sor a Faluház Aulájában, ahol vendégül 

láttuk a projektben részt vett fiatalokat és családtagjaikat, valamint a település 

polgármesterét, képviselőit.   

b./ Háttér 

Alsómocsolád község lakossága nagy hangsúlyt fektet az általa képviselt értékek 

továbbadására, a település tájértékeinek védelmére, az emberek érzékenyítésére, az 

épített és természetes környezet megóvására. Mai rohanó világunkban a fiatalok 

számára nem ugyanazt jelenti az otthon, a falu, mint régen. Alig ismerik történetét, 

nincsenek tisztában múltjával, jelenével. Számunkra és az ide érkező vendégek 

számára szerettük volna közelebb hozni az „Ezerarcú” Alsómocsoládot egy kiadvány 

segítségével, mely a településen található tájértékeket, illetve természeti kincseket 

örökíti meg, és mutatja be tavasszal, nyáron, ősszel és télen. 

A TÁMOP-5.1.1. konstrukció keretében megvalósult „SANSZ – Esélyegyenlőségi 

kísérleti program Baranya megyében” című pályázat keretében megvalósult 

Projektmodellező klubokon álmodták és tervezték meg a helyi fiatalok és a program 

képviselői az „Ezerarcú” Alsómocsolád projektet. 

 

c./ Feltételek, stratégia 

Az „Ezerarcú” Alsómocsolád című projekt igazi ifjúsági közösségi kezdeményezés 

volt, mely a helyi fiatalok igényeire épült, és a megvalósítás során is végig szem előtt 
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tartottuk az ifjúsági korosztály érdekeit. Az eltelt 14 hónap alatt a programban 

közvetlenül részt vett fiatalok, a fotós szakember, valamint a szervezet kuratóriumi 

elnöke közt folyamatos és zavartalan volt a kommunikáció. A fiatalok végezték a 

programelemek népszerűsítését (plakáttervezés-, készítés-, kihordás), rendszeresen 

tudósították a projekt aktuális állapotát a különböző platformokon, cikkek írásával 

biztosították a folyamatos nyilvánosságot. A szükséges eszközöket (nyomtató, 

fénymásoló), valamint a fotók szerkesztéséhez szükséges számítógépeket az 

alsómocsoládi Teleház térítésmentesen biztosította. A projektben közvetlenül részt 

vett 5 fiatal vállalta a fotózásokra és a Fotóklubokra tervezett élelmiszerek és 

üdítőitalok megvásárlását és szállítását. A Fiatalok Lendületben Programirodától 

kapott támogatáson felül nem igényeltünk egyéb forrást a program költségeinek 

fedezésére. A többletköltségeket önerőből finanszíroztuk. 

Projektünk csoportos együttműködésre épült; a közös munkával a fiatalok kapcsolati 

hálójának erősítésére törekedtünk. A rendszeres találkozások megerősítették a régi 

barátságokat, lehetőséget teremtettek arra, hogy újak/újabbak szülessenek. Sikerült 

olyan helyi fiatalokat is bevonni a projektbe, akik ritkábban vesznek részt a 

rendezvényeken. A részt vevő fiatalok kiscsoportokba szerveződve dolgoztak (a 

fotózások megszervezésénél figyeltünk arra, hogy ne ütközzön semmi egyéb 

feladatukkal, kötelezettségükkel), és a hóvégi Fotóklubokon közösen értékeltük a 

tapasztalatokat, nehézségeket, élményeket. A kiscsoportok megalakulásánál 

törekedtünk arra, hogy olyan fiatalok kerüljenek össze, akik ritkábban találkoznak, 

beszélgetnek egymással. A tájértékek, természeti adottságok megismerése nem 

merül ki csak a fotózásban; az azonos kiscsoportba tartozó fiatalok felosztották 

egymás közt a megörökítendő tájértékeket, megismerkedtek történetükkel, majd a 

fotózásokon megismertették a csoport többi tagjával is. Ez a technika több 

szempontból hasznos; a fiatalt „nyilvános” szereplésre készteti, ez által fejlődnek 

kommunikációs-készségei, ami tanulmányai szempontjából is hasznos. Másrészt a 

résztvevő ismeretet, tudást ad át a többieknek; ez az információ-továbbító szerep 

erősíti kötődését a közösséghez, fontos részének érzi majd magát.  

A Fotóklubokon a fényképész szakember ismertette a résztvevőkkel a fontosabb 

szerkesztő programokat, illetve egyéb alkalmazásokat, melyek kapcsolódnak a 

témához. 
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d./ Eredmények, hatások 

Az „Ezerarcú” Alsómocsolád projekt közösségünk alapkövét, a fiatalt szólította meg, 

és ösztönözte saját környezete megismerésére a célból, hogy egyfajta egészséges 

lokálpatriotizmus alakuljon ki benne. Ennek pozitív hatása több területen 

érvényesülhet; növekszik a község népességmegtartó képessége, a fiatalok aktív 

részvétele a közügyekben, valamint Alsómocsolád fejlesztésében, formálásában. 

Ezek a fiatalok szenzibilissé válnak az egyes társadalmi, gazdasági problémák iránt, 

látókörük szélesedik, ismereteik bővülnek, tudás-tőkéjük gazdagodik. A közösségi 

részvétel és a település életében való aktív szerep azt a tudatot erősíti a fiatalokban, 

hogy részesei saját közösségük, ez által Európa építésének, így a lokálpatriotizmus 

szépen-lassan európai dimenzióvá szélesedik. 

Projektötletünk teljesen egyedi volt, mely lehetőséget teremtett arra, hogy a 

településen élő fiatalok, továbbá az elkészített kiadványon keresztül minden 

alsómocsoládi megismerje a Hegyhát kapujának nevezett település természeti, 

építészeti és kulturális adottságait, jellegzetességeit.  

e./ Partnerek 

A projektben közvetlenül 5 fiatal vett részt, a közvetett célcsoport a teljes ifjúsági 

korosztály volt. A megvalósítás során Alapítványunk együttműködött Alsómocsolád 

Község Önkormányzatával, az Alsómocsoládiak Baráti Körével, az Alsómocsoládi 

Polgárőr Egyesülettel, a Demokratikus Alsómocsoládi Gyermek- és Ifjúsági 

Önkormányzattal, valamint a „Mocsolád-Civilház” Közhasznú Nonprofit Kft-vel. 

Partnereink szakmai tudásukkal és tapasztalataikkal és önkéntes munkájukkal 

segítettek, valamint rendelkezésünkre bocsátották jól felszerelt eszközparkjukat. 

 

 

 

3.1.4.  A fotóklubok tematikája 

Nyitó rendezvény: A digitális fotózás alapjai 
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 Ismerkedés a digitális fotók készítéséhez szükséges alapismeretekkel 

 Ismerkedés a fényképezőgéppel 

 A digitális fényképezőgépek működése 

 Segédeszközök a fotózás során 

 Fotózási gyakorlat 

Fotóklub 1. A fiatalok által elkészített képek kimentése, rendszerezése és 

szerkesztése számítógépen. 

Beszélgetés:  

 A fotó műfajok; 

 Fotózás alapismeretei; 

 A téma, a kompozíció, kreatív megoldások, az egyéni látásmód és 

mondanivaló szerepe; 

 A természetfotó, a tájfotó és az épületfotó műfaji sajátosságai. 

Fotóklub 2. A fiatalok által elkészített képek kimentése, rendszerezése és 

szerkesztése számítógépen. 

Beszélgetés: Írott és íratlan szabályok, avagy a fotóetika. 

Fotóklub 3. A fiatalok által elkészített képek kimentése, rendszerezése és 

szerkesztése számítógépen. 

Beszélgetés: Ember és természet kapcsolata a fotós szemszögéből. 

Fotóklub 4. A fiatalok által elkészített képek kimentése, rendszerezése és 

szerkesztése. 

Beszélgetés: Ember és a táj kapcsolata a tájfotókon. 

Fotóklub 5. A fiatalok által elkészített képek kimentése, rendszerezése és 

szerkesztése. 

Beszélgetés: Ember és az épületek kapcsolata az épületfotókon. 

Fotóklub 6. A fiatalok által elkészített képek kimentése, rendszerezése és 

szerkesztése. 

Beszélgetés: Természetfotók készítése. 

Fotóklub 7. A fiatalok által elkészített képek kimentése, rendszerezése és 

szerkesztése számítógépen. 

Beszélgetés: A portréfotózás; a portré témája, vagy téma-e a portré? 

Fotóklub 8. A fiatalok által elkészített fotók kimentése, rendszerezése és 

szerkesztése. 
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Beszélgetés: Portré és épület. 

Fotóklub 9. A fiatalok által elkészített fotók kimentése, rendszerezése és 

szerkesztése. 

Beszélgetés: Portré és a Táj. 

Fotóklub 10. A fiatalok által elkészített fotók kimentése, rendszerezése és 

szerkesztése. 

Beszélgetés: Portré a természetfotókon. 

 Fotóklub 11. A fiatalok által elkészített képek kimentése, rendszerezése és 

szerkesztése a számítógépen. 

Beszélgetés: A fotózásról másként, avagy a képmanipuláció nem képi manipuláció; 

A panoráma képek készítésének technikája. 

Fotóklub 12. A fiatalok által elkészített fotók kimentése, rendszerezése és 

szerkesztése. Kiadvány és dvd összeállítása, kiállítás képeinek kiválasztása. 
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3.2. „Globalizáció és lokalizáció – Környezettudatosság a 

mindennapokban Alsómocsoládon” 

 

3.2.1. A  megvalósító adatai 

Név: Alsómocsoládi Községfejlesztő és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 

Székhely: 7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21. 

Telefon: +36-72/451-702 

 E-mail: turizmus@alsomocsolad.hu 

Vezető neve, beosztása: Kmettyné Győri Szilvia ügyvezető 

Kontaktszemély neve, elérhetőségei: Kmettyné Győri Szilvia, +36-72/451-702 

3.2.2. A megvalósító rövid bemutatása 

Az Alsómocsoládi Községfejlesztő- és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. az általa 

nyújtott erdei iskola szolgáltatással és a működtetett szálláshelyekkel egyre több 

fiatalt vonz Alsómocsoládra. A szervezet fontos feladatának tartja, hogy a pihenés 

ideje alatt is lehetőséget teremtsen a szabadidő hasznos eltöltésére, valamint a 

településre látogató és az itt élő gyermek- és ifjúsági korosztály tudásának, 

tapasztalatainak bővítésére. Céljaink közt szerepel, hogy az alsómocsoládi fiatalokat 

felkészítsük, továbbadható ismeretekkel és tudással gazdagítsuk annak érdekében, 

hogy tisztában legyenek a globalizáció hatásaival és szervezetünk egyik 

alapértékével, a környezettudatos magatartással.  

3.2.3. A jó gyakorlat részletes leírása  

a./ A megvalósított gyakorlat 

A program során az alsómocsoládi fiatalok nonformális oktatási módszerek 

elsajátítása közben ismerték meg, sajátították el a korunk egyik legnagyobb kihívását 

jelentő, környzetünk megóvását célzó, tudatos magatartásformákat. Az elméleti 

alapokat és gyakorlati ismereteket, tanácsokat egyaránt közvetítő Öko-

foglalkozásokat a Zöld-Híd Alapítvány szakemberei segítségével 6 alsómocsoládi 

fiatal tervezte és valósította meg az alsómocsoládi Faluház Aulájában, összesen 3 

alkalommal (2012. május, július, szeptember). A program segítségével hasznos 
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szabadidő eltöltési mintákat sajátítottak el a fiatalok, a foglalkozások szociális 

kompetenciáik és személyiségük fejlődésére is kedvező hatást gyakoroltak, hiszen 

nyitottabbá, önállóbbá váltak az interaktív feladatok, és a önkéntes munka elvégzése 

során. A program globális gondolkodásra és lokális szerepvállalásra ösztönzött, a 

helyi fiatalok ötleteire, igényeire, kreativitására épült. Az Öko-foglalkozásokon 20 

alsómocsoládi fiatal vett részt. Az általunk alkalmazott módszerek közt voltak 

előadások, kreatív feladatok, csoportmunkák. Az Öko-foglalkozásokat 3 alkalommal 

(április, június, augusztus) Képzők képzése előzte meg Pécsett, a Zöld-Híd 

Alapítvány oktatótermében. 

b./ Háttér 

Szervezetünk megalakulása óta céljának és feladatának tekinti a fiatalok 

felkészítését a környezetünkben végbemenő változások kezelésére, alternatív 

megoldási lehetőségek alkalmazására. Sajnos, szervezett keretek közt eddig nem 

volt mód arra, hogy a gyermek- és ifjúsági korosztály figyelmét célirányosan a 

globalizáció okozta társadalmi és természeti változásokra irányítsuk. Problémánkra a 

TÁMOP-5.1.1 konstrukció keretében megvalósult „SANSZ – Esélyegyenlőségi 

kísérleti program Baranya megyében” című pályázat jelentett megoldást. A 

végpontokon – így Alsómocsoládon is – megvalósult Projektmodellező klubok 

keretében a helyi fiatalok, a program képviselői, valamint a Zöld-Híd Alapítvány 

munkatársai közösen megálmodták, és megtervezték a „Globalizáció és lokalizáció – 

Környezettudatosság a mindennapokban Alsómocsoládon” projektet, ami a Fiatalok 

Lendületben Program által nyújtott támogatásból valósult meg. 

c./ Feltételek, stratégia 

A „Globalizáció és lokalizáció – Környezettudatosság a mindennapokban 

Alsómocsoládon” című projekt igazi ifjúsági közösségi kezdeményezés volt, mely a 

helyi fiatalok igényeire épült, és a megvalósítás során is végig szem előtt tartottuk az 

ifjúsági korosztály érdekeit. Az eltelt 12 hónap alatt a programban közvetlenül részt 

vett fiatalok, Balogh Anikó felnőtt segítő, valamint Kmettyné Győri Szilvia ügyvezető 

közt folyamatos és zavartalan volt a kommunikáció. A fiatalok végezték a 

programelemek népszerűsítését (plakáttervezés-, készítés-, kihordás), rendszeresen 

tudósították a projekt aktuális állapotát a különböző platformokon, cikkek írásával 
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biztosították a folyamatos nyilvánosságot. A szükséges eszközöket (nyomtató, 

fénymásoló), valamint a fotók szerkesztéséhez szükséges számítógépeket az 

alsómocsoládi Teleház térítésmentesen biztosította. A projektben közvetlenül részt 

vett 6 fiatal egyeztetett a Zöld-Híd Alapítvány munkatársaival, ők vállalták a 

megvendégeléshez szükséges élelmiszerek (üdítők, teák, gyümölcsök) 

megvásárlását és szállítását, valamint az Öko-foglalkozásokra tervezett feladatok 

elvégzéséhez szükséges eszközök beszerzését, beüzemelését. A Fiatalok 

Lendületben Programirodától kapott támogatáson felül nem igényeltünk egyéb forrást 

a program költségeinek fedezésére. A többletköltségeket önerőből finanszíroztuk. 

d./ Eredmények, hatások 

A program során a Képzők képzésén és az Öko-foglalkozásokon részt vett fiatalok 

az Európát érintő globális környezeti problémákat, és az ezek kezeléséhez 

szükséges közös lépéseket, megoldási lehetőségeket ismerték meg. E mellett arról is 

tájékoztattuk őket, hogy a globális problémáknak helyi szinten, lokálisan milyen 

hatásai lehetnek, milyen helyi környezetvédelmi kezdeményezésekkel lehet orvosolni 

a Földünket fenyegető ártalmakat. 

A természetes és épített környezet, mint közös európai érték nagy hangsúlyt kapott a 

program során, a fiatalok új, a környezetvédelemmel kapcsolatos kifejezéseket 

tanultak, megismerték a környezetszennyezés folyamatát, illetve azokat a megoldási 

lehetőségeket, melyek társadalmi szinten segíthetnek a problémák megoldásában. 

Fontosnak tartottuk azt is, hogy ösztönözzük a résztvevőket a szemléletmód-

váltásra, életvitelük változtatására. 

A „Globalizáció és lokalizáció – Környezettudatosság a mindennapokban 

Alsómocsoládon” projekt célcsoportja a településen, Alsómocsoládon élő gyermek- 

és ifjúsági korosztály volt. A programban közvetlenül résztvevő 6 fiatal mellett a 6-30 

éves korosztály megszólítása, tudatos magatartásformáinak, kompetenciáinak 

fejlesztése volt a célunk. A fiatalok és szüleik számára rutinná vált, hogy kéthavonta 

egy alkalommal a Faluház Aulájában lesz az Öko-foglalkozás, melyre szívesen és 

izgatottan érkeztek a gyermekek. A nem formális oktatás sokszínű eszköztárának 

(interaktív feladatok, csoportmunka, szerepjátékok) segítségével hozzájárultunk a 
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fiatalok személyiségfejlesztéséhez, e mellett a környezetvédelmi témák fokozták a 

résztvevők érzékenységét, az őket körülvevő világgal kapcsolatos nézeteiket.  

Ez hosszú távon is hasznos lehet, ugyanis a környezettudatos fiatalok egy idő után 

maguk is kezdeményezni fogják a helyi szintű akciók megszervezését és 

lebonyolítását. 

Projektünk olyan környezetvédelmi kérdéseket tárgyalt (globalizáció-lokalizáció, 

energia és közlekedés, vásárlás és hulladék), melyek hatása közvetlenül 

megfigyelhető a fiatalok életében.  

A projekt eredményeinek megsokszorozását és fenntartható hatását a 150 

példányban és on-line is elérhető kiadvány segíti oly módon, hogy a nem formális 

oktatás során alkalmazott feladatokat a felkészített 6 önkéntes további alsómocsoládi 

önkénteseknek adhatja át, mivel a feladatok a tesztelés után a tapasztalatok alapján 

átalakítva kerültek rögzítésre.  

Szervezetünk a fiatalok által megismert környezetvédelmi témákat külön modulként 

kívánja elismertetni, hogy a településre érkező ifjúsági csoportok számára is 

közvetíteni tudjuk a környezettudatos magatartás fontosságát.  

e./ Partnerek 

A projektben közvetlenül 6 fiatal vett részt, a közvetett célcsoport a teljes ifjúsági 

korosztály volt. A megvalósítás során szervezetünk együttműködött a Zöld-Híd 

Alapítvánnyal, Alsómocsolád Község Önkormányzatával, az Alapítvány 

Alsómocsolád elnevezésű szervezettel, a Demokratikus Alsómocsoládi Gyermek- és 

Ifjúsági Önkormányzattal, valamint a „Mocsolád-Civilház” Közhasznú Nonprofit Kft-

vel. Partnereink szakmai tudásukkal, tapasztalataikkal és önkéntes munkájukkal 

segítettek, valamint rendelkezésünkre bocsátották jól felszerelt eszközparkjukat. 

3.2.4. Módszerek, munkaformák 

Egyéni-, páros- és csoportmunka 

A foglalkozások során fontos, hogy az egyéni munka mellett (tesztlapok kitöltése a 

meglévő ismeretek, tájékozottság, témában való jártasság felmérésére) a páros- és 

csoportmunkára is sor kerüljön. A csoportmunka során mindenkinek lehetősége van 
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a megszólalásra, a véleménye kifejtésére, a tagok meglévő ismeretei pedig 

összeadódnak, segítve a feladatok megoldását. 

 

Beszélgetés, körkérdés 

A téma tárgyalása közben fontos meghallgatni a fiatalok véleményét, arra nézve is 

tehet fel kérdéseket a foglalkozás vezető, hogy az adott területen milyen formában 

jelentkezik az adott probléma, illetve a fiatalok mennyire érzékelik a hatását. A 

személyes érintettség segít abban, hogy a fiatalok aktív résztvevőkké váljanak, mind 

a foglalkozás, mind a hétköznapjaik során. 

Ötletroham a témával kapcsolatban 

A foglalkozás elején a téma bevezetéseként a fiataloknak olyan kifejezéseket kell 

felírniuk egy csomagolópapírra, melyek eszükbe jutnak a téma kapcsán. A 

foglalkozás elején felírt kifejezéseket a foglalkozás végén közösen megbeszéljük, 

pontosítjuk, és felírjuk az új információkat is, így összegezve az elsajátított tudást. 

Előadás, power point diasorozat – közös megbeszélés 

A foglalkozás vezetők tarthatnak interaktív előadást vagy power point prezentációt, 

fontos, hogy a fiatalok a tudásanyag elsajátítása közben kérdezhessenek, és a 

meglévő ismereteiket felhasználva könnyebben rögzüljenek az új ismeretek. 

Szerepjáték 

A szerepjátékok során a fiatalok átélhetik a környezetszennyezés hatásait, egy-egy 

élőlény bőrébe bújva. Máskor érvelniük kell a szerepüknek megadott szempontok 

szerint (Pl.: állatvédőként, cirkuszigazgatóként kell beszélniük a biológiai 

sokféleségről, állatkínzásról). Az érzékenyítés fontos része a globális nevelési 

foglalkozásoknak, elősegíti a későbbi folyamatokban való aktív részvételt. 

Figyelemfelkeltő plakátkészítés 

A foglalkozás végén, egy-egy téma behatóbb megismerése után ajánlott az 

összefoglalás, a plakátkészítés kiváló lehetőséget biztosít erre. A fiataloknak össze 

kell gyűjteniük az adott témához kapcsolódó kulcsfogalmakat, legfontosabb 

információkat és rajzos formában úgy kell a többiek elé tárniuk, hogy szöveges 

bemutatás és feliratok nélkül is felismerjék a témát. 

Filmvetítés 
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Az oktatófilmek segítségével teljes képet kaphatnak az adott problémáról, 

folyamatról, jelenségről. Például a reklámfilmek tárgyalását szemléletesebbé teszi 

egy reklámfilm közös megtekintése és elemzése. 

 

 

 

Vita, érvelés 

A vita során az elsajátított tudásanyagra, meglévő ismeretekre építve kell 

képviselniük a csapatoknak, illetve ezen belül az egyes képviselőknek egy-egy 

álláspontot. Fontos, hogy az érveket közösen fogalmazzák meg, majd értékeljék. 

„Ígéretfa”- ígéretek megfogalmazása 

A táblára, csomagolópapírra rajzolt fa lombkoronájára minden fiatal 1-1 levelet 

ragaszthat, a levélre egy olyan személyes ígéret kerül, melyet a foglalkozás hatására 

fogalmazott meg az illető (Pl.: Fogmosó poharat fogok használni, hogy kevesebb 

vizet pazaroljak… Vászonszatyrot fogok magammal vinni bevásárláskor, hogy ne 

vegyem meg a műanyag zacskót…).  

 

Példák az egyes témakörök feldolgozására: 

Globális problémák, lokális feladatok 

 „Állati ügy” – szerepjáték a biológiai sokféleség csökkenéséről, állatkínzásról. 

  „Környezet kontra emberiség”- Bírósági tárgyalás – szerepjáték a 

környezetszennyezéshez kapcsolódóan, vita, érvek gyűjtése csoportmunka 

keretén belül. 

 Globális problémák bemutató - Power point előadás, majd közös beszélgetés, 

körkérdések megválaszolása.  

  „Helyi – érték” – az alsómocsoládi szennyvíztisztító telep megtekintése, előadás 

meghallgatása a biológiai szennyvíztisztításról. 

 „Klíma-kommandó” – a klímaváltozás hatásainak megismerése szerepjáték 

keretein belül, majd „ötletelés” a megoldási lehetőségekről.  

Energia és közlekedés 

 Kísérlet az energia témakörében – környezettudatos elemkészítő kipróbálása, 

napelemes autó működésének vizsgálata. 

 „Ígéret-fa” – a közlekedéssel kapcsolatos ígéretek megfogalmazására. 
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  „Takarékos – ház” – csoportmunka keretén belül energiatakarékos tippek 

gyűjtése az egyes helyiségekhez kapcsolódóan. 

  „Energia lobbi” – szerepjáték a megújuló és fosszilis energiaforrások 

felhasználásáról. 

 „Hogyan közlekedünk?” – a közlekedési szokások és lehetőségek vizsgálata 

kérdéssor segítségével önálló munka során, majd közös beszélgetés a témáról. 

 

Vásárlás, fogyasztás és hulladék  

 „Reklám vadászat” – reklámfilmek, reklámújságok, plakátok közös 

megtekintése, beszélgetés a témáról. 

 A tudatos vásárlók 12 pontjának feldolgozása plakátkészítés során. 

  „Termék vizsgálat” – Termékcímkék feldolgozása csoportmunka keretén belül. 

 Közös kézműves alkotás hulladékból – kézügyesség és kreativitás fejlesztése, 

hulladék problémájának szemléletes tárgyalását teszi lehetővé. 

 „Konténer – öltöztetés” – a szelektív hulladékgyűjtés szabályainak, előnyeinek 

összegyűjtése, figyelemfelkeltő plakátok készítése és elhelyezése a helyi 

hulladékgyűjtő mellett. 

 

A módszerek, munkaformák sokszínűsége, kiscsoportokban történő megvalósítása 

miatt könnyen megoldható a fogyatékkal élők bevonása. 
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3.3. Tolerancia foci 

 

3.3.1. A megvalósító adatai 

Név: Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft 

Székhely: 7621 Pécs, Apáca utca 2/1. 

Telefon: +3672 211134 

 Fax: +3672 211134 

 E-mail: tetthely@tetthely.net 

Vezető neve, beosztása: Kárpáti árpád, ügyvezető 

Kontakt személy neve, elérhetőségei: Nagy Szidónia; nagy.szidonia@tetthely.net 

 

3.3.2. A megvalósító rövid bemutatása 

A „Tett-Hely” fantázianévvel ellátott Baranyai Ifjúsági Információs és Tanácsadó 

Központ 1999-től az önkormányzat által alapított Baranya Megyei Gyermek és 

Ifjúsági Közalapítvány elkülönült szervezeti egységeként látta el a Baranya Megyei 

Önkormányzat és Pécsi MJ Város Önkormányzata által szerződés útján rábízott 

gyermek és ifjúsági feladatokat. 

 

Tett-Hely fantázianévvel 1999-től működik a városban ifjúsági információszolgáltató 

iroda, amely 2002-től került a szervezet működtetésébe. Ekkor kezdődött el a 

hálózatépítés, amellyel először a városi és megyei lefedettség biztosítása volt a cél. 

mailto:nagy.szidonia@tetthely.net
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A Tett-hely Ifjúsági Információs és Tanácsadó Hálózat a fiatalok számára nyújt 

segítséget a mindennapi életük során felmerülő problémák megoldásában, 

információs igényeik kielégítésében. Fő feladata, hogy a működési körében 

előforduló fiatalok problémáira hathatós megoldást találjon. A szakmai koordinációt a 

szervezetünk látja el, jelenleg Pécs Megyei Jogú Város területén 7 iroda, a 

megyében pedig további 15 iroda működik a hálózat szakmai-etikai szabályai 

alapján, hálózatba szerveződve.  

A következő tevékenységeket végezzük:  

 Ifjúsági információs és tanácsadó szolgáltatás 

 Ifjúsági klubok, csoportok működtetése 

 Utcai felkereső ifjúsági munka Pécsett 

 Bűnmegelőzési és  integrációs, közösségfejlesztő programok 

 Ifjúsági civil szervezetek részére információszolgáltatás és tanácsadás 

 EVS program (akkreditált küldő-fogadó szervezet) Az önkéntes programon túl 

számos ifjúsági csereprogramban, helyi kezdeményezéseket felkaroló 

nemzetközi programban és képzésban veszünk részt. 

 Eurodesk régiós koordináció 

 Irodai szolgáltatások 

 Képzések, konferenciák szervezése 

 IKSZT mentorszolgálat, korábban Ifjúsági Módszertani Központ) 2008-tól 

folyamatosan. 

3.3.3. A jó gyakorlat részletes  leírása 

a./ A megvalósított gyakorlat:  TOLERANCIAFOCI 

A Toleranciafoci egy speciális szabályokkal játszott foci. 

Alapszabályai: 

- A játék kis pályán folyik (kb. 10 x 15 m) kis kapukkal.  

- A játékidő 7-10 perc. 
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- A csapatok legfeljebb hat játékosból állnak (közülük kettő cserejátékos). Minden 

csapatot négy játékos képvisel a pályán. Amennyiben nagyobb pályán játszuk, 

természetesen többen is lehetnek egy csapatban. 

- A csapatok vegyesek: fiúk-lányok, vagy bármely két csoport tagjai, akiket közelíteni 

szeretnénk.  

- A játék kapus nélkül folyik! 

- Csere folyamatosan lehetséges. 

 

 

 

A lányok szerepe: 

Egy lánynak a pályán kell lennie. Egy lánynak a mérkőzés folyamán gólt kell 

szerezni, csak ezután számít az összes többi gól. Ez a szabály központi fontosságú 

a csapat szociális együtt- és egymásért-létének kontextusában. 

Teamer: 

Nincsenek játékvezetők. Őket úgynevezett teamerek helyettesítik, akiknek lényeges 

szerepük van és felelősségteljes feladatokat látnak el. 

Saját szabályok és megállapodások: 

A játék előtt a csapatok a „párbeszéd-zónában“ jönnek össze és megfogalmaznak a 

maguk számára három szabályt a Fair-Play szellemében. Ezeket kell még plusszban 

betartani a játékosoknak. 

A játék után a csapatok ismét összejönnek és röviden megvitatják, hogy ezeket a 

megállapodásokat mennyire tartották be. A teamer ebben segítheti őket és 

felhívhatja figyelmüket a játék során az általa megfigyelt helyzetekre. 

Példák a megállapodásokra: egymás kölcsönös felsegítése; a szabálytalankodó 

lecserélése; nincsenek otromba kiszólások; nincsenek távoli lövések; kézfogás a 
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játék előtt és után; szabálysértés esetén azonnali elnézéskérés az ellenféltől és a 

saját csapattól. FONTOS: hogy ezeket a  játékosok hozzák, ne mi! 

Pontozás: 

A gólok alapján győztes csapat három pontot kap, a gólok alapján vesztes csapat 

egy pontot, döntetlen esetén mindkét csapat két pontot kap. Mindkét csapat még 

legfeljebb három Fair-Play-pontot kaphat. 

Különösen a következő eljárás vált be:  

 Két Fair-Play-pontot kap a csapat, ha mind a három megállapodást betartotta 
és különösen fairen játszott.  

 Egy Fair-Play-pont jár, ha a megállapodásokat csak részben tartották be. 

 Egy bónusz pontot kap az a csapat, amelyik a megállapodott Fair-Play-
szabályokon túlmenően fair módon viselkedik. 

b./ Háttér 

Az egyetemes értékekre való irányultság, valamint a normák és szabályok betartása 

alapvető szükségszerűségek, hogy az iskolában és az ifjúsági munkában az 

együttélés és együttműködés lehetővé váljon. 

A Fair-Play-gondolat: Különösen a sport világából jövő, de sok más társadalmi 

területre is bevonult Fair-Play-gondolat teszi érthetővé, hogy mire képesek a fair 

szabályok. A Fair-Play lényegét Pilz (2005) nyomán négy mondatban lehet 

összefoglalni: 

 A fair játékosnak természetesen be kell tartani a szabályokat; 

 a legjobb teljesítményét kell nyújtania, hogy a játékot a szabályok betartásával 
megnyerje; 

 hogy a legjobb teljesítményét nyújthassa, a lehető legjobb ellenfelet kell 
keresnie, és ennek minden lehetőséget meg kell adnia, hogy ő is kihozhassa 
magából a legjobb teljesítményét; 

 a fair nézőnek pártatlannak kell lennie. 

A Fair-Play tehát lényegesen többet jelent, mint csupán a szabályok betartását. 

A „Toleranciafoci“ háttere és kialakulása: 
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A „Toleranciafoci“ gyökerei Kolumbiában vannak. 1994. július 2-án, az USA-

Kolumbia világbajnoki mérkőzés után, meggyilkolták Andrés Escobart, mert öngólt 

lőtt. A kolumbiai Medellínben felmerült a gondolat, hogy a futball iránti szenvedélyt 

békésen alakítsák és használják.  

A „Toleranciafoci“ példája mutatja, hogyan tud a világ legkedveltebb sportága 

megváltozott szabályokkal új hajtóerőt lángra lobbantani. Ezért a Fair-Playjel való 

foglalkozásnak különösen látványos formáját kínálja a kispályás labdarúgó tornák 

megszervezése és lebonyolítása az „Toleranciafoci“szabályai szerint. A tapasztalatok 

azt mutatják, hogy itt egy óriási tanulási terep tárul fel, kiváltképp, hogy a lányokat a 

„Toleranciafoci“ keretében mindig egyenlő jogúként vonják be a játékba. 

A „Toleranciafoci“ nagyon rugalmas szabályzattal rendelkezik. Vannak 

alapszabályok, amelyeket soha ne változtassunk meg, hogy megőrződjön a 

kezdeményezés eredeti jellege.  

A többi szabálynak csak ötletadó szerepük van, megváltoztathatóak, vagy 

elhagyhatóak. Természetesen lehetséges új szabályokat is figyelembe venni. 

c./ Feltételek, stratégia 

A megvalósításhoz szükséges pénzügyi, jogi, személyi, technikai feltételek. Milyen 

módszerekkel és lépésekben valósította meg a gyakorlatot? 

d./ Eredmények, hatások 

A sportnak és más mozgásorientált kínálatoknak sokszoros jelentőségük van az 

erőszak-megelőzés szempontjából: 

 Az agressziót és a mozgáskényszert irányított módon tudják ledolgozni. 

 A meglévő testi képességeket pozitív módon lehet használni. 

 Jól ismert sporttevékenységgel le lehet építeni a küszöbfélelmeket. (pl. amik 
más kínálatokkal kapcsolatosan vannak.) 

 Gyakorolhatók és javíthatók a fiatalok egymás közti kapcsolatai és a 
környezetükhöz való viszonyuk. 

 A meglévő szabályok tiszteletben tartását meg lehet tanulni. 
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 A fiatal emberek identitása erősíthető azzal, ha komolyan veszik a 
mozgásigényüket és a mozgáskultúrájukat. 

 Támogatni lehet mozgásra alkalmas terek megteremtését és visszahódítását 
fiatal emberek számára. 

 

   

 

3.4. 40 nap Európa körül 

 

3.4.1. A megvalósító adatai 

Név: Bólyi Ifjúsági Egyesület  

Székhely: 7754 Bóly, Hősök tere 9.  

Telefon: 30/213-3074 

E-mail: ifjusag@boly.hu  

Vezető neve, beosztása: Varga Eszter, elnök 

Kontakt személy neve, elérhetőségei: Varga Eszter (mobil: 30/213-3074, email: 

varga.eszter@windowslive.com ) 

3.4.2. A megvalósító rövid bemutatása 

mailto:ifjusag@boly.hu
mailto:varga.eszter@windowslive.com
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A Bólyi Ifjúsági Klub 2005-ben jött létre. Alapító tagjai 9 (18-27 év közötti) fiatalból 

álltak, akiknek elsődleges célja egy olyan érdekképviseleti szervezet létrehozása volt, 

amely fellendítheti az ifjúsági életet Bólyban. Tenni akarásunk érdekében Bóly Város 

Önkormányzata is egyre nagyobb figyelmet szentelt az Ifjúsági Klubnak. 2005 

novemberében átadásra került egy új ifjúsági közösségi tér, pályázati és 

önkormányzati forrás segítségével. Ez lett a Bólyi Ifjúsági Ház, amely jelenleg is a 

fiatalok közösségi tereként funkcionál. A Bólyi Ifjúsági Klub 2009 novemberében vált 

egyesületté.  Az Bólyi Ifjúsági Egyesület célja, hogy a bólyi és környékbeli fiataloknak 

aktív szabadidő eltöltési lehetőséget biztosítson, nyitottabbá tegye őket egymás és a 

közösségi élet iránt. Ennek érdekében számos programot szervezünk a fiatalok 

számára, melyek a szórakozás mellett az egészséges életmódra való nevelést, 

társadalmi szerepvállalásra való ösztönzést, önkéntességet, környezettudatosság 

elsajátítását, képességfejlesztést, ismeretterjesztést célozzák. Hagyományos éves 

programjaink közé tartozik az adventi és húsvéti készülődés a gyermekekkel, 

Sportnap, Sportéjszaka, ifjúsági bálok (Húsvéti Bál, Búcsúbál) szervezése. Ezen 

kívül a helyi és környékbeli fiatalok számára szervezünk közösségfejlesztő 

programokat, túrákat, kirándulásokat, koncerteket, fórumokat. További népszerű 

kezdeményezéseink voltak: 40 nap Európa körül, Éjszakai Kommandó.  

Az ifjúsági programok mellett társadalmi szerepvállalásként részt veszünk városi 

programok szervezésében, városszépítésben. Az önkormányzat koordinálásában 

rendbe tettük a bólyi zsidó temetőt, játszótér felújítást végeztünk az Önkéntesség 

Európai Évében.  Bóly Város Önkormányzata támogatása és a helyi civil 

szervezetekkel való együttműködések során nagyobb volumenű programokban való 

tevékeny részvételben is lehetőségünk volt. Jó kapcsolatot ápolunk az Erzsébet 

Vigadó és Városi Könyvtárral, a Bólyi Kulturális Egyesülettel, a Bóly Parkváros 

Kulturális és Környezetvédelmi Egyesülettel, valamint a Bólyi Német 

Önkormányzattal is. A térségen belül több ifjúsági szervezettel is együttműködünk, a 

Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózati tagságunk, valamint a Baranyai Gyermek és 

Ifjúsági Érdekeztető Fórum tagságunk által. A térségi kapcsolatok ápolása mellett az 

egyesület nagy hangsúlyt fektet a nemzetközi kapcsolataira is, akikkel közösen 

veszünk részt ifjúsági találkozókon, tapasztalatcserén. A külföldi partnerek közé 

tartoznak Szlovákiában, Németországban, Horvátországban, Erdélyben működő 

ifjúsági szervezetek. 
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3.4.3.  A jó gyakorlat részletes  leírása  

a./ A megvalósított gyakorlat 

„40 nap alatt Európa körül” - Fiatalok virtuális utazása Európa különböző 

országaiban. A projekt célja: Az európai öntudat erősítése interaktív nemformális 

tanulási eszközökkel, melyek során a helyi és környékbeli fiatalok kapcsolatot 

teremtenek európai országok fiataljaival és megismerkednek azon országok 

társadalmával, kultúrájával, gazdaságával és szellemiségével. Érezzék magukénak a 

projektet, hogy szívesen tegyenek érte. 

Tevékenység:  

 az „út” során kapcsolatteremtés ifjúsági szervezetekkel 

 adott ország filmjeinek vetítése 

 ételeinek elkészítése, elfogyasztása  

 ország ismertető előadások tartása  

 kvíz vetélkedők, közösségfejlesztő játékok 

A projekt időtartama 12 hónap. Kijelöltünk egy útvonalat, amely körülöleli Európát. Az 

út Görögörszágból, az Európai kultúra bölcsőjéből indult és Magyarországon, 

Bólyban fejeződött be. Egy virtuális utazásra invitáltuk a 12 hónap során a helyi 

fiatalokat, ami lehetőséget teremtett arra, hogy országról országra utazva 

megismerkedjünk a körülöttünk élő országok fiataljaival. 

b./ Háttér 

A program az Ifjúság 2000-2006 Program 3. alprogram (csoportos kezdeményezés, 

hálózatépítés) keretén belül valósult meg. 

A településnek és az Ifjúsági Klubnak 4 testvérkapcsolata volt a projekt indításakor: 

Németország (Dortmund), Ausztria (Semmriach), Szlovákia (Negyed) és Románia 

(Csernáton). 

A helyi kezdeményezések mellett szerettünk volna a jövőben egy hálózatépítési 

stratégiát kidolgozni, és Nemzetközi Ifjúsági találkozót szervezni Bólyban, amely 

kezdetének a „40 nap alatt Európa körül” projektet szántuk. Nemformális tanulási 



57 

 

eszközökkel akartuk megismertetni a helyi fiatalokkal az Európai országok kultúráját, 

társadalmát, gazdaságát és szellemiségét. 

Célcsoport: A projekt célcsoportja legfőképpen a 15-25 év közötti korosztály, hiszen 

ők szervezték, ők kezdeményeztek kapcsolatépítést nemzetközi szinten, de a 

szervezett programok mindenki számára elérhetők voltak.  

c./ Feltételek, stratégia 

Pénzügyi háttér:  A projekt pénzügyi hátterét a Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat 

biztosította az Ifjúság 2000-2006 program keretén belül. 

Személyi feltételek: A Bólyi Ifjúsági Klub tagjai vállalták a program megszervezését 

és lebonyolítását. A kvíz játékok 2-2 fő felkészülését igényelték, a további 

programelemek megvalósítását 2-3 fő végezte eseményenként (pl. jellegzetes ételek 

kiválasztása, filmek felkutatása). 

Előkészítés: 11 országon keresztül haladt az út. A projekt során minden hónapban 

„megpihentünk” egy országban. 

Az elképzelés az volt, hogy az előkészítő fázisban az Ifjúsági Klub tagjai az 

interneten az adott országban található útvonal mentén fekvő településeken lévő 

ifjúsági szervezetek elérhetőségeire keresnek rá. E-mail-ben felvesszük velük a 

kapcsolatot, egy játékos jellegű kérdőívet küldünk nekik, amely Magyaroszágról szól, 

majd kiértékeljük a beérkezett kérdőíveket, és kiválasztjuk a legjobbat. A 

legkedvesebb ifjúsági szervezetnek vázoljuk saját projektünk lényegét és megkérjük 

öket, hogy mutassák be saját szervezetüket illetve tanácsot, segítséget kérünk tőlük. 

Például: országuk gasztronómiájáról, filmjeikről, zenéjükről.  

A programnak ezen fázisa csak részben valósult meg, mivel nem minden országban 

tudtunk játékos kedvű partnereket találni. 

Megvalósítás: 

A következő hónap első pénetkén a bólyi Moziban filmvetítést szerveztünk. Olyan 

filmek kerültek levetítésre, melyeket a partnerszervezet ajánlott, vagy amelyek az 

adott országot jellemezték. 3 műfaj került terítékre: vígjáték-, akció- és művészfilm. 
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A következő napon, szombaton délután közös főzésbe kezdünk. Az ételeket egy 

hivatásos szakács segítségével készítettük el a Mountenovo Nándor 

Szakközépiskola tankonyháján. Természetesen az adott országra jellemző ételekről 

volt szó. 

Szombat estére közösségfejlesztő programot szerveztünk. 

Minden hónapban két Ifjúsági Klubtag felkészült, információkat szerzett az adott 

országról (kultúra, társadalom, gazdaság, tudomány, stb.), és Power Point 

segítségével előadást tartottak a többieknek. Ezek után az általuk készített 

kérdésekből kvíz játékot tartottunk. 

Természetesen a rendezvények nem zárt körben folytak. A programokat 

folyamatosan hirdettük a Bólyi Kábeltelevízióban, amely a környező településeken is 

látható, illetve szórólapoztunk, és plakátoztunk Bólyban és a környéken. 

Ez a programsorozat ismétlődött meg minden hónapban más-más országgal. 

Minden hónapban rendezvények alatt kikerült az Ifjúsági Ház előtetőjére az adott 

ország zászlaja, mely a projekt végéig kint is maradt. A zászlók a legvégén az 

Európai Unió zászlajával bővültek. 

Utómunkálatok:  

A projekt lezárásával Ifjúsági Fórumot szerveztünk, melynek fő témája a 12 hónap 

alatt szerzett információk és tapasztalatok kiértékelése, illetve a jövőbeni 

hálózatépítési stratégia megtervezése volt. 

 

d./ Eredmények, hatások 

 A programokon résztvevők számának folyamatos növekedése 

 Az Ifjúsági Ház kihasználtságának növekedése 

 Egy programszervezésben önállósuló közösség kialakulása 

 Tartós nemzetközi kapcsolatok kiépítése 
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e./ Partnerek 

- Bóly Város Önkormányzata: biztosította a szükséges anyagi forrást a pályázati 

önrészhez. Mozi terem rendelkezésre bocsátása filmvetítéshez. 

- Mountenuovo Nándor Szakközépiskola: tankonyha biztosítása a nemzeti ételek 

elkészítéséhez.  

   

 

3.5. Önkéntesség- A bólyi játszótér felújítása 

3.5.1. A megvalósító adatai 

Név: Bólyi Ifjúsági Egyesület  

Székhely: 7754 Bóly, Hősök tere 9.  

Telefon: 30/213-3074 

E-mail: ifjusag@boly.hu  

 Vezető neve, beosztása: Varga Eszter, elnök 

Kontakt személy neve, elérhetőségei: Varga Eszter (mobil: 30/213-3074, 
email: varga.eszter@windowslive.com ) 

3.5.2. A megvalósító rövid bemutatása 

A Bólyi Ifjúsági Klub 2005-ben jött létre. Alapító tagjai 9 (18-27 év közötti) fiatalból 

álltak, akiknek elsődleges célja egy olyan érdekképviseleti szervezet létrehozása volt, 

amely fellendítheti az ifjúsági életet Bólyban. Tenni akarásunk érdekében Bóly Város 

mailto:ifjusag@boly.hu
mailto:varga.eszter@windowslive.com
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Önkormányzata is egyre nagyobb figyelmet szentelt az Ifjúsági Klubnak. 2005 

novemberében átadásra került egy új ifjúsági közösségi tér, pályázati és 

önkormányzati forrás segítségével. Ez lett a Bólyi Ifjúsági Ház, amely jelenleg is a 

fiatalok közösségi tereként funkcionál. A Bólyi Ifjúsági Klub 2009 novemberében vált 

egyesületté. Az Bólyi Ifjúsági Egyesület célja, hogy a bólyi és környékbeli fiataloknak 

aktív szabadidő eltöltési lehetőséget biztosítson, nyitottabbá tegye őket egymás és a 

közösségi élet iránt. Ennek érdekében számos programot szervezünk a fiatalok 

számára, melyek a szórakozás mellett az egészséges életmódra való nevelést, 

társadalmi szerepvállalásra való ösztönzést, önkéntességet, környezettudatosság 

elsajátítását, képességfejlesztést, ismeretterjesztést célozzák. Hagyományos éves 

programjaink közé tartozik az adventi és húsvéti készülődés a gyermekekkel, 

Sportnap, Sportéjszaka, ifjúsági bálok (Húsvéti Bál, Búcsúbál) szervezése. Ezen 

kívül a helyi és környékbeli fiatalok számára szervezünk közösségfejlesztő 

programokat, túrákat, kirándulásokat, koncerteket, fórumokat. További népszerű 

kezdeményezéseink voltak: 40 nap Európa körül, Éjszakai Kommandó. Az ifjúsági 

programok mellett társadalmi szerepvállalásként részt veszünk városi programok 

szervezésében, városszépítésben. Az önkormányzat koordinálásában rendbe tettük 

a bólyi zsidó temetőt, játszótér felújítást végeztünk az Önkéntesség Európai Évében.  

 

Bóly Város Önkormányzata támogatása és a helyi civil szervezetekkel való 

együttműködések során nagyobb volumenű programokban való tevékeny 

részvételben is lehetőségünk volt. Jó kapcsolatot ápolunk az Erzsébet Vigadó és 

Városi Könyvtárral, a Bólyi Kulturális Egyesülettel, a Bóly Parkváros Kulturális és 

Környezetvédelmi Egyesülettel, valamint a Bólyi Német Önkormányzattal is. 

 

A térségen belül több ifjúsági szervezettel is együttműködünk, a Tett-Hely Ifjúsági 

Szolgáltató Hálózati tagságunk, valamint a Baranyai Gyermek és Ifjúsági Érdekeztető 

Fórum tagságunk által. A térségi kapcsolatok ápolása mellett az egyesület nagy 

hangsúlyt fektet a nemzetközi kapcsolataira is, akikkel közösen veszünk részt ifjúsági 

találkozókon, tapasztalatcserén. A külföldi partnerek közé tartoznak Szlovákiában, 

Németországban, Horvátországban, Erdélyben működő ifjúsági szervezetek. 

3.5.3. A jó gyakorlat részletes  leírása  
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a./ A megvalósított gyakorlat 

„Az önkéntes fiatalok kezdeményezése egy gyermekbarát városért” – játszótér 

felújítás az Önkéntesek Hete program keretén belül, az Önkéntesek Európai Évében 

(2011). A program során sor került egy régi, elhagyatott játszótér felújítására. Az 

önkéntesek eltakarították a hulladékot, a homokozót kigazolták, a veszélyes 

játszótéri elemeket eltávolították, a még használhatókat felújították. Lecsiszolták, 

lefestették őket. Az elburjánzott, belógó faágak le lettek vágva, így szépen 

beláthatóvá vált a játszótér. A kiszáradt fákat az önkormányzat kivágatta és 

elszállíttatta. Új játszótéri elemek is kerültek a játszótérre: 2 db laphinta, 1 gyűrűhinta, 

1 kötél, valamint 2 db rugós játék (motor és dínó). Mindegyik játszótéri elem alá 30 

cm-es homokágy került az ütéscsillapítás érdekében, hogy a gyermekek 

biztonságosan használhassák az eszközöket. A játszótér felújításával elértük, hogy a 

közel 4000 lakost számláló Bólyon végre használható állapotú legyen egy harmadik 

játszótér is. Ez a játszótér egy zsákutcában, a forgalomtól elzárt helyen, az uszoda 

és az iskola közelében, árnyas, fás környezetben helyezkedik el, ezért valószínűleg 

közkedvelt lesz a kisgyermekes szülők körében. Már a festést követő nap több 

érdeklődő szülő tekintette meg a játszóteret, mióta az új játékok is felkerültek, egyre 

több gyermeket látni az 1100 m2-es téren. 

Fontos eredménynek tekintjük a program sikerességét is, mivel az iskolából és a 

városból is szép számmal érkeztek fiatalok az Önkéntesek Hetére. Ez nemcsak a 

munka szempontjából fontos, hanem hogy a társadalmi munka által a fiatalok 

megtanulják tisztelni a közösségi értékeket, önzetlenül segíteni és tenni mások 

érdekében, odafigyelni a felnövekvő gyermekekre és együtt dolgozni egymással, 

megérezni milyen a társadalom hasznos tagjának lenni. 

b./ Háttér 

Célcsoport: gyermekek és kisiskolások számára szerettük volna használhatóvá tenni 

a játszóteret, emellett a családok, városlakók számára is fontos találkozóhely lehet 

egy ilyen közösségi tér.  
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Háttér/környezet: Bóly város Dél-Baranya 3.885 lakosú települése. A városban a ’80-

as években 5 játszótér épült a gyermekek számára. Sajnos ezek elhasználódtak, így 

mindössze 2 használható játszótér maradt a városban.  

 

Bóly tehát nem rendelkezett kellő mennyiségű játszótérrel, holott a lakosság 

lélekszáma fokozatosan növekszik, és a fiatal családos szülök gyermekeiket a 

meglévő, egyre inkább leamortizálódó játszóterekre kénytelenek vinni, melyek egyre 

fokozottabb baleseti forrást jelenthetnek. A felújítás során a játszótér biztonságossá 

tétele volt a cél, ami egy szülő szempontjából talán a legfontosabb. 

 

A felújítandó 1100 m2-es Szent István utcai játszótér elhanyagolt, szemetes volt, a 

régi játszótéri eszközök elavultak, használhatatlanná váltak. Ugyanakkor a játszótér 

ideális környezetben helyezkedik el egy zsákutcában, ahol az autós forgalmat 

gyakorlatilag az utcában lakó 3 család autói teszik ki, valamint frekventált 

elhelyezkedése is előnyös, a városközpontban, az általános iskolától mindössze 150 

méterre. A játszótér felújításának további szükségességét az is indokolta, hogy 

Bólyon 2 használható játszótér maradt a lakosság 10 %-át képező közel 300 3-10 

éves gyermekre.  

 

A Szent István utcai játszótér a ’80-as évek elején épült társadalmi összefogásban, 

amin felbuzdulva a fiatalok önkéntes munkával kívánták felújítani ezt a játszóteret. 

 

c./ Feltételek, stratégia 

Pénzügyi háttér: Az Önkéntes Központ Alapítvány 449.885.- Ft-tal támogatta a 

kezdeményezést. A megvalósítás során olyan költségek is felmerültek, melyeket a 

felméréskor nem láttunk (pl. szükséges faanyag mennyisége, új elemek 

elhelyezésének költsége). Bóly Város Önkormányzata körülbelül ugyanekkora 

összeggel biztosította a pályázati forrásból nem fedezett szükséges anyagok 

beszerzését, a veszélyes,- és egyéb hulladékok elszállítását.  

Személyi feltételek: Megfelelő számú önkéntes toborzása. Ehhez számos helyen 

hirdettük meg a programot (városi televízió IPTV infócsík, városi képújság, iskola, 
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óvoda, facebook, plakátok, partnereink honlapja). A szakmunkák elvégzését a 

szakiskolások vállalták önkéntes munkában.  

Előkészítés: Állapotfelmérés, a tervek megvalósításához szükséges tárgyi eszközök 

számának és költségének összeírása, szállítási költség becslése. Egyeztetés az 

önkormányzattal és a szakiskolával a terveinkről, együttműködési megállapodások 

írása, pályázatírás. 

A nyertes határozat kézhezvétele után a szükséges anyagokat és eszközöket 

megrendeltük, szállítási határidőket egyeztettük, ezzel párhuzamosan megkezdtük a 

program hirdetését is. Ahhoz, hogy az önkéntes napon a leghatékonyabban tudjon 

folyni a munka, bizonyos szakmunkákat előzetesen el kellett végezni: veszélyes 

játszótéri elemek és betonaljzat eltávolítása, veszélyes fák kivágása, asztalos 

munkák elvégzése a szakmunkások által. 

Megvalósítás: A program megvalósítása a kisebb akadályok ellenére gördülékenyen 

zajlott.  

A széles körben meghirdetett önkéntes napra június 11-én került sor, ahol reggel fél 

9-kor kezdődött a munka. Az önkéntesek a délelőtt során lecsiszolták a felújítandó 

játszótéri elemeket, a homokágy aljzatát kigazolták és felásták, a belógó elburjánzott 

faágakat megmetszették, a játszótéri fa elemeket lealapozták, a padokat lefestették, 

lemeszelték. Az új rugós játékoknak betonaljzatot kellett készíteni, valamint pár 

hiányzó térkövet is pótolni kellett a babaháznál, amit egy kőműves végzettségű 

önkéntes vállalt. Délután megérkezett a homok, amit szét kellett osztani a 

játszótéren.  

Ez a helyszínen lévő 4-5 talicskával eltartott pár óra hosszat, majd csak ezután 

lehetett elkezdeni az elemek festését. Szerencsére az elcsigázott önkéntesek a 

homokágy feltöltésének végéig kitartottak, a festésre pedig nagy örömünkre a 

játszótér melletti uszodából gyerekek érkeztek segíteni. A jelenléti ívet ezen a napon 

összesen 37 önkéntes írta alá, ennél valamivel többen vettek részt a felújításon. A 

résztvevők számára üdítőt és szendvicset biztosítottunk, amire szükség is volt, hogy 

jó erőben legyenek a munkákhoz. Összesen több mint 300 szendvics fogyott el ezen 

a napon.  
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A széles körben meghirdetett önkéntes napon ugyan voltak kisebb akadályok mikor a 

résztvevők növekedésével a rendelkezésre álló eszközök nem bizonyultak 

elegendőnek. De a környéken lakók kisegítették az önkénteseket egy-egy plusz 

lapáttal, ecsettel, drótkefével, talicskával.  

Utómunkálatok: Játszótér népszerűsítése, pályázati beszámoló készítése. 

d./ Eredmények, hatások 

Legfontosabb eredmény egy jó állapotú, használható játszótér lett, melyet azóta is 

biztonságosan használhatnak a gyermekek. 

Összességében jó tapasztalatunk van az önkénteseket illetően, hiszen a vártnál 

sokkal többen jelentek meg (előzetesen az egyesületet óva intették az önkéntesekkel 

való felújítástól) és a jelenlevők 80 %-a mindvégig kitartott és tevékenykedett, pedig 

fárasztó munka várt rájuk.  

Aki részt vett a felújítási munkákban azóta is sajátjának érzi ezt a közösségi teret. 

A kezdeményezés hatására, és a nagy létszámú támogatottság következtében 

egyfajta értékrend változás is kialakulhat a lakosságban, melynek lényege az lehet, 

hogy a támogatás útján elért értékeket közös erőfeszítéssel óvják meg. 

 

 

 

 

e./ Partnerek 

- Bóly Város Önkormányzata: biztosította a szükséges anyagi forrást a pályázati 

pénzből nem fedezett anyagok beszerzéséhez. Az Önkormányzat a veszélyes 

körhintát eltávolította, a kiásott betonelemeket elszállíttatta. Szakembert biztosított a 

nagyra nőtt, de kiszáradt fák kivágására, amelyet önkéntesek nem végezhettek volna 

el.  
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- Mountenuovo Nándor Szakközépiskola: szakmunkák elvégzése (ácsmunka, 

kőműves munka). Az asztalos munkákat az Iskola önkéntesei végezték, június 4-én, 

valamint június 10-én. A két nap alatt a következő munkákat végezték el: babaház 

zsindelyének lebontása, zsindelyezés, padok ülőkéjének elkészítése és elhelyezése, 

körpad ülőkéjének elkészítése és elhelyezése, babaházra kerítés készítése, a 

homokágyak területeinek kijelölése, kültéri hulladéktárolók elkészítése, babaházba 

asztal és padok készítése, régi mérleghintára ülőke készítése. A faanyag 

megmunkálásához a Mountenuovo Nándor Szakközépiskola Szakiskola és 

Kollégium biztosította számukra a műhelyt.  

- helyi önkéntesek: a Bólyi Ifjúsági Egyesület tagjai mellett számos városlakót 

mozgatott meg a kezdeményezés, és bár főként kisgyermekes szülők megjelenésére 

vártunk, legnagyobb arányban a fiatal önkéntesek képviseltették magukat. 

   

 

 

 

 

3.6. 24 órás Mesefelovasó Fesztivál 
 

3.6.1. A megvalósító adatai 

Név: Lépjünk Együtt Előre Egyesület 

Székhely: 7922 Somogyapáti, Fő u. 18. 
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Telefon: 06-73-550-024; 

 Fax: 06-73-550-023; 

 E-mail: lepjunkegyuttelore@gmail.com 

 Vezető neve, beosztása: Paizsné Kósa Erika elnök 

Kontakt személy neve, elérhetőségei: Paizsné Kósa Erika 06-20-215-85-50, 

paizsnekosaerika@freemail.hu 

A megvalósító  rövid bemutatása 

A hivatalos adatok szerint a szigetvári kistérség - a megye kilenc kistérsége közül- a 

legrosszabb helyzetű térségek közé tartozik. Hátrányos helyzete nemcsak a megyén, 

de a tágabb régión belül is kitűnik. E helyzet az aprófalvas településszerkezettel, a 

külső periféria térségeire általánosan jellemző hiányos és leromlott állapotú 

közlekedési infrastruktúrával és ezek gazdasági és foglalkoztatási 

következményeivel magyarázható. Az aprófalvak önfenntartó képessége gyenge. A 

helyi vagy közeli mezőgazdasági termelésben feleslegessé váló munkaerő alig 

esélyes a munkaerőpiacon történő reintegrációra, a távolabbi munkahelyekre való 

bejárást a hiányos infrastruktúra lehetetleníti el. Magasak a munkanélküliségi 

mutatók. A hátrányok öröklődnek a következő generációkra is. A kistérségben 

Szigetvár - egyetlen városként - központi funkciót tölt be, mellette 45 községet 

találunk. A településszerkezet és a mai demográfiai jellemzők egyik legfontosabb 

meghatározó eleme a kistérségi központ, Szigetvár szerepe.  

A Lépjünk Együtt Előre Egyesület 2007-ben alakult azzal a céllal, hogy egységbe 

tömörítse Somogyapáti lakosságát. a községben élő fiatalok és felnőttek kulturált 

időtöltésének, közösségi életének fejlesztése, az általános műveltség és sportkultúra, 

valamint a község faluképének formálása a cél. 

-  Céljainak megvalósítása érdekében olyan programok, rendezvények 

szervezése, mely elősegíti a lakosság a mentális és fizikális egészségének 

megőrzését. 

-  képviseli a helyi fiatalok érdekeit. 

- kapcsolatokat épít ki és tart fenn más hasonló célokat megfogalmazó 

szervezetekkel. 
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- az Önkormányzattal együttműködve megszervez, lebonyolít olyan különböző 

rendezvényeket, melyek a falu lakosságát összekovácsolják, kulturális életét 

fellendítik. 

- A néphagyományok felelevenítésével, a hagyományőrzés újraélesztésével 

lehetőséget nyújt a „múlt” megismerésére. 

- A helyi kultúra értékének visszaszerzése és annak erősítése, gazdagítása 

Az egyesület tagjai a helyi tanárokból, óvónőkből és gyermekjóléti szolgálat 

tagjaiból alakult, akik már évek óta sikeresen működnek együtt, a közösen 

megrendezett programok, játszóházak alkalmával. 

 

3.6.3. A jó gyakorlat részletes  leírása  

a./ A megvalósított gyakorlat 

„24 órás Mesefelolvasó fesztivál”. 2013-ban már harmadik alkalommal szerveztük 

meg a mesefelolvasást. A mai világban, amikor a számítógép a szobánkba 

varázsolja nekünk az egész világot és nem kell megkeresnünk könyvesboltokat, 

könyvtárakat, sajnos egyre jobban eltávolodunk a könyvtől és attól a varázstól, 

amelybe elrepíthet minket egy szép mese, egy izgalmas történet! Vágyunk az volt, 

hogy közelebb kerüljön egymáshoz a könyv és az ember, ezért minden korosztály 

igényeit figyelembe véve szerveztük programunkat. Jól tudjuk, hogy az olvasás 

örömet ad, az olvasás tudást ad, az olvasás erőt ad az élethez. 

„A sok évszázados – ha nem évezredes – szájhagyomány a meséket addig 

finomította, míg egyaránt alkalmassá váltak nyilvánvaló és rejtett jelentések 

közlésére – egyszerre tudnak szólni az emberi személyiség különféle belső 

rétegihez, és éppúgy beférkőztek a pallérozatlan gyermeki észjárásba, mint a felnőtt 

árnyalt gondolkodásába. …(a mesék) egyetemes emberi problémákat vetnek fel, 

mégpedig főként olyanokat, amelyek a gyermeket foglalkoztatják.” 

 

Bettelheim, A mese bűvölete, 2005 

 

A mese a belső világunk összetevőjét tükrözi. A mese mindig rólunk szól. Sokszor 

azonosulunk a szereplőkkel. A jó mesék nem életkorhoz kötöttek! Attól jók, hogy 

minden életkorban más-más jelentésük van a számunkra. A mese fontos a gyerekek 
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életében, ugyan kiskorban még nem értenek meg mindent. A mese egyfajta lelki 

támasz is. A mesétől minden mozgásba jön. A mesékben nagy a „részletgazdagság”, 

mozgásba lendül a képzelet.  A meséken keresztül kialakult a szemkontaktus. A 

hallgató és az olvasó is érezte, hogy fontos a jelenléte, mindenki figyelt a másikra. A 

nyugalom, a csend olyan atmoszférát teremtett, hogy szívesen kezdtek a mesélésbe. 

A közösségerősítés, a beilleszkedés, alkalmazkodás fontos része volt A 

mesedélutánnak közösségformáló hatása is volt, a gyerekek is motiválttá váltak, 

hogy meséljenek. A nyugodt, derűs biztonságot nyújtó légkör megteremtése, 

feszültségek, szorongások oldása is cél volt. A valahová tartozás érzése előtérbe 

került.  A rohanó világban attól lesz ez a program innovatív, hogy ismét előtérbe 

helyezzük a közösségépítést, közösségformálást, a meseolvasás segítségével. 

Együtt átélt „mesefelolvasás” érzelmileg érlelhetnek, érlelnek bennünket. 

b./ Háttér 

Keveset beszélgetnek, keveset olvasnak az emberek. Erre időt kell szánni, meg kell 

állni és meg kell hallgatni a másikat is. Volt olyan nagymama, aki példát mutatva jött 

el, mesélt az unokájának és annak barátainak. A nagymama sietett volna haza, de a 

következő mesét még nem hallotta, ezért maradt ő is. A nagyobb, 14-16 éves 

gyerekek órákon át mesét hallgattak, mert ez valahogy kimaradt az életükből. 

Megható volt látni, ahogyan magával ragadták őket a hallottak. 

Célcsoport: Somogyapáti és környéken lakók, mind a gyerekek, mind a felnőttek. 

2012-ben egy kérdőívet töltöttünk, 3 település, 69 lakójával. 

Mennyi könyve van, volt az egyik kérdés: 

0- nincs könyve         6 fő  (9 %) 3.50-100 db között 7 fő ( 10%) 

1-20 db-nál kevesebb 12 fő  (17,5 %) 4- 100-200 db között 16 fő (23 %) 

2-20-50 között        16 fő (23 %) 5- 200 db-nál több  12 fő (17,5 %) 

Közel 50 % az, akiknek maximum 50 könyvük van. Ebből 9 %-nak nincs könyve!!!!!  

Ez is egyfajta probléma, hogy nincs könyvük, vagy nincs rá igényük, vagy nincsen rá 

pénzük. 

 

c./ Feltételek, stratégia 
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A településen minden háztartásba szórólapon juttattuk el a meghirdetett programot. 

A környező könyvtárakat e-mailben kerestük meg és hívtuk a rendezvényre. A 

Somogyapáti Teleház, mint közösségi színtér adott volt, ehhez tartozik egy 

tornaterem, ahol megrendeztük a mesefelolvasást.  Gyerekek számos programban 

vettek részt, ezért már várták ezt a rendezvényt. Délután játszóházban is részt 

vehettek és úgy hallgatták a mesét.  

Pénzügyi feltételek: Meséskönyvek vásárlása. Minden résztvevő emléklapot kapott: 

nyomtatás, laminálás költsége.  

d./ Eredmények, hatások 

A jelenlévők koncentrációs képessége javult. Figyeltek a mesélőre és utána 

kommunikáltak is egymással, ezáltal képesek voltak aktívan részt venni a közvetlen 

emberi kapcsolatokban. Eredményként könyvelhettük el, hogy minden nap otthon 

mesét olvastattak a gyerekek a szüleikkel, nagyobb testvérükkel, vagy csak a saját 

maguk „szórakoztatására”.  

Ezen a napon a gyerekekkel „alkotásokat készítettünk, közösen”. Lassan egy éve 

díszíti a teleházunk kerítését.  

 

e. Partnerek 

Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület, Egy Hajóban Alapítvány, Szociális Háló 

Egyesület, Tiszta Formák Alapítvány 
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4. Szabadidős programok 

4.1. .IT(T)- Pont Itt – Alsómocsoládon 

 

4.1.1. A megvalósító adatai 

Név: Alapítvány Alsómocsoládért 

Székhely: 7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21. 

Telefon: +36-72/451-749 

 Fax: +36-72/451-749 

 E-mail: balogh.aniko@alsomocsolad.hu  

Vezető neve, beosztása: Balogh Anikó kuratóriumi elnök 

Kontaktszemély neve, elérhetőségei: Balogh Anikó kuratóriumi elnök, +36-30/411-

5394 

4.1.2.  megvalósító rövid bemutatása 

Az alapítványt az Alsómocsoládi Önkormányzat és az Alsómocsoládiak Baráti Köre 

hozta létre 1991-ben. Működése nyilvános, munkája, tevékenysége során épít a 

nyilvánosság, a társadalmi ellenőrzés lehetőségeire, a civil támogatók javaslataira, 

kezdeményezéseire. Politikamentes, politikai tevékenységet nem folytat és nem 

támogat, de kész együttműködni minden jogi személlyel, jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezettel, mozgalommal, közösséggel és természetes személlyel, aki 

ugyanazon, vagy hasonló célok megvalósításáért munkálkodik. Rendszeresen 

nyújtott szolgáltatásainak célcsoportja Alsómocsolád Község lakossága, kiemelten a 

gyermek- és ifjúsági korosztály, de a szolgáltatások nem csupán alacsony 

küszöbűek, hanem nyitottak is, bárki számára elérhetőek korra, nemre, lakhelyre való 

tekintet nélkül. Szolgáltatásaink a közhasznú információk – ösztöndíjak, pályázatok, 

munkavállalás, önkéntes munka, továbbtanulás, albérlet, szórakozási lehetőségek – 

gyűjtése és a célcsoporthoz juttatása, pályázatfigyelés, pályázatíráshoz való 

segítségnyújtás, projektmenedzsment, tanácsadás (pályaorientáció, karriertervezés, 

jogi stb.), valamint a közösségszervezés. Ezen túl részt veszünk a térségben zajló 

tervezési folyamatokban, majd azoknak aprópénzre váltásában, a programok 
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megvalósításában különös tekintettel a kultúraközvetítés, a környezetvédelem, vidék- 

és településfejlesztés, munkaerő-piac, oktatás-és közösségfejlesztés területeire.  

Az Alapítvány céljai: 

 biztosítani Alsómocsolád fejlődését, elősegíteni a benne élő emberek testi, lelki, 

szellemi, kulturális és szociális igényeinek kielégítését, 

 támogatni minden olyan kezdeményezést, tanulmánytervezetet, szakdolgozatot, 

amely a település összkomfortúságát célozza meg, 

 a munkanélküliek elhelyezkedésének elősegítése, lehetőségek szerint 

munkahelyteremtés a községben, 

 segíteni minden olyan tevékenységet, mely a település jobb ellátását célozza 

meg, 

 elősegíteni az idegenforgalom megszervezését a falusi turizmus területén, 

 biztosítani a lehetőséget a hagyományok megőrzésére, a múlt feltárására, a 

kultúra ápolására, 

 pályakezdők és fiatal házasok támogatása, 

 az ifjúsági kezdeményezések támogatása, ifjúságsegítés és ifjúságvédelem, 

 a munkanélküliek és a nyugdíjasok szociális terheinek csökkentése, 

 az infrastruktúra fejlesztése, 

 a környezetvédelmi szempontok szem előtt tartása, támogatása, 

 a felnőttoktatás támogatása, ennek keretében ösztöndíjak biztosítása. 

Céljai elérése érdekében az Alapítvány Alsómocsoládért feladata: 

 vidék- és településfejlesztési folyamatokba való bekapcsolódás, vidék- és 

településfejlesztési programok kezdeményezése és menedzselése, különös 

tekintettel a turisztika területére, 

 munkaerő-piaci programok kezdeményezése és menedzselése, 

 ifjúsági programok kezdeményezése és menedzselése, 

 környezettudatos szemléletet népszerűsítő, környezetvédelmi, természeti és 

épített környezetünk megóvását elősegítő programok kezdeményezése és 

menedzselése, 
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 kultúraközvetítő programok kezdeményezése és menedzselése, 

 közösségfejlesztő programok kezdeményezése és menedzselése, 

 esélyegyenlőségi programok kezdeményezése és menedzselése, 

 az érintett témákban információk terjesztése, a szervezet PR tevékenységének, 

média megjelenésének biztosítása, 

 nemzetközi kapcsolatok kialakítása, 

 felnőttképzései tevékenység folytatása, iskolarendszeren kívüli képzés 

biztosítása, 

 felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatások biztosítása, 

 egyéb oktatási tevékenység. 

4.1.3. A jó gyakorlat részletes leírása  

a./ A megvalósított gyakorlat 

A .IT(T) program 3 projectfüzért tartalmaz: 

1. „Fiatalok az olvasott alsómocsoládi ifjúságért” - az alsómocsoládi gyermekek, 

fiatalok bevonásával megszervezésre kerülő komplex közösségfejlesztő, 

olvasásnépszerűsítő, ismeretterjesztő, toleranciára nevelő szabadidős program. 

2. a „Fiatalok egymásért, az alsómocsoládi gyermekekért” - fiatalok szervezésben 

megvalósuló gyermekjátszóház program, melyhez járulékos elemként társul a 

Balatonlellei Kistérségben Balatonboglár Központtal működő KÖSZIKE szervezethez 

való látóút. 

3. "Fiatalok a közösségért" - a település nagyrendezvényeinek előkészítésében, 

lebonyolításában, utómunkálataiban való aktív részvételt, saját ötlettel való 

megjelenést biztosítja. 

A projektfüzérek keretében megvalósult konkrét programok: 

 Teaházi Estek - a fiatalok önszorgalomból felkészültek számukra fontos témákból 

(pl. társadalmi tolerancia, pedofília, tetoválások), melyeket prezentáltak a 

többieknek, majd közösen értékelték az elhangzottakat és megnéztek egy, a 
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témához kapcsolódó filmet. Ezek a találkozók lehetőséget teremtettek a fiatalok 

önkifejezésére, tudás-tőkéjük gazdagítására, kommunikációs-készségük 

fejlesztésére, közösségi kapcsolataik szélesítésre. 

 Könyvklubok - a programelem célja az volt, hogy a fiatalok saját olvasás 

élményeiken keresztül, nagyobb ifjúsági regények (például Böszörményi Gyula 

Gergő ciklusa) szemelvényeinek figyelemfelkeltő megismerése által 

ismerkedjenek meg a magyar mondavilággal. A találkozókon nem felnőttektől 

hallgattak előadást, hanem saját maguk olvastak fel részleteket, és a kijelölt 

szemelvények bemutatását is ők vállalták; így fejlesztettük olvasás- és 

beszédkészségüket, valamint erősítettük közösségi szerepvállalásuk 

fontosságát.    

 Játszóházak - a gyermekek szeretnek játszani, a fiatalok pedig maradandó 

dolgokat alkotni. A közösségbe vonásnak korai és hatékony eszköze, ha 

nyitottak vagyunk e korosztály felé, és foglalkozunk velük. Ennek legjobb terepe 

a Játszóház, ahol a fiatalok kézműveskedhetnek, kifejezhetik kreativitásukat, 

illetve mi magunk is hozzájárulhatunk annak fejlesztéséhez. A gyermekek 

ilyenkor együtt vannak, közösen dolgoznak, így tapasztalják meg a közös munka 

örömét. 

 .IT(T) Felújítás - az Ifjúsági Információs és Tanácsadó iroda régi álma volt a helyi 

fiataloknak, ami igazi közösségi összefogás eredménye. A felújítási 

munkálatoknál a felnőttek mellett a gyermek és fiatal korosztály képviselői is 

jelen voltak, segítettek a tetőátrakásnál, valamint a festési munkálatokban. A 

közösen végzett munka hatására fiataljaink jobban megbecsülik a helységet, 

még inkább sajátjuknak érzik, és a működésével kapcsolatos feladatokat is 

közösen végzik el.  

 Mesedélután, Activity-parti - előbbi azoknak a gyermekeknek és fiataloknak szólt, 

akik szeretik a meséket, utóbbi pedig azoknak, akik szeretnek játszani. A közös 

találkozókon a legifjabb korosztálynak lehetősége volt arra, hogy idejét olyan 

fiatalokkal töltse, akiknek hasonló az érdeklődési köre. 
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 Gyermeknap, Palacsintás Király Fesztivál, Szüreti Fesztivál, Adventi Vásár, 

Falukarácsony - a korábban résztvevőként megjelenő fiatalok fokozatosan váltak 

haszonélvezőkből megvalósítókká. Aktív részvételükkel és saját ötleteikkel 

segítették a település nagyrendezvényeinek előkészítését, lebonyolítását, 

utómunkálatait. A folyamat indításaként a Gyermeknap szervezésébe, 

lebonyolításába vontuk be a fiatalokat, valamint a településen működő civil 

szervezeteket. A Könyvklubok, Filmklubok segítségével megismertettük az 

Alsómocsoládiakat Fésűs Éva meséjével, a Palacsintás Királlyal, ami köré a 

települési önkormányzattal közösen önálló Fesztivált szerveztünk, melyet a 

fiatalok a Nagyi és a Népek Palacsintája versennyel tették színesebbé. Az 

Adventi Vásárt, Szüreti Fesztivált és a Falukarácsonyt is közösen, a 

megszerezett tapasztalatokkal és ismeretekkel felvértezve szerveztük meg. 

 Balatonboglári Látó Út és Fürdőnap - a gyermekjátszóház-program keretében 

Látó utat szerveztünk balatonboglári együttműködő partnerünkhöz (KÖSZIKE), 

és ezt a programot összekötöttük szokásos Fürdőnapunkkal. A KÖSZIKE 

kistérségi szervezet azonos filozófia mentén, hasonló eszközökkel igyekszik 

felkelteni a fiatalok érdeklődését a közösségi lét és tevékenység iránt. A 

munkájuk megismerésével, tapasztalataink cseréjével bővül e két szervezet 

készség- és kompetenciagyűjteménye. 

 Író-olvasó találkozó Böszörményi Gyulával - a Könyvklubokon megismert kötetek 

szerzőjével való találkozás a másság elfogadására tanította a fiatalokat 

b./ Háttér 

A három projectfüzér tudatos tervezés eredménye. A legfontosabb cél, hogy az eddig 

programokban elsősorban haszonélvezőként résztvevő fiatalok egyrészt saját 

korosztályuk, másrészt a civil szervezetekkel és az Önkormányzattal való 

együttműködésre alapozva a település összlakossága számára nyújtanak tartalmas 

és hasznos szabadidő eltöltési alternatívákat. Miközben igyekeznek megváltoztatni a 

lakosság olvasási szokásait, támogatják és közéletre nevelik a gyermekkorosztályt, 

színesítik Alsómocsolád eseménynaptárát, fejlesztik önmaguk készségeit személyes 

és szociális kompetenciáit is. Tudatos, stratégiában gondolkodó, 

projektmegvalósításban járatos, motivált, aktív szereplőivé válnak a helyi közéletnek. 
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c./ Feltételek, stratégia 

Alsómocsolád község az egyik leghátrányosabb helyzetű kistérségben, a Sásdi 

Kistérségben (ma már Hegyháti Járás) található, így a programban résztvevő 

gyermekek és fiatalok mindannyian hátrányos helyzetű településen élnek. A 

programmal több célunk is volt; egyrészt, bekapcsolni hátrányos helyzetű fiataljainkat 

a település közéletébe, bevonni őket a programszervezésbe és megvalósításba, 

hogy a megszerzett gyakorlati ismereteket felhasználhassák korosztályuk igényeinek 

kielégítésére, sőt, saját életük menedzselésénél is támaszkodhassanak az elsajátított 

ismeretek és készségek halmazára (kommunikációs-készség, probléma-megoldó 

modellek, kreativitás, határidők tartása).  

A .IT(T) 2010. programba tervezett projektek közösségfejlesztő, 

olvasásnépszerűsítő, ismeretterjesztő, toleranciára nevelő, érzékenyítő jellegűek, 

pont azért, hogy a települési jellegzetességekből adódó hátrányokat, hiányosságokat 

csökkentsük, elősegítsük a fiatalok társadalmi beilleszkedését, aktív részvételüket. A 

Teaházi Esteken a fiatalok olyan témákról tarthatnak előadást, ami számukra fontos, 

így fejlődik kommunikációs-készségük, gyarapszik tudás-tőkéjük. A Könyvklubokon 

keresztül népszerűsíthető a fiatalok körében az olvasás, a Játszóházak pedig 

kézügyességük, kreativitásuk fejlesztésére a legalkalmasabbak.  

d./ Eredmények, hatások 

A .IT(T) program komplex, több komponensből összeálló program; elemei, sőt, már a 

neve is („pont itt”) utal arra, hogy kimondottan a helyi igényeket figyelembe vevő, 

azokhoz igazodó projektről van szó. A 3 projektfüzért tartalmazó program keretében 

megvalósultak közösségfejlesztő, olvasásnépszerűsítő, toleranciára nevelő 

szabadidős programok, gyermekjátszóház programok, illetve sikerült bevonni a 

szervezői, lebonyolítási munkálatokba a korábbi programokon résztvevőként 

megjelenő fiatalokat.  

Úgy látjuk, a megfogalmazott általános és konkrét célok maradéktalanul teljesültek, 

az elsajátított rendezvényszervezési ismereteket és tapasztalatokat a fiatalok saját 

szabadidős és kulturális programjaik megvalósításánál is tudták hasznosítani, sőt, a 

civil szervezetekkel és Alsómocsolád Község Önkormányzatával való együttműködés 

további célokat, programokat generált. A haszonélvezőkből megvalósítókká vált 
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fiatalok Könyvklubokat, érzékenyítő és ismeretterjesztő programokat szerveztek a 

célból, hogy megváltoztassák a lakosság olvasási szokásait, közéletre és az 

önkéntesség fontosságára neveljék a gyermek korosztályt, fejlesszék önmaguk 

készségeit, személyes és szociális kompetenciáit. Ez által, stratégiában és 

rendszerben gondolkodó, motivált és aktív szereplőivé váltak a helyi közéletnek.  

A települési rendezvények előkészítésében és lebonyolításában vállalt aktív 

szerepvállalásuk hatására egészséges lokálpatriotizmus alakult ki bennük, ami a 

településvezetés irányába is azt a képet mutatja, hogy az alsómocsoládi fiatalok 

számára fontos a falu, az itt lakók, a közösség. A programokon halmozottan 

hátrányos helyzetű fiatalok is megjelentek, így a projekt duplán sikeresnek 

mondható, mert nemcsak elértük, de meg is mozgattuk, aktivizáltuk a különféle 

hátrányokkal küzdő fiatalokat.      

e./ Partnerek 

A program megvalósítása több alsómocsoládi szervezet közreműködésével történt.  

A „Mocsolád-Civilház” Közhasznú Nonprofit Kft. feladatátvállalási szerződéssel az 

Önkormányzat által biztosított forrás segítségével működtette a program 

menedzsmentjének és legtöbb programelemének is teret biztosító .IT(T) Ifjúsági 

Információs és Tanácsadó Irodát. Térítésmentesen biztosította az adminisztratív 

hátteret és rendelkezésre bocsátotta a szükséges technikai eszközöket (laptop, 

projektor). Nyilvánosságot biztosított a helyi Hírlevél és a szervezet honlapja 

segítségével. A „Szín-Tér” Művelődési Ház segítséget nyújtott a szervezési 

munkálatokban, e mellett térítésmentesen rendelkezésre bocsátotta a Vendégház és 

Konferencia Központ helyiségeit a programok megvalósítására. Az Alsómocsoládiak 

Baráti Köre, az "Életet az Éveknek" Nyugdíjas Klub, az Alsómocsoládi Polgárőr 

Egyesület és az Alsómocsoládi Sport Egyesület tagjai részt vettek a közösségi 

rendezvények (Gyermeknap, Szent Iván éj, Palacsintás Király Fesztivál, Adventi 

Vásár, Falukarácsony) együttes előkészítésében, lebonyolításában, az 

utómunkálatok elvégzésében. 
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4.2. Hagyományos sportok, 7 próba 

 

4.2.1. A megvalósító adatai 

Név: Ifjúsági Unió Pécs 

Székhely: 7626 Pécs, Felsővámház u. 73. 

Telefon: 72/325-784 

 Fax: 72/325-784 

 E-mail: ifupecs@gmail.com 

Vezető neve, beosztása: Háber János elnök 

Kontakt személy neve, elérhetőségei: Háber János 70/548-4774  

haberjanos@gmail.com 

4.2.2. A megvalósító rövid bemutatása 

Ifjúsági Információs Pont működtetése 2001-óta, irodai szolgáltatások, számítógép-, 

internet hozzáférés, továbbtanulást segítő és egyéb információk – a fiatal 

célcsoportnak és bármely korosztály tagjainak. Tevékenysége ezentúl 

eMagyarország Pont üzemelése, e-közig. hozzáférésének biztosítása, elektronikus 

ügyintézési formák népszerűsítése. Közösségi tér biztosítása a bérelt irodában – 

székhelyként is funkcionál- saját kluboknak és tematikus foglalkozások számára – 

Manó klub 6-14 éveseknek, Ifjúsági klub 14+ éves kortól, kézműves foglalkozások, 

hagyományőrzés – Pécsi Viking Testőrség; Továbbá hálózatok és egyéb civil 

szerveződések megbeszéléseinek, programjainak. 
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Akadálymentes- és bababarát területként egyenlő hozzáférés biztosítása és 

esélyegyenlőség elősegítése az érintetteknek, további speciális eszközökkel 

támogatva. 

Tréningek és non-formális oktatások szervezése: pl. önismereti, konfliktuskezelő, 

emberi jogi, drog, túra kategóriában. 

Közfeladat-ellátási szerződés Pécs MJ Város Önkormányzatával, részvétel a 

közmunkaprogramban, éves szinten 3-4 fő foglalkoztatása szervezői, információs 

munkatárs és karbantartói munkakörrel. 

Szakmai gyakorlati hely biztosítása szemeszterenként 2 ifjúságsegítőnek,  

Önkormányzati tulajdonú Kulcsosház kezelése, üzemeltetetése 

Civil számadó szolgálat, könyvelési - ügyviteli tanácsadás 

Önkéntes akciók– saját és más által szervezett szemétszedés, parkosítás, 

tereprendezés, rendezvények segítése 

Tagságaink: Tett-Hely Hálózat, eMagyarország tagság, Természetbarát 

Szövetség, Civilek a Balokányért, Közművelődési Tanács –ezáltal aktív 

érdekvédelmi, érdekképviseleti tevékenység 

Projektjeink 

Közösségi- és értékteremtés területén végzett munkák: Ledina Park létrehozása 

FLP-s támogatással 

Pécsi LÉPJ! Programban való építő részvétel a város szabadtéri közösségi 

tereinek fejlesztésével, 

Mozgássérültek által is használható petanque és bocsa sportpálya építése – Dr. 

Hoppál Péter területi és parlamenti képviselő támogatásával; 

A munkálatokat közösen végeztük a környék lakóival, fiataljaival, a lakóközösség 

tagjaival, szervezetünk tagjaival önkéntes munkában. A létrehozott értékeket 

közösen gondozzuk, ami a közösségépítés kiváló terepe 

Szomszédok Egymásért Mozgalmat a Ledinai városrészben a környéken lakók 

közreműködésével. 

Hagyomány, Közösség, Testőrség projektünk a hagyományápolás és a sportos 

életmódra ösztönzés ötvözésével. Alap túraismereteket oktatunk gyakorlat 

orientáltan. 

Harmadszor rendeztük meg a Hagyományos Sportok Napját a Ledinán. 
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4.2.3. A jó gyakorlat részletes  leírása  

a./ A megvalósított gyakorlat 

Hagyományos Sportok, 7 próba. A programban szinte nincs is alsó, felső korhatár. 

Csak lehetőség, sok-sok lehetőség. 

Előzmény 

Alapgondolat, egy Hagyományos Sportok Napja volt. Különböző, mások által is 

játszott, réges-régi játékok kavalkádja. Öröm a résztvevőknek, öröm a játék 

vezetőinek. Több alkalommal megszervezett napon több féle játékot kipróbáltunk. Így 

tisztult a kép, mi az ami vonzza a fiatalokat, ami felkelti az érdeklődésüket és azt 

hogyan tudjuk „tálalni”. Megjelent egy igény, hogy nem csak egy évben egyszer, de 

sokszor is megcsinálhatjuk. A vonzereje a játékok egyszerűségében is rejlett. No 

meg abban is, hogy a fiatalok szülei nem egyet még játszottak és jó volt nekik is 

nosztalgiázni.  

Nem titkoljuk, fontos számunkra az is, hogy bemutassuk hagyományőr csapatunkat, 

és a fiatalok közönség előtt szerepeljenek, gyakoroljanak, népszerűsítsék különleges 

kedvtelésüket. 

Megvalósítás 

Olyan formában szerettük kellett öntenünk, hogy egyszerű legyen végrehajtani, 

másokat is be tudjunk vonni, és több féle célnak is megfeleljen. 

Így lett a Hagyományos Sportok Napja egy roadshow-szerű program. Létszámtól 

függően több órás játék-lehetőséget biztosít, akár versenyszerű lebonyolítással is. 

7 próba 

Általában 5 fővel megyünk és eszközökkel. Így eleve kérjük azt, hogy a szervezők is 

segítsenek, legalább 2 fővel. Ennek egyik fő lényege, hogy ne csak „elszenvedői”, de 

tevékeny részesei is legyenek a programnak. 

Szabadtéri játék, tehát kinti terep, fű, föld, mind lényeges dolog. Nem kell nagy 

terület, de figyelünk a biztonságra is. Megérkezés után felállítjuk az „állomásokat”. 

A játék előtt rövid ismertetőt tartunk a szervezetről, a hagyományőrzésről és a 

játékról. 

Ezután minden résztvevő kap „rajtlapot”, amelyeken rajzok jelölik a különböző 

feladatokat. Bárki, bármelyik állomáson kezdhet, (az íjászat a leg népszerűbb) de 

elmondjuk, ne álljon sorba, játsszon ott, ahol kevesebben vannak. 
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Feladatok 

Íjászat. A levezető elmondja a szabályokat, megmutatja, kijavítja a helyes íj tartást, 

beszél a biztonságról és levezeti a lövészetet. (Tanulható: figyelem, összpontosítás, 

ügyesség, fegyelem, a fegyver használata, felajzás, biztonság) 

Célba dobása rúdra. Hat kb. 15 cm átmérőjű karikát lehet a földbeszúrt, fél méter 

magas rúdra rádobni. Bár könnyűnek látszik, elég nehéz feladat, de mindenki addig 

gyakorolhatja, míg nem sikerül. (Tanulható: figyelem, összpontosítás, ügyesség) 

Gólyaláb. 6-6 métert kell megtenni alacsonyra állított gólyalábon. Addig lehet 

gyakorolni, míg nem sikerül. (Tanulható: ügyesség, kitartás, egyensúly, másokban 

megbízás, akarat) 

Karikahajtás. Kerékpár – küllőitől megfosztott – kerekét kell egy farúd segítségével 

(vájatba illesztve) eljuttatni adott távolságra. Az egyik legnehezebb játék. (Tanulható: 

kitartás, ügyesség, állhatatosság, összpontosítás) 

Dobozgúla ledobása. Gúla alakban egymásra tett 10 konzervdobozt kell filclabdával 

ledobni. Már 3 ledobása elég. (Tanulható: játékosság, ügyesség, kitartás, 

összpontosítás, segítőkészség) 

Méta. Természetesen nem egy teljes játékot kell lejátszani. Igazából a dobott filc 

labdát kell a zászlócskákkal kijelölt pálya egyik zászlójához közel ütni. (Tanulható: 

figyelem, labdaérzék, kitartás, játékosság) 

Bige. Egy rövid, mindkét végén kúpos fa rudacskát helyezünk a földre egy kis 

mélyedés szélére, és egy 50 cm-es farúddal úgy kell ráütni, hogy felpörögjön. Ez 

sem a teljes játék, hisz akkor még a levegőben még egyszer el kellene találni a 
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farúdat, és lemérni a távolságot. (Tanulható: figyelem, összpontosítás, ügyesség, 

kitartás) 

A program gyermeknapon, falunapon is játszható, folyamatosan is lehet a rajtlapokat 

osztani. 

Lehet úgy is játszani, hogy aki teljesíti és 7-próbás lesz, annak szelvényének egy 

részét kihúzzák, jutalmat kaphat. Vagy csapatverseny, egyéni verseny során 

pontozható minden feladat. 

A program végén, ha megoldható, rövid hagyományőr bemutatót is tartunk, ahol 

mesélünk a Vikingekről, fegyvereikről, életükről. 

b./ Háttér 

Véleményünk szerint játékkal sok mindenre lehet nevelni a fiatalt. Egy apukától 

hallottuk, - aki maga is játszott, hisz itt nincs kor – hogy „Tudod Gergő, hazamegyünk 

a rossz biciklidet szétszedjük és ilyet játszunk az internet helyett.” 

Így elmondhatjuk, hogy családösszetartó erőt is képviselhet a régi játékok 

megismerés, vagy újra játszása mellett. Ebből az is kitűnik, hogy elég széles a 

célcsoport kor szerinti megoszlása. De természetesen a játékok egyszerűségéből 

fakadóan nem számít ki mennyire vagyonos/szegény. 

c./ Feltételek, stratégia 

A megvalósításhoz csekély pénzösszeg szükséges. Talán az íjászat része a 

legdrágább (íjak, vesszők, cél, vesszőfogó, stb.). Mi kihasználjuk, hogy a Viking 

csapat tagjai rendelkeznek komoly íjakkal. De egy egyszerű gyermek/ifjúsági íj is 

elérhető áron van már. A többi eszköz házilag, vagy kézműves programok alkalmával 

könnyel elkészíthetők. 

A lebonyolításban résztvevők önkéntesek, örömet szerez nekik, ha a fiatalok jól érzik 

magukat. A megvalósítás során fontos, hogy a segítők élvezzék a játékot, ők is 

gyakoroljanak és fontos, hogy segíteni akarjanak. Az az öröm, ha sikerül a feladat és 

ebben együtt tud örülni. Ezért nagyon is fontos a személyiség. 

Lépésről lépésre haladtunk, és igazából a kereslet, a résztvevők elvárásai, a 

Hagyományos Sportnapok gyakorlati tapasztalatai során alakult ki a végleges forma. 
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d./ Eredmények, hatások 

A játok során a fiatalok vidám, önfeledt nevetése, vagy éppen nagyon is 

összpontosítós, kitartó próbálkozásai, a szülők, nagyszülők együttjátszása mind-mind 

olyan eredmény, amelyek nagyon is fontosak. Az is nagyon sokat jelent, ha egy-egy 

fiatal inkább ezeket a játékokat játssza, mint a gép előtt meredten ül. 

e./ Partnerek 

A szervezet tagjai, önkéntesek, gyakorlati oktatáson nálunk tevékenykedők, 

közmunkások is mind szívesen voltak/lesznek részesei a projektnek. 

A szervezetek, (Tett-Hely Ifjúsági Egyesület, Menedék, stb.) intézmények (ANK, 

Kővágószőlős IKSZT, Szentlőrinci Ifjúsági Klub, stb.) sok helyütt felismerték a 

lehetőséget, szívesen adtak lehetőséget, hogy megmutassuk a vonzáskörzetükben 

lévő fiataloknak, idősebbeknek. Ezúton is köszönjük. 
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