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A projekt célja egy célzott, hosszú távú kábítószer-megelőzés kidolgozása és végrehajtása, 

amely a fiatalok legkiszolgáltatottabb csoportjára irányul. Továbbá, hogy a közvetlen és 

közvetett célcsoport számára megfelelő tájékoztatást adjon a kábítószer-függőség 

kialakulásának okairól, annak útjáról, a rendelkezésre álló segítségről, a megelőzés innovatív 

és hatékony megközelítéséről, valamint bizonyos gyógyszerek vizuális megjelenéséről, 

használatáról és veszélyeiről.  

A projekt felépítése: 

Előkészületi tevékenységek, mint az eszköz beszerzése, a közbeszerzések kiírása, 

horvát/partneri oldalon a nyitó konferencia megszervezése. Ezt követően kerül megrendezésre 

a szakmai workshop, melynek tagjai lesznek még képzésben lévő (pedagógusok, szociális 

munkások, pszichológusok) fiatal önkéntesek és képzett szakemberek. A workshop célja a 

témával kapcsolatos ismeretek bővítése, a fiatalokkal való közös munkához szükséges 

készségek és képességek elsajátítása, a tábor szervezéséhez és vezetéséhez szükséges attitűdök 

megszerzése. Workshop tematikája: a kamaszkor pszichológiája, szenvedély betegség, 

innovatív drog prevenció – kortárs segítés, kamaszkori devianciák, a közösség építés technikái, 

a csoport dinamikája, kommunikáció és konfliktus kezelés a kamaszokkal, kompetencia 

határok, segítő módszerek bemutatása - művészetterápia, pszichodráma, meseterápia stb., a 

segítő beszélgetés technikája. Workshop menete 15 fős csoportokban, egész napos workshop, 

a témában elismert és jártas szakemberek előadásai. A horvát/partneri oldalon ez mellett 

beszerzésre kerülnek a PR anyagok. 

Metamorphosis-drog című interaktív, multimediális kiállítás megtekintésére lesz lehetőség.  A 

kiállítás keretében két órás beszélgetésen vesznek részt a fiatalok, képzett szakemberek 

vezetésével. A kiállítás lehetőséget teremt a drog probléma tematikájának körbejárására a 

kezdetektől a szenvedélybetegségig. Célja egy olyan közvetlen, tabumentes fórum 

megteremtése, ahol a fiatalok őszintén beszélgethetnek a drogkérdésről. Ismereteiket 

bővíthetik egy interaktív, vizuális elemekben gazdag környezetben. A kiállítást követően kerül 

kiértékelésre a fiatalok szenvedélybetegségekkel kapcsolatos attitűdjeik. Ez lehetőséget teremt 

a szervezetek drogprevenciós stratégiáinak kidolgozására és az eredmények más releváns 

kutatásokkal való összehasonlítására. 

Majd megrendezésre kerül az önismereti tábor, melynek célja teret és lehetőséget teremteni a 

gyermekek számára önmaguk és környezetük jobb megismerésére. Továbbá, hogy új 

élményekkel és baráti kapcsolatokkal gazdagodjanak. Fejleszteni kívánjuk kulturális, 

önismereti, kommunikációs készségeiket és a kortárs kábítószer fogyasztással kapcsolatos 

ismereteiket. A projekt központi eleme, hogy a táborban résztvevő fiatalokat motiváljuk a 

közösség építésre, hogy szülővárosukban egészséges, cselekvő, építő és támogató kortárs 

közösségeket tudjanak kialakítani. A tábor vezetését a workshopon részt vett szakemberek és 

önkéntesek fogják végezni. A tábor tematikája szorosan köthető a szakmai workshop  



 
 

 

 

tematikájához - önismeret, készség fejlesztés, aktív szabadidős tevékenységek, 

szenvedélybetegség, deviancia, kommunikáció, konfliktuskezelés, kortárs segítés.  

Jövő évben lesz megszervezve a drogprevenciós műhelyfoglalkozás, osztályfőnöki órákon. A 

táborban részt vett fiatalok kortárs segítő tevékenységüket leghatékonyabban az 

osztályközösségeikben tudják kamatoztatni. A táborban elsajátított készségek és tudás 

birtokában, olyan műhelyfoglalkozásba kapcsolnák be osztálytársaikat, amely a fiatalokat 

kívánja az ő nyelvükön megszólítani. Ennek elsődleges célja az, hogy nem egy alá-fölérendelt 

kapcsolatban születik a drogprevenció témájában párbeszéd, hanem a részvevő felek teljesen 

egyenrangúak lehetnek, ebből adódóan a projekt prevenciós ereje is sokkal erősebb.  

Végül megrendezésre kerül a drogprevenciós témájú kiállítás, amelyre egy külön pályázatot 

hirdetünk meg előzetesen. A gyerekek önálló vagy csoportos munkákat küldhetnek be a 

témával kapcsolatosan (kis film, képsorozat, plakát). A nyerteseket a másik országba szóló 

kirándulással díjazzuk. A záró konferenciával zárul majd a projekt megvalósítási időszaka, 

melynek célja a projekt lebonyolítása során szerzett tapasztalatok cseréje, jó példák kiemelése, 

jövőbeli célok meghatározása, kérdőíves felmérés eredmények feltárása. 

 

A projekt célja a kábítószer-megelőzési programok összehangolása a határ mindkét oldalán, 

hogy bemutassa ezeket a programokat egymásnak, megnyitja az ajtót a tapasztalatcseréhez és 

a tudás gyakorlati megvalósításához - mindezt a kábítószer-használat csökkentése érdekében a 

régióban. 

 


