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Indító jelentés 
 

1. Az együttműködésben résztvevő partnerek 
 

a) Asociatia Caritas Catolica (Románia, Nagyvárad) 

 

Elérhetőség:  

Kanonok sor, 21szám. 

410161 Nagyvárad, Bihar megye 

Tel./Fax.: +40(0)259/412-760 

Tel: +40(0)359/427-777 

E-mail 1:    caritas@rdslink.ro 

E-mail 2: caritas.oradea@gmail.co 

Web: http://www.caritascatolica-oradea.ro/despre-noi.html?lang=hu 

 

Kapcsolattartó: Nagy Hortenzia 

 

 

b) Kécenlét Egyesület/Asociatia Kécenlét (Románia, Magyarkéc)  

 

Elérhetőség:  

415301 Cheț, nr. 118, jud. Bihor, Romania 

Tel:: +40 748143853 

E-mail: magyarkec@yahoo.com 

Web: http://magyarkec.ro/kecenlet/ 

Kapcsolattartó: Bernáth Krisztina 

 

 

c) Bonus Pastor Alapítvány (Románia, Marosvásárhely) 

 

Elérhetőség:  

Bd. Pandurilor nr.73/2 

540505 Târgu Mureş 

Tel/Fax: +40-(0)265-254460 

email: office@bonuspastor.ro 

Web: http://bonuspastor.ro/ 

Kapcsolattartó: Bartha Éva, Szabó István 

 

 

 

 

d) Antropos Mentálhigiéné Egyesület (Szerbia, Szabadka) 

 

Elérhetőség:  

mailto:caritas.oradea@gmail.co
http://www.caritascatolica-oradea.ro/despre-noi.html?lang=hu
mailto:magyarkec@yahoo.com
http://magyarkec.ro/kecenlet/
mailto:office@bonuspastor.ro
http://bonuspastor.ro/
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Szerbia, 24000 Szabadka, Corvin Mátyás u. 9. 

Tel.: +381 63 8396682 

e-mail: dencst@gmail.com 

web: https://www.civilek.hu/civil-szervezetek/antropos-mentalhigiene-egyesulet/ 

Kapcsolattartó: Ricz Dencs Tünde, Joó-Horti Lívia 

 

e) Konzultačné a Informačné Centrum EDUKOS (Szlovákia, Dolny Kubin) 

 

Elérhetőség:  

Tatlikova 2051/8, 026 01 Dolny Kubin, Slovakia 

Tel.: +42 1948101878 

e-mail: edukos@edukos.sk, edukos.dkubin@gmail.com 

web: www.edukos.sk 

Kapcsolattartó: Michal Cipka 

 

A partnerségről együttműködési megállapodás készül, amely tartalmazza a projektzárást 

követő fél év együttműködési lehetőségeit is (projektidő: 2018. 01. 01. – 2019. 12. 31., 

fenntartási időszak: 2020. 06. 30.).  

 

A tervek szerint a fenntartási időszakban min. 2 alkalommal skype-n történő 

műhelymunkára kerül sor, valamint egy alkalommal 1 napra találkozót is lebonyolítunk a 

megvalósítás helyszínén. 

 

 

2. Tanulmányozni kívánt szolgáltatás 
 

2.1.  Célok, célcsoport 
 

Felhívás 1.1. alapján a beavatkozási irány: az egészségügyi és szociális hálózati 

együttműködések javítása.  

 

A Felhívás célja a magyarországi (köz)szolgáltatások elérhetőségének és minőségének 

fejlesztése, esélyteremtő szerepének javítása. A projekt célja nemzetközi tapasztalatok és jó 

gyakorlatok megismerése (ahol lehet, kipróbálása) és ajánlások kidolgozása a hazai 

alkalmazásra. A Felhívás alapján a hazai fejlesztések mellett szükséges nemzetközi 

szakpolitikai tapasztalatok és jó gyakorlatok megismerése a megoldandó társadalmi hiányok 

és problémák jobb kezelése érdekében.  

A Felhívás részcéljai (1.1.):  

a) A meghatározott társadalmi kihívásokkal és azok kezelésével kapcsolatos 

rendelkezésre álló speciális szakmai tudásanyag bővítése. 

b) Az együttműködés erősítése a Duna stratégia országai és a visegrádi országok 

szakpolitikai szakértői között.  

c) A szakpolitikai tudásanyag és a projektben végrehajtott kutatások eredményei olyan 

formában elérhetővé váljanak, amelyek a jövőbeli szakpolitikai tervezést és 

végrehajtást, valamint a mindennapos szakmai munkát segíteni tudják 

(szakmai ajánlások megfogalmazása).  

 

 

 

mailto:dencst@gmail.com
mailto:edukos@edukos.sk
mailto:edukos.dkubin@gmail.com
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A projekt célja:  

 

a) A meghatározott társadalmi kihívás és azok kezelésével – 

szenvedélybetegség/egészségfejlesztés, a kipróbálás egyre korábbi és intenzívebb 

életszakaszban történő megjelenése, valamint egészségfejlesztés/célzott prevenció 

fogvatartotti populációban; prevenciós színterek azonosítása és programjai, valamint 

munkaerő-piaci/kompetencia fejlesztő/képzési programok szenvedélybetegek 

reintegrációjában – kapcsolatos rendelkezésre álló speciális szakmai tudásanyag 

bővítése (Váltó-sáv Alapítvány, a projektben résztvevő partnerek).  

b) Együttműködés erősítése a Duna Stratégia országai (Magyarország, Szerbia, 

Szlovákia, Románia) szakpolitikai (egészségfejlesztő, drogprevenciós, deviancia 

szakértő, reintegrációs szakértő, stb.) szakértői között.  

c) A szakpolitikai tudásanyag és a projektben végrehajtott kutatás(ok) eredményeinek 

összegzése, elérhetővé tétele (szakmai ajánlások megfogalmazása a Felhívás 3.4.1.1. 

alapján).  

 

A projekt céljai részletezve a szakterület vonatkozásában:  

 

- az általános, célzott és javallott prevenciós programok, egészségfejlesztő programok 

feltérképezése a projektben résztvevő országokban, 

- a problémafókuszú (általános, célzott és javallott) prevenciós/egészségfejlesztő 

programokra vonatkozó „jó gyakorlatok” gyűjtése és megosztása a partnerországok 

szervezetei között, 

- célcsoport fókuszú jó gyakorlatok azonosítása és megosztása a partnerországok és 

szervezetei között (fogvatartotti populáció), 

- prevenciós színterek programjainak feltérképezése hazánkban és a 

partnerországokban, az ehhez kapcsolódó jó gyakorlatok azonosítása, megosztása 

- szolgáltatásközpontú problémafókusz: szenvedélybetegek 

reszocializációs/reintegrációs/rehabilitációs programjai, kiemelten a munkaerő-piaci 

integrációt segítő, ill. az egyéb transzverzális kompetenciákat segítő programok; 

képzések/oktatás – jó gyakorlatok feltérképezése, beazonosítása, megosztása, 

tudástranszfer, 

- a kutatási anyag a fenti problématerületek feltérképezését jelenti, két EU-s országban 

valósul meg (Magyarország, Románia), és ehhez kapcsolódóan szakmai ajánlások 

megfogalmazására kerül sor (a Felhívás 3.4.1.1. alapján), 

- a tudásmegosztást és –átvitelt műhelymunkák, tanulmányutak erősítik a résztvevő 

partnerszervezetekkel, további szakértők bevonásával.  

 

Összességében cél a magyar prevenciós/egészségfejlesztő szolgáltatások, programok 

minőségi javítása, fejlesztése, jó gyakorlatok azonosítása és átvétele, esélyteremtő 

szerepének javítása. Cél a prevenciós szolgáltatások (fentebb részletezett területeinek) 

terén nemzetközi tapasztalatok és jó gyakorlatok megismerése, ajánlások kidolgozása és 

hazai alkalmazása.  

 

Alapvetően 3 célcsoportot jelentkezik a projektben (a számukra biztosított 

szolgáltatások minőségi javítása céljaként):  

 

1. Iskolai prevenciós/egészségfejlesztő programok 

célcsoportja, a középiskolai korosztály (célcsoport 

részletezése lsd. Szakmai terv II.3.). 
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2. Drogérintettségű, szenvedélybeteg fogvatartotti populáció (célcsoport részletezése lsd. 

Szakmai terv II.3.). 

 

3. Szenvedélybetegek különböző terápiás programokban. Ezen a területen azok a 

szenvedélybetegek képeznék a célcsoportot, akik már elindultak a józanság útján, 

tehát vagy hosszú rehabiltációs, vagy utógondozói programokban vesznek részt. 

Jelenlegi kutatásunkban (Büntetés-végrehajtási intézetek drogprevenciós körleteinek 

monitorozása. Támogató: EMMI) hosszú rehabilitációs intézmények lakóival is 

felvettünk interjút, és az a tapasztalat, hogy a munkaerő-piaci reintegráció, 

transzverzális kompetencia, maga a tanulás/képzés kevéssé kerül fókuszba a terápiás 

időszakban. Ez részben érthető (hiszen a terápiára érkezőnek elsősorban „más” dolga 

van), másrészt pedig kérdés, hogy az itt töltött idő utolsó harmadában nem lenne-e 

célszerű célzott munkaerő-piaci és transzverzális kompetencia fejlesztés a sikeresebb 

integráció érdekében? A tanulás/képzés vajon nem segítené, mintsem hátráltatja a 

terápiás munkát? Milyen és mennyi az a tananyag mennyiség, ami még befogadható, 

eredményes, motiváló, hasznos? A szenvedélybetegek számos problémával küzdenek 

(alacsony iskolai végzettség, alacsony önértékelés, alacsony frusztráció tűrés, 

probléma megoldási repertoár szűkös, stb.), mindezekre ki kell térnie egy segítő 

programnak, szolgáltatásnak.  

 

Elérés, bevonás módja: 

- a projektben résztvevő összes szervezet dolgozik a fent említett célcsoportokkal (3), 

legfeljebb az intenzítás más 

- releváns szakmai szervezetek bevonása (a projekt lényege is, hogy minél szélesebb 

körben terjedjen a tudás/tapasztalat – disszeminációs tevékenység) 

- projekt honlapon és a szervezetek honlapján való megjelenés (aloldalak, linkek) 

- esetleges egyéb média alkalmak során 

- célcsoport körében informális terjedés („ún. hólabda elv) 

- egyéb szakmai rendezvények során.  

 

 

2.2. Tanulmányozni kívánt szolgáltatás (módszer, eljárás) 

ismertetése 
 

A kutatás (összehasonlító elemzés) az egészségfejlesztés/drogprevenció 4 választott területén 

4 fejezetre tagolt, ehhez kapcsolódnak a műhelymunkák és a tanulmányutak, tudástranszferek:  

1. Iskolai drogprevenciós/egészségfejlesztő programok fejlesztése (összehasonlítása a 

partnerországok szolgáltatásaival, jó gyakorlatok beazonosítása, megosztása, 

transzfer). Kapcsolódó műhelymunka a projektidő alatt: 3 db. Kapcsolódó 

kompetencia fejlesztés: 1 db.  

2. Fogvatartotti célcsoport egészségfejlesztése/drogprevenciója a büntetés-végrehajtási 

intézetekben – fejlesztés, összehasonlítás; jó gyakorlatok beazonosítása, megosztása, 

átvétele, kipróbálása. Kapcsolódó műhelymunka a projektidő alatt: 3 db. Kapcsolódó 

hazai tanulmányút: 2 db. Kapcsolódó kompetencia fejlesztés: 1 db.  

3. Színtér szempontú megközelítés (fő színterek áttekintése úm. iskolai 

prevenció, család, média, gyermekotthon, büntetés-végrehajtás, 

kortárscsoportok, közösségi prevenció, stb.) – az 1. és a 2. 

ponthoz kapcsolódóan két színtér alapos vizsgálata, 

sajátosságai, jellemzői, jó gyakorlatok beazonosítása és 



 

 

Váltó-sáv Alapítvány 

1082 Budapest, Üllői út 42.  IV/1. 

alapitvany@valtosav.hu 

www.valtosav.hu 

Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000363/2014 

tudástranszfer (iskola és büntetés-végrehajtási intézetek), további 2, partnerekkel 

egyeztetett színtér megjelenítése, kidolgozása, főbb sajátosságai, jó gyakorlatok 

beazonosítása és megosztása, kipróbálása. Kapcsolódó műhelymunka a projektidő 

alatt: 3 db. Kapcsolódó hazai tanulmányút: 3 db.  

4. Szenvedélybetegek reszocializációja/reintegráció/rehabilitáció: a programokban 

megjelenő munkaerő-piaci, transzverzális kompetencia fejlesztő elemek, programok, 

jó gyakorlatok beazonosítása; képzés/oktatás megjelenése a programokban, 

tudástranszfer. Kapcsolódó műhelymunka a projektidő alatt: 3 db. Kapcsolódó hazai 

tanulmányút: 3 db. 

 

A kutatás célja: a fent részletezett egészségfejlesztő/drogprevenciós területen a szolgáltatás 

minőségének javítása, a célcsoporttagok esélyeinek bővítése nemzetközi tapasztalatok és 

tudásmegosztás segítségével.  

 

Hipotézis I.: jelenleg az egészségfejlesztési/drogprevenciós programok még mindig nem 

hatékonyak Magyarországon, és a középiskolás korosztálynak csak egy kisebbik részét érik 

el. Sok helyen még mindig nem minősített programok folynak, másfelől a szakmai minősítés 

eljárása és a kidolgozás túlbonyolított. Feladat: szükséges a jó gyakorlatok (hazai, 

nemzetközi) beazonosítása, széles körben történő terjesztése, ezzel az iskolai 

egészségfejlesztő programok minőségi javítása.  

 

Hipotézis II.: a magyar büntetés-végrehajtásban a drogprevenciós programok ad hoc 

jellegűek, nem biztosított a folyamatjelleg, időszakos, hiányos; a lebonyolító szakemberek 

szakmai kompetenciája kérdéses a büntetés-végrehajtás részéről. Feladat: szükséges a jó 

gyakorlatok (hazai, nemzetközi) beazonosítása, széles körben történő terjesztése, ezzel 

büntetés-végrehajtási intézetek egészségfejlesztő programjai minőségének javítása.  

 

Hipotézis III.: több színtér központú program van jelen párhuzamosan, ezek 

minőségbiztosítása nem megoldott. Feladat: szükséges a jó gyakorlatok (hazai, nemzetközi) 

beazonosítása, széles körben történő terjesztése, minőségbiztosítás megvalósítása.  

 

Hipotézis IV.: a szenvedélybetegek rehabilitációja/reszocializációja/reintegrációja programjai 

csak kis mértékben fókuszálnak a munkaerő-piaci, transzverzális kompetenciák fejlesztésére, 

összességében az oktatási/képzési programelemek megvalósítására. Feladat: szükséges a jó 

gyakorlatok (hazai, nemzetközi) beazonosítása, széles körben történő terjesztése, ezzel a józan 

szenvedélybetegek társadalmi beilleszkedésének és felzárkóztatásának támogatása.  

 

Módszertan:  

 

- dokumentum elemzés: a meglévő jogszabályi háttér hazai és nemzetközi, valamint 

szakirodalom feltérképezése; statisztikák számadatok elemzése 

- műhelymunkák (az adott téma/kérdés vagy probléma interaktív elemzése, megoldási 

javaslatok kidolgozása 

- tanulmányutak (szolgáltatási színterekre történő látogatás, munkatársakkal és 

célcsoporttagokkal történő beszélgetés – a tanulmányút elemei: 

felkészülés, lebonyolítás, feldolgozás) 

- kompetencia fejlesztés (tréning, melynek keretében 

kompetencia fejlesztés folyik bizonyos ellátandó feladat 

lebonyolítására, ehhez elméleti ismeretek feldolgozása is 

megvalósul) 
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- tudásmegosztás, jó gyakorlatok cseréje: műhelymunka keretében 

- a kutatás online valósul meg, de kiegészíti kismintás (10-10 fő, Magyarország, 

Románia) kvantitatív módszerű kutatás is az elemzés plasztikusabbá tétele miatt.  

 

Összegezve: 100-100 fő, az egészségfejlesztés/drogprevenció területén dolgozó, aktív 

szakemberek jelentik a mintát Magyarországon és Romániában. A lekérdezés on-line történik, 

a kérdőív kidolgozását a partnerszervezettekkel először a kick-off meetingen, majd 

műhelymunka keretében valósítjuk meg. Mindazonáltal a kutatási szöveg plasztikusabbá 

tétele miatt kis mintán – 10-10 fő román és magyar szakember – félig strukturált interjút is 

felveszünk (ezt rögzítjük, felhasználjuk). A félig strukturált interjú vázlatát is műhelymunka 

keretében egyeztetjük a partnerszervezetekkel.  

 

 

2.3. Szakmai elvárások (számszerűsített) 

 
Megvalósítandó műszaki-szakmai 

eredmény megnevezése 
A projektbe bevont külföldi partnerek  

Az eredmény leírása Azon külföldi országbeli 

partnerszervezetek/intézmények, ahonnan 

érkeznek a szakértők  

Duna Stratégia bevont országai: Szerbia (1 

szervezet), Románia (3 szervezet), Szlovákia 

(1 szervezet) 

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke 5  

A tulajdonság számszerűsíthető 

célértékének mértékegysége 

szervezet/intézmény 

Igazolás módja jelenléti ív, beszámoló 

 

 

Megvalósítandó műszaki-szakmai 

eredmény megnevezése 
A projekt keretében szervezett 

tanulmányúton résztvevő hazai 

szakemberek  

Az eredmény leírása A projekt keretében szervezett, a projekt 

költségvetéséből programterületen 

megvalósuló hazai tanulmányúton vagy más 

forrásból megvalósuló külföldi 

tanulmányúton résztvevő hazai 

szakemberek (egy személy több alkalommal 

is részt vehet, de egyszer lehet számításba 

venni; min. 5 fő hazai szakember).  

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke 40 

A tulajdonság számszerűsíthető 

célértékének mértékegysége 

fő 

Igazolás módja jelenléti ív, beszámoló a tanulmányútról 

fotódokumentációval  
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Megvalósítandó műszaki-szakmai 

eredmény megnevezése 
A partnerség keretében együttműködés 

megvalósítása 

Az eredmény leírása Évente 6 alkalommal műhelymunka, 4 

alkalommal a projekt költségvetéséből 

programterületen megvalósuló hazai 

tanulmányút vagy más forrásból 

megvalósuló külföldi tanulmányút 

szervezése és lebonyolítása az 

együttműködő partnerek részvételével. 

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke Évi minimum 10 szakmai program, de a 

projekt időtartama alatt összesen 

legalább 20 szakmai program.  

A tulajdonság számszerűsíthető 

célértékének mértékegysége 

db 

Igazolás módja jelenléti ív, emlékeztető 

 

 

Megvalósítandó műszaki-szakmai 

eredmény megnevezése 
A partnerség keretében kutatás 

megvalósítása 

Az eredmény leírása A projekt keretében nemzetközi 

együttműködésben megvalósított 

összehasonlító kutatás min. 100-100 fős 

célcsoport keretében min. két választott 

szakmai együttműködésbe bevont uniós 

országból (Magyarország, Románia).  

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke Min. 1, a választott szakterületen 

működő szolgáltatást érintő 

összehasonlító kutatás megvalósítása, 

kutatási zárójelentés készítése legalább 

120 000 karakter terjedelemben (cca. 60 

oldal).  

A tulajdonság számszerűsíthető 

célértékének mértékegysége 

db 

Igazolás módja kutatási zárójelentés 

 

 

Megvalósítandó műszaki-szakmai 

eredmény megnevezése 
Módszertani összegzés és ajánlások 

kidolgozása 

Az eredmény leírása A projekt keretében megvalósult 

együttműködés módszertani és szakmai 

összegzése (on-line), szakmai ajánlások 

megfogalmazása legalább 120 000 

karakterben.  

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke Min. 1  
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A tulajdonság számszerűsíthető 

célértékének mértékegysége 

db 

Igazolás módja szakmai kiadvány 

 

 

2.4. A kapcsolattartás a szakmai megvalósítók és a partnerek között 

 
A kapcsolattartás módjai:  

- elektronikus: google drive, elektronikus felület létrehozása és működtetése, 
anyagok tárolása, rögzítése, a projektben dolgozó minden szervezet 
hozzáférése ezekhez – folyamatos, akár napi szintű 

- elektronikus levelezés: javasolt gmail, egy projekt e-mail cím létrehozása, így 
a levelek tárolódnak, visszakereshetők (ez a később a lebonyolítás során jól 
jöhet) – folyamatos, akár napi szintű 

- szükség szerint telefonos kapcsolat  
- szükség szerint skype-s kapcsolat 
- személyes találkozások az ütemezésnek megfelelően (havi egy alkalommal 

vagy személyes találkozás, vagy skype-n történő kapcsolat) 
 

A kapcsolattartás dokumentálásáért felelős személy: a pm, Mészáros Mercedes.  

 

 

Balassagyarmat, 2017. 12. 19.  

 

 

 

 

       …………………………. 

       Mészáros Mercedes 

       projektmenedzser 


