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Általános információk a projektről:

- Két évig futó program (2011. szept. 01. és 2013. aug. 31. között) 
- Megítélt támogatás 39.000.000 forint

- Programba bevont szakemberek száma: 10 fő, továbbá 4 fő
menedzsment és 3 fő önkéntes

- Összesen 200 gyermeket, valamint 8 családot érint a projekt
- Együttműködési megállapodás született a Józsefvárosi Nevelési 

Tanácsadóval



Vállalások a két esztendő alatt:

- Párhuzamosan hét projekt futtatása és egy nyári tábor biztosítása
- Tanulmányok készítése

- Sajtónyilvánosság bevonása

- Utóvizsgálat a projektek eredményességéről



A Befogadó Otthonról:

- a Befogadó Otthon 84 fő befogadására alkalmas
- három telephelyen működik

- 2010-ben  mintegy 500 gyerek fordult meg

- a kamasz és a kiskamasz korosztály az ellátottak kétharmadát teszi 
ki 

- baba-mama csoport



Befogadó Otthonban megvalósuló projektek:

- Szimbolikus problémakezelő csoport kamaszlányok számára
- Szimbolikus problémakezelő csoport kiskamasz lányok és fiúk 

részére

- Fejlesztő, felzárkóztató, iskolapótló program kiskorú leányanyák 
részére



Részletek:

- A szimbolikus játékcsoportok heti rendszerességgel, az Otthon 
sajátossága miatt a csoport nyitott, hármas csoportvezetésű, 
pszichodráma eszközeit hívva segítségül, klasszikus és szimbolikus 
szituációs játékok, cél a krízis oldása és az elfogadás erősítése 
terápiás hatással

- A fejlesztő programban 3 fejlesztőpedagógus 3 kiskorú anyával 
foglalkozik fél éves ciklusban heti rendszerességgel, cél az iskolai 
elmaradás csökkentése, részképességek fejlesztése



A Nevelőszülői Hálózat bemutatása :

- 500 ellátott, ebből 380 kiskorú, 120 utógondozói ellátott
- 300 nevelőszülői családban

- évente 60-80 kihelyezés

- évente mintegy 20 gondozási hely váltás
- évente 15-20 nagykorúvá váló fiatal



A Nevelőszülői Szolg álatn ál megvalósuló
projektek:

- Pszichodráma csoport kamaszok számára

- Nógrád-csoport: önálló életvezetési technikák fiatal felnőttek 
számára + pszichodráma csoport utógondozottak számára

- Családkonzultáció nevelőszülői és vérszerinti családok bevonásával
- Nyári tábor kamaszoknak



Részletek (1):

- Két hetente 4 órában tíz-tíz kamasz számára kettős 
csoportvezetéssel a pszichodráma eszközeivel, klasszikus és 
szimbolikus szituációs játékokkal. Cél a veszteségek feldolgozása, 
az önbecsülés helyreállítása, interperszonális kapcsolatok 
újjáépítése a csoportélménynek köszönhetően. 

- Három napos hosszú hétvégéken - ősszel és tavasszal - 20-20 
fiatal számára önálló életvezetési ismeretek átadása, majd ehhez 
szervesen illeszkedve 6 alkalmas pszichodráma foglalkozás. 
Önismeret mélyítése, megküzdő stratégiák fejlesztése.



Részletek (2):

- Családkonzultáció: félévente 2-2 család számára 5-5 ülésben. Cél: 
családi erőforrások feltárása, családi kapcsolódások újjászervezése, 
megerősítése. 

- Kamasztábor 2013 nyarán hármas csoportvezetéssel, a projekt két 
éve során a pszichodráma csoportokban részt vett 20 fiatal 
számára. Csoportos és egyéni élmények integrálása.


