Az Esztergomi Családokért program megvalósulása
2015.09.01 – 2016.05.31.
38 alkalmas programsorozatot valósítottunk meg 61 órában, melyen 193 fő vett részt, ebből 49
fő hátrányos helyzetű, közvetetten 939 főt értünk el.
1.
Családi Életre Nevelés Program (CSÉN) keretében család-órák általános és
középiskolákban, a Leánynevelő és a Határtalan Szív Alapítvány csoportjaiban, osztályonként
és csoportonként 3-5 alkalommal.
4 általános iskolai osztályban, 5-6 osztály PPKE Vitéz János Katolikus Általános Iskolában,
összesen 16 alkalommal
1 középiskolai osztályban, BALASSA Bálint Gazdasági Szakközép és szakiskolában, 3
alkalommal
Leánynevelő 1 csoportjában 3 alkalommal
Határtalan Szív Alapítvány 1 csoportjában, 3 alkalommal
Összesen 25 alkalom, 125 főhöz jutottunk el közvetlenül, akik közül 35 fő halmozottan hátrányos
helyzetű, a módszert megismerve a tanárok egyes feladatokat más osztályban is kipróbáltak, így
közvetve 215 főhöz jutott el a program
Ezen pályázat a programhoz a foglalkozásokat vezető két fő megbízási díjával járult hozzá. Az
alapítvány biztosította az eszközöket és az óraterveket.

2.
Családi Életre Nevelés workshop – tájékoztató kiadvány, interaktív előadás és
beszélgetés szülőknek, tanároknak, érdeklődő felnőtteknek
A workshop megvalósítása 1 alkalommal, 2 órában.
A workshop célja: a családi életre nevelés program eddigi tapasztalatainak megosztása szülőkkel,
pedagógusokkal, és saját élmény szerzésének a lehetősége a programról 1-1 interaktív feladat
kipróbálásával.
A workshopon 26 fő vett részt, egyrészük korábban már ismerte a Családi Életre Nevelés
Pogramot, tanárként, ez az alkalom most egy saját tapasztalat szerzést tett lehetővé. Bízunk benne,
hogy a tanárok az itt megismert feladatokat és szemléletet továbbadják diákjaiknak, így közvetetten
600 főhöz jut el a program
A szűkített költségvetés miatt a workshopra foglalkozás vezetői költség nincs a pályázatban, de
ennek ellenére megtartottuk, mert úgy gondoltuk nagy szerepet játszik a program
megismertetésében. A workshophoz az önrész keretéből biztosítottunk ellátást.
Kiadvány
A családi életre nevelés programhoz kapcsolódóan célunk volt egy a programot bemutató
tájékoztató füzet kiadása (online elérhető és 50 példányszámú nyomtatott formában). A kiadvány a
fiatalok családi felelős párkapcsolatra, életre felkészítésével kapcsolatos releváns kérdéseket veti
fel, hasznos példákat ad arra , hogyan lehet e témákról beszélgetni a gyerekekkel, bemutatja mi
mindenben tud egy Családi Életre Nevelés tanácsadó segítséget adni, mik lehetnek egy családóra
témái, mikor és mitől lehet sikeres, hasznos, az eddigi tapasztalatok alapján a legkedveltebb témák
kerültek bele, konkrét óravázlatok és egy konkrét megvalósítható részletes óraterv is. Figyeltünk

arra, hogy olyan anyag is kerüljön bele, ami a tanároknak saját maguknak is érdekes felismerést
hozhat önmagukról is.
A pályázatból a kiadvány összeállítását, és szerkesztését finanszíroztuk megbízási díjjal, és a
nyomtatást fizettük ki belőle.

3.

Szülőklub a gyermekgondozásból munkába visszatérő szülőknek

Eredetileg 3 alkalommal terveztünk 2 órás foglakozást, de végül 4 foglalkozást tartottunk, mert a
Határtalan Szív Alapítvány kérésére, az alapítvány roma kliensei számára is szerettük volna
elérhetővé tenni, ami csak úgy valósulhatott meg, hogy a programot „házhoz vittük”.
Összesen 12 fő vett részt a programon közülük 6 roma és egy más miatt hátrányos helyzetű.
A visszajelzésekből tudjuk, hogy a program segített átgondolni a jelenlegi helyzetüket, reálisan
felmérni a lehetőségeiket és kellő önbizalmat adott az első lépések megtételéhez. A részvevők 1-2
baráttal, családtaggal osztották meg az itt hallottakat, így a közvetett elérés 20 fő.
Ezen programhoz a projekt a foglalkozás vezető megbízási díjával járult hozzá, az alapítvány az
önrészből az ellátást biztosította.
4.

Kamasz a családban - szülőklub kamasz gyermekek szüleinek

Tematikus, irányított beszélgetések szülőkkel a kamasz gyerekkel kapcsolatos nevelési
problémákról. 3 alkalommal, 2 órás foglalkozások valósultak meg, változó részvevőkkel. Összesen
14 fő vett részt a programon, ebből 4-en hátrányos helyzetűek. A beszélgetések az egész család
életére kihatással vannak, így a közvetett elérés 56 fő.
Ezen programhoz a projekt a foglalkozás vezető megbízási díjával járult hozzá, az alapítvány az
önrészből az ellátást biztosította.
5. “Már százszor megmondtam” - kommunikációs és konfliktuskezelési foglalkozássorozat
szülőknek
5 alkalmas, heti rendszerességű, összefüggő, egymásra épülő, összesen 20 tanórás foglalkozás
sorozat két foglalkozás vezetővel, egyéni tanácsadással kiegészítve valósult meg. A programra
kisgyermekes szülők és kamaszok szülei, de néhány gyermekekkel foglalkozó szakember és
gyermekkel foglalkozó önkéntes is jelentkezett. A sokszínűség segített abban, hogy ugyanazt a
problémát több szemszögből is láthassák a részvevők és egymást kölcsönösen támogassák saját
problémájuk megoldásában.
16 fő vett részt a programon, melyhez a Szentgyörgymezői Olvasókör biztosított, együttműködés
keretében, ingyenesen termet. 3 hátrányos helyzetű szülő jutott el a programra, a jelenlévőkön
keresztül közvetetten házastársakhoz, gyerekekhez, min. 48 főhöz jutott el a program.
Ezen pályázat fedezte ennek a programelemnek a megvalósulását.
A program egész ideje alatt a munkatársak közötti kommunikációt az önrészből fedezett

telefonköltség biztosította.
A program megvalósulásához az alapítvány, a technikai eszközökkel: flipchart tábla,
nyomtató, számítógép, projektor, fényképezőgép, szemléltetőeszközök
biztosításával, az adminisztráció és a szervezési feladatok biztosításával járult hozzá.

