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KATOLIKUS KARITÁSZ –  
CARITAS HUNGARICA 

A Katolikus Karitász a Magyar Katolikus Egyház hivatalos segélyszervezete. Egy-
házi jogi személyiségű közcélú humanitárius szervezetként korra, nemre, feleke-
zeti hovatartozásra való tekintet nélkül segíti a rászorulókat szociális intézmények 
fenntartása és különböző segélyprogramok, akciók útján.

A Karitász annak a nemzetközi hálózatnak a tagja, amely a világ 165 országá-
ban van jelen és ugyanazon küldetéstudatból fakadóan valósítja meg a felebaráti 
szeretet és rászorulók segítésének krisztusi parancsát.  A segélyszervezet hazai 
hálózatának részei: az országos központ (Katolikus Karitász – Caritas Hungarica), 
a 16 egyházmegyei központ, az általuk fenntartott intézmények és a több mint 800 
plébániai csoport, melyekben közel 10.000 önkéntes tevékenykedik rendszeresen.
A szervezet munkáját 8 fő tevékenységi terület mentén végzi: családok segíté-
se, idősgondozás, szenvedélybetegek segítése, fogyatékkal élők és megváltozott 
munkaképességűek támogatása, hajléktalanoknak ellátása, hátrányos helyzetű 
kisebbségek segítése, menekültek és üldözött keresztények támogatása és ka-
tasztrófahelyzeti segítségnyújtás.

A Katolikus Karitász hazánk egyik legnagyobb karitatív szervezeteként hosszú 
évek óta vesz részt országszerte felzárkóztató célú és öngondoskodást segítő 
programok kidolgozásában és megvalósításában. A Sellyei járás 38 településén 
2018. eleje óta van jelen a segélyszervezet a Végtelen lehetőség – Komplex fel-
zárkóztatási modellprogram a Sellyei járásban címmel EFOP-1.5.1-17-2017-00005 
azonosító számú projekt keretében szociális-, oktatási- és közösségfejlesztést 
célzó szolgáltatásaival. A Karitász 2018 nyarán Kisszentmártonban, a hozzá tar-
tozó Majláthpuszta szegregátumban és Tésenyben hozott létre Jelenlét Pontokat, 
melyek a települési problémákra és hiányokra reagálva komplex közösségi térként 
funkcionálnak. 2020. nyarától további öt ormánsági kistelepülésen, Drávaiványi, 
Sósvertike, Lúzsok, Piskó és Vejti falvaiban kezdték meg feladatukat a szervezet 
munkatársai mindennapi szociális segítői jelenléttel.

PROJEKT CÍME, AZONOSÍTÓJA: 
Végtelen lehetőség – Komplex felzárkóztatási modellprogram a Sellyei  
járásban EFOP-1.5.1-17-2017-00005 azonosító számú projekt
 
PROJEKT IDŐTARTAMA: 
2018.03.01.-2022.05.29.

PROJEKT CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE: 
A projekt célterülete a sellyei járás, amely egyike annak az 5 járásnak, amelyek-
ben a gazdasági, infrastrukturális, társadalmi és munkaerő-piaci hátrányok a leg-
nagyobb mértékű halmozódást mutatják, s ahol a szegénységben élő népesség 
aránya lényegesen magasabb a magyarországi átlagnál. A fejlesztés célja az érin-
tett járás településeinek további leszakadásának fékezése, megállítása, a járáson 
belüli fejlettségbeli különbségek csökkentése a helyi közösségek fejlesztésével, a 
lakosság életesélyeit, életminőségét, szolgáltatásokhoz való hozzáférését, mobi-
lizációját, közösségi kapacitásainak aktivizálódását szolgáló beavatkozásokkal; a 
kapacitás hiányos és alulmotivált szolgáltatások fejlesztésével és szükség szerinti 
pótlásával, a szolgáltatások összekapcsolásában rejlő lehetőségek kiaknázásával.

ALKALMAZOTT MÓDSZEREK: 
Járási diagnózis készítése során a feltárt problémákra modell programok, szolgál-
tatások kipróbálása, működtetése a komplex felzárkóztatás eszközeivel a jelenlét 
alapú szociális munka keretében.
A sellyei járásban összesen 38 település található. A Végtelen Lehetőség projekt 
során kiemelten 12 településen (Téseny, Kisszentmárton+Mailáthpuszta, Csá-
nyoszró, Baksa, Baranyahídvég, Besence, Drávasztára, Kisasszonyfa, Magyar-
mecske, Markóc, Okorág, Ózdfalu) nyújtjuk szolgáltatásainkat. Melyek közül 2 
településen (Kisszentmárton, Téseny) Jelenlét Pont (napi rendszerességgel), 2 
településen (Csányoszró, Mailáthpuszta) Mobil Jelenlét Pont (heti rendszeresség-
gel). Utazó Jelenlét Szolgáltatással kiemelten 10 településen (Baksa, Baranya-
hídvég, Besence, Drávasztára, Kisasszonyfa, Magyarmecske, Markóc, Okorág, 
Ózdfalu) (heti, havi rendszerességgel) vagyunk jelen a közösségek életében. A 
további 26 településen pedig a felmerülő igények, szükségletekre reagálva, az 
együttműködő partnerek által jelzett nehézségekre reflektálva nyújtjuk a szolgálta-
tásainkat a célcsoport számára.

EREDMÉNYEK ÉS TAPASZTALATOK:
Jelenlét Pontok: Tésenyben és Kisszentmártonban működtettünk jelenlét ponto-
kat, közösségi tereket, ahol különböző szolgáltatásokat nyújtunk a helyi lakosok 
számára. 

Mobil Jelenlét Pontok: Csányoszrón az IKSZT-vel együttműködve heti rendsze-
rességgel tartunk fejlesztő és tanulás segítő foglalkozásokat, foglalkozunk szo-
ciális ügyintézéssel. Igény és szükséglet jelzése esetén keressük a családokat. 
Mailáthpusztán heti rendszerességgel nyújtunk szolgáltatásokat, a közösségépí-
tést helyeztük fókuszba, ez a település alapvetően egy szegreált településrész, 
ahol a szociális problémák halmozódnak a családokban. A gyerekek és a felnőttek 
számára különböző szabadidős programokat szerveztünk, a tanulás segítő mód-
szerek fókuszban vannak, továbbá az egyéni szociális ügyintézés is folyamatos.



4 5

EFOP-1.5.1-17-2017-00005 PREVENCIÓS FOGLALKOZÁSOK ÉS KÉPZÉSEK A SELLYEI JÁRÁSBAN

Utazó Jelenlét Szolgáltatás: A járás összes településén nyújtanak szolgáltatást, 
de kiemelten 10(+2) települést látogatnak heti-havi rendszerességgel. A szolgál-
tatások elsősorban a településen élők igényeitől függ, de vannak szolgáltatások, 
amit mindenhol biztosítunk. Pl. játszóbusz, kézműves foglalkozás, szociális ügyin-
tézés, kríziskezelés, családi rendezvények. A problémák jelzése direkt és indirekt 
módon történik a célcsoport részéről ezen programokon való részvételük során. A 
szolgáltatással kapcsolatban pozitívak a tapasztalatok.

TEVÉKENYSÉGEK A PROJEKTBEN: 
Járási szinten: Helyzetfelmérés, diagnózis, Együttműködések erősítése, Járási 
Szolgáltatói Kerekasztal, Járási Fejlesztési Fórum, Szakmai Konferencia, Sellye 
Járási Információs és szolgáltatási honlap aloldal és online tudástár

Jelenlét Pontokon: Szakmai műhely, lakossági fórum, Tanoda jellegű tevékeny-
ség, tanulást segítő felzárkóztatás, felkészítés, gyermekjátszó klub (vezetett fe-
jelsztő célú és szabad játék, bábozás, stb.), szülő klub (mesélés, gyermekápolás, 
nevelés, stb.), „Mese délután”, „Kézművesek órája” - tematikus gyermekfoglalko-
zás. Családi nap - zenés, közösségi programok a gyermekek és szülők bevonásá-
val, műsoraival, „Tudatos háztartás” - ismeretterjesztő klub a családoknak (olcsó 
háztartásvezetés, takarékoskodás, praktikus vásárlási, főzési tanácsok, pénzbe-
osztás, közösségi segítés, stb.).
Kölcsönző: gyermekápoláshoz szükséges eszközök (babaápolási eszközök, gyó-
gyászati segédeszközök) továbbá kályha. 
Közösségi mosási lehetőség, tetvességet megelőző és megszüntető program mű-
ködtetése.
Felnőtt klubok, prevenciós csoportok, klubok (fiataloknak és felnőtteknek), nyári 
napközis és bentlakásos táborok, rendezvények.

Utazó Jelenlét Szolgáltatás: Játszóház programok,játszóbuszos szolgáltatás, 
Mobil Jelenlét Pont működtetés (kézműves fogl; ifi klub, játékok, filmklub, stb), csa-
ládi-,gyermek rendezvények, ügyintézés, kríziskezelés.

Fejlesztő szolgáltatások:
·  gyógypedagógus, 
·  fejlesztőpedagógus a Jelenlét Pontokon (heti 20 óra)
·  fejlesztőpedagógus az óvodákba (heti 20 óra) 
·  logopédus a Jelenlét Pontokon 
·  meseterapeuta
·  szupervízor
·  addiktológiai konzultáció
·  mediáció

Képzések szakembereknek és célcsoportnak:
·  Peremhelyzetű és kirekesztett csoportokkal végzett közösségi és szociális munka 
·  Közösségi munka 
·  ECDL tanfolyam
·  Értsük egymást jól! 
·  Egészségesebb munkahelyi közösségek program (munkahelyi egészségfej-

lesztés, stressz-addiktológiai témakör)
·  Egészségesebb, biztonságosabb iskolaközösségek program (kortárs erőszak, 

zaklatás prevenciója)
·  Elsősegély előadások édesanyáknak a sellyei Egészségfejlesztési Irodával 

együttműködve

Szakmai tapasztalatcsere, tanulmányút: Magyar Máltai Szeretetszolgálat által 
megvalósított Végtelen lehetőség munkatársaival a kunhegyesi járásban (Tisza-
bő, Tiszagyenda, Tiszabura) találkoztak a sellyei járás Végtelen lehetőség Projekt 
munkatársai

Szakmai rendezvények járási szinten:
·  Járási Szolgáltatói Kerekasztal (9 alkalommal)
·  Járási Fejlesztési Fórum (16 alkalommal)
·  Szakmai konferenciák (6 alkalommal)

Célcsoport támogatása, aktivizálása innovatív programokkal a Katolikus 
Karitász Végtelen projektjében:
·  Akarom Program (öngondoskodást elősegítő program családoknak)
·  Szép Otthon Program (lakhatási életkörülményeket segítő program)
·  Zöldellő Kertek Program (háztáji gazdálkodást és kiskert program az öngon-

doskodás támogatása)
·  Példakép Program (mintaadók szerepe a járásban, iskolai sikerességet, pálya-

választást támogató program köznevelési intézményben és a jelenlét pontokon)
·  Családi napok (közösségszervezést, közösség erősítését célzó program)

A projektről további tájékoztatást nyújt:
dr. Boros Julianna szakmai vezető
Katolikus Karitász - Caritas Hungarica
Végtelen lehetőség – Komplex felzárkóztatási modellprogram a Sellyei járásban 
címmel EFOP-1.5.1-17-2017-00005 sz. projekt
Mobil: 06/70/601-5329, E-mail: boros.julianna@caritas.org.hu 

További információk elérhetők a projekt honlapján: 
Végtelen lehetőség – Komplex felzárkóztatási modellprogram a Sellyei járásban 
címmel EFOP-1.5.1-17-2017-00005 sz. projekt online elérhetősége: 
www.karitasz.hu, Végtelen lehetőség - Katolikus Karitász (karitasz.hu)
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VÉGTELEN 
LEHETŐSÉG 

PROJEKT
Sellyei Járás
Katolikus  
Karitász

Jelenlét Pontok
Kisszentmárton,  

Téseny  
(heti 6 napon át)

Utazó 
Jelenlét 

Szolgáltatás
sellyei járás,  

DE kiemelten 10  
településen
(hétköznap 

+igény szerint)

Mobil Jelenlét 
Pontok

Csányoszró, 
Majláthpuszta  

(heti 1 alk.)

Együttműködések 
erősítése

(szakmai műhely, 
kerekasztal, honlap,  

stb.)  
sellyei járás

Diagnózis 
alapú fejlesztő 
szolgáltatások  

(igény, szükséglet 
alapján) 

sellyei járás

FEJLESZTŐ 
SZOLGÁLTATÁSOK

Véletlen Lehetőség Projekt

Fejlesztő pedagógus Célcsoport:
óvodáskorú gyermekek

Helyszín: óvodák: Baksa, 
Bogádmindszent, Magyarmecske

Fejlesztő pedagógus Célcsoport:
iskoláskorú gyermekek

Helyszín: Kisszentmárton JP, 
Téseny JP

További szolgáltatások:
logopédiai, addiktológiai, 

meseterapeuta, szupervízor, 
mediátor

PREVENCIÓS FOGLALKOZÁSOK  
ÉS KÉPZÉSEK A SELLYEI JÁRÁSBAN

A Végtelen lehetőség – Komplex felzárkóztatási modellprogram a Sellyei 
járásban EFOP-1.5.1-17-2017-00005 sz. projekt keretében a prevenciós foglal-
kozások jelentős részét a hálózatosodás keretében létrejött partneri kapcsolatok 
keretében és külső szolgáltatóktól vásárolt szolgáltatásokkal biztosítottuk. Jelen 
kötetben azon foglalkozások szerepelnek, melyeket partnereinkkel és külső szol-
gáltatókkal együttműködve megvalósítottunk a járás több településén.

A prevenciós szolgáltatások biztosítása során együttműködő partnerünk 
volt a Sellyei Egészségfejlesztési Iroda (EFI)

„Komplex prevenciós program a Sellyei Járásban”
2018. május 1-től az országos Egészségfejlesztési Iroda hálózat részeként az 
Ormánság Egészségközpontban létrejött a Sellyei Egészségfejlesztési Iroda 
(EFI) az EFOP – 1.8.9.-17-2017-00016 azonosítószámú pályázat keretében.
Irodánk fő feladata a Sellyei Járás területén a lakosság testi, lelki egészségál-
lapotának javítása. Az EFI létrehozása mellett, szakmai támogatás lehetőséget 
kínálunk a térség egészségfejlesztést érintő programjaihoz.
A 2018.05.01-2020.05.31. között lezajló 24 hónapos projektidőszak alatt egyéni, 
csoportos és közösségi egészségfejlesztési programokat szerveztünk és bonyo-
lítottunk le. 2020.06.01-én kezdtük meg 3 éves kötelező fenntartási időszakun-
kat. Ennek során a korábbi sikeres programok folytatódtak, valamint – a kötelező 
szakmai feladatok – figyelembevételével új programelemek is bevezetésre ke-
rültek.

Hogy szemléltessük munkánkat….:
Az Ormánságban 38 – zömében apró – település található, van, ahol a 100 főt 
sem éri el a lakosok száma. Hátrányos helyzetű térségről van szó, ugyanakkor 
minden település a maga nemében egyedi, a megfelelő kommunikáció, illetve a 
bizalom kiépítése az egyik legfontosabb feladatunk volt az elmúlt időszakban. Ezt 
segítette, hogy eddigi programjainkkal már több, mint 3000 embert elértünk el, a 
lakosság jelentős része találkozott már munkatársainkkal valamilyen formában.

Állandó programelemeink 2022.01.01-től:
Cross tréning (Sellye) – hétfőnként 16:30-tól
Prevenciós torna (Sellye) – szerdánként 16:30-tól
Azok vagyunk, amit megeszünk – egészséges táplálkozást ösztönző foglalkozá-
sok (Vajszló és Csányoszó településeken kétheti rendszerességgel, más külső 
helyszíneken igény szerint)
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Egyéni egészségállapotfelmérés, egyéni életmódváltó program kialakítása (Te-
lepülési egészségnapok keretében ill. egyéni bejelentkezés alapján)
Retro táncklub (Sellye) – keddenként 16:30-tól
Túra klub – 2022 tavasz (havonta 1 alkalommal szombati napon)
Egyéni konzultációs lehetőség – életmódváltás, dietetika, pszichológia és addik-
tológia területeken – előzetes időpont egyeztetés alapján

További programelemek, melyek időszakosan ill. igény szerint kerülnek 
megvalósításra:
Iskolai Egészségnapok, óvodai gyermek egészségfejlesztő programok, munka-
helyi egészségnapok, szív-érrendszeri és cukorbeteg klubfoglalkozások, szü-
lő-klubok, dohányzás leszokás támogató csoport, szakmaközi megbeszélések 
és konferenciák.
Szívesen állunk a Sellyei Járás lakosainak és szakembereinek rendelkezésére!

HÁZTARTÁSVEZETÉSI, HÁZTARTÁS SZERVEZÉSI ISMERETEK:
három alkalmas csoportos foglalkozás
Helyszín: Téseny. (Kisszentmárton 2022. májusban lesz)
Időpont: 2021.05.31.,06.07.,06.14., 10:00 óra 

Program részletes leírása:
A program a Katolikus Karitásszal együttműködésben valósult meg. A tésenyi 
jelenlétpontjukon dolgozó kollégáik végezték a mozgósítást. A három alkalmas 
előadásokat dietetikus tartotta. A feldolgozott témák közt szerepeltek: 
•  az egészséges táplálkozás alapjainak megismertetése: teljes kiőrlésű gabo-

nák jótékony hatásainak ismertetése, rostok szerepe, zöldség és gyümölcsfo-
gyasztás ösztönzése, cukros és koffein tartalmú üdítőitalok kockázatára való 
figyelemfelhívás

•  konyhai és személyi higiénés szabályok
•  hőkezelés jelentősége: főzés, hűtés, fagyasztás, hűtőlánc szerepe
•  folyadékfogyasztás ösztönzése
•  egészséges alternatívák kóstolása édességek, snackek helyett
•  kisgyermekek táplálkozása, az első 1000 nap kiemelt fontossága 

A résztvevők minden alkalommal kóstolhattak, az általuk fogyasztott kevésbé 
egészséges élelmiszerek egészségesebb alternatíváit, így szendvicseket, zöld-
ségchipset és gyümölcsszeletet.
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CSALÁDI NAP KERETÉBEN EGYÜTTMŰKÖDÉS
Helyszín, időpont: 
Lúzsok, 2021.07.18. 9-12
Piskó, 2021.07.18. 13-16
Drávaiványi, 2021.07.19. 9-12
Sósvertike, 2021.07.19. 13-16

Program részletes leírása:
Első nap Lúzsok és Piskó településeken tartottunk foglalkozást. A program 
felépítését tekintve az elejét egy közös tornával indítottuk, amibe nem csak a 
gyerekek, hanem a szülők is becsatlakoztak. A közös tornát követően több állo-
mást működtettünk, ahol a gyerekek és a szülők számára is játékos feladatokkal, 
készség és képességfejlesztő feladatokkal, kvízekkel és színezőkkel készültünk. 
A különböző állomásokon az Egészségfejlesztési irodánk dietetikusa az egész-
séges táplálkozási szokásokkal kapcsolatban készült játékokkal, színezőkkel és 
kvízekkel. A pszichológus munkatársunk a gyermekek számára az érzelmekkel 
és a családi szokások-szerepekkel kapcsolatban hozott játékot a gyerekeknek, 
de a nagyobbaknak és a szülőknek is készült párkapcsolati kvízzel. A sportok-
tatóval és egészségfejlesztővel pedig különböző fizikai mozgásformákat lehetett 
kipróbálni, és megmérettetni képességeiket. A foglalkozások közben a résztve-
vők fogyaszthattak az előkészített egészséges ételek és italok közül, amelyeket 
előre elkészítettünk. A nap során lehetősége volt a gyerekeknek nyereményekre 
pályázniuk, amelyet a foglalkozás végén sorsoltunk ki a résztvevők közül. A nap 
végét egy közös tánccal zártuk.

A második nap ismét két településen tartottuk meg a programot, Sósvertikén és 
Drávaiványiban. Az egészségfejlesztő és sportoktató szakembereinkkel reggeli 
tornára, közös táncra és otthon elvégezhető gyakorlatok tanulására volt lehetőség 
kortól függetlenül. Dietetikus, mentálhigiénikus és pszichológus szakembereinkkel 
pedig játékos feladatokon, kvízeken, színezőkön keresztül ismerkedtek a gyerekek 
és felnőttek az egészséges táplálkozással, érzelmekkel, stresszkezeléssel, csa-
ládi szokások-szerepek kialakításával, konfliktuskezeléssel. Ezek mellett a kör-
nyezet tudatossággal kapcsolatos játékokon is részt vehettek a gyerekek. A nap 
fáradalmai mellé egészséges ételeket, italokat tartalmazó kóstolókkal készültünk. 

A legtöbb játékban részt vevő gyermekek között pedig ajándékcsomagokat sorsol-
tunk ki, amelyekben sporteszközök vagy egészséges táplálkozáshoz szükséges 
eszközök voltak, melyek korábbi évből maradtak készleten.

Tapasztalataink szerint az ilyen közösségi rendezvények kiváló lehetőséget biz-
tosítanak arra, hogy a lakossággal új információkat osszunk meg, ezekről be-
szélgessünk és bevonjuk őket más programjainkba. A gyerekek szívesen vettek 
részt a feladatokban, érdeklődve, nyitottan tudtunk beszélgetni és játszani velük. 
A program hasznosságát jól mutatja, hogy a visszajelzések szerint szülőknek is 
sok újat tudtunk mondani a fenti témákban.

SZÜLŐ-KLUB
Szeptember közepén elindult az EFI szakmai programterve alapján a SZEO 
Egyesület által megvalósított szülő-klub foglalkozás. A hátrányos helyzetű kis 
gyermekes családok számára szervezett 6 alkalmas programon több témát is 
körbejártunk. Alapvető egészségügyi ismeretek keretében a kisebb és nagyobb 
gyermekeknél előforduló tünetekről, betegségekről. Család mint rendszer mű-
ködése témát alaposan körbejártunk. Kitértünk arra, hogy család mint fogalom 
kinek mi,ki tartozik bele. Említettük a család mint gazdasági egység szerepét . 
Szociopoly játék formájában vettük szemügyre, Oltás tájékoztató program

OLTÁS AKCIÓ
A koronavírus járvány elleni fő védekezést a védőoltás jelenti, azonban az apró, 
hátrányos helyzetű településekre gyakran kevéssé jutnak el a hiteles szakmai 
információk, így a lakosság számos tévhittel rendelkezik a védőoltás hatékony-
ságát és biztonságosságát illetően.
Több település is jelezte, hogy szívesen fogadnának szakemberektől tájékoz-
tatást, ahol a lakosság a kérdéseire választ kapna. A programot meghirdettük 
az önkormányzatok és térségben dolgozó segítő szervezetek számára, közülük 
végül 4 település jelentkezett, hogy szívesen fogadná a tájékoztató előadást, be-
szélgetést.
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Tengeri településre, mely egy apró 54 fős falu, a polgármester asszony kérésére 
érkeztünk és az önkormányzat előtt szabad téren került sor a tájékoztatóra. 
Piskón és Lúzsokon is az önkormányzat épületében került sor a beszélgetésre.
Az előadások idején még mindegyik településen alacsony számban fordultak 
elő COVID-19 megbetegedések. Kérdésként egyrészt felmerült, hogy miért is 
fontos az oltás beadása, másrészt, hogy a rendelkezésre álló oltóanyagok közül 
melyiket érdemes választani. Érezhető volt, hogy a közösségi médiában megje-
lent téves információk erősen hatottak a résztvevőkre, és sokan emiatt féltek az 
oltás beadásától. Ahogy tapasztalható volt a médiában is, a települések lakosai 
között is heves vita alakult ki több helyen az oltást támogatók és ellenzők között, 
melyeket félinformációkkal igyekeztek alátámasztani.
Végül mindenhol sikerült azon alapvető információkat átadni a résztvevőknek, 
melyek a megfontolt döntéshozatalhoz szükségesek.
A résztvevők írásos tájékoztató anyagot is kaptak, valamint C+D vitamint is tar-
talmazó személyi higiéniás ajándékcsomaggal is segítettük a járvány elleni vé-
dekezést.

VADRÓZSA PROGRAM – az Egészégprogram az Ormánságban projekt ke-
retében került megvalósításra
Program célja: méhnyakrák megelőzése, szűréssel a korai felismerés és keze-
lésbe vétel elősegítése. A program során edukációs foglalkozásokat tartottunk 
a méhnyakrák, nőgyógyászati szűrés és szexuális egészség témákban. A fog-
lalkozások célja az információ átadás mellett az attitűdformálás volt. Fontosnak 
tartottuk a méhnyakrák, a szexualitás és nőgyógyászati témakörök iránti érzéke-
nyítés, hiszen a megfelelő ismeretek és nyitottság szükségesek a témák őszinte 
megvitatásához, a kérdések és félelmek megfogalmazásához, és a szűrésen 
való részvételi hajlandóság növeléséhez is. A foglalkozások interaktívak voltak, 
ahol különböző feladatok segítségével beszéltük át a témákat, videók, csapatjá-
tékok és képi segédanyagot használó játékok felhasználásával. 
A foglalkozások általános tanulsága az volt, hogy alapvető hiányosságok ta-
pasztalhatók a térség női lakosságánál a fenti témákat illetően. Az idősebb nők 
jobban informáltak és személyes tapasztalatuk is van már, ám a fiatal, húszas 
éveiben járó nőknél kifejezettebb ez a hiány. A korai gyermekvállalás viszont 

gyakori a térségben, tehát a veszélyeztetettség fennáll. A másik fontos tanul-
ság a lakosság csekély bizalma és negatív véleménye az ellátási rendszerről és 
az egészségügyről, ami közvetlenül is befolyásolhatja a szűrési hajlandóságot. 
A településeken megszervezett foglalkozásokkal párhuzamosan kifejezetten a 
résztvevők számára nőgyógyászati szűrővizsgálatot is szerveztünk az Ormán-
ság Egészségközpontban. 
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EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ INDIT KÖZALAPÍTVÁNNYAL  
A PREVENCIÓS KÉPZÉSEK MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN

INDIT KÖZALAPÍTVÁNY
Az INDIT egy olyan addiktológiai szolgáltató rendszer, mely a megelőzéstől az 
értelmes szabadidős programokig, az elérő-, ártalomcsökkentő szolgáltatások-
tól a rehabilitációig, reszocializációig terjedően kínál szolgáltatásokat, programo-
kat intézményi- és szakmai háttérrel, stabil szakember-gárdával.
Az addiktológiai problémákat, a rossz szokásoktól a súlyos szenvedélybeteg-
ségekig - legyen szó akár kémiai-, akár viselkedéses addikciókról –, komplex 
megközelítésben kezeljük. Tudomásul vesszük, hogy ezek nem „csupán” testi 
és lelki károkkal járhatnak, ezért a beavatkozás során figyelnünk kell a családi 
és egzisztenciális környezetre, a munkára, a tanulásra, egyéb szociális kapcso-
latokra is, és egy olyan új életforma kialakításának szükségességére, mely po-
zitív jövőképet, egészséges jól-létet, a problémákat megoldani-, vagy elfogadni 
képes új személyiséget alakít ki a felépülni-, változni vágyónál.
Rendszerünkben különböző terápiás szemléletek elegyét alkalmazzuk (pszi-
choszociális modell, rendszer-szemlélet, terápiás közösség, józan-kultúra, árta-
lomcsökkentés, medikális szemlélet stb.), melyek erősítik egymás hatását, sok-
szor újítólag hatnak.
Ugyanígy áll össze az INDIT szakembergárdája, mely számos professziót gyűjt 
össze (szociális munkások, szociológusok, pszichológusok, pszichiáterek, ad-
diktológusok, családterapeuták, ápolók, szociálpolitikusok stb.) köztük számos 
területen tapasztalati szakértőkkel – akik saját felépülésük során szerezték terá-
piás ismereteiket.
Ugyanakkor az INDIT egy élő „organizmus”, mely folyamatosan változik a kül-
ső-belső környezeti hatások következményeként, melyben elsődleges számunk-
ra a hozzánk segítségért fordulók igénye, elvárása. Az INDIT számos műhely, új 
kezdeményezés bázisa, de aktívak vagyunk a dialógusok-, kerekasztalok kez-
deményezésében, hálózatok kialakításában, szervezésben is. Ugyanígy aktívak 
vagyunk a hazai szakmapolitikai rendszerekben.
A kliensek ellátása mellett alapvetőnek tartjuk a szakemberek felkészítését, el-
méleti és gyakorlati képzését, de a lakosság elérését, naprakész tájékoztatását 
is. Az INDIT folyamatos, magas szintű működésének 3 legfontosabb alapérté-
ke – mely nyitottá, elérhetővé és szolgáltatás-orientálttá, összességében érték-
teremtővé teszi - a kreativitás, a humanizmus és a szolidaritás. És egy mottó 
útravalóul:
Próbálkozunk. Hibázunk. Nem baj! Próbáld újra! Hibázz újra! Hibázz kissebbet!  
Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better. (Samuel Be-
ckett)
A szervezet elérhetősége: http://www.indit.hu/ 

PREVENCIÓS KÉPZÉSEK A SELLYEI JÁRÁSBAN
A sellyei járás területén több intézményben is megrendezésre kerültek a lakoso-
kat célzó képzéseink, előadásaink az INDIT Közalapítvánnyal együttműködve. 
Munkahelyi egészségfejlesztés, stressz-addiktológiai témakörben részt vehet-
tek az érdeklődők az „Egészségesebb munkahelyi közösségek program” előa-
dásain, melyre négy helyszínen került sor, Tésenyben, Kisszentmártonban, Bak-
sán és Baranyahídvégen. Minden helyszínen két alkalommal gyűltek össze a 
jelentkezők, egy előadás hatvan percet vett igénybe. Tésenyi és kisszentmártoni 
jelenlét pontunkon két-két csoportot is sikerült toborozni a programra. 

A program alkalmaira 2022 januárjában, illetve 2022 februárjában került sor, a 
szervezési és a helyszínbiztosítással kapcsolatos feladatok az Katolikus Kari-
tász Végtelen lehetőség projekt Utazó Jelenlét Szolgáltatás munkatársainak volt 
a feladata.
A foglalkozások edukatív információátadással, közös megbeszéléssel és kiscso-
portos témafeldolgozással zajlottak. Az első előadás bevezetőjeként az érdeklő-
dők megismerkedhettek bizonyos alapfogalmakkal: mi a stressz, a stresszegyen-
súly, a pozitív és negatív stresszállapot, mik a stresszel járó testi változások. 
Szóba került, hogy milyen stresszorokkal, stresszt kiváltó okokkal találkozhat-
nak a mindennapi életben. Interaktív, kiscsoportos formában összegyűjtötték a 
stressz testi, viselkedésbeli, gondolati, érzelmi jeleit. Megismerkedhettek pozitív 
és negatív stresszkezelési technikákkal, ezen belül pedig a negatív gondolatok 
megkérdőjelezéséről esett szó. Hasznos stressz- és haragkezelési tanácsokkal 
gazdagodhattak a résztvevők. A foglalkozás végén a résztvevők az időbeosz-
tásról és az indulatkezelésről szóló információs kiadvánnyal is gazdagodtak.
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A második előadás már addiktológiai témában folyt. Az érdeklődők hallhattak a 
függőséget okozó szerekről, hatásaikról, illetve a szerhasználat jeleiről. Informá-
ciókat kaphattak a függőséget okozó szerek élettani hatásairól, következményei-
ről, ennek keretében pedig egy interaktív játékban is részt vehettek. Szó esett az 
alkoholbetegség családra és a szenvedélybeteg felnőtt, gyermekeire gyakorolt 
hatásairól, majd hallhattak a dohányzás témaköréről is. Itt is fontos tényező volt 
a dohányzás élettani hatása, illetve a leszokás pozitív következményei.
 

A lakosok visszajelzései alapján az előadások hasznosak és érdekesek voltak, 
egyes településeken sikerült elérni olyan családokat, illetve olyan személyek 
hozzátartozóit, ahol megjelenik a különböző pszichoaktív szerek használata. Az 
előadásoknak köszönhetően megismerkedtek olyan technikákkal, lehetőségek-
kel, amelyekkel a problémát hatékonyabban, célzottabban tudják kezelni. 

A sellyei járás bizonyos általános iskoláiban került megrendezésre, szintén az 
INDIT Közalapítvány közreműködésében, az „Egészségesebb, biztonságosabb 
iskolaközösségek program”, mely a kortárs erőszak, zaklatás prevenciójával fog-
lalkozott. A foglalkozások tanórákhoz igazodtak, így háromszor 45 percet vet-
tek igénybe. A programot a Bogádmindszenti és a Baksai Általános Iskolákban, 
valamint Sellyén a Kiss Géza Általános Iskolában bonyolítottuk le. A program 
alkalmaira 2021 decemberében, illetve 2022 januárjában került sor, a szervezési 
és a helyszínbiztosítással kapcsolatos feladatok az Katolikus Karitász Végtelen 
lehetőség projekt Utazó Jelenlét Szolgáltatás munkatársainak feladata volt.
 

A gyerekek egy iskolai bántalmazás témájával foglalkozó kérdőív kitöltésével 
kezdték a foglalkozásokat, a program játékos ismerkedéssel kezdődött. Ezután 
lehetőséget kaptak a különböző, iskolában felmerülő konfliktushelyzetek megbe-
szélésére, tisztázására. Nagy hangsúly került arra, hogy a gyerekek a konfliktu-
saikat ne fizikai erőszak útján próbálják megoldani, hanem képet kapjanak arról, 
hogyan is tudják nézeteltéréseiket békés úton rendezni. A gyerekek csapatépítő 
játékokon keresztül ismerkedhettek a különböző stressz kezelési technikákkal, 
önállóan feltérképezhették, kihez fordulnának egy esetleges iskolai konfliktus, 
probléma esetén. A gyermekcsoportok nagy része örömmel vett részt a foglal-
kozásokon, odafigyelt és aktív résztvevője volt a feladatoknak, a közösségnek. 
Emellett persze akadtak olyan esetek, amikor a gyerekeknek nehezükre esett 
társukra odafigyelni, ezeket a helyzeteket a szakemberek sikerrel kezelni tudták. 
Minden megvalósult képzésről elmondható, hogy nagyban hozzájárultak a sely-
lyei járásban dolgozó szakemberek és a helyi lakosok ismereteinek bővítéséhez, 
tudásmegosztással és tapasztalatcserével, élményalapú tanulás formájában is 
fejlesztettük a kompetenciákat. 
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