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“Take a memorable 
quotation from this 

article ( a pullquote) to 
pique your reader’s 

interest.” 

Az II. félévben újra indítjuk filmklubunkat, 10 
alkalommal kéthetente ingyenes tematikus 
filmklubot szervezünk a korosztály aktív közre-
működésével középiskolás fiataloknak a mai 
kor társadalmi problémáiról, az értékrendi vál-
ságról és az ember helyéről a XXI századi tár-
sadalomban. A filmklubban a közösen végig-
nézett film után meghívott szakember vezeté-
sével a fiatalokkal közösen megbeszéljük és 

Bicskei  
droghelyzetkép 

18 év …. Monológ az ifjúsági érdekegyeztetésről  
 

A rendszerváltás környékén alakult és újjá alakult magyarországi ifjúsági szervezetek nagykorú-
vá váltak. Az eltelt évek számát tekintve mindenképp. A kormányzati ifjúságpolitika is felnőtt 
lehetne. A szülők válása és újra házasodása, nevelő apák kimaradásai, testvérek és féltestvé-
rek fogyatékosságai, a csonka család, a többszöri költözés és az otthont keresés ellenére. A 
korai fejlesztés maradt volna el, amikor még igazán lehet nevelni a gyereket? Ismertük mi az 
adottságait, bontakoztattuk képességeit…? Nem jól választottunk dadust, óvónőt és tanítót? 
Vagy más iskolába kellett volna járni? Nem hívtuk ki időben az orvost? Elhittük, hogy a szom-
széd jobban tudja, mint mi? Természetes módon jött a világra vagy lombikban született? Akar-
tuk mi? Egyáltalán megszületett ez a gyerek? 

Hasonló – sokszor képzavaros – gondolatok fordulnak meg annak a fejében, aki visz-
szatekint a magyarországi ifjúságpolitikára, az intézményrendszer átalakításaira, a kormányzati 
intézkedésekre (vagy nem intézkedésekre), a feladatokra, felelősségekre, lehetőségekre a mö-
göttünk hagyott 18 év során. A harmincasok, negyvenesek emlékeznek – kényszerű a szubjek-
tív fogalmazás itt is – diákállamot akartunk építeni. Tettük is azt helyi szinten. A fórumokkal óva-
tosan bántunk,  politikai felhangja volt. Az ifik létszáma néhány év alatt húszezerről egy-
kétezerre csökken. A külső aktorok (pl. Soros, Holland követség, USAID stb) segítenek... 
EDÖK, ODU, BÖKSZ, VE-GA, PÓK-HÁLÓ… 

Nagy sikernek éltük meg, amikor államtitkárt neveztek ki, igaz hivatal és apparátus 
nélkül. Zánka megmaradt, törvénybe kerülhettek a diákjogok, a D-pontokban megtudtuk: jog és 
kötelesség nem feltétlenül feltételezi egymást. Diákparlament alakult – nem felmenő rendszer-
ben. Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztető Tanács (GyIÉT) szerveződött kormányzati, korosztályi 
és támogatói (szakértői, ifjúságsegítői) oldallal. Intézményesült, de jogszabály nélkül. Aztán lét-
rejött a Mobilitás és az Európai Ifjúsági Központ. Elindult a Fiatalok Európáért és később tárcát 
is kap az ifjúság. A 14 év alattiak nem. Majdnem lett ifjúsági szakember-képzés felsőfokon. Fic-
kósodnak (forrás felé) az egyházi-ifjúsági szervezetek. Érdekegyeztetés helyett párbeszéd. 
Megtudjuk, mi az a HÖOK. Legyen keretjogszabály az ifjúságról? Virtuális társadalmi viták szer-
veződnek. Majdnem lett ifjúsági törvény….  

(Angyal Szabolcs) 

 
A Bicskei Kábítószerügyi Egyezte-
tő Fórum megbízásából az Echo 
önkéntesei és kutatóit felmérést 
végeztek Bicske város és a Vértes 
Többcélú Kistérségi Társulás tele-
pülésein lévő általános és középis-
kolákban, azzal a céllal, hogy  
megbízható és friss információkat 
nyerjünk a fiatalok körében lévő 
drogérintettségről. A kutatás célja 
volt, hogy az eredmények segítsé-
gével a bicskei önkormányzat és a 
bicskei kistérség szakértői testüle-
te valamint a Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum a program során 
kellő információt kapjon a szakmai 
munka továbbfejlesztéséhez.  
 

Folytatás a 2. oldalon 

Társadalomelméleti Filmklub 

vitát generálva együtt értékeljük a film-
ben látottakat. 
 A programunk elsődleges célja, 
hogy a középiskolásoknak kulturális érté-
ket hordozó filmélményen keresztül kö-
zérthető (nem művész), feldolgozható fil-
meken bemutatásával ábrázoljuk a mai 
kor jellemző társadalmi problémáit. 

Folytatás a 3. oldalon 

Az Echo Innovációs Műhely önkéntes programjának időszaki kiadványa  
Készült a ESZA támogatásával 

 
 

FEJLÉC—kép formátumban! 

Echo Network 

Generátor Hírlevél 
Network lap 2008/1. szám 

18 év... 1 

Drogkutatás Bicskén 2 
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Az önkéntességről 4 
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A tartalomból: 
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Kábítószerek 
A tanulók 18 százaléka nyilatkozott úgy, 
hogy élete során már kipróbált valamilyen 
illegális kábítószert, és mind az általános 
iskolások, mind pedig a középiskolások 
körében ez az arány tapasztalható. A kis-
térségben tanulók 4 százaléka saját be-
vallásuk alapján az elmúlt hónapban is 
fogyasztott. A kistérségben tanulók 4 szá-
zaléka saját bevallásuk alapján az elmúlt 
hónapban is fogyasztott illegális kábító-
szert. Érdemes megnézni, hogyan alakul 
a tanulók kábítószerrel való kapcsolata 
szerenként. A hallucinogén anyagok 
(marihuána, LSD, PCP, mágikus gomba), 
ezek közül is kiemelkedik a marihuána, 
általában (dohánnyal keverve) cigaretta 
formájában elszívják. Ezek az anyagok 
olyan vegyületek, amelyek átmeneti pszi-
chózist váltanak ki. Népszerűségüket el-
sősorban annak köszönhetik, hogy nem 
okoznak testi függőséget (bár ezt egyes 
szerzők vitatják), s nem járnak elvonási 
tünetekkel sem. Hatásukat tekintve egy-
szerre izgatóak és nyugtatóak, a tér- és 
időérzéket megszüntetik, gyönyörködtető 
hallucinációk jellemzik. A legelterjedtebb 
kábítószerek a fiatalok körében a halluci-
nogének, ennek életprevalenciája 8,4 
százalék, múlt havi mutatója 2,3 száza-
lék. Évfolyam szerint a 11 osztályig éven-
te szinte megduplázódik a kipróbálási 
arány, a 11. osztályosok már 21,3 száza-
léka próbálta ki valaha is ezeket a szere-
ket. A múlt havi prevalencia tekintetében 
az érintettségi szint 4 százalék alatt ma-
rad.  

Alkohol 
A magyar társadalomban a legelterjed-
tebb pszichoaktív szer, “drog” az alkohol. 
Ez érezhető a bicskei kistérségben is. A 
kistérségben tanuló 7-12 évfolyamos ta-
nulók 96 százaléka nyilatkozott úgy, hogy 
életében már ivott alkoholt, 44 százalékuk 
az elmúlt hónapban is fogyasztott.  
 A „kicsiknél”, a 7-8 évfolyamon ez 
az arány 95 százalék, a középiskolában 
97 százalék az alkoholfogyasztás. A múlt 
havi prevalencia tekintetében a 7-8 osz-
tályban mért 38 százalékkal szemben áll 
a középiskolai 62 százalék.  
 Részletesen vizsgálva az évfo-
lyam szerinti alakulást jól látható, hogy 
már a 7. évfolyamra majdnem minden 
tanuló kipróbálta, az általános iskola vé-
gére pedig 97 százalékra nő az alkoholt 
kipróbálók aránya.  
 Ezzel szemben a rendszeres 
használat folyamatosan emelkedik a kö-
zépiskola végéig, legradikálisabban a 7-8 
illetve a 8-9 évfolyamokban. Míg a 7. osz-
tályosoknak csak 33 százaléka ivott alko-
holt az adatfelvételt megelőző hónapban, 
addig a 8. osztályban már 42, a 9. évfo-
lyamnak pedig 54 százaléka. Az alkohol-
fogyasztás múlt havi prevalencia aránya a 
11. évfolyamosok körében is megugrik, 
nekik már 74 százalékuk fogyasztott alko-
holt a megelőző hónapban is. 
 
 A legális szereknél sokkal kevés-
bé elterjedt a kábítószerek fogyasztása.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dohányzás 
A tudatot és lelkiállapotot egyaránt mó-
dosító pszichoaktív szerek egyik része a 
modern társadalmakban élvezeti cikként 
szervesült, fogyasztásuk legális, keres-
kedelmi forgalomban hozzájuk lehet jut-
ni. Hagyományosan ilyen anyagok az 
alkohol, a dohány, a kávé, a tea, bizo-
nyos növényekből kivont vagy szintetikus 
úton előállított gyógyszerek illetve ide 
sorolhatók az utóbbi időben a különböző 
energia italok is. A pszichoaktív szerek 
másik része az európai kultúrkörben ke-
véssé szervesült, számos országban 
tiltott, illegális anyagok, drogok, kábító-
szerek (depresszánsok, stimulációs 
anyagok, hallucinogének, szerves oldó-
szerek).  
 A kutatás során a bicskei kistér-
ségben tanuló 7-12 évfolyamos tanulók 
66 százaléka nyilatkozott úgy, hogy éle-
tében már kipróbálta a dohányzás vala-
milyen formáját, 23 százalékuk az elmúlt 
hónapban is dohányzott.  A kistérségi 
átlag azonban elfedi azt, hogy míg a 7-8 
évfolyamon 63 százalék, addig a közép-
iskolában 73 százalék a dohányzás 
életprevalenciája.  
 A múlt havi prevalencia tekinteté-
ben pedig a 7-8 osztályban mért 19 szá-
zalékkal szemben áll a középiskolai 33 
százalék. Részletesen vizsgálva az évfo-
lyam szerinti alakulást kirajzolódik egy 
emelkedési ütem, ami érdekes módon a 
9. évfolyamon csúcsosodik, és onnan 
csökkenő tendenciát mutat. A 9. évfolya-
mos diákok majdnem 76 százaléka már 
életében legalább egyszer dohányzott, 
és a többi középiskolás diák több mint 70 
százaléka is már kipróbálta élete folya-
mán a dohányzást valamilyen formában. 
 A múlt havi fogyasztás tekinteté-
ben azonban már a 11. évfolyamosok 
vannak többségben, 43 százalékuk do-
hányzott az elmúlt hónapban is. 
 Nemek szerint vizsgálva a kér-
dést megállapítható, hogy míg az általá-
nos iskolában inkább a fiúk próbálták ki 
nagyobb arányban a dohányzást, addig 
a középiskolában ez megfordul, és ott 
már több olyan lány van, aki életében 
már dohányzott, és különösen nagy az 
eltérés a 9. évfolyamos diákok között. 
Ezt a tendenciát erősíti, hogy az elmúlt 
hónapban dohányzó lányok aránya is 
kiugró, főleg a 9. és 11. évfolyamos lá-
nyok körében.  
 

 

Tanulói drogfogyasztás Bicskén 
- az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet felmérése a bicskei kistérségben - 

  

Tiltott szerek kipróbálási aránya csoportonként
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Az Echo Innovációs Műhely programjairól részletes információkat találsz a honlapon: 

www.echoinn.hu 

    Party Service 2008 
 
A party service célkitűzése azon 
szórakozni járó szerhasználó fiatalok 
elérése, akik az ellátó rendszerbe 
n e m  k e r ü l n e k  b e ,  h i s z e n 
nincs betegségtudatuk, illetve nem 
érzik problémának szerhasználatu-
kat. A party service szolgáltatásunk 
nyújtása során információval és kon-
zultációs lehetőséggel közelít-
jük meg a bulizós fiatalokat azon 
kortárssegítőink bevonásával, akik 
részt vettek a Quick Change tovább-
képző programunkon. 
 
Programunk egyik célja a minél 
előbbi kezelésbevétel a kábítószer-
problémát tekintve, és gyógyulási 
alternatívák felkínálása információ 
biztosításával. Hogy ez minél haté-
konyabban tudjon működni nagyon 
fontos területünk a szerhasználó 
környezet (szórakozóhelyek) érzéke-
nyítése a problémára. 
 
Az Echo Network 2002 óta részese 
a helyi és a megyei kábítószerügyi 
egyeztető fórumok módszertani és 
operatív munkájának, szakértőink 
dolgoznak  a kortárssegítő fiatalok 
képzésében és elérési programok-
ban, melynek szerves folytatása a 
party service szolgáltatásunk.  
 
A szolgáltatással kapcsolatban 
bővebb információ Párkányi And-
rástól kérhető: 

aparkanyi@echosurvey.hu. 

...(folytatás az 1. oldalról) 
 
Ilyen téma az előítéletesség, kábító-
szer-fogyasztás, háború, internetes há-
lózatok csapdái, elmagányosodás, gaz-
dasági válságok, szegénység, fogyaté-
kosok stb. Cél, hogy ezáltal érzékenyít-
sük őket a társadalmi problémák iránt, 
valamint megpróbáljuk felkészíteni 
őket ezen jelenségek kezelésére, elke-
rülésére. Ezzel egyrészt tartalmas kul-
turális-szabadidős eseményt kínálunk, 
másrészt iskolán kívüli nevelési felada-
tot látunk el, harmadrészt pedig e 
résztvevő fiatalok személyisége is gaz-
dagszik. Mivel a filmklub szervezésé-
ben aktív szerepet szánunk a korosz-
tálynak, így egyben kapcsolatteremtő, 
együttműködő és szervező készségük 
is fejlődik.  

 A filmklubban minden film után 
vitát szervezünk meghívott szakember 
vezetésével, ebben a vitában fejlődik a 
fiatalok kommunikációs és érdekartiku-
lációs képessége. 
Alkalmanként 10-15 fő fiatalt várunk, 
összesen a projekt így 150 fiatal bevo-
nására törekszik. 
A 10 alkalom után a fiatalokkal közö-
sen egy értékelő workshopot szerve-
zünk, ahol részletesen megvitatjuk a 
projekt eredményeit és hatásait. 
 
 

 
A részletes programot keresd a 
www.zoldalma.org honlapon! 

Kaptár Klub 
 

Ha szereted a pörgést! 
Keress minket, ha szeretnél: 
• nemzetközi ifjúsági progra-
mot szervezni 

• Önállóan pályázatot írni 
• A Dobbantón részt venni 
• Kutatásainkban segíteni 

 

Gyere el hozzánk! 
 

8000 Székesfehérvár,Tobak 17.  
06/22/502-276 

ibakos@echosurvey.hu 

Prevenció 
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Generátor 

CIVIL SZOLGÁLTATÓ KÖZ-
PONTOK 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fejér Megyei  

Civil Szolgáltató Központ: 
8000 Székesfehérvár,  
III. Béla király tér 1. 
Telefon: 22/506-187 

 
E-mail: civil@cisz.hu 

Web: www.cisz.hu 
 

 
 

Komárom-Esztergom Megyei  
Civil Szolgáltató Központ: 

2800 Tatabánya, Szent Borbála t 1. 
Telefon: 34/309-301 

 
E-mail: uwtatab@chello.hu 

Web: www.unitedwaytatabanya.hu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Veszprém Megyei  
Civil Szolgáltató Központ: 

8200 Veszprém,  
Kossuth u. 10. II/203. 
Telefon: 88/401-110 

 
E-mail: civilhaz@vpmegye.hu 

Web: www.civilhaz.ini.hu 
 

Mi az önkéntesség? 
 
 
Az önkéntesség olyan személyes akaratból végzett, - a közösség egésze számá-
ra hasznos tevékenység -, amiért közvetlen anyagi ellenszolgáltatás nem jár.  
Az önkéntes tevékenység segít helyi környezetünk és társadalmunk jobbá téte-
lében, segíti a társadalmi beilleszkedést, hozzájárul a szegénység és társadalmi 
kirekesztődés csökkenéséhez.   
 
 Sokan csodabogárként néznek azokra, akik önkéntes munkát vállalnak. 
Föladni a kényelmet, a mindennapok megszokott rendjét egy olyan munkáért, 
amiért nem is fizetnek? Pedig egyre többen próbálják ki. Egy 2005-ben készült 
felmérés szerint Magyarországon a nonprofit szervezeteket több százezren 
segítették. Legtöbben az időseknek és a gyerekeknek ajánlják föl a támogatá-
sukat. Ők 35 millió munkaórát dolgoztak valamely cél érdekében, ellenszolgál-
tatás nélkül. 
 
 Fontos tudni, azonban hogy a jogszabályok lehetővé teszik, hogy a civil 
szervezetnél önkéntes munkát végző embereknek bizonyos juttatásokat adja-
nak a szervezetek. Ilyen juttatások lehetnek az étkezési támogatás, az utazási 
költségtérítés, valamint képzési/továbbképzési költségek megtérítése stb, ám 
ezek minden esetben az adott önkéntes  tevékenység típusától függenek.  
 
 A közép-dunántúli régió minden település nagyon sok olyan szervezet 
van, aki önkénteseket vár, még ha nem is hirdeti azt folyamatosan. A megyei 
civil központok segítségével, vagy az interneten Ön is megtalálhatja ezeket az 
adatokat és kiválaszthatja azt a szervezetet, amely olyan tevékenységet végez, 
ami Önnek szimpatikus. Mindenképpen megér ez egy telefont, mert az önkén-
tes munka révén olyan tudásra, ismeretekre és élményekre tehet szert, amit 
egyébként semmi más módon nem lehet megszerezni. És persze „mellesleg” 
helyi értéket teremt a közösség számára.   

ÖNKÉNTES KÖZPONT VESZPRÉMBEN 
Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület  

8200 – Veszprém, Kossuth u. 1. 2/2. Levélcím: 8201 – Veszprém, Pf. 222.   
e-mail:csalan@csalan.hu  Tel: 88-578-390, 88-443-450  
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Echo Network 2007 
 
A kilencvenes évek változásai jelentős átrendeződést hoztak a magyarországi társadalmi struktúrákban. Az új kihívásokkal, problémákkal szemben 
új életstratégiák fogalmazódtak meg, a megszokott magatartásformák átalakultak, újak keletkeztek, és a hétköznapi élet a legtöbb területen meg-
változott. Míg a posztszocialista átalakulás határozta meg a kilencvenes éveket Magyarországon, addig a mai társadalmi állapotok egy fokozatosan 
kialakuló, sajátos kelet-európai kapitalizmus jellegzetességeit mutatják. 
 
A közhasznú egyesületként működő Echo Oktatáskutató Műhely immár 10 éve dolgozik azon, hogy hozzájáruljon a társadalmi viszonyok feltárásá-
hoz és javításához. Ennek jegyében 1997-től több mint 110 kutatási program és 40 kisebb-nagyobb fejlesztő projekt valósult meg a műhely keretén 
belül. A kutatás és fejlesztés kettősségének hangsúlyozása igen lényeges, hiszen a kutatások társadalmi értékét éppen a hasznosíthatóságuk 
adja. 

• Demográfiai, katonaszociológiai és ifjúsági életmódkutató 
tudományos  kutatócsoportok, nemzetközi konferencia meg-
jelenés 

• Drogprevenciós, munkaerőpiaci és szociálpolitika alkalmazott 
kutatások 

• A posztszocialista civil szektor elemzése 
• Kutatásszervezés az Echo Research Centerben 
• Echo Kézikönyvtár működtetése  
• Tudományos kutatók és PhD hallgatók hosting programja 

• Településfejlesztési programok támogatása és szervezése 
• Bakonytérségi Vidékfejlesztési Központ működtetése Ácsteszéren 
• Helyi vidékfejlesztési munkacsoportok facilitálása 
• Ifjúsági szálláshely és kistérségi tudásközpontok fejlesztése  
• Akkreditált vidékfejlesztési továbbképzések szervezése 

• Helyi demokráciát erősítő komplex fejlesztési programok 
• Echo Oktatási Központ fenntartása 
• Generátor program az állami gondozott fiatalok  személyi-

ségfejlesztése és társadalmi integrációja érdekében 
• Interkulturális tanulást elősegítő nemzetközi csereprogra-

mok  és képzések szervezése 
• Az Echo Network önkéntes programjának koordinációja  

• Az iskolai egészségfejlesztő munka segítése 
• Quick Change néven kortárs-segítő hálózat működtetése és 

támogatása 
• A drogambulancia szakmai programjának előkészítése  
• Alba Droginformációs Rendszer fejlesztése 
• Back Spin program a szenvedélybetegek reintegrációjáért 

Ezen kettősség felismerése és gyakorlati alkalmazása mentén 
hozta létre az Echo Oktatáskutató Műhely 2001-ben az Agóra 
Vidékfejlesztési Alapítványt, 2003-ban az Echo Survey Szociológiai 
Kutatóintézetet, idén nyáron pedig Székesfehérvári Zöld Alma 
néven egészségfejlesztő alapítvány létrehozásáról döntött az egye-
sület közgyűlése. Közhasznú egyesületünk is megváltozott és 
megújult szervezeti keretek között, új arculattal Echo Innovációs 
Műhely néven folytatja idéntől tevékenységét. A név és a szerveze-
ti struktúra változása azonban nem jelenti a küldetésünk megválto-
zását. Éppen ellenkezőleg, ez a változás tette lehetővé, hogy szé-
lesítsük stratégiai partnereink körét, bővítsük munkatársaink szá-
mát, és hogy kilépjünk a nemzetközi porondra is. 
 
2006 szeptemberében új időszámítás kezdődött az Echo életében. 
Szervezeteink a hosszú távú stratégia részeként Echo Network 
néven kutató-fejlesztő nonprofit konzorciumi hálózatot alapítottak a 
programjaink hatékonyságának és szakmai színvonalának további 
erősítése érdekében.  
 

Echo Nonprofit Network 
8000 Székesfehérvár, Tobak u. 17.      www.echonetwork.hu  
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Kitekintő 
Egyre több cég keresi meg iskolaszövetkezeteket olyan 
jellegű munkalehetőséggel, melyet végzős diákokkal 
szeretnének elvégeztetni. Számukra ez lehetőséget biz-
tosít arra, hogy megismerjék a jövő diplomásait, illetve 
felmérjék szakmai képességeiket, tudásukat. Számos 
esetben előfordult, hogy a munkát elvégző diák tanul-
mányi végeztével az Őt diákmunkán foglalkoztató cég-
nél helyezkedett el. A cégek ez által megspórolják az 
álláshirdetések, a munkaerő válogatás költségeit, mert 
így nem egy önéletrajz alapján kell eldönteni, hogy 
igazán ki alkalmas az általuk kínált munkakör betölté-
sére. 

 

A kínált munkák széles skálája lehetővé teszi, hogy 
mindenki képzettségének, tanulmányainak megfelelő 
munkát vállaljon. Ezáltal a diákoknak lehetősége nyílik 
arra, hogy a szakképzésük által előírt "kötelező szakmai 
gyakorlatot" diákmunka vállalása által teljesítsék. Az 
iskolák által támogatott "gyakorlati helyeken" általában 
a diákok az elvégzett munka után semmilyen anyagi 
juttatásban nem részesülnek. A diákmunka vállalása 
során viszont a letöltött idő után a munkaszerződésben 
foglaltaknak megfelelően a diákot munkabér illeti meg. 

A mai generáció jelentős része az iskolaéveket 
nem tudja már teljes mértékben a tanulásnak 
szentelni. Egyre kevesebb azoknak a diákoknak a 
száma, akik kizárólag szülői támogatásból tudják 
az egyetemi, főiskolai tanulmányaikat finanszí-
rozni. Ezt a már egyre kevésbé biztosnak mon-
dott forrást egyre többen kénytelenek valamilyen 
módon kiegészíteni. Azok a diákok, akik diákhi-
telből próbálták megoldani költségeik finanszíro-
zását rádöbbentek, hogy milyen hosszú távú el-
kötelezettségnek vetették alá magukat. Ez nagy-
mértékben negatív irányba befolyásolja későbbi 
terveiket, életüket. 

Ezért egyre többen választják a tanulás melletti 
munkavállalást. Sajnos a munkaadók számára 
egy diák foglalkoztatása nem könnyű feladat, 
hiszen egy "kisegítő munkaerő" akár folyamatos, 
akár csak a nyári időszakra történő alkalmazása is 
tetemes költséget von maga után. A járulékos 
költségek megemelkedése nem minden munka-
adó számára vállalható teher ezért félő, hogy az 
idei nyáron is dolgozni kívánó diák még több 
visszaélésre számíthatnak. 

Erre kínál megoldást a diákmunka. A diákmunká-
kat kínáló Iskolaszövetkezetek megalakulásukkor 
elsődlegesen azt tűzték ki célul, hogy a diákok 
számára szervezett keretek közt biztosítsanak 
munkalehetőségeket. A kellemetlen helyzetek 
kiküszöbölése érdekében érdemes Iskolaszövet-
kezeten keresztül munkát vállalni. A Szövetkeze-
tek csak minőségi, leinformált munkákat ajánla-
nak, munkaszerződést kötnek a diákokkal, lebo-
nyolítják az adminisztratív feladatokat, és a leg-
fontosabb: az elvárásoknak megfelelő teljesítés 
esetén kezeskednek a munkabér kifizetéséről. 

A diákmunkával foglalkozó Iskolaszövetkezetek 
egész évben kínálnak munkalehetőséget, a mun-
kát kereső diákok számára. A széles munkakíná-
lat lehetővé teszi, hogy mindenki a saját igényé-
nek, szaktudásának megfelelő munkát vállaljon. 
A iskolaszövetkezetektnél munkát vállaló diákok 
többsége felismerte a diákmunka által biztosított 
tapasztalatszerzési lehetőséget. Az a szakmai 
tapasztalat, amely a diploma után a jól fizető állás 
alapkövetelménye, nem csak a tanulmányaik be-
fejezése után a sikeres vizsgatétel követően sze-
rezhető meg, hanem a tanulmányaik folytatása 
közben is. 

Forrás: http://www.educafe.hu 
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Az Echo Network tagjaként működő 
Zöld Alma Egészségfejlesztő Ala-
pítvány lakásotthon programja a 
Fejér Megyei Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum támogatásával va-
lósult meg 2006-2007-ben. A meg-
valósítás során együttműködő part-
nerünk volt a Fejér Megyei Önkor-
mányzat Lakásotthon Hálózata, a 
KEF,  az Echo Innovációs Műhely, 
és a Bástya Gyermekvédelmi Egye-
sület 
 A program célja volt, hogy a 
lakásotthonokban kezelhetővé vál-
jon a szerhasználat okozta feszült-
ség, a fiatalok elinduljanak a válto-
zás irányába, motiváltak legyenek az 
aktív ifjúsági programokra, és be-
kapcsolódjanak az ifjúsági életbe, a 
nevelők megtanulják kezelni a játsz-
ma-helyzeteket, és urai tudjanak len-
ni maguknak és a kialakult helyzet-
nek, valamint készek legyenek egy-
séges teamet alkotva kezelni a ma-
gatartászavaros fiatalokat, és moti-
váltak legyen a programok generálá-
sára. 

 
Előkészületek 
A nyár folyamán elkezdtük toboroz-
ni azon fiatalokat, akik problémát 
jelentenek a Lakásotthoni hálózat-
ban, és számukra szerveztünk egy 
egyhetes tábort 2006 július 17-23-ig 
Ósükösdön. 12 fő vett részt a prog-
ramban, akik a sárbogárdi lakásott-
honokból kerültek ki. A tábor lebo-
nyolításában segítségünkre voltak a 
korosztály képviselői, a kortárs-
segítők, akik megkönnyítették a 
megszólítást, és a motivációt. Ezt 
követően augusztus végén (2006 
08.30.) felkerestük Sárbogárdon 
ezeket a fiatalokat, és egyfajta él-
ménybeszámoló címén beszélget-
tünk velük és játékokat játszottunk. 
 
Programok 
Októberben felkerestük Sárbogár-
don, Dégen és Velencén a lakásott-
honokban lakó fiatalokat és beszél-
gettünk velük a nevelőkkel. Október 
6-án Velencén, október 8-án Dégen 
folytatódott a motivációs játék a fia-
talokkal, valamint konzultáció a ne-
velőkkel, beleértve a nemzetközi 
ifjúsági programokról való tájékoz-

tatást. Minden helyszínen (Sárbogárd, Dég, Velence és Székesfehérvár) tartot-
tunk képzést a nevelők számára, konzultációs lehetőséget, tájékoztatást és szu-
pervíziót. 2007 január 6-án utószilveszteri bulit tartottunk Sárbogárdon, mely-
nek a szervezésébe és tervezésébe bevontuk a lakásotthonok lakóit, mely egyben 
egy tehetségkutató program is volt. Az előkészületek minden hét péntek dél-
utánján történtek  november és december hónap során szervezetünk kortárs-
segítőinek bevonásával.  
 A  Klub-könyvtárban került megrendezésre az a program, melyben 
oroszlán részt vállaltak a lakásotthonok lakói, és szervezetünk kortárs-segítői. A 
rendezvényen volt paprikás krumpli bográcsban, graffity, Capoeira, tűzzsonglő-
rök, hennázás, hastánc, és persze karaoki bajnokság. Nagy sikert aratott a ren-
dezvény, habár a helyi fiatalokat nem sikerült eléggé bevonni a programba, de 
első lépésnek jónak bizonyult. Remélhetően lesz folytatása, és a fiatalok kedvet 
kaptak hozzá. Dégen szintén egyeztetés, és szervezkedést követően formálódik 
egy ifjúsági nemzetközi program összeállítása, pályázat beadása, és a megvaló-
sítás. A pályázati program jelenleg majdnem kész, és a fiatalok készen állnak a 
megvalósításra. A pályázat beadási határideje folyamatos. 
Április 20-21-22 én került megrendezésre egy integrált 30 órás kortárs-segítő 
képzés, melynek egyik fontos célja a 18. életévét betöltött utógondozott fiatalok 
közösségbe és programokba való bevonása. 
 
További tervek és programok 
A program megvalósítása során kiderült számunkra is, hogy az egyéni esetkeze-
lés és konzultáció a lakásotthon lakóival csak abban az esetben lesz sikeres, ha 
kialakul egyfajta bizalom köztünk, és érezni fogja azt, hogy nem akarjuk meg-
változtatni, elfogadjuk olyannak, amilyen. Igyekeztünk olyan programokat kita-
lálni, ahol közösen kell gondolkodni, tele van aktivitással és kihívással, ahol 
partnerként szerepelünk egymással szemben és kialakulhat a nyílt kommuniká-
ció. Ezek a fiatalok már nem az első segítő beszélgetésen vannak túl, „látta 
őket” többször pszichológus és kialakult bennük egyfajta közömbösség a segítő 
szakmák iránt. Ettől függetlenül alkalomszerűen szereket használnak, céltalanul 
keresik a helyüket a rendszerben és sok esetben hasztalannak érzik magukat. A 
programokba részlegesen sikerült motiválnunk őket, kedvet kaptak az ifjúsági 
aktivitás iránt, kommunikáltak és konzultáltak az önkénteseinkkel és szorosabb 
kapcsolat alakult ki a segítői intézmény és a fiatalok között. A nevelők kompe-
tenciahatáraikat tekintve fejlődtek, újra átértékelték helyzetüket, segítséget kap-
tak az ifjúsági programokat illetően.  

Bemutatjuk a Zöld Alma  
lakásotthon programját 
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Ácsteszér 2008. augusztus 13-18 
 
Mi a dispusta? 
A disputa-szabályok alapján két csapat (3- 3 fő) vitatkozik 
formális keretek között, rendszerint előre megadott témá-
ról. A témát tételmondat formájában fogalmazzák meg. E 
tételmondatokban mindig ott rejlik a vita lehetősége, azaz 
vannak olyanok, akik egyetértenek vele, s olyanok is, akik 
nem. (pl. Árpád vezér rossz helyre vezette népét) A felké-
szülés során a csapatok összegyűjtik a tétel igazsága mel-
lett és ellen szóló érveket is, hiszen személyes meggyőző-
désük nem játszik szerepet abban, hogy állító vagy tagadó 
szerepben kell-e vitázniuk. A nézőpontváltással lehetőség 
nyílik arra, hogy az eltérő véleményeket is megismerjék. 
Megtanulják, hogy azonos dolgokról másként is lehet gon-
dolkodni, s megértik, hogy az övéktől eltérő vélemény mel-
lett is szólhatnak érvek. 
 Bíró irányítja a vita menetét, ő ügyel az időkeretek 
és a szabályok megtartására. Eldönti , melyik csapat érv-
rendszere logikusabb, melyik oldalon hangzottak el meg-
győzőbb érvek. Mindig megmondja, melyik csapat győzött, 
értékeli a csapatok teljesítményét. 
 A disputa nem csupán vitatkozás, hanem legalább 
annyira felkészülés is, azoknak a technikáknak a módsze-
res elsajátítása, amelyek segítségével a vita sikeresen 
folytatható, s amelyek egyben életre szóló technikák is. 
Sikeresebb vizsgázó, pályázó, tárgyalópartner és talán 
sikeresebb magánember is lehet az, aki ebben a játékos 
formában megtanulja, hogyan gyűjtse, rendszerezze és 
adja elő a szükséges ismereteket és érveket. Megtanít 
arra, hogy versenyhelyzetben sikeresen érvényesítsük ál-
láspontunkat. Ugyanakkor kritikai gondolkodásra nevel. 
Aki disputázott, már nem fogad el azonnal egy hangzatos-
nak tűnő állítást, hanem minden oldalról megvizsgálja azt. 

 

 
DISPUTA TÁBOR 

 
TÁRSADALMI TÉNYFELTÁRÓ TÁBOR 

 
Agárd 2008. augusztus 23-28 
 
Az Echo Innovációs Műhely 2008. agusztus 23-28 között  
olyan 2-3 fős fejér megyei középiskolás diákcsoportok-
nak szervezünk közös, 20 fős tábort melyek egy saját 
maguk által kiválasztott, a mai társadalmon belül, a saját 
korosztályuk számára problémát jelentő téma feldolgozá-
sára vállalkoznak. A táborban a probléma artikuláláshoz 
és feldolgozásához, a mini kutatómunkájukhoz szakmai 
segítséget nyújtunk. A munkákból a tábor végére egy 
rövid közös kiadványt is készítenek a résztvevő diákok. A 
tábor célja a fiatalok érdeklődésének felkeltése a helyi 
társadalmi problémák valamint a környezetükben lévő 
helyi társadalmi jelenségek iránt. 

Ízelítő a napi programokból 
 

Tábornyitás 
Önismereti, közösségépítő és ügyességi játékok 

A délelőtt során a problémák átbeszélése 
Internetes adatgyűjtés 

Este játékos előadás a tanulók bevonásával a társadalmi tények 
kényszerítő erejéről  

Szociálpszicológiai játékok 
Beszélgetés a társadalmi problémákról 

Dokumentumfilm vetítése egy kiválasztott társadalmi jelenségről 
Egész napos kirándulás egy fejér megyei roma közösségbe,  

ismerekedés a roma társadalom sajátosságaival  
Kerekasztal beszélgetés egy szociológussal 

Közös kiadvány tervezése  
Csoportok bemutatkozása, prezentációk  

Hazautazás 
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