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A Megálló egy közösségi tér elsősorban olyan fiataloknak,
akik valamilyen függőségi problémával küzdenek.

A PROJEKT

Egyének szintjén
Józanság tartós megtartásának igénye, mint cél;
„hasznos vagyok” érzés megtapasztalása.

A projekt hátrányos helyzetű magyar és lengyel fiatalokból,
főleg talpra állt szenvedélybetegekből álló önkéntesek
csoportjával valósult meg a lengyelországi Jurajska
sziklamászó régió erdeiben, turisztikai útvonalain. A fiatalok
–immáron józan életvitelük részeként, drogok nélkül, tiszta
fejjel- megtisztították ezeket a kirándulók által látogatott
helyeket, jó példát mutatva. A szemétből installációt készítettek,
amelyet a környék néhány önkormányzata előtt performance
keretében bemutattak, ezzel is népszerűsítve a programot.

Közösség szintjén

Célcsoport

Hosszú távú hatás, utóélet

Szenvedélybetegségből felépülő hátrányos helyzetű,
diszkriminációval szembesülő fiatalok.

Célok
„Tiszta fejjel a tiszta környezetért” tevékenykedni
egy környezetvédelmi önkéntes projektben, ezáltal
megtapasztalni mindkettő fontosságát: a józanságét és
a hasznos önkéntességét.

Partnerek
DOMIN Alapítvány, Lengyelország

Legfőbb programelemek/eszközök
• egész napos szabadban töltött tevékenység
• ismeretek elsajátítása a természetközelség által
• csapatmunka
• felelősségtudat-fejlesztés
• szolidaritás megtapasztalása
• szabadidőben élménypedagógiai programok (sziklamászás)

Innovatív elemek
• élménypedagógia sziklamászás által
• installációk készítése és bemutatása

A közös tisztaságon túlmutató közös célért folyó
hasznos munka megtapasztalása, szolidaritás
megismerése.

Szervezet szintjén
A csoportkohézió megerősödése a szervezet egyéb
tevékenységeiben is kamatozott, további csoportok
is aktívabban kezdtek működni (Színház Megálló,
Zörgőkör).
A résztvevő fiatalok 90%-a ezt a projektet tekintette
a tartósan józan élete alapkövének, egy fő hosszú távú
EVS-en is Lengyelországban vett részt és középfokú
lengyel nyelvvizsgát tett; a projekt megalapozta a
Megálló további sikeres EVS aktivitásait

HOGYAN JELENIK MEG A SZOLIDARITÁS
A PROJEKTBEN?

A résztvevők megtapasztalták, hogy a helyi (lengyel)
fiatalokkal szolidaritást vállalva fenntarthatóbb pozitív
változást érhettek el a projekt környezetében, illetve
érzékenyebbé és nyitottabbá váltak újabb szolidáris
tevékenységek iránt idehaza is.

A PROJEKT EHHEZ?

• érzékenyítés, attitűdformálás
• kompetencia-fejlesztés, felkészítés, megerősítés
• közösségformálás, integráció, társadalmi befogadás
• antidiszkrimináció (a korábban stigmatizált
fiatalok „bebizonyították”, hogy immáron jó ügyet
képviselnek)

INFORMÁCIÓ: WWW.MEGALLO.ORG
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