
PROGRAM TÉMÁJA: drogprevenció 

PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HELYE: Nyíregyháza közigazgatási területén belül 

PROGRAM TANÚSÍTVÁNYA ÉRVÉNYES: 2021. 06. 27. 

SZERVEZET NEVE: ADELANTE ALAPÍTVÁNY 

SZERVEZET CÍME: 4400 Nyíregyháza, Vécsey utca 24. 

KAPCSOLATTARTÓ neve és elérhetősége: Balogh Anikó, +36 30 228 5440, adelantecom@gmail.com 

PROGRAM ELNEVEZÉSE: EgySzerEgy – drogprevenció középiskolás fiatalok számára (jelenleg online 

formában, később igény és lehetőség szerint személyesen is) 

PROGRAM RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA:  

Célzott prevenciós programunkkal azokat az egyéneket, csoportokat, közösségéket kívánjuk elérni, 

akik valamilyen sajátosság miatt a pszichoaktív szerhasználat és viselkedési addikciók szempontjából 

veszélyeztetettnek tekinthetők. Programunkban eddig olyan veszélyeztetettségi szempontok alapján 

kerültek be, mint: szerhasználat, pszichiátriai megbetegedés a családban, alacsony szocio-ökonómiai 

státusz, marginalizált, szegregált helyzet, lakókörnyezet, alacsony társadalmi státusz, nevelőszülős 

családok, etnikai (roma) hátrány. Programunk átfogó célja a drogok kipróbálásának és droghasználat 

kialakulásának megelőzése, droghasználat kialakulásában szerepet játszó sajátosságok azonosítása és 

kockázatok csökkentése, szükségletek feltárása, segítségnyújtás, delegálás, címkézés mérséklése, 

ártalomcsökkentés, szociális kirekesztés csökkentése.  Programunk színterei: középfokú oktatási 

intézmények, kollégiumok, elsősorban azon iskolák, melyekben nagyobb mértékű a problémás vagy 

deviáns viselkedés, magatartás előfordulása, illetve  gyakori az osztályismétlések száma, szerhasználati 

problémák jelennek meg az intézményben. 

Prevenciós programunk meghatározott tematika szerint, rendszeres időközönként, interaktív, zárt, 

csoportfoglalkozások keretében működik. Cél az életkori, szociális, etnikai státuszból fakadó 

problémák azonosítása, szükségletek megfogalmazása, a maladaptív viselkedések csökkentése, 

szociális, kommunikáció, életvezetési készségek fejlesztése, érzelmi nevelés, értékközvetítés, önismere 

igény felkeltése. Közvetett cél a droghasználattal kapcsolatos attitűdváltozás elősegítése, a 

droghasználat egyéni motiváció megismerési igényének felkeltése. 

A programban történő információnyújtás elsősorban a drogokkal, droghasználattal kapcsolatos téves 

hiedelmek tisztázásra, valamint az aktualitásokról való tájékoztatásokra irányulnak. Fontosnak tartjuk 

a fiatalok szerhasználattal kapcsolatos saját és kortársak tapasztalatainak megismerését és 

véleményük közös megbeszélését. 

PROGRAM HOSSZA: 

Teljes hossza: minimum 16 – maximum 20 tanóra (16–20 x 45 perc) 

Javasolt ütemezés: 8 alkalommal 2 x 45 perc (90 perc/alkalom) + utánkövetés vagy  

  4 alkalommal 4 x 45 perc (180 perc/alkalom) + utánkövetés  

KOROSZTÁLY/ÉVFOLYAM: 12–22 év 

CSOPORTLÉTSZÁM: legfeljebb 12 fő 
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