
PROGRAM TÉMÁJA: egészséges táplálkozás; tanórán kívüli fizikai aktivitás; testi egészség 

fejlesztése; lelki egészség fejlesztése; viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez vezető szerek 

fogyasztásának megelőzése 

PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HELYE: Alsópetény, Balassagyarmat, Bánk, Berkenye, 

Borsosberény, Dejtár, Diósjenő, Drégelypalánk, Érsekvadkert, Felsőpetény, Hont, Horpács, Ipolyvece, 

Kisecset, Keszeg, Kétbodony, Nagyoroszi, Nézsa, Nógrád, Nógrádsáp, Nőtincs, Legénd, Ősagárd, 

Patak, Pusztaberki, Rétság, Romhány, Szátok, Szendehely, Szente, Tereske, Tolmács 

PROGRAM TANÚSÍTVÁNYA ÉRVÉNYES: 2021. 10. 14. 

SZERVEZET NEVE: Nyugat- Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 

PROGRAM ELNEVEZÉSE: Palóc prevenciós Program – célzott beavatkozás a Nyugat-Nógrádi 

fiatalokért 

PROGRAM RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA:  

A Nógrád megyei kistelepülések évek óta a fennmaradásért küzdenek. A települések elnéptelenednek 

vagy legalábbis olyan demográfiai folyamatok vannak kilátásban, ha az 1950-es évek óta készült 

statisztikák tendenciáit vesszük alapul, amelyek a népsűrűség tendenciózus csökkenését mutatják. A 

fentiek mellett a térségben kiemelkedően magas a hátrányos helyzetű, roma lakosok száma, számos 

olyan település van a térségben, ahol arányuk meghaladja a 70 %-ot. A harmadik aspektus, amely a 

beavatkozás szükségességét megköveteli, a leszakadó rétegek bűnelkövetővé és szerhasználat függővé 

válásának veszélye. 

Célcsoportok: 

➢ A sérülékeny személyek és családjaik; a kábítószer probléma által veszélyeztetett fiatalok és 

hozzátartozóik 

➢ A prevencióval közvetlenül foglalkozó szakemberek, önkéntesek, kortárs segítők 

➢ Szülők, nevelőszülők, nevelő környezet 

➢ A függőnek nem minősülő, de annak korai jeleit mutató szerfogyasztó személyek 

➢ A prevencióval közvetlenül foglalkozó szakemberek, önkéntesek, kortárs segítők: 

kiemelten a kábítószer-probléma szempontjából érintett szakterületen dolgozó szakemberek 

➢ Lakóközösség, valamint a szerhasználat jelenségével kapcsolatba kerülő intézmények 

Program alappillérek: 

➢ Prevenciós tájékoztatás 

➢ Mentálhigiénés egészségfejlesztés 

➢ Közösségi kohézió erősítése 

➢ Szakmai együttműködések 

  



PROGRAM HOSSZA, JAVASOLT ÜTEMEZÉSE: 

8 féle programot tartalmaz a program: 

➢ Informatív prevenció – fórum/workshop, 8 alkalom 

➢ 100 hét a szermentes életért – 200 alkalom 

➢ SZERtelen ifjúság 

➢ SZEResd önmagad – egész napos programok 

➢ Együtt jobb – 50 alkalom 

➢ Nem a drogra, igen a sportra! – évente 1–1 alkalom 

➢ Családi szemléletformáló táborok – 3 napos tábor 

➢ Kortárssegítők képzése – 4 alkalom 

KOROSZTÁLY/ÉVFOLYAM: 6–22 év, 1–12. évfolyam 

CSOPORTLÉTSZÁM: programonként változó 

 


