Sajtóközlemény
„Legyen más a szenvedélyed! 2”- prevenciós program megvalósítása Heves megyében
A Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat az EFOP-.8.9-17-201700005 kódszámú „Legyen más a szenvedélyed! 2”- prevenciós program megvalósítása Heves megyében
címmel pályázatot nyújtott be. A projekt szerződött vissza nem térítendő támogatás összege
bruttó 149,28 millió Ft. a támogatás mértéke: 100%
A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló projekt keretén belül megvalósuló célok:
1. szemléletformáló és a prevenciós tevékenységgel kapcsolatos tudásbővítő előadások, felkészítések
szervezése a gyermekvédelmi szakellátásban dolgozók és a gyermekvédelmi szakellátásban részesülők
számára
2. Megelőzést segítő programok szervezése és megvalósítása a célcsoport számára, a kábítószerfogyasztás megelőzése és visszaszorítása érdekében
3. Kábítószer-fogyasztás negatív következményeinek bemutatását szolgáló események megvalósítása, és
ilyen tartalmú kiadványok készítése a célcsoport számára.
4. A szülők, vagy nevelőszülők, vagy gyermekvédelmi gyámok ismeretének bővítését célzó felkészítés a
drogfogyasztás veszélyeiről, a drogfogyasztás tüneteinek felismeréséről és kezeléséről
5. Drogprevenciós célú és életvezetési segítséget nyújtó képzések megvalósítása a gyermekvédelmi
szakellátásban dolgozók részére.

A projekt megkezdésének időpontja: 2018.január 1.
befejezésének időpontja: 2019. december 31.
A projekt célja: A projektet a Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi
Szakszolgálat és a Heves és Vidéke Bűnmegelőzési Alapítvány konzorciumi formában valósítja meg.
A projekt elsősorban a szerhasználat megelőzését és visszaszorítását célzó prevenciós
szemléletformáló programokból áll, amelyek megvalósítása hozzájárul a gyermekvédelmi
szakellátásban ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett gyermekek, utógondozói ellátásban
részesülő fiatal felnőttek szerhasználatának megelőzéséhez, visszaszorításához. A projekt tartalmaz
további speciális programokat is, amelyek hozzájárulnak a nevelőszülőknél nevelkedő gyermekek és
utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek vonatkozásában a nevelőszülői készségek
fejlesztéséhez, a szülők és családok bevonásával erősítik a családi rendszert, a nevelőszülők
szerepét.
Hangsúlyt kapnak a továbbképzések, felkészítések, amelyeken keresztül növelhető a nevelőszülői
hálózatokban, gyermekotthonokban, területi gyermekvédelmi szakszolgálatokban dolgozó
szakemberek szakmai tevékenységeinek hatékonysága. Az operatív szintű beavatkozásokat
módszertani fejlesztések egészítik ki: gyermekvédelmi ellátórendszer egyes ellátási formáihoz
kapcsolódó felmérések, kutatások, amelyek a szenvedélybetegség megelőzése érdekében az
ellátórendszer fenntartható, hatékony megelőzési rendszerének kialakítását segítik elő.
„A projektről bővebb információt a www.hmgyk.hu oldalon olvashatnak.”
További információ kérhető:
Szatainé Mandola Marianna - projektmenedzser
Elérhetőség 06/70-684-5833

