
 
 

2+ Családcentrum 
és ifjúsági program a Miskolci Kistérségben  

 

 

A program röviden 
 
2+ Családcentrum és ifjúsági program a Miskolci Kistérségben címmel (TÁMOP 5.5.1.B-
11/2-2011-0149) valósította meg programját a Humán Integra Társadalmi Beilleszkedést 
Segítő Regionális Alapítvány. A konzorciumban megvalósuló program (konzorciumi partner 
az Ökostart Alapítvány) célja az volt, hogy a hagyományosan klasszikus értékrenden alapuló 
család- és gyermekbarát attitűdöt megerősítse a gyermekvállalás és családalapítás előtt álló 
fiatalokban, illetve a családokban. A program workshopok, előadások és tanácsadások 
formájában járult hozzá ahhoz, hogy a családokat érintő különböző kihívásokra megfelelő 
megoldások születhessenek, mint pl.: a gyermekvállalás és munkavállalás összehangolása, 
családon belüli konfliktusok kezelése, párválasztás, családi értékek változása, pénzkímélő 
szolgáltatási hálózat létrehozása (szívesség-csere program), álláskeresés és fiatalok 
számára tartott főzőtanfolyam. A program keretében megvalósult programok célcsoportját 
házasság, családalapítás előtt álló fiatalok (középiskolások és egyetemisták), továbbá már 
családban élő felnőttek alkották. A különböző programelemeken összesen közel 1500 fő vett 
részt.  
A projekt 2012. április 01-én indult és 2013. október 15-én fejeződött be. 

 

 

 

I. Kik is vagyunk? 
 

 
A projekt főpályázója a Humán Integra Társadalmi Beilleszkedést Segítő Regionális 
Alapítvány magánkezdeményezés eredményeként jött létre 2001. évben azzal a céllal, hogy 
az önhibájukon kívül a társadalom perifériájára került személyek, csoportok társadalomba 
történő reintegrációját elősegítse. Az alapítvány munkatársai több éve a civil szférában is 
tanácsadóként közreműködő szakemberek, akik a kitűzött célok megvalósulását tudásukkal 
és tapasztalataikkal segítik. 
Az Alapítvány családi, ifjúsági, gyermekvédelmi területen az alábbi programokat valósította 
meg: 
- „ Milyen jogon? Gyermekjogon” – címmel gyerekjogi víkendet szerveztünk a B.A.Z 
megyében gyermekotthonokban és lakásotthonokban élő gyermekek és fiatalok, valamint a 
velük foglalkozó gyermekvédelmi szakemberek számára, akiknek érdeklődését sikerült 
felkelteni a gyermeki jogok biztosabb ismerete és hatékonyabb megvalósulása iránt.  
- A Miskolci Gyermekvédelmi Központ Gyermekjóléti Szolgálatával együttműködve – olyan 
klubfoglalkozásokat, rendezvényeket szervez, működtet, ahol a 10-18 éves korosztálynak 
biztosítunk pénteken és szombat délutánonként, valamint az iskolai szünetek idején, 
munkanapokon délután kulturált szabadidő eltöltési lehetőségeket és közösségi 
programokat. 
- Nyaranta megszervezzük a két hetes Ficánkoló napközis gyermektábort. A tábor témája a 
családi és bibliai értékek hangsúlyozása. A táborban 6-14 év közötti, 70 gyermek veszt részt 



évről-évre, elsősorban olyan családok csemetéi, akik az egyéb táborozási és nyaralási 
lehetőségeket anyagi okok miatt nem tudják igénybe venni.  
- 2012. évben elnyert Civil szervezetek infrastrukturális fejlesztése címmel „Segélypont”- 
Tanácsadó és közösségi központ Diósgyőrben ÉMOP 3.3.1.11-2011-0014 sz. projekt 
keretében lehetőségünk volt alapítványunk részére iroda és foglalkoztató helyiségeket 
kialakítani, melyekben családmentori tevékenység, korrepetálás, tanórán kívüli foglalkozás, 
közösségi programok valósulhatnak meg. 
 
A fenti programok mellett segítjük a megyénkben működő civil szervezeteket is. „Mobil” civil 
szolgáltató tevékenységünk révén számos településen a civil társadalmat erősítő, 
szervezetek működését, fejlődését segítő, olyan önkéntes civil csoportokat alakítottunk ki, 
akik tovább segítik, informálják a térség civil szervezeteit és azok között együttműködéseket 
generálnak. Ennek érdekében információs napokat szerveztünk, olyan formában, hogy mobil 
civilirodát vittünk vidékre, kis településekre és rendszeres tanácsadással kombinálva, „jó 
gyakorlatok” megismertetését célzó műhelytalálkozókat szerveztünk, valamint folyamatos 
tanácsadással (személyes, telefonos, és e-mail-ben) segítettük a térségek civil szervezeteit, 
magánszemélyeit. 
 

 

A konzorciumi partner bemutatása 
 

 
Az Ökostart Alapítvány 2010-ben jött létre, vezető munkatársai és kuratórium elnöke viszont 
több mint tízéves tapasztalattal bír  nonprofit és az oktatási területen. Fő célkitűzésük a jövő 
generációjának nevelésében, tehetséggondozásában, felzárkóztatásában való aktív 
részvétel, figyelemmel a környezeti értékek megőrzésére is. 
Az „öko” görög szó eredeti jelentése ház, tágabb értelemben otthon. Így az alapító a 
szervezet létrehozásakor a szó jelentéséhez hűen nem egy kizárólagosan „zöld” 
kezdeményezést kívánt létrehozni, hanem egy olyan szervezetet, amely olyan funkciót tölt 
be a gyermekek, és arra rászorulók életében - átvitt értelemben -, mint egy menedék, otthon, 
ház, amely magában foglalja a gondoskodást, védelmet és mindazt a pozitív tartalmat, amit 
maga az otthon nyújt. 

 

II. Mi volt a pályázat célja?  
 
 
A házasságot, gyermekvállalást, és a tágabb értelemben vett családot is a zsidó-keresztény 
kultúrkörben, mint az élet egyik legfontosabb értékét tartotta számon minden ember. Az 
európai kontinensen minden halandó számára évezredeken át a legtermészetesebb dolog, 
maga az élet velejárója volt, hogy a fiatalok felnőttkorba lépésükkel megházasodnak, majd a 
gyermekvállalásra, mint Isten ajándékára tekintenek. 
A második világháború után hazánk speciális helyzetbe került, hiszen kötelező eszme lett a 
kommunista, ateista világkép, melynek részeként számos hagyományos családi érték 
háttérbe szorult, a gyermeknevelés intézményesítése, a nők kötelező munkavégzése pedig 
szétrombolta az addig jól működő klasszikus családmodellt. 
A fiatalok családalapítási készségét, monogám életmód felé való elkötelezettségét tovább 
rombolta a nyugatról hozzánk is beszivárgott szexuális forradalom. 
 
A Humán Integra Alapítvány az Ökostart Alapítvány segítségével konzorciumi partnerségben   
és jelen pályázat keretei között  azt tűzte ki célul, hogy a hagyományos klasszikus 
keresztény értékrend alapján álló család- és gyermekbarát attitűdöt megerősítse/vagy 
létrehozza a családosokban, és a gyermekvállalás és családalapítás előtt álló fiatalokban 
modern, közérthető és társadalombarát kommunikációs nyelven. 
 
 
 
 
 
 
 



III. Milyen módon értük el céljainkat? 
 

 
A pályázat keretében egy ún. „Család-centrumot” hoztunk létre Miskolcon, a diósgyőri 
városrészben, Fürdő utca 15. szám alatt, amely a kistérségi településeken lakókat is 
befogadta, és amely az alábbi szolgáltatásokat nyújtotta: 
 

1. Ügyfélfogadás és tanácsadás házassági, gyermekvállalási és a családokat érintő 
különböző problémák kezelése céljából. A tanácsadások a következő tématerületeket 
érintették:  

a. pályaválasztási tanácsadás fiataloknak, avagy melyik  a számomra 
legmegfelelőbb szakma? 

b. álláskeresési tanácsadás, hogyan találhatom meg a végzettségemnek 
megfelelő állást? 

c. jogi tanácsadás, a családokat érintő különféle jogi kérdések megválaszolása. 
d. mediáció – konfliktuskezelés modern eszközökkel, családi konfliktusok 

kezelése 
e. forrásteremtés, vállalkozások létrehozása, hogyan tudok bevonni külső 

forrásokat jövedelemteremtő tevékenységembe? 
f. életvezetési, mentálhigiénés tanácsadás. 

 
A tanácsadói fogadó órák heti rendszerességgel, az adott téma szakértőinek bevonásával 
zajlottak a Családcentrumban. A személyes konzultációkon összesen 550 fő vett részt. A 
legnagyobb igény a jogi tanácsadásra mutatkozott, az ingyenes ügyvédi segítség a 
legkülönbözőbb jogi témákat érintette. (Öröklési ügyek, adózási kérdések, ingatlan vásárlás, 
gyermektartás.) Jelentős volt a forrásteremtési tanácsadás igénybevétele is, vállalkozók és 
leendő vállalkozók, valamint civil szervezetek kértek segítséget pályázati lehetőségeik 
feltérképezéséhez.    
 

2. Workshopok, műhelyfoglalkozások családalapítás előtt állóknak, és gyakorló 
szülőknek a Családcentrumban a következő témákban: 

a. Pályaválasztást elősegítő foglalkozások 12-18 éveseknek – amely 
programokon játékos feladatok segítségével tettek szert  nagyobb önismeretre 
a résztvevő fiatalok. A programon belül pályaválasztást elősegítő 
információkhoz jutottak, melyen túl megismerkedhettek például az 
önkéntesség különböző formáival, és gyakornoki lehetőségekkel.  

 

   
  
 



 
 
 

b. Gyermekgondozás utáni munkába állást elősegítő foglalkozás – amely 
keretében gyakorló HR menedzser inspiratív módon osztotta meg gyakorlati 
tapasztalatait a résztvevőkkel, emellett önéletrajz készítésével kapcsolatban, 
hasznos tanácsokat adott állásinterjún való megjelenéshez és felkészüléshez 
is. A foglalkozásokon bemutatásra kerültek a munkáltatókat jellemző 
leggyakoribb általános elvárások, és megismerhették a résztvevők a 
Munkatörvénykönyve legújabb módosításait, valamint tájékozódhattak arról, 
hogy – amennyiben hátrányos megkülönböztetést tapasztalnak személyükkel 
kapcsolatban, hová fordulhatnak segítségért. 

 

 
 
 

c. Főzőtanfolyam fiataloknak – szakács és cukrász végzettségű szakember 
vezetésével olyan  ételek elkészítésére nyílt lehetőséga részt vevő fiatalok 
számára, mint ünnepi ételek, takarékos (spórolós) ebédek, fiatalok kedvencei 
(pl. hamburger), de megismerkedhettek   nagymamáink korabeli finomságok 
receptjeivel (pl.: kakaós-csiga), valamint ünnepi torták, sütemények és befőttek 
is készültek. 

 
 



d. A forrásteremtés foglalkozáson résztvevők tájékozódhattak az USZT valamint 
az UMVP pályázati lehetőségeivel és a pályázatok beadásának általános 
szabályaival, követelményeivel.   

 
e. Társválasztást segítő foglalkozás sorozat,  18-25 év közötti  korosztály 

számára nyújtott gyakorlati tanácsokat játékos feladatok útján a 
párválasztáshoz. Többek között házasságra felkészítő, és a tudatos 
kapcsolatépítést elősegítő foglalkozások valósultak meg. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

f. Családi konfliktusok kezelése műhelyfoglalkozások családban élő felnőtteknek, 
fiatal házasoknak számára nyújtott informális módon, játékos feladatok 
felhasználásával segítséget,  hogy könnyebben megértsük a másikat, 
megtanuljuk kezelni a különbözőséget, és az indulatok kinyilvánítása helyett a 
problémát megoldó kommunikációs technikák valósulhassanak meg az emberi 
kapcsolatokban.  

 
g. Gyermeknevelés a kisgyermek kortól a kamasz korig – amely keretében 

pedagógiai és teológiai végzettséggel rendelkező többgyermekes gyakorló 
szülők mondhatták el tapasztalataikat mások számára is használható módon. 
A beszélgetések során bemutatásra kerültek a különböző családmodellek, 
azok változása az elmúlt évszázadokban és napjainkban. A résztvevők 
megismerkedhettek a különböző gyermeknevelési stílusokkal, és minden 
alkalommal lehetőség nyílt kérdések feltevésére, illetve megválaszolására. 

 
A Családcentrum foglalkozásai során gyermekfelügyeletet biztosítottunk a kisgyermekkel 
érkező szülők számára. 
 

 
 
 



 

 
 
 
 

3. Párválasztást és családalapítást segítő program 16-18 éves korosztálynak 
Miskolc Város kollégiumaiban (Karacs Teréz Leánykollégium, Petőfi Sándor 
Fiúkollégium, Szemere Bertalan Kollégium, Teleki Tehetséggondozó Kollégium) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
A foglalkozás tematika szerint az alábbi három nagy témakör kapcsán 
csoportjátékokat játszottak a résztvevők: 
 
1) Önismeret – értékrend (pl. a dominancia, együttműködési készség, moralitás témái) 

2) Párválasztás szempontjai (pl. a tudatos döntés témája) 
3) Párkapcsolati konfliktuskezelés (ezen belül a válás és gyermekvállalás témái).  
 

Egy-egy játék után mindig rövid megbeszélés következett, mely során a trénerek 
irányításával közösen dolgozta fel a csoport az adott témakört és a játék során 
tapasztaltakat. 
 
Minden csoporttal kapcsolatban határozottan elmondható, hogy a harmadik-negyedik 
alkalommal megtartott foglalkozás alkalmával megnyíltak a fiatalok és a beszélgetések 
során saját életükben felmerülő családi – párkapcsolati - magánéleti kérdéseket őszintén 
feltettek. Bizalmi kapcsolat alakult ki a trénerek és a csoport tagjai között és a fiatalok 
többször kifejezték azt, hogy erről a témáról korábban nem tudtak felnőttel beszélgetni. 
Így a tréning hozadéka, hogy a párválasztással, jövő- és családtervezéssel kapcsolatban 
számos olyan kérdést sikerült átbeszélni, amelyek addig sok fiatal fejében tisztázatlanok 
voltak. 
A tréningek utolsó alkalmán a trénerek egy grafikus jellegű ábrán kérték, hogy a csoport 
tagjai anonim módon értékeljék a foglalkozás sorozat tartalmának hasznosságát és 
hangulatát. Mindkettő kapcsán a résztvevők 89-92 % között értékelték a tréninget. 
Mind három helyszínen - ahol teljes foglakozás sorozatot sikerült tartani - az igazgatók 
kifejezték, hogy a foglalkozások nagy hiányt pótolnak, a dákok részéről pozitív 
visszajelzést kaptak, és sajnos nem áll rendelkezésükre megfelelő saját szakember, aki 
ezt a témát fel tudná dolgozni a fiatalokkal. Kérték, hogy lehetőség szerint a jövőben 
folytatódjanak a foglalkozások. 
 
 
4. Konferencia középiskolai pedagógusok, osztályfőnökök részére 

 
„Kamaszok, ma” címmel szakmai konferenciát szervezett a konzorciumi partner Ökostart 
Alapítvány elsősorban középiskolai tanárok, osztályfőnökök, ifjúsági szakemberek 
részére. A konferencia megrendezésére 2013. április 11-én került sor az MTA Miskolci 
székházának dísztermében teltházzal – 103 fő írta alá a jelenléti ívet. Többen voltak, akik 
annak ellenére, hogy korábban nem regisztráltak, mégis eljöttek a rendezvényre. 
 
 



 
A konferencia előadásai az alábbi témákban hangzottak el: 
 

1.Tanulási zavarok: okok és megoldások címmel 
      Előadó: Dr. Gyarmathy Éva 

2. Kamaszkor körül címmel 
      Előadó: Dr. Vekerdy Tamás 

3. Fiatalok és drogok aktuálisan 
      Előadó: Dr. Zacher Gábor 
 
 
 

 
 
 
 

 

http://konferencia.okostart.hu/eloadok/#Dr_Gyarmathy_Eva
http://konferencia.okostart.hu/eloadok/#Dr_Vekerdy_Tamas
http://konferencia.okostart.hu/eloadok/#Dr_Zacher_Gabor


 
 
A konferencia előtt és a szünetekben az alapítvány ingyenes büfét biztosított a 
résztvevők számára, továbbá minden résztvevő „konferencia csomagot” kapott, amely 
konferencia füzetet, jegyzettömböt, mappát, tollat tartalmazott. 
 

4. Családalapítást segítő program – Fiatal felnőtt korosztály részére 
 

Az Ökostart Alapítvány „Ütközések – Világnézetek történelmi karamboljai” címmel öt 
részes előadás sorozatot hirdetett meg a Miskolci Egyetem Informatikai és 
Gépészmérnöki Karára. 
 
A sorozat teljes tematikája az alábbi volt: 
1. előadás: Francia forradalom kontra államegyház – dr. Kulcsár Árpád (történész, 
főiskolai docens) 
2. előadás: Világrendváltozás: a felvilágosodás és a tekintély - Pécsi Tibor (történész, a 
Holokauszt Múzeum munkatársa) 
3. előadás: Isten, házasság, szex, ahogy  Freud   látta - Huller Ervin (pszichológus, 
Börtönpszichológiai Társaság elnöke) 
4. előadás: Ahogy Marx  a családot megálmodta - Erdei L. Tamás (filozófus, publicista) 
5. előadás: A világ Darwin  után - Dr. Tóth Tibor  (Professzor Emeritusz) 
 
Az előadásokról videó felvételek készültek az Enter-Imprimer Kft. lebonyolításában. A 
körülbelül két-két órás videó anyagokat 30-30 perces kisfilm formátumba szerkesztette 
és készítette el a cég olyan minőségben, hogy Tv sugárzásra alkalmas legyen.  
A kisfilmek sugárzására az alapítvány előzetes megállapodást kötött a Miskolc Tv-vel, 
amely augusztusban minden előadást két alkalommal levetített délutáni magazin 
műsorának keretében. Az előadások a Miskolc Tv, valamint az alapítvány honlapján a 
mai napig megtekinthetőek a http://www.minap.hu/online/, és a http://www.okostart.hu/ 
oldalakon. 
 

   
 

http://www.minap.hu/online/
http://www.okostart.hu/


 
5. Családi napok szervezése 

 
A projekt keretében a kistérség területén élő családok negyedévente családi napon vehettek 
részt, amely során, mind a gyermekeknek, mind a felnőtteknek tartalmas, változatos 
programokat biztosítottunk. Közös főzésre, sportvetélkedőkre, csapatbajnokságokra, 
kézműves foglalkozásokra, játszóházra került sor a családi napokon. 
 
 

6. Cikksorozat Miskolci KOKTÉL Magazin keretében 
 

A családos anyák foglalkoztatását inspiráló és elősegítő cikksorozatot jelentettünk meg az 
alábbi témákban: 

1. Fókuszban a család 
2. Munka és család 
3. Családbarát munkahelyek 
4. Egy jó állás 
5. Álláskeresés nehézségei 
6. Támogatással könnyebb 
7. Vissza a munka világába 
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