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A Projekt leírása:
A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központja 2009. január 1. és
2010. december 31. között valósította meg „HERKULES” c. projektjét. A megvalósításban 9
helyi szervezet vett részt együttműködő partnerként (Aba – Novák Kulturális Központ,
Esélyek Háza Szolnok, JNSZM Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon, Kamasz Tanya
Gyermek és Ifjúsági Egyesület, Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Szolnoki Családok
Átmeneti Otthona, Szent – Györgyi Albert Általános Iskola, Széchenyi Körúti Általános
iskola Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, SZMJV Cigány Kisebbségi
Önkormányzat, Újvárosi Általános Iskola – jelenleg Szent Tamás Görög Katolikus Általános
Iskola) és azon települések önkormányzatai, ahonnan a célcsoport tagjait toboroztuk.
A szervezetekkel kötött együttműködési megállapodások konkrét feladatként a projektbe való
toborzás segítését és a projekt szakmai megvalósulásának támogatását rögzítették, hosszú távú
célként azonban a szervezetek együttműködése, hálózatépítés szerepelt a célcsoport
szükségleteinek kielégítésére illetve a szakemberek célcsoporttal történő mindennapi
munkájának összehangolása, segítése céljából.
A célcsoport toborzása – bevonása a Gyermekjóléti Szolgálat ellátási területéről (Szolnok,
Tószeg, Tiszajenő, Tiszavárkony, Vezseny, Szászberek) történt, kiemelt figyelmet szentelve a
szegregációval fenyegetett településrészekre. Célként 80 gyermekkel és 30 családdal való
eredményes munkát jelöltünk meg, melyet az alábbi programelemek megvalósításán keresztül
sikerült elérnünk:
1. Szociális beilleszkedést segítő tréningek fiatalok részére (hetente 2X2 órában): ezek a
személyiség érését és a gyermek szocializációját elősegítő csoportos foglalkozások
voltak, melynek keretében a résztvevő gyerekek beilleszkedési nehézségeinek
csökkentésért, az adaptív viselkedési formáknak a kialakítását, annak beépülését,
önértékelésük javítását helyeztük előtérbe.

2. Tematikus elemeket tartalmazó csoportfoglalkozások tartása (hetente 2X2 órában): itt
alapvetően az életkori sajátosságokból adódó magatartási problémák, beilleszkedési
nehézségek és agressziókezelési problémák kezelésének segítését tűztük ki célul,
kihasználva a kortárssegítés és közösségépítés adta lehetőségeket.
3. Iskolarendszeren kívüli felzárkóztató program (hetente 2X2 órában): célunk a
tanuláshoz való viszony áthangolása volt, intenzív képességfejlesztő foglalkozások
keretében, melynek tartalmi elemei a tanulási szokások formálása, hatékony tanulási
módszerek alapjainak elsajátítása, a tanuláshoz szükséges alapképességek fejlesztése
és mindezen keresztül a közösségi magatartás formálása volt. Mindez segítette a
gyermekek iskolai megfelelését, hátrányaik kompenzálását.
4. 1 hetes tábor (2 alkalommal, nyáron): a program folyamatába illeszkedő, annak célját
erősítő programelem, mely segítette a csoportfoglalkozásokon elért eredmények
szinten tartását, ezen túlmenően teret adott a szabadidő strukturálásához, a
közösségépítéshez és hozzájárult a gyermekek szocializációjához.
A szülőknek szükség szerint családkonzultációt javasoltunk és családi délutánokon, családi
napon való részvételre invitáltuk. A családkonzultációk során a szülői szerepek erősítését,
családi konfliktusok megoldását céloztuk meg, a családtagok aktív részvételével. A családi
délután (10 alkalommal) és családi nap (1 alkalommal) rendezvényei a szülők és gyermekek
együttes részvételére épült, melyben közös foglalkozásokat szerveztünk. Ezekkel a
programokkal a családokban együtt töltött idő csökkenésének kompenzálását céloztuk meg,
melyben az egymásra való odafigyelés javítását, szociokulturális, kommunikációs – nevelési
minták közvetítését, a szülői – háztartási szerepek betöltésének javítását, a szocializációs
hiányok pótlását, a család társadalomba történő integrációjának segítését, értékek, normák
közvetítését támogattuk.
Valamennyi programot a célcsoport szükségletének megfelelő helyszínt választva
biztosítottuk. Így Szolnokon két helyszínen (Széchenyi lakótelep Zöld Ház, Újvárosi iskola),
valamint Tószegen és Tiszajenőn zajlottak a programok, míg a családkonzultációk a családok
otthonában történtek.
A célcsoporttal foglalkozó szakemberek számára 3 napos intenzív felkészítő szemináriumot
és havonta egy alkalommal további szemináriumokat tartottunk munkájuk hatékonyságának
növelése érdekében.
A projektet nyitó és zárórendezvény foglalta keretbe, ahol az elején terveinkről, a végén a
megvalósításról adtunk számot partnerszervezeteinknek és a szakembereknek. A célcsoport
munkáját és erőfeszítéseit, egy a programot lezáró rendezvény keretében (HERKULES avató)
ismertük el. A gyermekekkel, családokkal foglalkozó szakemberek számára a projekt időszak
alatt 4 fórumot szerveztünk, melyben a programmal kapcsolatos tapasztalatainkat osztottuk
meg.

