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elnöki beszáMoló

A Megálló Csoport történetében a 2014-es év a konszolidáció és az útkeresés évének tekinthető. 
Gazdasági szempontból elmondható, hogy egy nagyon nehéz, kihívásokkal teli éven vagyunk túl, de méltán 
nevezhető sikeresnek, hiszen az előző év financiális kríziséből úgy tűnik, elkezdtünk kilábalni.

A 2013-as év nehézségei természetesen nem maradtak nyom nélkül, rengeteg probléma gyűrűzött át az 
új évre, okozva nem kevés problémát. Stábunk személyi állományát is megviselte a dolog, de kértünk külső 
segítséget, így szupervízióval, illetve coach-tréninggel sikerült megőriznünk egységünket. A programok 
lassan, de biztosan újraépültek, klienseink köre egyre bővül.

Az év vége felé intézményvezető-váltást eszközöltünk, úgy éreztük, hogy a megújuló lehetőségek egy 
megújuló energiájú stábbal lovagolhatók meg leginkább. Magát a személyi váltást 2015 január 1-jére 
időzítettük, de az átállás már november-december során elkezdődött. Az új intézményvezető várható 
jövetele felbolygatta az "állóvizet", szakmai viták, feszültségek kerekedtek, melyek azonban inspiratívnak és 
motiválónak bizonyultak, így egy új fajta szakmai konjunktúrának lehettünk részesei.

Az intézményi ellenőrzéseken sikeresen megfeleltünk, a pályázati beszámolóinkat minden alkalommal 
elfogadták. Az Oktatási Programunk is töretlenül működött, kapcsolatunk a Belvárosi Tanodával még 
jobban megerősödött, sőt egy norvég pályázat keretében nagyon szoros szakmai együttműködésre is sor 
került.

Foglalkoztatási programunk zavartalanul működött tovább, ez remek bizonyítéka annak, hogy az intézmény 
stabil háttérrel rendelkezik mind szakmai, mind emberi oldalról, hiszen a megingások leghamarabb  
a védett munkahelyen dolgozók teljesítményében érhetők tettten.

Kiemelném az elterelési programunkat, mely olyan nagy népszerűségnek örvend, hogy lassan azon kell 
gondolkodnunk, hogy több csoportot is indítunk a hét több napján. Több helyről hallottuk vissza mind  
a BV, mind az érintettek részéről, hogy a Megálló Csoport ez irányú munkája nagyon megbízható és magas 
színvonalú.

Budapest, 2015.05.20.

Kathy Zsolt 
a Megálló Csoport Alapítvány kuratóriumának elnöke
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TeVékenységek 

Integrált formában működő szociális intézmény 

Az Intézmény nyitvatartási ideje alatt komplex szolgáltatásokat és programokat kínálunk. Klientúránk 
jelentős részére jellemző, hogy a nyitvatartási idő nagy részében, vagy akár teljes időtartalma alatt  
a házban tartózkodik, és részt vesz a programokon.
Integrált intézményünk lehetővé teszi, hogy a programjainkat akár anonim módon vegyék igénybe, 
elsődlegesen „drop-in” szolgáltatásainkat, úgy, mint pihenő-melegedő funkció, tisztálkodási-mosási 
lehetőségek. Ezek mellett, vagy ezzel párhuzamosan lehetőség van a nappali ellátás igénybe vételére és/
vagy a közösségi ellátás keretében működő programjaink, szolgáltatásaink igénybe vételére.
Az egyéni gondozási tervek elkészítésében, valamint a gondozási cél meghatározásában az Alapítvány 
multidiszciplináris team-je működik közre. A team-ben dolgozik pszichiáter-addiktológus szakorvos, klinikai 
szakpszichológus, addiktológiai konzultáns, szociális munkás, szakirányú szakmai végzettséggel rendelkező 
talpra állt szenvedélybeteg, felépülőben lévő szenvedélybeteg, képzőművész, valamint a zenében,  
a sportban és egyéb rekreációs tevékenységben képzett és járatos szakember is.

Engedélyezett férőhelyek száma: 50+40 fő

Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása 

Az alacsonyküszöbű szolgáltatás keretében a szenvedélybetegek és közvetlen környezetük minél szélesebb 
körű elérésére, fogadására és ellátására, valamint a szerhasználat és járulékos ártalmainak csökkentésére, 
továbbá a változás elindítására és segítésére, valamint az életvitelbeli változás ösztönzésére koncentráltunk.

A 2014-es évben 729 főt láttunk el.
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Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása 

A Megálló különlegessége és ereje az összetartó, folyamatos interakciókban élő közösségben rejlik.  
A nyitvatartási idő teljességében sorstársi segítésen alapuló közösség épül és működik. A segítők 
folyamatos, aktív jelenléte és a programok közötti informális terápiás helyzetek megélése nagyban 
kovácsolja és fejleszti a közösséget, erősíti az összetartozás élményét, valamint konkrét terápiás eszközzel 
is bír az egyén fejlődésében. Szakembereink mentorként egyéni konzultációkat, esetkezelést is végeznek, 
ezzel egészítve ki, tovább finomítva a közösségi- és csoport munka hatékonyságát, figyelemmel kísérve és 
segítve a tagok előbbre jutását.

A 2014-es évben 7 fő került be, 13 fő került ki és összesen 44 fő vette igénybe a Közösségi Ellátást.

Szenvedélybetegek Nappali Ellátása

Nappali ellátásunk lényege, hogy a saját otthonukban élő szenvedélybetegeknek lehetőséget biztosítunk 
a napközbeni benttartózkodásra, társas kapcsolatok kialakítására – szociális, egészségügyi, mentális 
állapotuknak megfelelő napi életritmust nyújtó – terápiás és közösségi szolgáltatásokban való részvételre. 

Legfontosabb elemek:

•	 rendszeres és sokrétű munka, 
•	 csoportterápia és közösségi tevékenységek, 
•	 intenzív napirend-szervezés, 
•	 rendszeresség, állandó jelzés és visszajelzés egymás felé, 
•	 valós felelősségvállalás, 
•	 alkotómunka, 
•	 együttműködés a társakkal, azok segítése, szolgálata, 
•	 az önérdek és általában véve az önzés háttérbe helyezése. 

 A 2014-es évben 15 fő került be, 12 fő került ki és összesen 55 fő vette igénybe a Nappali Ellátást. 
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Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás 

Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatási forma keretében kínálunk lehetőséget azon ellátottaink számára, akik 
már elértek egy bizonyos józansági/fejlődési szintet és célul tűzték ki a nyílt munkaerőpiaci reintegrációt. 
Az intézményen belül munkaviszonyt létesítünk velük és munkahelyi környezetben készítjük fel őket a 
“kinti világára”. E foglalkoztatási programunkban való részvétellel elsajátíthatják az önálló munkavégzéshez 
elengedhetetlenül szükséges készségeket, kompetenciákat (időkeretekhez alkalmazkodás, feladattudat, 
felelősségvállalás, számonkérési rendszerben működés, stb.). Az ellátott-munkavállalók az intézmény 
működését támogató tevékenységeket végzik, pl.: takarítás, recepció, irodai munka, gondnoki feladatok.

A 2014-es évben összesen  8 fő vett részt a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban, többnyire 6 és 8 órás 
munkaviszonyban. Közülük  2  az egész év során rendelkeztek munkaviszonnyal. A nemek szerinti megoszlás 
teljes mértékben kiegyenlített,  4 - 4  fő. Egy időben, átlagban  4-5  fő foglalkoztatott dolgozott az intézményben. 
Az év során összesen  5 (1 fő 2015.01.01-el)  fő került ki a nyílt munkaerőpiacra.

Oktatási program

A tanulás 2014-ben is szerves része volt a gondozási, fejlesztési folyamatnak. A tanulás-tanítás folyamat 
során konkrét tantárgy-pedagógiai munkán keresztül, valamint segítő beszélgetések révén igyekeztünk 
hozzájárulni a személyiség fejlődéséhez és változásához. 
A hivatalos tanuloi jogviszonyban állók mellett azokra a diákokra és jelentkezőkre is nyitottak voltunk, akik 
elsősorban a felzárkózás téren igényelték segítségünket. Az oktatási program jogi hátterét a Belvárosi 
Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola biztosította.

A 2014-es év során  10  fő volt tanulói jogviszonyban, ebből rendszeresen mintegy  10  fő járt be.
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Megelőző-felvilágosító szolgáltatás (elterelés)

A 2014-es évben az ellátásban lévők száma az előző évhez képest nőtt. A tárgyévben többen jöttek más 
szolgáltatoktól, részben a szolgáltatások működésének megszűnése miatt. Az elterelésben résztvevők 
vegyes életkorúak, jellemzően férfiak. A foglalkozások tematikája továbbra is igazodik a résztvevők 
szükségleteihez és igényeihez: egyéni életutak, tervek, célok, baráti kör, felelősség, munkavállalás 
nehézségei. 

A szolgáltatásban részesülő kliensek számának alakulása a 2014. évben:

Adott évben kezdte Előző évben kezdte
Össz.Adott évben 

igazolás
Adott évben 
megszakadt

Következő évre 
áthúzódik

Adott évben 
részigazolás

Adott évben 
igazolás

Adott évben 
megszakadt

34 23 52 2 24 3 138

A havi jelentések alapján elszámolt ellátási díjak a 2014. évben:

Ellátási esemény dátuma
Havi jelentések alapján  

elszámolt összeg
Kifizetett ellátási díj

január 182,000 Ft 182,000 Ft

február 258,000 Ft 258,000 Ft

március 340,000 Ft 340,000 Ft

április 366,000 Ft -

május 272,000 Ft -

június 424,000 Ft -

július 400,000 Ft -

augusztus 406,000 Ft -

szeptember 432,000 Ft -

október 334,000 Ft -

november 336,000 Ft -

december 370,000 Ft -

pótjelentés - -

2014. évre összesen 4,112,000 Ft 780,000 Ft
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Csoportélet

A csoportélet elsődleges célja és feladata, hogy a csoporttagok egymás támogatásával, tapasztalatok 
cseréjével, gondjaik és örömeik megosztásával átsegítsék egymást a hétköznapok nehézségein, valamint 
erősítsék kötődésüket és tudatosítsák egymásban a fejlődésük értékét és fontosságát. 
A csoportélet másik fontos eleme a szabadidő tudatos és kulturált eltöltését célzó tevékenységek 
biztosítása, amely a kezdetektől fogva az egyik legmarkánsabb stílusjegye a Megállónak. A külön  
a kliensek- és hozzátartozók számára működtetett csoportokat tapasztalati szakemberek és szakképzett 
munkatársak moderálták és irányították. 

Megálló terápiás csoport 
Heti 3x2 órában, látogatottsága 6-15 fő/csoport.

színházterápiás csoport
Heti 1x2 órában, látogatottság: 4-10 fő /csoport.

zeneterápiás csoport 
Heti 2x3 órában, látogatottság: 5-10 fő /csoport.

képzőművészeti csoport 
Heti 1x2 órában.

Mozgás-és testtudat tréning
Heti 1x2 órában, látogatottság: 7-9 fő/csoport.

Fotonoire fotókör 
Heti 2x2 órában, látogatottság: 5-10 fő/csoport.

Foglalkoztatási csoport 
Heti 1x2 órában, látogatottsága 15 fő/csoport.

 

Pszichodráma csoport
Kéthetente 1x3 órában, látogatottság: 5-10 fő/
csoport.

jóga csoport
Heti 4x2 órában, látogatottság: 8-15 fő/csoport.

rizikóterápiás csoport 
Alkalmanként, magyarországi és külföldi 
helyszíneken.

Foci csoport
Heti 1x2 órában, továbbá hazai és nemzetközi 
tornákon való részvétellel. Látogatottság: 6-10 fő/
csoport, alkalom.

Hozzátartozói csoport 
Heti 1x2 órában, látogatottság 4-8 fő/csoport.

női csoport 
Kéthetente 1x2 órában, látogatottság 5-9 fő/
csoport.
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PályázATok és ProjekTek

TáMoP-5.6.1.A-11/1-2011-0002 áTVálTó reintegrációs program 
fogvatartottaknak, szabadultaknak

A 2014-es év elején a több szervezet és szakma együttműködésével megvalósuló projekt befejező 
fázisát hajtottuk végre. Főbb tevékenységek: egyéni mentorrendszer, kompetencia fejlesztés, 
középiskolai tanulmányok, OKJ-s képzések (szakács, irodai asszisztens), félutas lakás program, célcsoport 
foglalkoztatása/munkában tartása (jobcoaching). Konzorciumi partnereink: Váltó-sáv Alapítvány, Fővárosi 
Büntetés-végrehajtási Intézet, Budapesti Fegyház és Börtön. Az elért célcsoport tagok száma: 40 fő, ebből 
a programba és a képzésbe bevontak száma 22 fő. A képzést sikeresen befejező személyek száma 17 fő. 
Munkához juttatott személyek aránya 50%. A 6 hónapon keresztül folyamatosan foglalkoztatottak aránya 
30%. A félutas lakásban elhelyezettek száma 8 fő.

kAb-FF-13-b-13819 Terápiás csoportfoglalkozások

Pályázati programunk egyik célja volt, hogy a mára már magas színvonalú művészetterápiás csoportjaink 
(zene, színház) működését folytassuk, tovább fejlesszük. A program futamideje alatt a csoportfoglalkozások 
a Megálló Pinceszínházban valósultak meg. Programunk másik célja futball és kalandterápiás programjaink 
működésének, fejlesztésének biztosítása volt hazai kalandterápiás alkalmak és rendszeres foci edzések 
szervezésével az Orczy kertben. A projektben összességében több mint 100 fiatal szenvedélybeteg vett 
részt, valamint hozzátartozóik közül is sokan megjelentek programjainkon.

kAb-FF-13-C-13951 oktatás

Projektünk keretében Speciális Oktatási Programunkhoz kaphattunk kiegészítő működési támogatást. 
A pályázati időszakban, 2013. szeptembertől 8 fő vett részt oktatási programunkban, ebből az állandóan 
bejáró átlag 8 fő volt, ez a korábbi évekhez képest jóval több, azaz a támogatási időszakban az oktatási 
program sokkal intenzívebbé vált. A 2013/2014-es tanévben a tanulók közül 2 fő érettségizett történelem 
és matematika tantárgyból, de tanulmányait egyikük sem fejezte még be. A támogatásból a 4 érettségi 
tantárgyat oktató tanáraink oktatói díját fedeztük. Az NCSSZI megtisztelő támogatását ezúton is 
szeretnénk megköszönni.
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kAb-Me-13-b-13980 Módszercsere, prevenció gyermekvédelmi 
intézményekben

A program során együttműködési lehetőséget és annak megvalósulási formáit kívántuk megmutatni az 
érintett gyermekotthon munkatársainak, lakóinak. 2014. január 1. és június 30. között a Cseppkő utcai 
Gyermekotthonban folytattunk módszertani cserét és drog-prevenciós munkát, ami olyan kiscsoportos 
beszélgetéseket jelentett, amely során a Megálló Csoport Alapítvány tapasztalati szakemberei (talpra 
állt szenvedélybeteg segítők) és néhány kliense úgynevezett megosztást tartottak a gyermekotthon 
szakembereinek, fiataloknak, figyelve azok életkor szerinti befogadóképességére.
A támogatásnak köszönhetően programunk, szemléletünk eljuthatott az érintett gyermekotthonok 
munkatársaihoz is, így megalapozva egy szakmai együttműködést, amiben kellő információval és saját 
élménnyel rendelkeznek a kollégák, hogy kérdéseikkel kihez fordulhatnak. A nevelők, gondozók részéről 
főleg azok a kérdések merültek fel, melyekre a hozzátartozók is keresik választ: mit tehetnek ők, hogyan 
védhetik meg a kamaszokat önmaguktól, hogyan lehet együttműködőbbé tenni őket.
A benyújtáskor tervezett egy intézményre vetített összlétszámot - 15 fő kamasz, és gyermekotthononként 
2 nevelő bevonását - a program során elértük.

kAb-FF-14-16755 oktatás

Az alapítvány legjellegzetesebb vonása, hogy képzett, ugyanakkor többségében tapasztalatinak mondható 
szakember igyekszik kiutat mutatni, segítséget nyújtani a felépülésben olyan szenvedélybetegeknek, akik 
valamilyen módon eljutottak arra a szintre, hogy legalább segítséget kérjenek.
Ily módon hitelességükhöz nem fér kétség, ez pedig a megtartó erő szempontjából nélkülözhetetlen egy 
olyan nappali ellátó rendszerben, ahol a napközben történő terápia után hétköznap esténként és hétvégén 
a kliensek házon kívül, eredeti környezetükbe visszakerülve néznek szembe démonaikkal.
Egy ilyen, napi küzdelmekkel tarkított, állandóan változó terápiás viszonyrendszerbe illeszkedik Speciális 
Oktatási programunk, melynek működését a 2014.07.01. és 2015.03.31. közötti időszakban az elnyert 
pályázatnak köszönhetjük.
A projekt során 2014. július-augusztusban a szeptemberi tanévkezdés előkészítése zajlott oktatóink 
segítségével, majd 2014 szeptemberétől 9 fő vett részt az oktatási programunkban, ebből az állandóan 
bejáró szintén átlag 9 fő volt. A 2014/2015-ös tanévben a tanulók közül sajnos egy fő sem érettségizett, 
2015-ben viszont 7 fő érettségijét tervezzük. A támogatásból az érettségi tantárgyak közül a magyar nyelv 
és irodalom és matematika tárgyakat oktató tanáraink díját fedeztük. 
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kAb-Me-14-16761 Prevenció

2014. április 1. és 2015. március 31. között hagyományainkhoz híven olyan gyermekvédelmi intézményeket 
kerestünk meg a drog-prevenciós foglalkozásunkkal, akikkel régóta szakmai együttműködésben vagyunk 
és tisztában vagyunk az általuk gondozott gyermekek és fiatalok veszélyeztetettségével, illetve esetenként 
érintettségével a droghasználat- vagy kipróbálás terén. A Cseppkő utcai Gyermekotthon, valamint a 
VIII. kerületi és a XVIII. kerületi Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat munkatársaival módszercserén 
alapuló csoportfoglalkozást valósítottunk meg. Ez azt jelenti, hogy egyrészt megismerkedtünk az általuk 
ez idáig alkalmazott drog-prevenciós módszerekkel, másrészt behoztuk a Megálló Csoport Alapítvány 
több mint másfél évtizede kidolgozott és működtetett speciális prevenciós technikáját, amely tapasztalati 
szakemberek (talpra állt szenvedélybeteg segítők) megosztására épül. 
A gyermekek és fiatalok (összesen 46 fő) mindhárom intézményben rendkívüli nyitottsággal és 
érdeklődéssel fogadtak bennünket, illetve magát a foglalkozást. Ennek olyan hosszú távú „hatása” is lehet, 
hogy a résztvevő fiatalok idővel bekapcsolódnak majd különböző programjainkba, például kalandterápiás 
utazásokra, vagy éppen a zene-, vagy színház-terápiás műhely munkájába. 

eMMi - 2014: Az új felépülési modell

Pályázatunk a gyakorlat, a képzés és a kutatás alappilléreire támaszkodva kívánt hozzájárulni a Nemzeti 
Drogellenes Stratégia (2013-2020) legfontosabb célkitűzéseihez, és egy család-fókuszú kezelési modell 
alapjainak megteremtéséhez.

ennek megfelelően, pályázatunk három fő komponense a következő volt:

1. Prevenciós célú sportfoglalkozások nemzetközi szervezetek közreműködésével: 
2014. május 26 - június 2. közötti időszakban részvétel az olaszországi Leccében sorra kerülő, nemzetközi 
futballterápiás sporteseményen. Alapítványunk 2002. óta vesz részt az európai terápiás közösségek által 
szervezett sporteseményeken, tavaly a lecce-i tornán első helyezést ért el a Megálló Csoport. A leccei 
szervezők 2014-ben is szeretettel várták az alapítvány 8 - 10 fős kispályás futballcsapatát. 

2. Kiadványok: 
•	 Az új felépülési modellt képviselő Dr. Kelemen Gábor professzor 60. születésnapi kötetének 

(„Felépülő közösségek”) kiadása a Pro Pannonia Kiadó segítségével  
•	 A gyakorlatot és a legfrissebb kutatási eredményeket, nemzetközi képzési modelleket bemutató 

kiadvány, a Szociális Szemle kiadása. 
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3. Tréning és szupervízió biztosítása a Megálló Csoport Alapítvány munkatársai számára:
Mindösszesen 40 órában; a PTE segítő foglalkozású hallgatói bevonásával 10 órában. 

•	 Kommunikációs-készségfejlesztő tréning a Megálló Csoport Alapítvány munkatársai számára kettős 
vezetéssel Budapesten 10 órában 8 fő részére.

•	 Pécsett, segítő hivatásra készülő egyetemi hallgatók bekapcsolódásával további 10 órában 12 fő 
egyetemi hallgató képzése.

•	 10 órás tréning: kooperatív humán fejlesztő módszerek  (5 órában a Megálló Csoport, 5 órában 
segítő foglalkozású egyetemi hallgatók számára).

•	 Csoportos szupervízió a Megálló Csoport Alapítvány szakemberei számára összesen 20 órában, Prof. 
Kelemen Gábor diplomás szupervizor és Márk Mónika szociális munkás, Ph.D. hallgató vezetésével.

A pályázat a Megálló Csoport számára nem várt sikerrel zárult, az elért eredmények, a szakmai és 
intézményi kapcsolatok terén megmutatkozott fejlődések nagymértékben járultak hozzá a résztvevők 
tapasztalatcseréjéhez, gördülékeny kommunikációjához.

Alapítványunk egy nehéz időszak vége felé kapott lehetőséget ettől a pályázattól, és határozottan állítható, 
hogy segítségével hatékonyabban, célirányosabban tudtunk újból erőt meríteni és szakmai-kollegiális 
kapcsolatainkat frissíteni, erősíteni, újraéleszteni. A pályázatban elért társintézmények, szakemberek óriási 
segítséget nyújtottak, elmondható, hogy az együttműködés során rengeteg friss energiát, tapasztalatot 
sikerült szerezni, ezeknek nagy hasznát vettük innovációs folyamatunk során.
Természetesen az intézmények közt kialakult szálak megmaradnak, tovább fejlődnek, mélyülnek. Későbbi 
projektek során egy-egy ilyen szakmai kapcsolat újabb rendkívüli eredményeket hozhat, így nyilvánvaló, 
hogy ezen pályázat eredményei jóval túlmutatnak önmagukon.

TáMoP-1.4.3-12/1-2012-0183 jövőgyár program, ahol a munka 
elkezdődik 

A 2014-es év végén a foglalkoztatási esély növelésének és biztosításának érdekében tervezett, és  
a munkaerőpiac szempontjából hátrányos helyzetű fiatalokat célzó támogatási és foglalkoztatási program 
előkészületi fázisát hajottuk végre.

A támogatási projekt során személyre szabott fejlesztési programot, munkaerő-piaci képzést, kétféle OKJ-s 
tanfolyam elvégzésének a lehetőségét és átfogó mentori támogatást kívánunk nyújtani Salgótarjánban. 
A támogató fejlesztést és a képzést sikeresen végzők számára – már a képzés alatt – minimum 6 hónapos 
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foglalkoztatással tervezünk. A foglalkoztatási esély biztosításának, illetve növelésének az érdekében,  
a fiatalokkal való munkával párhuzamosan a potenciális munkáltatók felkutatására, érzékenyítésére és  
a munkahelyi befogadás elősegítésére is koncentrálni kívánunk.

nCTA-2014-8168-b „nőként szabadon”

A Belvárosi Tanoda Alapítvánnyal konzorciumi partnerség keretében valósítjuk meg a „Nőként szabadon” 
(Free Women, NCTA-2014-8168-B) című projektet, amely 2014. november 1-én kezdődött a Norvég 
Civil Támogatási Alap támogatásával. A projekt fókuszában a női jogok és az esélyegyenlőség áll, mivel 
a résztvevő szervezetek munkatársai egyre növekvő számban találkoznak párkapcsolati vagy családon 
belüli erőszakot és/vagy szexuális bántalmazást, illetve on- és offline zaklatást elszenvedő fiatal nőkkel. 
November 10-én kezdtük meg a BTA munkatársai számára szervezett „érzékenyítő tréningek”, valamint 
a célcsoport számára ismeretbővítő- és női csoportok megtartását. Emellett folyamatos mentori 
támogatásban részesül három Megállós fiatal lány.2015-ben a projekt keretén belül Élő Könyvtár eseményt 
fogunk megvalósítani, amelynek szervezésében a Megálló csoport munkatársai aktívan részt vettek, 
felhasználva több mint 15 éves „élő könyvtáras” tapasztalataikat. 

Csk-PA-2014-003-V-06 és Csk-PA-2014-005-V-07 „Free style” 
flashmob

2014. november-december folyamán két projektet valósítottunk meg Csepelen, a CSK-PA-2014-
003-V-06 számú Csepeli „Free Style” és a CSK-PA-2014-005-V-07 számú „Free Style” flashmob projektet, 
mindkettőnek a DOMINÓ Alternatív Ifjúsági Klub és Tanoda adott helyszínt. Az előbbi projekt során 
összesen 21 alkalommal tartottunk drog-prevenciós és művészetterápiás foglalkozásokat a DOMINÓ 
Tanodában, a „Free Style” flashmobot pedig annak közelében, közterületen bonyolítottuk le. Mindkét 
projekt során olyan fiatalokkal dolgoztunk, akik veszélyeztetettek a különböző drogok kipróbálása, illetve 
a függővé válás terén.

bét élijahu budapesti zsidó Hitközség Páva utcai zsinagóga 
Templomkörzete: Drogprevenciós és stratégiai együttműködés

A zsidó iskolákban dolgozó, gyermekeket oktató és nevelő szakembereknek gyakran van igényük 
segítségre, támogatásra drog témában. A szerhasználat veszélyeztető hatása a tinédzserkorúakat fenyegeti 
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leginkább. A drogprevenció illetve -kezelés már nem ismeretlen terület, a tanárok számára sem. Ezt 
a típusú ellátási szükségletet, igényt szeretnénk a pályázat nyújtotta támogatással megvalósítani, vagyis 
olyan csoportos alkalmakat kínálni a zsidó oktatásban dolgozóknak, ahol a kérdéseiket, tapasztalataikat 
megoszthatják, a drogprevencióval kapcsolatos kihívásaikat átbeszélhetik felkészült szakembereink 
támogatásával. A többlépcsős prevenciós program végső célja, hogy a projekt tapasztalataiból építkezve 
más zsidó oktatási intézmények számára is jól használható drogstratégiai tervezetet dolgozzunk ki 
közösen a Bét Élijahu - BZSH Páva utcai Zsinagóga Templomkörzetének szakembereivel. A projekt 
előkészületi fázisában, 2014-ben a a drogstratégia elméleti előkészítése, valamint mindkét fél aktivistáinak/
munkatársainak a megismerkedése valósult meg. 

Nemzetközi projektek

iFj-gy-13-D-14248 Módszer- és tapasztalatcsere, helyszíni látogatás 
terápiásokkal szlovákiában és Moagyarországon

A projekt a Megálló Csoport és a Nádej-Reménység (szintén drogfüggőkkel foglalkozó szlovákiai magyar 
szervezet) módszercserés együttműködésére épült. A Nádej-Reménység kétnapos tanulmányúton, majd 
kétnapos workshopon vett részt a Megálló Csoport Alapítványnál 2014 márciusában. A projekt keretében 
megvalósult tanulmányút és workshop alkalmával részesévé vált a Megálló napi munkájának, lehetősége 
nyílt bekapcsolódni a rendszeres foglalkozásokba és megismerkedni az alkalmazott módszerekkel.
A Megálló szakértője ezt követően szintén két napos szakmai úton vett részt Szlovákiában a "Nadej" 
Reménység, bentlakásos Reszocializációs Intézetben. Az volt a cél, hogy "testközelből" megismerve és 
átélve figyelhessük meg a partnerünk munkáját. Mindemellett  alkalom nyílt megismerni a terápiásokat, 
és velük is beszélgetni, problémáikról és arról, hogy "mi" hogy szervezzük a terápiánkat otthon. Nagyon 
gyorsan eltelt a két nap, de 3 hét múlva a Megálló visszatérhetett a "Reménységbe" 8 fős csoportjával.

Tartalmas 3 napot töltöttünk  az intézetben. Érdekes volt megfigyelni a különbségeket és a 
hasonlóságokat. A Reménységben inkább idősebb terápiások vannak, míg nálunk inkább a fiatalabb 
szerhasználók fordulnak meg. A csoport részt vett a ház életében. Takarítottunk, besegítettünk a 
konyhán, sőt még kukoricát is morzsoltunk, ami nagy élmény volt a városi fiataloknak. A csoportokon 
együtt vettünk részt, és a 3. nap végén egy közös focival zártuk le ezt a remek látogatást. 

16

Megálló Csoport Alapítvány

2014SZAKMAI BESZÁMOLÓ



grundtvig: FinD yoUr oWn WAy

A 2013-ban a Lifelong Learning program keretén belül beadott és nyert „Find your own way” című (GR_
LP_2013_1055) Grundtvig, Felnőtt tanulási kapcsolatok) projektben partnerszervezetként vettünk részt 
2014-ben, az alábbi mobilitások valósultak meg eddig: 
2014. április 3-5. között kick-off  meeting zajlott a Megálló Házban, amely során a régi és új partnerekkel 
megterveztük a további mobilitások menetét. 2014. november 19-24. között az új projektpartnernél, a 
párizsi Le Vent Se Léve színházi közösségnél valósult meg a következő mobilitás , amelyen Kiss-Lukasik 
Tímea nemzetközi projekt koordinátor, valamint Hegyesi Orsolya felépült szenvedélybeteg foglalkoztatott 
képviselték a Megálló Csoportot. Egy színházi performance által mutatták be a partnereknek a 
Megállóban zajló színház-terápiás módszert, technikát. A meeting során a résztvevők bemutatták saját 
műhelymunkáikat, valamint megkezdték a 2015-ös granadai záró-esemény tervezését. 

erasmus+: eVs, európai önkéntes szolgálat

A 2013. augusztus 1-én kezdődő „Action! by EVS” (HU-21-74-2013-R1) projektünk keretében két 
hátrányos helyzetű lengyel fiatalt (Ewa Gniewecka és Julek Boguszewski) fogadtunk önkéntes szolgálatra 
egy évre, 2013. szeptember elejétől 2014. augusztus végéig. Az önkéntes tevékenységük túlnyomó része 
tehát 2014-ben zajlott, ezzel is gazdagítva a Megálló Csoport mindennapi programjait, hiszen a külföldi 
fiatalok aktív jelenléte ezúttal is segítette a Megálló fiataljait abban, hogy nyitottabbá váljanak a külföldiek 
felé, gyakorolják az idegen nyelven való kommunikációt, megismerhessenek más kultúrákat, illetve olyan 
lehetőségeket, amelyekkel ők maguk is élhetnek majd az Erasmus+ keretein belül, azaz belőlük is válhat még 
EVS önkéntes. 2014. március 31-én sikeresen lezártuk a HU-21-99-2012-R3 számú Önkéntes Megálló című 
projektet, amelyben egy lengyel (Eliza Fronczak) és egy török (Ceren Cetin) önkéntes vett részt. Közben 
az újabb beadott EVS pályázatunk is nyert („For Them With Them” 2014-2-HU02-KA105-000297), 
immáron az Erasmus+ Program KA1 keretén belül, így 2014. október elején újabb két önkéntes érkezett 
hozzánk egy évre, Mateusz Klosinski és Kuba Jacniacki. 2014. december 13-án zajlott az ez évi EVS Live! 
esemény a Kockában, amelyen a Megálló Csoport EVS önkéntesei, koordinátora és mentora is részt 
vettek. 
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MellékleT 

Fontosabb hazai és nemzetközi vonatkozású események

2014. január  27-én 15 fő belga kriminológus hallgató érkezett a Megállóba intézménylátogatásra, amely 
során a magyarországi, azon belül is a Megálló nappali-, közösségi-, és alacsonyküszöbű ellátásáról 
érdeklődtek.

2014. márc. 7-én zajlott Brüsszelben az Európai Bizottság Inclusion & Diversity Strategy 
kidolgozásának nemzetközi műhelye, amelyen Kiss-Lukasik Tímea képviselte a Megálló Csoportot. 
Az azóta elkészült stratégia az alábbi linken érhető el: http://ec.europa.eu/youth/library/reports/
inclusion-diversity-strategy_en.pdf

2014. május 2-án a Megálló Ház adott helyszínt a 21. Színház a nevelésért Egyesület és a Színház Megálló 
közös színház tréningjének, amely a korábban sikeresen megvalósult ÉNEM projekt folytatása. A 
projektben az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának hallgatói, tanszékvezetője (Dr. Novák 
Géza Máté), valamint a Megálló munkatársai és terápiás fiataljai vettek részt, előadásukat 2014. május 
8-án mutatták be az ELTE BGGYK-n, nagy sikerrel. 2014. július 21-25. között Mórahalomra utaztak egy 
alkotótáborba, szeptember 21-én nyilvános főpróbát tartottak a Megállóban, majd szeptember 26-án 
felléptek az ELTE BGGYK ecseri úti épületében. 

2014. május 24-én részt vettünk az NCSSZI Erasmus+ Ifjúsági Programiroda által szervezett Európai 
Piknik rendezvényen.

2014. június 26-án intézménylátogatók érkeztek a Megállóba egy egri büntetés-végrehajtási intézményből, 
akik főként a terápiás programunk felől érdeklődtek.  

2014. július 3-án Szert Károly fotográfus, művészetterapeuta (a Megálló Foto Noire műhelyének vezetője) 
meghívására stáb-napot tartottunk Budajenőn.
2014. augusztus 17-én a Sziget Fesztiválon a Civil Szigeten lévő Élő Könyvtárban a Megálló Csoport 
is képviseltette magát, egy „Volt drogos” élő könyvvel, akit folyamatosan kikölcsönöztek, nagy volt az 
érdeklődés iránta. 

2014. augusztus 25-31. között Kiss-Lukasik Tímea részt vett a Let’s talk about Future Training Course 
(2014-2-PL01-KA105-003087) eseményen Lengyelországban, amely során a résztvevők kipróbálhattak 

18

Megálló Csoport Alapítvány

2014SZAKMAI BESZÁMOLÓ



egy kalandterápiás elemeket is alkalmazó programot azzal a céllal, hogy még hatékonyabban tudjanak 
megtervezni egy ifjúsági cserét, a saját célcsoportjainak speciális igényeit figyelembe véve. 2015-re 
tervezzük egy ilyen projekt megvalósítását, ahol a résztvevő fiatalok 8 fős hajókon lesznek elszállásolva 
egy héten keresztül, és megismerhetik a vitorlázás alapjait, amely igen intenzív és hatékony csapatépítő 
tevékenység is egyben. 

2014. szeptember 11-én norvég intézménylátogatók érkeztek (6 fő) a Megállóba az oslói Kirkens Bymisjon-
tól, amely egy evangélikus egyházi szervezet, főleg szenvedélybetegekkel és hajléktalanokkal foglalkozik. 
Másnap a látogatókkal közösen részt vettünk a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet által szervezett találkozón.
2014. december 2-4. között Kiss-Lukasik Tímea nemzetközi projekt koordinátor képviselte a Megálló 
Csoportot az Európai Bizottság támogatásával működő RAN (Radicalisation Awareness Network) Derad 
konferenciáján Varsóban. A fókuszban ezúttal a „terepen dolgozó” civil szervezetek deradikalizációs 
technikái, módszerei álltak, így a Megálló színház-terápiás műhelye is bemutatásra került, mint olyan 
csoport, amely segít a résztvevőknek elsajátítani kevésbé radikális véleménynyilvánítási technikákat, 
önkifejezést.  

2014. szeptember 13-án zajlott a Csepeli Ifjúsági Fesztivál, ahol a Megálló Csoport egy standdal vett részt, 
és igen sok szenvedélybetegségben veszélyeztetett, illetve már érintett fiatalnak nyújtott hiteles szakmai 
tájékoztatást, tanácsadást. 

2014. november 10-én megkezdődtek a Megálló munkatársai által tartott érzékenyítő tréningek a BTA-
nál, a Norvég Civil Alap támogatásával megvalósuló „Nőként Szabadon” projekt keretén belül, amelyben 
a Megálló konzorciumi partnerként vesz részt.
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