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ÖS  SZE FOG LA LÓ

Szak mai cso por tunk 1989 óta fog lal ko zik az if jú sá gi men tál hi gi é nés egész ség fej lesz tés sa já tos te -
rü le té vel, a kor társ se gí tés sel. En nek tá mo ga tá sá ra hoz tuk lét re 1997-ben, az el s! ma gyar or szá gi
kor társ se gí t! cso port bá zi sán a Kom pá nia Ala pít ványt, amely 2000 óta köz hasz nú szer ve zet.

Ál ta lá nos cé lunk a men tál hi gi é nés egész ség fej lesz tés, az ön is me re ti és kap cso la ti kul tú -
ra fej lesz té se, a fi a ta lok tár sa dal mi sze rep vál la lá sá nak el! se gí té se, az egész ség vi sel ke dés ter -
jesz té se, el s! sor ban kor társ kö zös sé gi el já rá sok fej lesz té se és al kal ma zá sa ré vén. Is ko lai és is -
ko lán tú li prog ram ja in kat szak irá nyú fel s! ok ta tás ban részt ve v! fi a ta lok köz re m" kö dé sé vel
va ló sít juk meg, spe ci á lis fel ké szí té sük re szer ve ze ten be lü li kép zést ala kí tot tunk ki. 
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Kép zé sünk 200 órás, gya kor lat ori en tált, mo dul rend sze r", a részt ve v! ket a kü lön fé le
hely szí ne ken meg va ló su ló pre ven ci ós if jú sá gi prog ra mok, el s! sor ban cso port fog lal ko zá sok
ve ze té sé re („kor társ ok ta tás ra”) ké szí ti fel. A kép zés ki ala kí tá sát egy részt a gya kor la ti ki hí vá -
sok, más részt a kor társ se gí t!k, va la mint ma gá nak a szer ve zet nek a szük ség le tei és le he t! sé -
gei ha tá roz ták meg. Az alap el gon do lás ar ra a fel is me rés re épül, hogy a kor társ se gí t!k élet -
hely ze tük, kom mu ni ká ci ós sa já tos sá ga ik ha son ló sá ga ré vén olyan fi a ta lo kat is el ér nek, akik
az in téz mé nyes el lá tás lá tó kö ré b!l ki es nek, vagy a ve lük va ló „ta lál ko zás” nem elég gé ha té -
kony. Mind eze ken túl, a se gí t! fog lal ko zás ra ké szü l! fi a ta lok szak mai, ön is me re ti és szo ci á -
lis ér dek l! dé sé nek az in téz mé nyes kép zé si for mák mel lett a ci vil szer ve ze tek újabb te ret nyit -
hat nak, s hoz zá já rul hat nak e fi a ta lok szak mai kom pe ten ci á i nak to váb bi er! sö dé sé hez. 

Kép zé sünk, va la mint a ka cso ló dó te rep mun ka a kor társ ha tá sok, a kor társ cso por tok ban rej -
l! több let le he t! sé gek ki ak ná zá sá ra épít, s a pszi cho ló gia sza kos és szo ci á lis mun kás-hall ga tók,
fi a tal szak em be rek kom pe ten ci á já nak er! sö dé sé hez, se gí t! kész sé ge ik, esz köz tá ruk fej l! dé -
sé hez kí ván hoz zá já rul ni. 

Ta nul má nyunk ban be mu tat juk a kép zést, ké pet adunk meg va ló su ló pre ven ci ós jel le g"
prog ram ja ink ról is, s szem ügy re ves  szük a gya kor la ti mun ká val va ló ta lál ko zás sze re pét a hall -
ga tók fel ké szü lé sé ben, pá lya szo ci a li zá ci ó já ban. 

Kulcs sza vak:
ci vil szer ve zet, egész ség fej lesz tés, kor társ kép zés, kor társ se gí tés, pszi cho ló gus kép zés

1. BE VE ZE TÉS

A kor társ se gí tés meg le he t! sen kép lé keny és dif fe ren ci á ló dó fo gal mát a szak iro da lom szá mos,
gyak ran szi no ni ma ként ke zelt ki fe je zés sel je lö li (peer helping, peer support, peer counseling,
peer men tor ing, cross age tutoring stb.), s ál ta lá no san el fo ga dott de fi ní ci ót sem ren del hoz zá.
A meg ha tá ro zá sok kö zös ele mé nek te kint he t! a se gí t! kap cso lat, va la mint a tá mo ga tott sze -
mé lyek és a tá mo ga tást nyúj tók kö zöt ti ha son ló sá gok élet ko ruk, élet hely ze tük, meg élt ne héz -
sé ge ik te kin te té ben. A kor társ se gí tés te hát ál ta lá nos ér te lem ben vé ve olyan paraprofesszionális
se gít ség nyúj tás, amely se gí t! be ál lí tott sá gú la i ku sok szak mai kép zé sén és szak mai prog ra -
mokba va ló be vo ná sán ala pul. 

Gyö ke rei 1939-re, a Név te len Al ko ho lis ták ön se gí t! cso port já nak meg ala ku lá sá ra ve zet -
he t!k vis  sza: az absz ti nens ta gok ál tal ak tív szen ve dély be te gek nek nyúj tott tá mo ga tás min tá -
já ra a ter mé sze tes se gí t! kap cso la tok szá mos te rü le ten, így a fi zi kai vagy men tá lis be teg sé -
gek ben szen ve d!k tá mo ga tá sá ban, az egész ség fej lesz tés nép sze r" sí té sé ben is sze re pet kap tak,
a be teg ség-mo dell al ter na tí vá ja ként vagy ép pen el len pont ja ként (Mead et al., 2001). Te hát a
se gí t! eb ben az ér te lem ben nem fel tét le nül kor társ, de sors társ, hi szen ugyan ab ból a ve szé -
lyez te tett, pro fes  szi o ná lis se gí t!k ál tal ese ten ként ne he zen el ér he t! cso port ból ke rül ki (Rácz
és Sza bó, 2008). 

Karcher (2005) de fi ní ci ó ja sze rint az if jú sá gi kor társ ve ze tés olyan, ál ta lá ban hos  szú tá vú
és for ma li zált, prog ram ala pú in ter per szo ná lis kap cso lat két fi a tal kö zött, amely nek cél ja,
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hogy az id! sebb a fi a ta labb fej l! dé sé nek egy vagy több as pek tu sá ban tá mo ga tást nyújt son. 
A kor társ se gí t! mun ká já val hoz zá já rul ah hoz, hogy a má sik sze mély tisz táb ban lás sa sa ját ne -
héz sé ge it és le he t! sé ge it (D’Andrea és Salovey, 1983). Mind ezek b!l adó dó an a kor társ se gí -
tés szá mos ser dü l! ko ri vi sel ke dé ses prob lé ma, így a nem kí vánt ter hes ség, az is ko lai ku darc
és le mor zso ló dás (Hallfors et al., 2002), a kri mi ná lis ma ga tar tás (Howard et al., 1999), az is -
ko lai er! szak (Price et al., 2002), a drog- és al ko hol fo gyasz tás (Black et al., 1998), a do hány -
zás (Clarke et al., 1986) vagy a HIV/AIDS (Mancuso és Johnson, 2003) meg el! zé sé ben játsz -
hat sze re pet.

A Kom pá nia Ala pít vány ál tal kép vi selt kor társ se gí tés te hát az élet ko ri ha son ló ság ra, a kor -
társ kap cso la tok ban rej l! több let le he t! sé gek re és cso port ha tá sok ra épít. Lé nye gi jel lem z!i az
ön kén tes ség, a spe ci á lis kép zett ség, a szak mai tá mo ga tás és kont roll. Eb ben az ér te lem ben
a kor társ se gí tés a spe ci á lis prob lé ma ér zé keny ség re és problémamegoldási kész sé gek re épít,
eze ket cso port hely zet ben fej lesz ti és al kal maz za. 

A kor társ se gí tés el mé le ti hát te ré re, egyéb ha zai kez de mé nye zé sek re, ta pasz ta la tok ra je -
len ta nul má nyunk ban nem té rünk ki – ma gyar nyel ven Rácz (2008) kö te te mind er r!l tá jé koz -
ta tást ad. 

2. A KOM PÁ NIA ALA PÍT VÁNY MINT NONPROFIT SZER VE ZET

Az ala pít vány egy, az egész ség ügyi in téz mé nyi ke re tek kö zül (Heim Pál Gyer mek kór ház, 
To xi ko ló gi ai Osz tály) 1989-ben ki n!tt ser dü l! ön is me re ti cso port, majd kor társ se gí t! cso port
bá zi sán jött lét re (1990-ben: Ti ni Lánc Ala pít vány, Rácz Jó zsef, Piszker Ág nes és Göncz Kinga
együtt m" kö dé sé ben, majd 1997-ben, szer ve ze ti át ala ku lás sal a Kék Pont Drog kon zul tá ci ós
Köz pont Rácz Jó zsef ve ze té sé vel, il let ve a Kom pá nia Ala pít vány, a szak mai irány el vek meg -
tar tá sá val, kép zett kor társ se gí t!k ve ze tés be vo ná sá val). A rend szer vál tást kö ve t! évek ben több
ha zai kor társ se gí t!-m" hely is lét re jött, így a bu da pes ti Kor társ Se gí t! M" hely Ala pít vány, az
EL TE Kor társ Se gí t! Cso port, a Ka pocs If jú sá gi Ön se gí t! Szol gá lat Ala pít vány, a deb re ce ni
Kor társ Se gí t! Szol gá lat Egye sü let, a sze ge di Ti ni-te le fon Lelkisegélyszolgálat Egye sü let, illet -
ve a Sze ge di Tu do mány egye tem Élet ve ze té si Ta nács adó Köz pont ja vagy a szé kes fe hér vá ri
Zöld Al ma Egész ség fej lesz t! Ala pít vány (Fecskó, 2001).

Az ala pít vá nyi for ma lét re ho zá sa mel lett szól tak a „har ma dik szek tor”, az NGO (non-
governmental organization, az az nem ál la mi igaz ga tá sú szer ve ze tek) fej l! dé si pers pek tí vái a
rend szer vál to zás éve i ben (en nek tár sa dal mi vo nat ko zá sa i ról lásd b! veb ben Ágh, 1989). Vilá -
gun kat há rom jól el kü lö nít he t! er! for rás moz gat ja meg ha tá ro zó mó don: a pro fit, az ál lam és
az ön te vé keny ség, me lyek ezer szál lal kö t!d nek egy más hoz, át- és át szö vik a má sik meg je le -
né si for má it. Az üz le ti vi lág ban a meg sze rez he t! pro fit; az ál la mi ha ta lom te rü le tén az el lá -
tan dó köz fel adat; a tár sa dal mi ön te vé keny ség ben pe dig az adott ered mény irán ti ki elé gí tet len
kö zös sé gi szük ség let (Bí ró, 2002). A nonprofit vagy har ma dik szek tor kri té ri u mai: 1. te vé keny -
sé gé nek cél ja nem a szét oszt ha tó nye re ség nö ve lé se; 2. m! kö dé se a köz hasz not szol gál ja;
3. a hang súly az ön kén tes ség re ke rül (Ernst, 1994). A nonprofit szek tor lét re jöt té nek hát te re,
a há rom szek tor kö zöt ti kap cso lat kü lön fé le képp ma gya ráz ha tó. A ci vil tár sa da lom rész ben
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vagy egész ben au to nóm szer ve z! dé sei vé del mi me cha niz mu sok ként is te kint he t!k az ál la mi
be avat ko zás sal szem ben, köz ve tí t!me cha niz mus ként, im mun re ak ció ként is m" köd nek, mint -
egy ki egyen lí t!, „puf fer” funk ci ó juk is van. 

A har ma dik szek tor ki ala ku lá sát és er! sö dé sét töb ben az zal in do kol ják, hogy ol csóbb a m" -
köd te té se, mint a bü rok ra ti kus, ál la mi ellátóapparátusoké, más részt gyor sab ban, ru gal ma sab ban
ké pes vá la szol ni az újabb és újabb tár sa dal mi, szo ci á lis prob lé mák ra.

Ki emel jük a köl csö nös egy más ra utalt sá got: a szek to rok köl csö nö sen szen ved het nek egy -
más korlátaitól, egy szer smind me rít het nek ered mé nye i b!l és ku dar ca i ból.

3. AZ ALA PÍT VÁNY SZER VE ZE TI CÉL JAI ÉS TE VÉ KENY SÉ GE

Mun ka cso por tunk cél jai kö zé tar to zik a fi a ta lo kat érin t! pszichoszociális és men tál hi gi é nés ár -
tal mak meg el! zé se vagy csök ken té se, a fi a ta lok ön is me re ti és kap cso la ti kul tú rá já nak,
problémafelismerési és -megoldási kész sé ge i nek fej lesz té se, ve szé lyez te tett sé gük csök ken té se. 

Fel ada tunk nak tart juk a se gí t! fog lal ko zás ra ké szü l! fi a ta lok szá má ra gya kor la ti le he t! -
ség biz to sí tá sát, szak mai iden ti tá suk fej lesz té sét, a kor társ se gí t!-el já rá sok fej lesz té sét és al -
kal ma zá sát. Így te vé keny sé ge ink a kor társ se gí t!-kép zés mel lett az egész ség fej lesz tés és a pre -
ven ció is ko lai és nem is ko lai szín te re ken egy aránt. 

3.1. Kép zé si prog ra mok 

3.1.1. Kor társ ok ta tó-kép zés 
A kép zés ál ta lá nos cél ja: se gí t! fog lal ko zás ra ké szü l! fi a ta lok fel ké szí té se pre ven ci ós és
szer ve ze ti te vé keny sé gek re. A kép zés be fel s! ok ta tás ban ta nu ló, hu mán se gí t! fog lal ko zás ra
vagy pe da gó gus pá lyá ra ké szü l!, il let ve pá lya kez d! fi a ta lo kat vá runk, s éven te mint egy 25–30
részt ve v! vel szá mo lunk. A kép zés alap já ul a 2003-ban ki dol go zott Kép zé si Rend szol gál. 
A prog ram an gol meg ne ve zé sé re a PEP be t" szót hasz nál juk, amely a Peer Helper’s Education
Prog ram rö vi dí té se, de ön ma gá ban is be szé des je len tés kör rel bír. 

A kép zés te ma ti ká já nak, mód szer ta ná nak ki ala kí tá sá ban és az ok ta tás ban köz re m" kö d!k
a pszi cho ló gia és más se gí t! szak mák te rü le te in dol go zó el kö te le zett szak em be rek, akik kép -
vi se lik a pszi cho ana li ti kus, cso port ana li ti kus, szo ci o ló gi ai, szo ci ál pszi cho ló gi ai és sa já tos civil
szer ve ze ti szem pon to kat és ta pasz ta la to kat.

Több for du lós, fel old ha tat lan nak t" n! „há zon be lü li” vi tát foly tat tunk ar ról, mit tar tunk
a Kom pá nia el s!d le ges cél já nak, s mely te vé keny sé gi kör szol gál ja a f! cél ki t" zé sek el éré sét:
kép zés a pre ven ci ós te vé keny ség szol gá la tá ban, avagy a pre ven ci ós te vé keny sé get a kép zés
ré sze ként te kint jük. Úgy vél jük, ezek a te rü le tek kör kö rös ös  sze füg gés ben van nak egy más sal,
me lye ket „fel fe lé hú zó spi rál ként” sze ret nénk m" kö dés ben lát ni. A kép zés t!l azt vár juk,
hogy já rul jon hoz zá a pre ven ci ós te vé keny ség ha té kony sá gá nak nö ve ke dé sé hez, a te rep mun -
ká tól pe dig, hogy az a kép zés ha tás fo kát emel je (Piszker és Ko vács, 2006).

A kép zé sünk mo dul rend sze r!, va gyis az alap kép zé sen túl ru gal ma san il leszt he t! önál ló
ele me ket, spe ci á lis kép zé si egy sé ge ket is tar tal maz. Er re el s! sor ban az éven te meg úju ló, vál -
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to zó te rep fel ada tok je lent ke zé se mi att van szük ség. Kép zés be épí té sü ket az is in do kol ja,
hogy az ala pít vány nem ren del ke zik a ha gyo má nyos, il let ve újabb fel ada to kat el lát ni ké pes ál -
lan dó sze mé lyi ál lo mán  nyal: hall ga tó ink ál ta lá ban 2–4 éven ke resz tül ma rad nak a Kom pá nia
hold ud va rá ban, ami vesz te sé ge ket is je lent, de egy szer smind fris sü lést is hoz – az új be lé p!k
hoz zák az új igé nye ket.

Spe ci á lis fel adat ként je lent ke zik a szer ve ze ti kul tú ra ha gyo má nyo zá sa, a ta pasz ta la tok át -
örö kí té se, a ta pasz tal tab bak tu dá sá nak „vis  sza for ga tá sa”. A kép zés szer ke ze té nek ki ala kí tá sá -
nál te kin tet be vet tük, hogy szá mol ha tunk a kép zés be újon nan be kap cso ló dó hall ga tók er!s mo -
ti vá ci ó já val (lát ni és dol goz ni akar nak), s épí tünk a ta pasz tal tab bak azon mo ti vá ci ó já ra, hogy
ke re sik a he lyü ket, il lesz ke dé si pont ja i kat a szak mai élet pa let tá ján, s hang súlyt kap a pénz -
ke re se ti le he t! sé gek biz to sí tá sa is. 

Kép zé si prog ra munk 2010-t!l akkreditált1. Az összóraszám 198 (há rom mo dul, egyen ként
66-66 órá val), tar ta ma egy tan év. A kép zés 20%-ban el mé le ti, 80%-ban gya kor la ti hang sú lyú
ele me ket tar tal maz, ben ne te rep lá to ga tá sok, va la mint két tré ning tá bor (csa pat épí tés, szer ve -
zet fej lesz tés). A kép zés ge rin cét a tech ni kai-mód szer ta ni m" hely mun ka ké pe zi, ahol a hall ga -
tók együt te sen ha lad nak a cso port fog lal ko zá sok ter ve zé sé t!l a la bor hely zet ben tör té n! cso -
port ve ze té se ken át a gya kor la ti mun ka ér té ke lé sé ig. 

Fel so ro lás sze r" en, a ve ze t" té ma kö rök: az egész ség fej lesz tés kor sze r" szem lé le te, cso port -
di na mi kai, cso port ve ze té si alap is me re tek, is ko lai egész ség fej lesz tés (tá mo ga tó és koc ká za ti
té nye z!k, füg g! sé gek, drogprevenció), ön is me ret- és kap cso lat fej lesz tés (kö zös sé gek sze re -
pe, kor társ se gí tés, én kép, test kép), to le ran cia fej lesz tés, konf lik tus ke ze lés, spe ci á lis tech ni kák
(resztoratív el já rá sok, mediáció), sze mé lyes és tár sa dal mi fe le l!s ség, pá lya ori en tá ció (rész le -
te sen lásd Mel lék let: A kép zés fel épí té se).

A vol ta kép pe ni te rep mun ka el s!d le ge sen az is ko lai pre ven ci ó ban va ló köz re m" kö dést
(fog lal ko zá sok ve ze té sét) je len ti. A cso port fog lal ko zá so kat min den hol kis cso port ra dol goz zuk
ki, köz pont já ban in te rak tív el já rá sok áll nak és ket t!s ve ze tés re épül nek. 

Bár a hall ga tó ink kö zel fe le ren del ke zik el! ze tes cso port ta pasz ta la tok kal (egye te mi vagy egyéb
kép z! he lye ken szer zett ön is me re ti csoportélmények2), töb ben itt ta lál koz nak el! ször szisz te ma -
ti ku san cso port mód sze rek al kal ma zá sá nak szem lé le ti és gya kor la ti kér dé se i vel és vesz nek részt
szu per ví zi ós mun ká ban. Hall ga tó ink a kor társ ok ta tó alap kép zés so rán mint egy 150 óra cso port -
ta pasz ta la tot sze rez nek (cso port mun ka la bor hely zet ben, cso port ve ze tés), a te re pen meg va ló sí tott
át la gos cso port ve ze té si óra szám pe dig 90 (két év fo lyam át la gá ban). Az alap szint el éré sé hez mi -
ni má li san négy kü lön bö z! cso port ban vég zett fog lal ko zás ve ze tés tar to zik – le he t! ség sze rint két
kü lön bö z! men tor (ve ze té si ta pasz ta la tok kal ren del ke z! kor társ ok ta tó) mel lett. Az is ko lai cso port -
ve ze té sek a ta nu lá si fo lya mat szer ves ré szét ké pe zik: a ju ni o rok a ta pasz tal tabb (kor társ ok ta tó,
senior) cso por to zók mentorálása mel lett szer zik it te ni el s! ve ze té si ta pasz ta la ta i kat.
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A tematizált cso port fog lal ko zá sok meg ter ve zé sét az ön kép z" kö ri ke re tek kö zött, a hall -
ga tók ál tal ös  sze gy"j tött, ki dol go zott mód szer ta ni se géd fü ze tek, Já ték tá rak se gí tik. Ed dig meg -
je lent mód szer ta ni fü ze te ink, ki ad vá nya ink: In te rak tív Drogprevenciós Já ték tár (Piszker,
2005, 2006, 2009a), „TestBeszéd” mód szer ta ni fü zet (Eating Disorders Association – Kom -
pá nia Ala pít vány, 2006), In te rak tív Ön is me re ti Já ték tár (Piszker, 2008, 2009b), In te rak tív
Játék tár: ag res  szió ke ze lés, to le ran cia fej lesz tés az is ko lá ban (Kiss és Piszker, 2009). 

Az ed dig há rom na gyobb té ma kör ben köz re a dott já ték tá ra ink ös  sze sen 165 cso port já té -
kot tar tal maz nak. Az egy sé ge sen szer kesz tett já ték le írá so kon túl a fü ze tek szem pon to kat ad -
nak a prog ra mo kat be fo ga dó in téz mé nyek ré szé re, a cso port ve ze tés szá má ra, s tag lal ják az alap -
ve t! mód szer ta ni, szem lé le ti kér dé se ket, be avat ko zá si alap el ve ket is (Piszker, 2009a).

Az ön kép z! kö ri for ma év r!l év re fon tos le he t! sé get biz to sít a több fel s! ok ta tá si in téz -
mény ben kép zést nyert vagy kü lön fé le év fo lyam okon kép zés ben lé v! hall ga tók ta pasz ta la ta -
i nak ös  szeg zé sé re, s ru gal ma san ké pes kö vet ni az ak tu á lis ki hí vá so kat. 

Így, az Ön kép z! kör ke re té ben ét ke zé si za va rok meg is me ré sé re vagy pá lya ori en tá ci ós fog -
lal ko zá sok meg va ló sí tá sá ra al kal mas te ma ti ká kat dol goz tunk ki. To váb bi ki egé szí t!, spe ci á -
lis kép zé si for mák ad nak ke re tet az is ko lai „részt ve v! meg fi gye lés”, „osz tály film ké szí té se”
(Fecskó és Gácsi Var ga, 2007) vagy egyéb in no va tív jel le g" mód sze rek, el já rá sok ki mun ká -
lá sá ra, al kal ma zá suk el! ké szí té sé re.

A mi n! sí té si rend a kö vet ke z!:
Az alap kép zés el vég zé sét a ju ni o rok for má lis mi n! sí té se kí sé ri: a meg fe le l!, el! írt struk -

tú rá ban tel je sí tett óra szám ok, a teszt vizs ga, te ma ti kák ki dol go zá sa, a cso port ve ze té sek r!l írott
be szá mo lók és egy há zi dol go zat (sa ját él mé ny" cso port tör té nés be mu ta tá sa, cso port di na mi -
kai elem zé se), va la mint cso port ve ze té si vizs ga (cso port ve ze tés la bor hely zet ben) alap ján a hall -
ga tók kor társ ok ta tói ta nú sít ványt kap nak. 

Meg kell je gyez ni, hogy a cso port ve ze tés itt nem azo nos a pszi cho te rá pi ás ér te lem ben vett
vagy ön is me re ti cso port ve ze tés sel. A kor társ ok ta tók ál tal ve ze tett cso port fog lal ko zá sok, mint
olyan cso por tok, me lyek a részt ve v!k tár sas-ér zel mi szük ség le te i re hat nak, ter mé sze te sen nem
nél kü lö zik az ön is me re ti vo nat ko zá so kat, de ezek meg ha tá ro zott té ma kö rök höz kap cso ló dó
te ma ti kus cso por tok. 

Az e szin tet el ért hall ga tók – meg fe le l! dí ja zás mel lett – komp le xebb szer ve ze ti fel ada -
to kat is el lát hat nak (ön kép z! kör ve ze té se, men to ri, prog ram ko or di ná ci ós vagy pro jekt asszisz -
ten si fel ada tok).  

Kor társ ok ta tó le het te hát az, aki be fe jez te az alap kép zést és meg kezd te gya kor la ti mun -
ká ját. A kor társ ok ta tó kép zett sé ge, gya kor la ti ta pasz ta la tai, jár tas sá ga alap ján az ala pít vány ön -
kén tes, il let ve meg bí zott mun ka tár sá vá vá lik, és részt vesz az ala pít vány szer ve ze ti, kép zé si,
ok ta tá si és pre ven ci ós fel ada ta i nak el lá tá sá ban. El! me ne tel ét az ala pít vány to vább kép zé sek
ré vén és sze mé lyes ve ze tés sel tá mo gat ja. To váb bi te vé keny sé ge szint je it és a ja va dal ma zá sát
meg ha tá ro zott mi n! sí té si fo lya mat sze rint ál la pít juk meg:

Senior kor társ ok ta tó mi n! sí tés szak irá nyú kép zés mel lett meg ha tá ro zott szer ve ze ti ta pasz -
ta la tok hoz és el mé le ti dol go zat el ké szí té sé hez kö tött. A senior kor társ ok ta tó men to ri, va la mint
prog ram ko or di ná to ri, as  szisz ten si stb. fel ada to kat lát hat el. 
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Ve ze t" kor társ ok ta tó az a kor társ ok ta tó, aki szak irá nyú kép zé sét (egye tem, f! is ko la) be -
fe jez te, mi ni mum 120 órás ön is me re ti cso port-sa ját él mén  nyel és mi ni mum két éves (fo lya ma -
tos) ala pít vá nyi szer ve ze ti ta pasz ta lat tal ren del ke zik. 

A ve ze t! kor társ ok ta tó a kép zés bi zo nyos sza ka sza i ban, mo dul ja i ban kép zé si (gya kor lat -
ve ze tés, m" hely cso port ve ze té se, de monst rá ci ók tar tá sa stb.) és más szer ve zet kép vi se le ti fel -
ada to kat is el lát hat.

3.1.2. „Kép z"k kép zé se” tí pu sú prog ra mok
Pe da gó gu sok és se gí t! fog lal ko zá sú ak ré szé re tar tott tré ning je ink cél ja a részt ve v!k mód szer -
ta ni fel ké szí té se he lyi prog ra mok foly ta tá sá ra (pl. if jú sá gi klub m" köd te té se, kor társ se gí t!-
háló zat ki ala kí tá sa), mun ká juk szu per ví zi ós jel le g" tá mo ga tá sa, il let ve kon zul ta tív kap cso lat
pro jekt ter ve zés ben és -megvalósításban.

3.1.3. Kor társ se gí t" kép zé si prog ra mok 
Tré ning tí pu sú prog ram ja ink he lyi kor társ se gí t! te vé keny sé gek tá mo ga tá sá ra jöt tek lét re, me -
lyek fel ada tai kö zé tar to zik tré ning tá bo rok (csa pat épí tés) és he lyi kö zös sé gi kez de mé nye zé -
sek ani má lá sa, miniprojektek kö zös ter ve zé se, ter mé sze tes se gí t!k fel ké szí té se tár sa ik kö ré -
ben foly ta tott se gí t! te vé keny ség re (kor társ se gí tés), há ló zat épí tés, va la mint fo lya mat kí sé r!,
problémafeldolgozó cso por tok szer ve zé se kor társ se gí t!k ré szé re.

3.2. Egész ség fej lesz té si és pre ven ci ós prog ra mok
Szak mai cso por tunk 1989 óta fog lal ko zik if jú sá gi men tál hi gi é nés egész ség fej lesz tés sel. Az is -
ko lai és is ko lán tú li prog ra mok kor társ kö zös sé gi (peer group) meg kö ze lí tés sel, kor társ se gí -
t!k köz re m" kö dé sé vel va ló sul nak meg. 

Prog ram ja ink éven te mint egy 1,5–2 ezer (köz tük 35–40%-ban ve szé lyez te tett, hát rá nyos
hely ze t") fi a talt, va la mint ve lük se gí t! kap cso lat ban ál ló pe da gó gust ér nek el. Ho lisz ti kus
szem lé le ti ke ret ben kö vet jük az egész ség fej lesz tés nek azt az el vét, mi sze rint a jó egész ség nem
el s! sor ban az egész ség ügyi el lá tó rend sze ren mú lik, ha nem azt alap ve t! en a min den na pi élet
for mál ja. Az el múlt év ti ze dek nem zet kö zi ta pasz ta la tai is azt mu tat ják, hogy a min den na pi élet
meg lé v! in téz mé nye i re, szín te re i re (pl. csa lád, óvo da, is ko la, mun ka hely, la kó hely stb.) épít!
egész ség fej lesz té si stra té gia le het csak iga zán ha té kony és si ke res. A nem zet kö zi és ha zai ku -
ta tá sok ered mé nyei ki emel ten ha té kony nak ér té ke lik a kor társ ha tá sok ra épí t! pre ven ci ós
prog ra mo kat – az ilyen jel le g" tö rek vé sek már be épül tek az is ko lák zö mé nek egész ség fej lesz -
té si stra té gi á já ba (lásd köz zé tett is ko lai egész ség fej lesz té si stra té gi ák, va la mint Pak si és
Demetrovics, 2003; Demetrovics, Urbán és Kökönyei, 2007).

Ál ta lá nos szak mai cél ja ink kal össz hang ban ala kí tot tuk ki mód szer ta ni bá zi sun kat: prog -
ram ja ink min den hol rend szer szem lé let ben, kor társ kö zös sé gi meg kö ze lí tés ben, cso por tos in -
te rak tív el já rá sok al kal ma zá sá val (cso port mun ka, dra ma ti kus já ték ele mek) va ló sul nak meg. 

3.2.1. Is ko lai Pre ven ci ós Prog ra mok
Va la men  nyi prog ra munk ban a cso port fog lal ko zá so kat, a kü lön fé le mód szer be mu ta tó kat, mo -
ti vá ci ós fog lal ko zá so kat kor társ ok ta tók ve ze tik, in te rak tív el já rás sal, dra ma ti kus já ték ele mek
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al kal ma zá sá val. Ez a ha gyo má nyos fron tá lis meg kö ze lí tés t!l el té r! en job ban se gí ti az ér zel -
mi be vo nó dást, ha té ko nyab ban moz gó sít ja a sze mé lyi sé get. Be ve ze té sük, el fo gad ta tá suk a ha -
gyo má nyos, hi e rar chi kus in téz mé nyi struk tú rá ban szá mos prob lé mát vet fel. A kor társ se gí -
t"k kom mu ni ká ci ós sa já tos sá ga i nak ha son ló sá ga ezt a ha tást el! se gí ti. Az ez zel kap cso la tos
fel is me ré se ket és ta pasz ta la to kat az el vég zett ha té kony ság vizs gá la tok is alá tá maszt ják (Paksi,
Demetrovics és Czakó, 2002a, 2002b; Pak si és Demetrovics, 2003; Pak si és mtsai., 2006).

Prog ram ja ink ki emel ten fon tos ös  sze te v! je a pe da gó gu sok kal és más in téz mé nyi se gí t!
szak em be rek kel fo lyó mun ka, így a pe da gó gu sok, az is ko la/in téz mé nyek fo ga dó kész sé gé nek
biz to sí tá sa, a pe da gó gu sok prob lé ma meg fo gal ma zá si, konf lik tus ke ze lé si és problémafeldolgozó
esz köz tá rá nak meg is me ré se, b! ví té se, a pe da gó gus-di ák pár be széd fej lesz té se.

Az e kör be tar to zó prog ra mok alap ve t! en köz pon ti költ ség ve té si tá mo ga tás sal, eset le ge -
sen EU-s tá mo ga tás sal va ló sul nak meg. 

Az Is ko lai Pre ven ci ós Prog ra mok (IP) stan dard ki írá si fel té te lek kel zaj la nak (az egy tan év -
ben köz pon ti költ ség ve tés ál tal fi nan szí ro zott óra men  nyi ség: ta nu ló cso por ton ként 5 óra). Az el -
múlt tan év ben 6 is ko lá ban va ló sí tot tunk meg pre ven ci ós prog ra mot, 42 ta nu ló cso port rész vé te -
lé vel, 23 kor társ ok ta tó köz re m" kö dé sé vel. A fog lal ko zá sok te ma ti ká ját az is ko lák kal
együtt m" kö dés ben ala kít juk ki. Így a drogprevenció mel lett he lyet kap nak konf lik tus ke ze lé si, társ -
kap cso la ti, ön is me re ti vagy pá lya ori en tá ci ós té mák. A té ma fel dol go zás mel lett el s! ren d" je len -
t! sé get tu laj do ní tunk a cso port mód sze rek sa ját él mé ny" meg is mer te té sé nek (cso port szer z! dés, nor -
ma kép zés, problémafelállítás, konf lik tus ke ze lés, ér dek egyez te tés, csa pat épí tés, cso port tech ni kák).

A „TestBeszéd” el ne ve zé s! prog ram cél ja – az egész ség fej lesz té si stra té gi ai cé lok kal össz -
hang ban – a gye re kek/fi a ta lok egész ség szem lé le té nek fej lesz té se, én kép ének for má lá sa, az ét -
ke zé si za va rok meg is me ré se, az ön is me re ti nyi tott ság és ön be csü lés nö ve lé se. A 2006-ban in -
dult – ed dig 6 bu da pes ti és 13 vi dé ki is ko lá ban meg va ló sult – prog ram be ve ze té sét a Dove
Ön be csü lé si Alap tá mo gat ta. A prog ram ke re té ben pe da gó gu so kat ké szí tet tünk fel a prog ram
foly ta tá sá ra, a prog ra mot utánkövetéses vizs gá lat tal egé szí tet tük ki.

Az is ko lai ag res  szió ke ze lés, to le ran cia fej lesz tés az utób bi id! szak ban a Kom pá nia Ala -
pít vány egyik meg ha tá ro zó te vé keny sé gé vé vált. Együtt m" kö dé si meg ál la po dá sok ke re té ben
(Mérei Fe renc F! vá ro si Pe da gó gi ai és Pá lya vá lasz tá si Ta nács adó In té zet, F! vá ro si Ön kor mány -
zat, ok ta tá si in téz mé nyek) f! vá ro si kö zép is ko lák ban osz tá lyos szo ci o met ria fel vé tel ét, kér d! -
íves at ti t"d vizs gá la tok el ké szí té sét, a fel mé rés ben érin tett osz tá lyok osz tály f! nö ke i nek be vo -
ná sá val prob lé ma fel tá ró kis cso por tos meg be szé lé se ket foly tat tunk, majd en nek alap ján
ki dol goz tuk és el in dí tot tuk mo dell ér té k" is ko lai kor társ se gí t" tré ning prog ram ja in kat.

E prog ra mok („Kor társ se gí tés sel az is ko lai ag res  szió el len”, „Kor társ se gí t" tré ning -
prog ram a drog fo gyasz tás vis  sza szo rí tá sá ra”, „El" í té let- és al ter na tív konf lik tus ke ze lés
multikulturális is ko lai kör nye zet ben” cím mel, je len leg öt f! vá ro si is ko la be vo ná sá val, va la -
mint egy gyer mek ott hon ban) cél ja a ta nu ló kö zös sé gek ben je lent ke z! ag res  szív meg nyil vá nu -
lá sok és más, a jól lé tet és élet ki lá tá so kat ve szé lyez te t! je len sé gek ter mé sze té nek meg is me ré se,
e je len sé gek kor társ kö zös sé gi ke ze lé se, a prob lé ma meg ol dó kész sé gek fej lesz té se.

A prog ram ele mei: le he t! ség sze rint részt ve v! meg fi gye l! sza kasz (min. 16 óra), csa pat -
épí t! tré ning tá bor he lyi ter mé sze tes se gí t!k nek (20 óra), kor társ se gí t! fel ké szí t! sza kasz (min.
48 óra), va la mint fo lya mat kí sé r!, tá mo ga tó sza kasz (min. 16 óra), ös  sze sen 100 óra.

42 Dr. PISZKER Ágnes–BALÁZS Hedvig–KOVÁCS Éva 



A prog ra mok mód szer be mu ta tók ból, mo ti vá ci ós fog lal ko zá sok ból áll nak, eze ket pro jekt -
nyi tó és -záró meg be szé lé sek ke re te zik. El já rá sa in kat, ter ve in ket ne ve lé si ér te kez le tek ke re -
té ben mu tat juk be, ered mé nye in ket kon fe ren ci á kon is mer tet tük (Ambrózay, 2009, 2010; va -
la mint Kiss és Kol lár, 2009). 

3.2.2. Is ko lán kí vü li pre ven ci ós prog ra mok
„Út ke re s"” Prog ram:
Csel len g!, kü lön bö z! szem pont ok ból hát rá nyos hely ze t! fi a ta lok ré szé re „Út ke re s!” né ven
ha to dik éve be fo ga dó jel le g" if jú sá gi kortársklubcsoportot m" köd te tünk. A cso port fo lya ma -
to san, he ti 3 órá ban, kor társ ve ze tés sel m" kö dik, in te rak tív, já té kos cso port mód sze rek, dra ma -
ti kus ele mek al kal ma zá sá val, szu per ví zi ós tá mo ga tás mel lett. Ta pasz ta la ta in kat, el gon do lá sa -
in kat 2004-ben ké szült ta nul má nyunk ban (Piszker és mtsai., 2004) fog lal tuk ös  sze.

A cso por tot el s! sor ban 14–17 éves fi a ta lok lá to gat ják. Köz pon ti fel ada ta a ka o ti kus élet vi -
tel lel szem ben cso port nor mák ki ala kí tá sa, a verbalizáció el! moz dí tá sa, ve ze t!i mo dell nyúj tás.
A ki emelt té mák kö zé tar to zik a fér fi-n!i sze re pek, a ver bá lis és fi zi kai ag res  szió ke ze lé se, 
a drogprevenció, pá lya ori en tá ció. A cso port m" kö dé sét az aláb bi ak ban egy jegy z! könyv rész let -
tel il luszt rál juk:

„A hos  szú ra nyúlt be ve ze t" kör után (is ko lai té mák, el s" sor ban a ta nu lás és dol go -
zat té ma kör ben) a csa pat kü lön bö z" fel osz tá sa i val kezd tünk: egy sze r! t"l a komp li kál -
tabb jel lem z"k, tu laj don sá gok sze rint áll tunk fel a tér ben. En nek foly ta tá sa ként egy -
más hoz vi szo nyul va, min dig egy adott sze mély ál tal fel ve tett tu laj don ság, ér ték sze rint
he lyez ked tünk el.
A szü net utá ni foly ta tás ban min den ki le írt egy-egy tu laj don sá got, amit sok ra be csül
ma gá ban, majd egy má si kat, ami vel kap cso lat ban úgy gon dol ja, fej l"d nie kel le ne, illet -
ve fej l"d ni sze ret ne ben ne. A meg be szé lést kö ve t" en a po zi tív tu laj don sá go kat le he -
t" ség volt meg osz ta ni a cso port tal vagy va la me lyik tag gal.
Az utol só gya kor lat ban min den ki há rom-há rom tu laj don sá got vá lasz tott egy nagyobb,
el" re el" ké szí tett tulajdonságpoolból, asze rint, hogy mit tart fon tos nak és kö ve ten d" nek. 
Ös  szes sé gé ben az el" z" höz ké pest sok kal nyu god tabb, a cso port mun ká ra al kal mas lég -
kör ural ko dott ma vé gig az al ka lom so rán. Min den ki részt vett a já té kok ban, bár az
ele jén pas  szí van áll tak hoz zá a gya kor la tok hoz. Vi szont ami kor sa ját ma guk ról kel -
lett konk rét ér té kek és tu laj don sá gok men tén gon dol kod ni uk, az na gyon meg moz gat -
ta "ket: re le váns, át gon dolt és sze mé lyes vá la szo kat ad tak. Ami in kább gon dot oko -
zott, az a vá lasz tás hát te ré nek verbalizálása volt. Né ha fel buk kant a tá vol ság tar tó
ér tet len ség is a fel ada tok kap csán, mint el len ál lás a cso port hely zet tel szem ben, de ösz -
 szes sé gé ben min den ki po zi tí van ér té kel te a mai na pot.”

„Út ke re s!” prog ra munk je len leg két újabb cso port tal (a Cse pe li, il let ve Dunaharaszti
Gyermek jó lé ti és Csa lád se gí t! Köz pont be vo ná sá val) b! vül.

„Al ter na tí va” Prog ram – ala csony kü szö b" szol gál ta tás be vá sár ló köz pont ban:
2008 feb ru ár já ban fran chise rend szer ben in dult ala csony kü szö b! szol gál ta tá sunk (Kon zor  ci um -

ve ze t": Nem ze ti Drog meg el" zé si In té zet). Ala csony kü szö b" szol gál ta tás ese té ben a szol gál ta tást
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nyúj tók nem tá masz ta nak ma gas kö ve tel mé nye ket az igény be ve v!k kel szem ben, a szol gál -
ta tá sok té rí tés nél kül, kön  nyen el ér he t! ek. Nin cse nek szi go rú el vá rá sok, te rá pi ás szer z! dé sek,
nem kö ve tel mény az absz ti nen cia, nem fel té tel a be teg biz to sí tás, a szol gál ta tást igénybe vev!
ne vé nek köz lé se nél kül is kap hat se gít sé get. Az Al ter na tí va csel len g!, el s! sor ban 12–18 éves
fi a ta lok ré szé re, a Cse pel Plazában, az or szág ban har ma dik ként m" kö dik (az el s! 2005-t!l 
a pé csi IN DÍT Köz ala pít vány ál tal m" köd te tett „Al ter na tí va”).

Az in no va tív szol gál ta tás cél ja, hogy ott nyújt sunk von zó, al ter na tív prog ra mo kat a sod -
ró dás ve szé lye i nek ki tett fi a ta lok szá má ra, ahol a ku ta tá sok, kva li ta tív kör nye zet pszi cho ló giai
elem zé sek sze rint a leg in kább el ér he t!k, va gyis a be vá sár ló köz pont ok ban (Dúll és mtsai., 2006;
Demetrovics, Pak si és Dúll, 2009). 

Az ellátóhely sa já tos sá ga a fi a ta los szín vi lág és be ren de zés, va la mint a „töl csér sze r! el -
ren de zés”: a tá gas, üveg por tá los fo ga dó he lyi ség b!l ba rát sá gos, bab zsá kok kal fel sze relt cso -
port szo ba nyí lik, majd e mö gött egy sze mé lyes be szél ge té sek cél já ra ki ala kí tott, ben s! sé ge -
sebb he lyi ség. 

Köz pon ti fel adat a fi zi kai és ver bá lis ag res  szió ke ze lés, a cso port nor mák, másságtolerancia kiala -
kí tá sa, va la mint hang súly el to lás a ma ga sab ban szer ve zett szol gál ta tá si for mák fe lé (in for má ció nyúj -
tás > kö zös já ték > kre a tív fog lal ko zá sok > te ma ti kus be szél ge té sek). A se gít ség ké rés az ese tek több -
sé gé ben in di rekt mó don, át té te le sen je lent ke zik, így a vá lasz is ket t!s: a kli ens nek ál tal be fo gad ha tó
prog ra mot nyúj tunk, de eb ben min dig je len van a se gít ség nyúj tás le he t! sé ge is. 

A szol gál ta tás a hét min den nap ján, he ti 40 órá ban, kor társ se gí t!k és más fi a tal se gí t! szak -
em be rek köz re m" kö dé sé vel fo lyik. A m" kö dés el s! fél év ében a lá to ga tá sok szá ma át lag 330
f!/hó, az új kli en sek szá ma 397 f!. 2009-ben ös  sze sen 5110 meg ke re sést re giszt rál tunk, a lá -
to ga tá sok szá ma át la go san 426 f!/hó (fi úk-lá nyok ará nya 3 : 2). 

Az el lá tás ban je len leg öt fi a tal se gí t!, il let ve pá lya kez d! és há rom ta pasz talt szak em ber
vesz részt. A szol gál ta tást el lá tók a ko rai ki égés ke ze lé se, a ha té kony ság nö ve lé se ér de ké ben
rend sze res kép zés ben vesz nek részt (szak mai na pok, kon zul tá ci ók, szu per ví zió).

Az aláb bi ese tek kel ér zé kel tet jük, hogy egye bek mel lett mi lyen prob lé mák kal ta lál ko zunk
az „Al ter na tí vá ban”:

1. eset
„T. (13 éves, fiú) a nyá ri szü net ele jén t!nt fel el" ször, ezt kö ve t" en rend sze re sen, 
he ten te több al ka lom mal is meg for dult az Al ter na tí vá ban. Fel t!nt a gyer mek alul táp -
lált sá ga, ese ten ként vis  sza hú zó dó, más kor ag resszív ma ga tar tá sa. A be szél ge té sek b"l
ki de rült, hogy ide je je len t"s ré szét szü l"i fel ügye let nél kül, csel leng ve töl ti, s gyak ran
egész nap nem vagy alig eszik. Jel zé se ket kap tunk a pláza biz ton sá gi szol gá la tá tól is,
hogy T. az áru ház ban ké re get. 
Teamülésen meg be szél tük T. ügyét, a rész in for má ci ók alap ján igye kez tünk ös  sze rak ni
a ké pet, mit tu dunk ró la. Mint hogy nagy fo kú ve szé lyez te tett ség me rült fel, kap cso lat ba
lép tünk a la kó he lye sze rin ti Szo ci á lis és Gyer mek vé del mi Köz pont tal. A csa lád gon -
do zók is me rik T. csa lád ját és ko ráb ban már az is ko lá tól is kap tak jel zé se ket, hogy a
fiú gyak ran nem jár is ko lá ba. Két test vé re van, a csa lád ne héz anya gi kö rül mé nyek
kö zött él, el adó sod tak, az ott ho ni lég kör fe szült, a szü l"k kö zött gya ko ri a ve sze ke dés.
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Az il le té kes csa lád gon do zó ké ré sé re az ügy ben írá sos jel zést is küld tem a Gyer mek -
vé del mi Köz pont hoz. A csa lád gon do zó pár hét múl va ar ról tá jé koz ta tott, hogy T.-t ide -
ig le ne sen gyer mek ott hon ban he lyez ték el, csa lád já nak se gí te nek adós sá ga ik ke ze lé -
sé ben, élet ve ze té si prob lé má ik ren de zé sé ben, és az alap prob lé mák ren de zé sét kö ve t" en
T. vis  sza ke rül het a csa lád já hoz.” (G. Gá bor, szo ci ál po li ti kus)

2. eset
„Rend sze res lá to ga tó ja az Alternek két fiú, ha ve rok, azon a na pon kü lö nö sen nyug -
ta la nok vol tak, ug ra bug rál tak, ro han gász tak. Ha mar el" ke rült a szex té má ja, így ügye -
l" tár sam mal úgy dön töt tünk, hogy a cso port be szél ge té sen er re a té má ra kon cent rá -
lunk job ban. Ez so kat se gí tett a ben nük vég be me n" tes ti-lel ki vál to zá sok meg ér té sé ben.
A be szél ge tés nyo mán na gyobb bi za lom mal for dul nak hoz zánk az élet egyéb dol ga i -
val kap cso lat ban is, gya ko rib bak a kér dé sek.” (B. Ádám, ön kén tes se gí t!)

4. KI TE KIN TÉS ÉS A FEJ LESZ TÉS LE HE T# SÉ GEI

A Kom pá nia Ala pít vány tár sas kö ze ge és te vé keny sé gei ré vén egy szer re nyújt a fi a ta lok szá -
má ra kö zös sé gi él ményt és szupportált te rep gya kor la tot, egy ben biz to sít ja a se gí t" szak má hoz
és a szak mai iden ti tás for má ló dá sá hoz el en ged he tet len ön is me re ti fej l" dés le he t" sé gét is. 

Fon tos nak tart juk azt a szem pon tot is, hogy ma guk az egye tem re, f! is ko lá ra já ró fi a tal fel -
n!t tek is bi zo nyos ér te lem ben sa já to san ve szé lyez te tett cso por tot al kot nak. Egy vál to zó és sok -
szor ide gen vi lág ban kell meg ta lál ni uk fel n!tt sze re pe i ket és fel n!tt kap cso ló dá sa i kat, mely -
nek meg ha tá ro zó ele me a szak mai iden ti tás fej l! dé se és a szak mai kap cso la ti há ló épí té se.
Sa já tos ve szélyt hor doz ma gá ban a kel l! kép pen nem sú lyo zott, irá nyí tat lan szak mai „min den -
evés” is, vagy a ko rai zá rás, ami kor is a hall ga tó túl ko rán „szak em ber ként” de fi ni ál ja ön ma -
gát s el ve szí ti a fej l! dés hez szük sé ges nyi tott sá gát és alá za tát.

Így te hát az ala pít vány ho lisz ti kus, fo lya mat- és rend szer szem lé le te nem csak az egészség -
promóció te kin te té ben ér vé nye sül, ha nem az ala pít vány hoz csat la ko zó fi a tal szak em be rek
szak mai fel ké szí té sé ben és lel ki egész ség vé del mé ben is. A kor társ se gí t! fi a ta lok az itt meg szer -
zett ön- és társ is me ret, szak mai kom pe ten ci ák és esz kö zök se gít sé gé vel, szer ve ze ti ta pasz ta la -
tok kal fel vér tez ve, szi lárd kap cso la ti há ló tag ja ként kezd he tik meg szak mai éle tü ket.

4.1. A ha té kony ság, a hall ga tói elé ge dett ség mo ni to ro zá sa
Cél ja ink meg va ló su lá sát, ered mé nyes sé gét egy részt az is ko lai drogprevenciós prog ra mok ösz  sze -
ha son lí tó vizs gá la ta (Pak si és Demetrovics, 2003) tet te tár gyá vá, más részt mind prog ram ja ink részt -
ve v!i, mind kor társ se gí t! ink rend sze re sen ér té ke lik ha té kony sá gun kat. A 2001-ben vég zett, 27
bu da pes ti drogprevenciós, egész ség fej lesz t! prog ram ös  sze ha son lí tá sát meg va ló sí tó ku ta tás sze -
rint „A Kom pá nia prog ram ja mes  sze ki emel ke dik a me z!ny b!l, a vizs gált vál to zók kö zel fe lé -
ben a vá ra ko zá sok nak meg fe le l! irá nyú szig ni fi káns el moz du lást mér tünk” (Paksi és Demetrovics,
2003, 134). A vizs gált vál to zók kö zé pszi cho ló gi ai ská lák – pél dá ul asszertivitásskála, at ti t"d vizs -
gá lat –, il let ve az át adott is me re tek kel kap cso la tos in di ká to rok tar toz tak. 
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Tobler (1986), il let ve Tobler és Stratton (1997) át te kin té se alap ján meg ál la pít ha tó, hogy
az in te rak tív (szem ben a nem in te rak tív val) és a kor társ se gí t! ket al kal ma zó (szem ben a nem
kor tár sak kal dol go zó) prog ra mok lé nye ge sen ha té ko nyabb nak bi zo nyul nak. A fen ti ha zai
vizs gá lat mind ezt szin tén meg er! sí ti: a kor társ interpretátorokat al kal ma zó prog ra mok (így a
Kom pá nia Ala pít vány is) ked ve z!bb fo gad ta tás ra ta lál tak a részt ve v! di á kok kö ré ben (Paksi
és Demetrovics, 2003) (1. áb ra).

M" kö dé sünk fej lesz té se ér de ké ben lé nye ges nek tart juk an nak fel mé ré sét, ho gyan ér té ke -
lik a szer ve zet te vé keny sé ge it az azt igény be ve v!k. Az is ko lai prog ra mo kat és pe da gó gus -
tré nin ge ket rend sze res vis  sza jel z! fel mé ré sek kel kí sér jük, a kép zé si id! szak ok vé gén hall ga -
tó ink vis  sza jel z! kér d! ívet töl te nek ki.

A hall ga tói kér d! ív (80 kér dés b!l ál ló ano nim kér d! ív, 7 fo ko za tú ská lá val) ki tér a kép -
zés re ma gá ra vo nat ko zó kér dé sek re, a pre ven ci ós prog ra mok kal kap cso la tos kér dé sek re (fel -
ké szí tés, szer ve zés, a mun ka szín vo na la, ter he lés) és kü lön kér dés cso port fog lal ko zik az ala -
pít vány mint mun ka hely ér té ke lé sé vel és a szer ve zet bel s! m" kö dé sé re vo nat ko zó té mák kal,
ész re vé te lek kel, ja vas la tok kal.

A hall ga tók több év (2005–2009) át la gá ban leg ma ga sabb ra ér té ke lik a gya kor la ti mun ka
hasz nos sá gát kész sé ge ik fej lesz té sé ben (6,9), úgy vé lik, tu dá su kat és ké pes sé ge i ket jól tud ják
ka ma toz tat ni (6,4), s a Kom pá nia fej l! dé si le he t! sé get biz to sít szá muk ra (6,2). Ered mény, hogy
a szu per ví zió hasz nos sá gát 5,6 pont tal ér té ke lik. Ala cso nyabb pont ér té kek kel lát ták el az is -
ko lai mun kák kal kap cso la tos szer ve zést és tá jé koz ta tást (3,6–4,4).

Je len t!s nek tart juk, hogy a hall ga tók tisz tá ban van nak az ala pít vány te vé keny sé gé nek fon -
tos sá gá val, azt ér té kes nek tart ják (6,7), úgy ér zik, szá mít hat nak tár sa ik ra (6,9) és az ala pít vá -
nyi iro da se gít sé gé re (6,6) (2009). 

Mind ez egy volt hall ga tó vis  sza te kin té se sze rint:

„A Kom pá ni á ban zaj ló cso por to zá si ta pasz ta la tok je len tet ték az ala pot so kunk ké s"b bi
mun ká já hoz: is ko la pszi cho ló gus ál tal ve ze tett ön is me re ti cso port hoz és pe da gó gus -
kép z" tré ning hez, szer ve zet pszi cho ló gus ál tal ve ze tett cé ges tré nin gek hez, pi ac ku ta tó
ál tal ve ze tett fó kusz cso port hoz, fel s" ok ta tás ban szak mai kész ség fej lesz t" cso port hoz. 

A Kom pá nia fon tos id" szak ban se gí tet te az egye tem és a mun ká ba ál lás kö zöt ti
át me ne tet, emel lett hasz no sít ha tó ci vil szer ve ze ti ta pasz ta la to kat sze rez tünk. A sze mé -
lyes kom pe ten ci ák fej l" dé se mel lett je len t"s nek tar tom, hogy az ala pít vány cso por to -
zás ra szo ci a li zál, ter jesz ti a cso por to zás szak mai kul tú rá ját a pá lya kez d"k kö zött.

Az ala pít vány lé nye gi sa já tos sá ga, hogy két szin ten m! kö dik: a köz vet len pre ven -
ci ós mun ka mel lett a kor társ se gí t"k sa ját sze mé lyes fej l" dé sét is se gí ti.” (F. Edi na,
pszi cho ló gus)

Kép zé si prog ra munk 2010-t!l akk re di tált. Jö v! re vo nat ko zó ter ve ink a kép zés és a szak -
mai gya kor lat fej lesz té sé re fó ku szál nak: en nek irá nya it a fo lya mat jel le g" cso port mun ka rész -
ará nyá nak nö ve lé sé ben, a nem is ko lai szín te re ken fo lyó szak mai mun ka er! sí té sé ben, a mi -
n! ség biz to sí tás fej lesz té sé ben, va la mint a szin ten tar tó kép zés biz to sí tá sá ban, a szak mai
kö zös ség to váb bi er! sí té sé ben lát juk.
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SUMMARY

KOM PÁ NIA PEER HELPER EDUCATION PROG RAM:
NGO’S WAYS TO PREPARE HELPING PROFESSIONALS

Our group has been involved in peer help since 1989 that is a specific field of youth mental
health and health promotion. We established Kom pá nia Foundation in 1997 which provides
organizational framework to help and support peer help activity. 

The general aim is the improvement of mental health and health promotion, including the
development of self awareness and relationship culture, and also helping the social
participation of young people, disseminating health behavior, mostly with the promotion and
use of social procedures. 

The programs either organized in schools or beyond schools are led by university students.
For them we offer a 200 hour long practice oriented training course in a module structure
(PEP: Peer Helper’s Education Prog ram). The participants are trained to conduct group
sessions and preventive youth programs held at different locations and settings.

Psychology and social work graduates are often not completely satisfied with certain
university courses in regard to their self awareness, professional or social interests. 

Our training and our practical fieldwork are based on exploiting the peer effects and the
ext ra potential in peer groups, strengthening and extending the competencies, helping skills
of psychology and social work students. In our paper we present our in-service training, give
an idea about what our existing preventive programs are like and we review the role that
practical work plays in the preparation and career socialization.
Keywords: NGO, health promotion, peer training, cross age tutoring, psychology education 
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MEL LÉK LET
A kép zés fel épí té se

Kom pá nia Ala pít vány – KOMP LEX KORTÁRSOKTATÓ-KÉPZÉS
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3 A kép zés 20%-ban el mé le ti, 80%-ban gya kor la ti hang sú lyú ele me ket tar tal maz.


