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Tatabányai Máltai Játszótérről röviden:

Tatabányai  Játszótér  Játszóház  2000.  szeptemberében került  átadásra  a  Bánhidai  lakótelepen.  A 

helyszín  olyan  szociológia  sajátosságokkal  bír,  mely  egyértelműen  kijelölte  a  Játszótér 

szükségességét. A Bánhidai lakótelep négy és tízemeletes sivár panelek között található, szinte teljes 

mértékben hiányoznak a közösségi élet színterei, intézményei. A gyerekek a város más kerületeiben 

lévő oktatási intézményeiben járnak, a szülők számára sincs itt munkahely. A családi együttlétekre 

alkalmas időpontokban, a délutánokon és a hétvégeken, a tartalmas, értékes szabadidő eltöltésére 

pedig,  nem  volt  mód  a  környéken.  Most  már  5  év  távlatából  elmondhatjuk,  hogy  döntésünk 

helyessége beigazolódott, szüksége volt a közösségnek egy ilyesfajta intézményre. Mi sem igazolja 

ezt jobban, mint az évről évre emelkedő létszám, és a szervezett programok iránti érdeklődés, mind 

a gyerekek, mind a szülők részéről.

Kettős célt tűztünk ki magunk elé. 

Célunk  volt  egy  olyan  preventív  szociális  alapellátást  nyújtó  intézmény  működtetése,  mely 

tevékenységén keresztül egyrészt biztosítja az itt élő gyermekek és szüleik számára programjain 

keresztül  azon  szokások  normák  elsajátítását,  kialakítását,  melyek  révén  felnőttként 

kiegyensúlyozott  harmonikus  életet  élhetnek,  illetve  egy  ilyen  életformát  örökíthetnek, 

szocializálhatnak majd gyermekeik irányába. Valamint, szeretnénk örömtelibbé, boldogabbá tenni 

az önfeledt pihenés, szórakozás lehetőségét.

I. Az intézmény szakmai szempontok szerinti bemutatása:  

A játszótér szociokulturális jellemzője:
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Ebben  a  közegben  koncentráltan  van  jelen  a  szociális  hátrányosság  és  a  mentálisan  retardált 

gyermekcsoport  (ugyanis ez a lakótelep ad otthont a fogyatékosok általános iskolájának is).  Ez 

kiemelt figyelmet és szakmai felkészültséget igényel az itt dolgozó kollégáktól az alapfeladatokon 

túl.

Általánosan  is  elmondható,  hogy a  gyerekek  többsége  szociálisan  hátrányos  helyzetű,  mivel  a 

szülők általában dolgoznak és így, a gyerekekre kevés idő jut.

Játszóterünk programjait a felmerülő igényekre reagálva keltettük életre.  Azok a gyerekek, akik 

nem találnak megoldást problémáikra, gyakran antiszociális magatartás, viselkedést alakítanak ki 

válaszreakcióként. Úgy gondolom, nekünk is, szociális munkásoknak és játszótéri pedagógusoknak 

feladunk lehetőségeinkhez és szakmai kompetenciánk határit mérlegelve segíteni az ide látogató 

gyerekeknek, hogy én-erős személyiséggel rendelkezzenek, és képes legyen egyedül megküzdeni 

problémáikkal.

A fejlődéssel járó nehézségek legyőzése soha nem volt könnyű, és a modern élet egyes jelenségei 

sem a felelősségteljes felnőtt élet felé vezetik a fiatalokat, és ezzel kedveznek a tévutaknak, pl. a 

csavargásnak, és egyéb deviáns viselkedésformáknak.

Ezek a következők, melyekben segítséget, különböző megoldási alternatívákat szeretnénk nyújtani 

nekik játszóterünk klubjaiban:

• kapcsolatokat kialakítani a kortársakkal

• kivívni az elismerést a hasonló korúak között

• felelősségteljes szociális magatartást kialakítani

• irányelvként egy értékrendet és etikai tudatot kialakítani
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Serdülőkorban az érzelmi élet differenciáltabbá válik, az addigi érzelmi kötődések helyébe újak 

lépnek. Amíg kisgyermekek érzelmileg még erősen a családhoz kötődnek, a pajtásokhoz fűződő 

kapcsolat  felületes,  könnyen  felcserélhető.  A  prepubertás  korban  válik  fontossá  a 

gyermekcsoporthoz, az osztályhoz, vagy a spontán megalakult csoporthoz tartozás. Azonban csak a 

pubertáskorban kötődik először érzelem a csoporton kívüli  személyhez. Ekkor kötődnek a nagy 

barátságok,  születnek  az  első  szerelmek.  Normális  körülmények  között  a  szülőkhöz  fűződő 

kapcsolat  nem  hidegül  el,  de  mégis  lényeges  változáson  megy  keresztül.  Ezeket  a  fejlődési 

szakaszokat szem előtt kell tartanunk, mikor klubjainkat megszervezzük.

Fennáll az eltérő magatartás veszélye, ha a fiatal ezeket a feladatokat

• nem ismeri fel (pl. a környezetében egy felnőtt sem szolgál példaként, akinek a személyében a 

feladatokat megoldva látná)

• nem fogadja el (pl. nem lát bennük értelmet, amit a saját életére nézve vonzónak talál)

• számára a feladatok megoldása lehetetlen (pl. túl sok feladat nehezedik rá egyidejűleg, korábbi 

fejlődése során nem sajátította el a megoldás készségét, vagy az életkörülményei túl nehezek.)

(Ezen fejlődési sajátosságok tisztázása fontos téma lehet a Baba-mama klub életében.)

Fontos  tisztázni  gyermekeink szocializációjánál  nem a család az egyetlen,  bár  kétségkívül  az ő 

szerepük elsődleges; mégsem hanyagolható el az óvoda, az iskola, a sportkörök, a mi játszóterünk, 

stb.  közreműködő  szerepe  sem.  Az  oktatási-nevelési  intézmények  valamennyi  említett  tényező 

között  speciális  helyet  foglalnak  el,  ugyanis  ezeket  kifejezetten  abból  a  célból  létesítette  a 

társadalom,  hogy  kellően  megalapozza,  ha  szükséges,  korrigálja  az  egyén  társadalomba  való 

belenövését.

Ezért mindenekelőtt elsődleges feladatunk volt a gyermekeink ez irányú összetételét megvizsgálni. 

Kiszűrni, kik azok a gyerekek, akik fokozottan veszélyeztetve vannak, s lehetőség szerint részükre 

külön tervet készíteni, őket jobban szem előtt tartva.
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a, Intézményi események:

Programjainkat  úgy  igyekeztünk  összeállítani,  hogy  figyelembe  vettük  a  játszótér  kínálta 

lehetőségeket és az oda látogatók „igényeit”, sajátosságait (szociológiai és pszichológiai jellemzőit). 

Egy olyan szemléletet igyekszünk sugározni nevelőink és programjainkon keresztül, mely értékes 

és használható tudásalapot biztosít a nagybetűs életben való eligazodáshoz, alkalmazkodáshoz, és 

segíthet megbirkózni az eléjük gördülő akadályokkal.

Mivel a szolgáltatást igénybe vevők köre különböző szociális háttérrel bír, feladatunk, hogy szükség 

szerint pótoljuk a család elmard szociális tevékenységét.

Teret biztosítunk a kötött foglalkozások mellett a kötetlen játékra, a szabadidő hasznos eltöltésére.

• Állandó, heti rendszeres foglalkozásaink:  

Szervezett foglalkozásaink célja a fiatalok önállóságra nevelése, közösségformálása. Nevelőink 

lehetőség szerint csak koordináló szerepet töltsenek be, s csak a legszükségesebb esetben lépnek 

élőtérbe.  Cél,  ezáltal  az  önismeret,  a  képességek  megismerése,  a  helyes  énkép,  önértékelés 

kialakítása, a közösségformálás.

Játszóházban az életkori sajátosságoknak megfelelő programokat igyekszik biztosítani, melyek a 

következők:

Kisgyermekkor:1-3 év

Fejlődési terület: nagymozgások

Játékkal fejleszthető:

Manipuláció (konstrukciós játékok: építőkocka, korong, Montessori torony, stb.)

Érzékelés (lásd előző)

Beszéd, kommunikáció (mondókák, versek, stb.)

Én tudat és alapvető fogalmak (kicsi-nagy, színes hosszú-rövid, stb.)
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Óvodáskor: 3-6 év

Játékkal fejleszthető fejlődési terület

Mozgáskoordináció, egyensúlyérzék: (nagylabdák, hinták, mászókák, gólyaláb, teknő, 

stb.)

Testséma, szenzoros integráció: (jobb-bal, utánzás-tükörjáték, stb.)

Finommotorika: (szem-kéz koordináció, építő ügyességi játékok, papír ceruza, gyöngy, 

stb.)

Képzelet: (mese, rajz, stb.)

Kommunikáció, társas kapcsolatok, azonosulás (szerepjátékok, stb.)

Konkrét gondolkodás: (fogalmak, konstanciák, kultúrtechnikák előkészítése, stb.)

Kisiskoláskor: 6-10 év

Játékkal fejleszthető fejlesztési terület

Figyelem (társasjátékok, szakköri foglalkozások, stb.)

Kultúrtechnikák: (mesekönyvek, mesefilmek, stb.)

Fogalmi gondolkodás: (logikai játékok, verbális játékok, stb.)

Társas  kapcsolatok,  csoporttudat,  szabálytudat,  szabálykövetés:  (társasjátékok, 

szabályjátékok, csoportversenyek, stb.)

Feladattudat: (hobbi, gyüjtőszenvedély, sport, stb.)

Kreativitás: (manuális foglalkozások, verbális játékok, stb.)

Kamaszkor, ifjúkor: 10-18 év

Fejlesztési  területek:  Figyelem  kapacitása,  logikai  kézségek,  absztrakció,  ismeretek 

rendszerezése, érzelmi fejlődés, nemi szerepek, pszicho-szexuális fejlődés, kreativitás, 

alkotókészség, önállóság, alkalmazkodás
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Játszóházunk heti rendszeres programja:

1. Hétfő: délelőtt Baba -Mama klub 10-12-ig, Teremfoci 15-17-ig, Ügyeskezűek

 délutánja, kézműves foglalkozás 16-17.30-ig:

A délelőtti Baba -Mama foglalkozások keretében életviteli tanácsadás, babaápolás, 

gondozás  során  a  szülők  ötletet  kapnak  az  otthoni  tevékenységek,  programok 

megszervezéséhez. Egyéni kezdeményezésekre építünk, gyakran az érkező szülők 

hozzák a foglalkozás témáit.

A délutáni teremfoci az őszi hidegebb, csapadékosabb idő beálltával is mozgási, 

sportolási  lehetőséget  biztosít  a  gyerekek  számára,  a  játszótérhez  közeli  Éltes 

Mátyás Speciális Iskola tornatermében.

A  délutáni  kézműves  foglalkozás  valamennyi  korosztály  számára  nagy 

önmegvalósítási  lehetőséget  kínál.  A gyerekek  életkorilag  nagyon  vegyesek,  8 

évestől a 16-17 évesig mindenki szívesen jön erre a programra, különösen ünnepek, 

tematikus események, dátumok előtt növekszik meg az érdeklődés. A foglalkozások 

kiscsoportban  zajlanak,  hatékonyabb  foglalkozás  miatt,  valamint,  hogy  itt 

megjelent  gyerekek  megismerhessék  és  megszokhassák  egymást,  a  közösség,  a 

valahova  tartozás  élményét.  Ez  nagyban  elősegíti  a  későbbi  társadalmi 

beilleszkedésüket.

Továbbá  cél  a  készségfejlesztés,  a  játszva  tanulás,  az  összetett  ismerete  anyag 

átadása, elsajátíttatása.

Kisebbek számára olyan foglalkozásokat igyekszünk összeállítani, melyek az adott 

életkori sajátosságaiknak megfelelnek. (Ilyenkor a nagymozgások fejlődnek, főleg 

mozgáshoz kötött játékokat szeretnek játszani.)

A  nagyobb  már  komolyabb  összetettebb  fejlesztő  játékokat  igényelnek,  mind 

logikailag, mind ügyességileg.
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2. Kedd: filmklub 16-17.30-ig:

E foglalkozás keretében a nagyobbakra koncentrálunk. Irányított foglalkozásokat 

arra  használjuk,  hogy a  felszín alatt  megbújó  problémákra fény vetüljön.  Olyan 

filmeket vetítünk, melyeknek valami mondani valója, értéktartama van. Erre nagy 

szükség,  mivel  általános  tapasztalat,  hogy  nincs  ideje  a  szülőnek  gyermekével 

beszélgetni, s így sok esetben nem is sejti milyen gondokkal, belső feszültségekkel 

küzd gyermeke, így feloldani sincs módja azt. A gyermekek nehezen nyílnak meg 

saját problémájukat illetően, könnyebben beszélnek a „filmhősök gondjairól”, ezért 

hívjuk segítségül filmjeinket.

3. Szerda: Számítógépes foglalkozás

A mai  gyerekek,  fiatalok  életének  elengedhetetlen  része  a  számítógép  használat. 

Ezen  a  foglalkozásom  azoknak  is  módjuk  van  ismerkedni,  gyakorolni  a 

számítógépeken, akiknek a családjában nincs lehetőségük saját  gép vásárlására.  A 

PC-k használata egyben kapcsolatot is teremt a gyerekek között, valamint a közös 

érdeklődés a virtuális valóság iránt kommunikáció forrása lehet a fiatalok között.

Elsősorban kamaszok látogatják ezt a programot.

4. Csütörtök: Asztalitenisz 15-17-ig:

Sportolás,  az  egészséges  életmód  elengedhetetlen,  jelentősége  nem  vitatott.  A 

játszótér  adottságai  önmagában  is  kedveznek  az  ilyenfajta  lehetőségeknek.  A 
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gyermekek többségét amúgy is jellemzi a mozgásszegény életmód, ami betudható a 

lakótelepi létnek.

5. Péntek: 5órai tea nagyoknak, 16.30-18-ig:

A délutáni  5órai  tea  kertében  szintén  a  kiscsoport  kreativitására  építünk.  Több 

programlehetőséggel készülnek a kollegák ezekre a foglalkozásokra, melyekből a 

gyerekeknek kell  választani  oly módon,  hogy meg kell  győzniük  egymást  és  a 

csapatfoglalkozásokra  meg  is  kell  szervezniük  a  csapatokat.  Ezáltal  fejlődik 

érdekérvényesítő képességük, érveléstechnikájuk stb.

A közösségformálás elve, olyan módon jeleníti meg és erősíti a kortárs csoportot, 

ami  a  társadalom  számára  pozitív  tartalmú,  az  egyén  számára  vonatkoztatási 

csoportot jelent.

6. Szombat -Vasárnap Asztalitenisz 15-17-ig.

Időszakos rendezvények:

Az állandó foglalkozások mellett minden naptári ünnep megrendezésre kerül, melyeket évről évre 

egyre többen látogatnak.

Játszóterünk 2005. évi az aktuális évszakokhoz, ünnepekhez igazodó programjai:

- Február második felében: „Játszótéri farsang”

- Március 14.-én felkészülés a másnapi ünnepre

- Március 27.-én, Húsvét vasárnap: „Játszótéri húsvét”
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- Április 30.-án felkészülés és ajándékkészítés anyák napjára

- Május 29-én: „Játszótéri gyermeknap”

- Június 19-én: „Játszótéri tanévzáró”

- Szeptember 18-án:” 5 éves a Máltai Játszótér”

- December 4-én: „Játszótéri Mikulás”

- December 23-án: „Játszótéri karácsony”

Ezek közül a programok közül kiemelném a játszótéri születésnapot, több szempontból is. Egyrészt 

a rendezvény látogatottsága nagyon magas méreteket öltött, másrészt ezen a napon volt az átadása a 

Kamasz  Tér  nevű  részlegnek,  mellyel  további  400  négyzetméterrel  bővült  a  szabad  terület.  A 

Kamasz Téren 4 új  játék is  elhelyezésre  került,  ezek a  tizenéves korosztály számára nyújtanak 

izgalmas szórakozási lehetőséget.

Ez a terület a terveink szerint a jövőben még több játékkal, padokkal, növényekkel fog gazdagodni.

Látogatottság:

2005 év összesített adatai:

Tanév időszaka alatt a délelőttöket csak kisgyermekes családok, néhány óvodai ill. iskolai csoport 

látogatja.

Délután három órától megduzzad a gyereklétszám, egészen zárásig telt ház van a játszóházban. A 

napi látogatottság átlag 50 fő. A hétvégi időszak a leglátogatottabb, ha az időjárás is kedvező, a 

130-180 főt  is  elérheti  a  létszám. Az állandó és  hétvégi  programjainkkal  igyekszünk hasznos 

elfoglaltságot biztosítani a számukra.

Az ünnepi nyitva tartások látogatottsága alacsony, a téli ünnepek alatt nem éri el a 15-20 főt sem.

• évszakok tekintetében:
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Legtöbben  nyáron  vannak,  ilyenkor  naponta  átlagosan  200-250  fő  látogat  el 

játszóterünkre.

Ősszel naponta átlag: 180 fő

Télen átlag: 60-70 fő

Tavasszal átlag: 180 fő

• létszám tekintetében:

Nagyon  vegyes  a  korosztályi  összetétel,  ami  sikerként  értékelhető,  hiszen  minden 

korosztály jól érzi magát nálunk és megtalálja a pihenéséhez, szórakozásához szükséges 

lehetőségeket:

Kisgyerekes szülőkkel 1-5 évig kb.: 37%

Általános iskolások 6-12 évig hozzávetőleg 43%

Legnagyobb számban az általános iskolás korosztály látogatja a játszót, akik önállóan, 

szülői felügyelet nélkül tölthetik itt a szabadidejüket nap, mint nap.

Megnövekedett  az  általános  iskola  felső  tagozat  ill.  a  középiskola  első  -  második 

osztályába járók száma. 

Nyilvántartásunkban  jelenleg  87  fő  iskoláskorú  gyermek  szerepel,  a  kisgyermekes 

látogatók  létszáma  a  tavaszi  nyári  időszakban  közel  50  család.  A nyilvántartásban 

szereplő gyermekek közel 60 %-a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyermek, akikre 

különösen  nagy  figyelmet  kell  fordítanunk.  Az  elmúlt  évben  is  lehetőségünk  nyílt 

főként  velük  kapcsolatban  többszöri  konzultációra  a  Gyámüggyel,  Családsegítő  és 

Gyermekjóléti Szolgálattal, s vannak közös esetviteleink is (10 fő).

• játszótéri mag:
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A játszótéri  magot  a  tizenéves  prepubertás  korú gyerekek alkotják.  Jellemző családjaikra, 

hogy  sok  az  elvált,  így  a  gyermekek  többsége  magányos,  kevés  törődést  kap.  Másik 

jellemzője a családoknak anyagi természetű, melyre szintén sok probléma visszavezethető.

Forgalmi adatok a 2005.-ös évből

Évszakos átlag 2005-ben
Évszak Hónap Hétköznap Hétvégén Összesen

Tél December 946 73 felnőtt 308 gyerek 1327
Január 934 219 és 726 1879
Február 636 97 és 419 1152

Összesen: 2516 389 és 1453 4358
Tavasz Március 2681 193 és 550 3424

Április 2591 508 és 1063 4162
Május 3546 438 és 928 4912

Összesen: 8818 1139 és 2541 12498
Nyár Június 3905 380 és 863 5150

Július 3813 426 és 903 5142
Augusztus 3601 434 és 968 5003

Összesen: 11319 1240 és 2736 15295
Ősz Szeptember 3353 369 (+600 a szülinapon) és 

784
5016

Október 3338 570 és 1194 5102
November 1753 147 és 489 2389

Összesen: 8444 1086 (+600) és 2467 12597
Összesen: 44748

Egyéb szakmai tevékenységeink:

Napirend kialakítása:

A nyitás után felkészülünk a gyerekek fogadására. Délelőtt csoportok, kismamák, tipegők, iskolai, 

óvodai  csoportok érkeznek, délután az említetteken kívül kiskamasz (12-14-16) éves korosztály 

jelenik meg.
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Ma már a házirend betartása mellett  önfeledten játszanak. A felnőttek társaságát igénylik,  sőt a 

törzsgárdából egy masszív közösség jött létre. Jelenleg 40 fő szerepel a nyilvántartásunkban.

A játszótér értékeinek megőrzése

- A műszaki állapotok felmérése, a hibák jelzése, a karbantartó cégnek kontrollálása

- Programszervezés, kivitelezés

- Házirend betartása és betartatása

- A gyermek  pszichés  problémáinak  feltárása  (a  gyermek elmondja,  a  társai  továbbadják)  és 

kezelése – a családsegítők összefogásával

- A játszótér higiéniájának biztosítása

Speciális feladatok:

- A Családsegítővel és a Gyermekjóléti Szolgálattal való kapcsolattartás

- 2005-ben született együttműködési megállapodás az Éltes Mátyás Speciális Iskolával, melynek 

keretében használjuk az iskola tornatermét különböző sportprogramok megrendezésére.

- Szintén az idei évben született együttműködési megállapodás a Közigazgatási Hivatal gyermek 

és ifjúságvédelmi koordinátorával.

- A hátrányos és veszélyeztetett gyerekek segítése, kapcsolattartás a szülőkkel, iskolákkal.

- Ruhaadományok szétosztása

- A város szociális intézményeivel való együttműködés, tájékozódás, 

- Szülőkkel,  magánszemélyekkel  való kapcsolat  útján alapanyag,  játék,  ruha,  egyéb adomány 

gyűjtése
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Heti stábmegbeszélés:

Ahhoz, hogy munkatársaink, hatékonyan együtt tudjanak dolgozni, számukra is szükség van arra, 

hogy rendszeresen  megbeszéljék  az  1-1  hét  távlatában  történteket.  A mindennapi  munka  során 

apróbb-nagyobb konfliktusokat,  problémahelyzeteket oldanak meg az itt  dolgozók, ami egyrészt 

mindenki számára tapasztalatot jelenthet, másrészt 1-1 ilyen helyzet a kollégáknak is feszültséget 

okozhat. A gyerekek neveléséhez elengedhetetlen, hogy következetesen és egységesen kapják az 

információkat.  Az  intézmény  szempontjából  létfontosságú,  hogy  egységesen  képviselje  az 

értékrendszerét, az ebből következő döntéseit. Mindezzel egy összhangot sugallunk számukra, ami 

biztonságérzetüket fokozza, így szabadabban tevékenykednek.

Felelősség, kitartás, megbízhatóság, a csapatmunka fontossága mind-mind olyan kérdések, amelyek 

a  működéshez  elengedhetetlenek.  Mindezek  megbeszélésére,  átlátására  ad  lehetőséget  az 

esetmegbeszélés. Erre, nem csupán problémás gyerekeknél van szükség, hanem egyéb esetekben is, 

hiszen  fontos,  hogy  a  pedagógus  önmaga  munkáját  is  ellenőrizni  tudja,  visszajelzést  kapjon 

döntéseiről.

II. Személyi és munkaügyi elemzés:  

Munkamódszerek: hivatásos alkalmazottak:

A ház az ide látogatók számára a foglalkozások, programok, szakkörök széles skáláját biztosítja. A 

korábban ismertetett célkitűzéseinket úgy tudjuk hatékonyan megvalósítani, hogy a 3 főállású és 

egy  részmunkaidős  alkalmazott  (pedagógus,  szociálpedagógus,  művelődésszervező, 

gyermekfelügyelő) együttműködése egy közösen szervezett és kialakított keretek között zajlik.
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A  látogatóknak  igényük  van  a  biztos,  állandó  ügyeletesekre,  a  biztonság,  a  hangulat 

megteremtésében nagy feladat hárul rájuk. Szívesebben fordulnak ahhoz a dolgozóhoz, akit nap 

mint nap látnak, nagyobb a bizalmuk, könnyebben kérnek segítséget tőlük. Ahhoz, hogy valóban 

segíteni, fejleszteni tudjuk a hozzánk járókat, elengedhetetlen a bizalom kiépítése.

Az intézményben 2005-ben dolgozók neve:

Szakmai létszám:

Lengyel Gábor (pedadógus )

G. Kovács István (művelődésszervező )

Fábiánné Hajdú Irén (gyermekfelügyelői asszisztens )

Mitnyik József (szociális munkás)

Technikai létszám ( őrzés, takarítás, karbantartás ):

Dodek Kornél

Kovács Nikoletta

Programjaink lebonyolítását önkéntesek és az Egyesületnél kiképzett kortárs segítők bevonásával 

valósítjuk  meg.  Rendszeresen  10  kortárs  segítőre,  és  legalább  ennyi  önkéntesre  számíthatunk, 

köztük van pedagógus végzettségű is.

A játszótér  őrzését  jelenleg a  Regionális  Diszpécser Szolgálat  munkatársai  látják el.  Ezt  a fajta 

őrzési  módot  költségcsökkentés  céljából  találtuk  ki.  Egyesületünk  látja  el  a  Közép  Dunántúli 

Regionális Diszpécserközpont feladatait is, melynek keretében 24 órás telefonos ügyelettel állunk a 

segítségkérők  rendelkezésére.  Bázispontjukat  áthelyezve  a  játszótérre,  kettős  feladatot  tudnak 

ellátni (telefonos ügyeletet és az őrzést is).
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III. A játszótér nyitvatartási rendje:  

Az év minden napján, szombat, vasárnap, és ünnepnapokon is!

Nyári időszakban 9-19 óráig.

Téli időszakban 10-18 óra között. A korai sötétedés miatt 16-17 óra után csak a házban játszhatnak 

a gyerekek.

IV. Tervek:  

- A játszóházra vonatkozó működés engedélyt megszerezni.

- A kollégák szakmai továbbképzését elősegíteni.

- A szülőkkel  való  kapcsolatainkat  még  jobban  erősítenünk  kell,  e  mellett  igyekeznünk  kell 

bevonni őket is a csoportos játékokba, egyéb programokba

- Meglevő és jól működő programjainkat tovább kívánjuk működtetni (kézműves foglalkozások, 

filmklub, baba-mama klub, sportdélutánok, kirándulások, színházlátogatások stb.)

- Új ötletekkel gazdagítani napi programjainkat, (mozgásos játékok, színjátszás, tánc)

- A közösség kohéziójának növelése speciális eszközökkel

- Újabb értéket képviselni, átadni, kialakítani

- A 14 év feletti korosztállyal való foglalkozási vonalat erősíteni

 Ennek  formája  a  péntek  esti  Kamaszklub,  amely  tematikus  beszélgetésekkel 

igyekszik támogatni a kamaszok önismereti útját.

 A Kamaszklub célja:

• Oktatás:  információátadás, vita, önmagunk- környezet megismerése, társadalom 

megismerése, felvilágosítás

• Személyiségfejlesztés: belátás,  új  viselkedési  formákkal  való  találkozás, 

visszajelzés, szocio-emocionalitás fejlesztése, értéktisztázás
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• Szocializáció: viselkedési  minták közvetítése,  társas  készségek,  kommunikáció 

javítása, szabadidő hasznos eltöltése

 A Klub gyűléseinek időpontja:

A csoport gyűléseinek optimális időpontjának keresésében az alábbiak játszottak szerepet: 

– Pénteken délutántól nem kötelező mindenki számára a tanulás,

– a családi programok még nem kezdődnek el,

– ez az időpont, amikor a Kamaszok egyébként is csoportokba szerveződve 

járják a várost, 

– nincsenek fociedzések, sportesemények ritkábbak, 

– a játszótér zárása után nincs figyelemelvonó, zavaró környezet,

– még tart az iskolai közösség élménye, de már a szabadidő élményét várják a 

kamaszok.

Ezen okok figyelembevételével a Klub kezdéseinek időpontját a játszóház zárása utánra tettük.

A gyűlések időtartama az első alkalmakkor másfél órát foglal magában, de később elképzelhetőnek 

tartjuk ennek bővítését is. 

A másik jövőbeni  program szintén elsősorban ennek a  korosztálynak szól.  Pályázaton nyertünk 

lehetőséget bekapcsolódni az ország több városában nagy sikerrel működő Éjféli Ping - pongba.

2006. február 4.-től heti  rendszerességgel szombat esténként kerül megrendezésre a játszótérhez 

közeli iskola tornatermében, az Egyesület munkatársainak szervezésében.

Tatabánya, 2006. 01. 16.

________________

Lőrincz Norbert

USZSE elnöke
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