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A tatabányai Máltai Játszótérről röviden: 

 

A tatabányai Játszótér-Játszóház 2000. szeptemberében került átadásra a Bánhidai lakótelepen. A helyszín 

egyedi sajátosságokkal bír, melyek egyértelműen jelezték számunkra a Játszótér szükségességét.  

Az Egyesület által fenntartott Játszótér sivár panelházak között található, ahol teljes mértékben hiányoztak a 

közösségi élet színterei, intézményei.  

A lakótelepen egy speciális igényű gyermekek számára létrehozott iskola található, ezen kívül sem más 

oktatási intézmény, sem a felnőttek számára munkalehetőséget nyújtó hely nem áll rendelkezésre. A 

lakótelep egy alvóvároshoz hasonló jellemzőkkel rendelkezik. 

A családi együttlétekre alkalmas időpontokban, délutánonként, hétvégénként a tartalmas és értékes 

szabadidő eltöltésére korábban nem volt mód a környéken.  

Mivel a Máltai típusú Játszótereknek jellemzője, hogy ilyen speciális mikroklímájú közösségek szükségleteit 

tartja szem előtt, ezért 7 év távlatából elmondhatjuk, hogy a helyszín választása nagyon jó döntésnek 

bizonyult, a helyi közösségnek szüksége volt egy ilyenfajta intézményre.  

Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az évről-évre egyre emelkedő létszám, és a szervezett programok iránti 

érdeklődés, mind a gyermekek, mind a szüleik részéről.  

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

keresztül biztosítja az itt élő gyermekek számára, hogy programjainkon keresztül elsajátíthassanak olyan 

szokásokat és normákat, melyek révén felnőttként kiegyensúlyozott, és harmonikus életet élhetnek. 

Emellett célunk volt, hogy a szülők számára segítséget és megerősítést nyújtsunk abban, hogy fontos 

társadalmi értékek és szabályok mentén neveljék a gyermekeiket, és ezen értékeket ők maguk is integrálják 

mindennapi életükbe. 

Valamint szeretnénk örömtelibbé, boldogabbá tenni az önfeledt pihenés, szórakozás lehetőségét mindazok 

számára, akik részt vesznek a Játszótér életében.  

Szolgáltatásaink az aktuális problémák és újonnan felmerülő igények szerint rugalmasan változnak, és 

bővülnek.  

Így tekintettel vagyunk többek közt arra, hogy a családi értékek és normák, a nemi szerepek is jelentős 

változásokon mennek keresztül. Csökken azok száma, akik a házasságot valóban egy életre szóló 

köteléknek tekintik.  

Növekszik az élettársi kapcsolatok társadalmi elfogadottsága, és gyakorlatilag széles körben elfogadottá 

válik a válás intézménye, ennek következménye az egyszülős családok számának fokozatos növekedése. 
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 A családi és nemi szerepek átértékelődéséhez nyilvánvalóan hozzájárult a nők munkába állása és önálló 

jövedelemhez jutása.  

Változnak az értékrendek, de az életmód alakulása a létfenntartás kényszere miatt is szükséges.  

A szegénység egyik legsúlyosabban érintett csoportja a gyermekek. Számtalan törekvés látható az ő 

szegénységük enyhítésére, és jólétük biztosítására, ilyen céllal jöttek létre többek közt a Máltai Játszóterek 

is. 

A Bánhidai lakótelepen a Máltai Játszótér- Játszóház egyik kiemelt célja, hogy a nálunk töltött idő során a 

gyermekek értékesnek és hasznosnak érezzék magukat, miközben kikapcsolódnak. 

 
Az intézmény szakmai szempontok szerinti bemutatása: 

 

A Játszótér szocio-kulturális jellemzője: 

 

A Játszótéren megforduló gyermekek körében a társadalmi átlaghoz képest koncentráltabban vannak jelen a 

szociálisan súlyosan hátrányos helyzetű és mentálisan sérült gyermekek. (És ez alatt a csoport alatt messze 

nem csak a speciális iskolába járó gyermekeket értjük. Az elhanyagoló szülői magatartás következtében az 

egyébként hivatalosan nem speciális igényűnek tekinthető gyermekek is komoly érzelmi-fejlődési hátránnyal 

küzdenek.) 

 

Általánosan is elmondható ezekről a gyermekekről, hogy a családjaik nagyon nehéz anyagi helyzetben 

élnek. A szülők jellemzően alacsony iskolai végzettségűek, és nem piacképes szakmával rendelkeznek, így 

általában keményen, és sokat kell dolgozniuk alacsony presztízsű és alacsonyan fizetett munkahelyeken – 

akár több munkahelyen is egyszerre - és így nagyon kevés idejük jut a gyermekekre.  

Játszóterünk programjait az ilyen problémákkal küzdő szülők gyerekeinek felmerülő igényekre reagálva 

hozzuk létre.  

Azok a fiatalok, akik céltalanul, unatkozva töltik el idejüket a panelek rengetegében, értelmes, hasznos 

időtöltés híján hamar különböző csoportokat alkotva, unaloműzésként könnyen akár a Büntető 

Törvénykönyvbe ütköző cselekmények elkövetésébe is sodródhatnak. 

 

Úgy gondoljuk, hogy a Játszótér munkatársainak lehetőségeikhez mérten, és szakmai kompetencia 

határaikat figyelembe véve, segíteniük kell a hozzánk forduló fiatalokat abban, hogy tudatos, értékorientált 

és koherens személyiséggel rendelkező,  
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megfelelő probléma felismerő és megoldó képességgel bíró fiatal felnőttekké váljanak. 

 

A fenti cél érdekében a következő megoldási alternatívákat szeretnénk nyújtani nekik a Játszóterünk 

különböző klubjaiban:  

- kapcsolatokat alakíthatnak ki a kortársaikkal 

- megtanulhatják a többségi társadalom számára értékes módon kivívni a hasonló korúak  

elismerését 

- segítséget kaphatnak ahhoz, hogy hogyan tudnak felelősségteljes szociális magatartást kialakítani 

- a munkatársak attitűdjeiből és viselkedéséből iránymutatóként kialakíthatnak a maguk számára  

egy értékrendet és etikai tudatot. 

 

Munkánk során mindvégig szem előtt kell tartanunk, hogy a serdülőkorban az érzelmi élet differenciáltabbá 

válik, az addigi érzelmi kötődések helyébe újak lépnek. Amíg a kisgyermekek érzelmileg elsősorban a család 

tagjaihoz kötődnek, és a pajtásokhoz fűződő kapcsolatuk könnyebben felcserélhető, addig a prepubertás 

során egyre fontosabbá válik a csoporthoz tartozás érzése. 

 Ezt követően a pubertás – a klasszikus kamaszkor – során, a csoport élmény megtapasztalását követően, a 

csoport által adott biztonságban, már feltámad a kíváncsiság mások, a külvilág iránt, különös tekintettel az 

ellenkező neműekre. 

Ezeket a pszichés fejlődési szakaszokat szem előtt tartva alakítjuk a beszélgetős kamaszklubok témáit. 

A fiatalok életében a fontos szocializációs színterek mellett, mint a család, bölcsőde, óvoda és iskola, 

megjelent a mi Játszóterünk is. Ezért elsődleges feladatunk, hogy alaposan megvizsgáljuk, hogy a velünk 

kapcsolatba kerülő gyermekek szocializációs szinterei hogyan teljesítenek, majd ezt követően igyekszünk 

azoknak a gyerekeknek a számára, akik fokozattan veszélyeztetett helyzetben vannak, lehetőségeink szerint 

egyéni, személyre szabott gondozási tervet készíteni, az ő szükségleteiket minél jobban szem előtt tartva.  
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Intézményi események: 

 

Programjainkat úgy igyekeztünk összeállítani, hogy figyelembe vettük aJjátszótér kínálta lehetőségeket és 

az oda látogatók igényeit, sajátosságait (szociológiai és pszichológiai jellemzőit). Egy olyan szemléletet 

igyekszünk sugározni munkatársaink attitűdjén és a játszótér programjain keresztül, mely hozzásegíti a 

fiatalokat ahhoz, hogy jobban eligazodjanak a világban, és sikeresebben megbirkózzanak az akadályokkal.   

Mivel a szolgáltatást igénybe vevők különböző szociális háttérrel bírnak, feladatunk, hogy szükség szerint 

rugalmasan tudjunk az igényeikre reagálni.  

 

� Állandó, heti rendszerességű foglalkozásaink:  

Szervezett foglalkozásaink célja a fiatalok önállóságra nevelése, közösségformálása. Munkatársaink 

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

előtérbe. A cél az önismeret fejlesztése, a képességek megismerése, a helyes énkép, önértékelés 

kialakítása, a közösségformálás.  

Játszóházban az életkori sajátosságoknak megfelelő programokat igyekszünk biztosítani, melyek a 

következők: 

 

Kisgyermekkor: 1- 3 év 

       Fejlődési terület: nagymozgás 

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.) 

 

Óvodáskor: 3- 6 év 

Játékkal fejleszthető fejlődési terület 

Mozgáskoordináció, egyensúlyérzék: (nagylabdák, hinták, gólyaláb) 

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

Finom-motorika: (szem- kéz koordináció, építő ügyességi játékok, gyöngy, stb.) 

Képzelet: (mese, rajz, stb.) 

Kommunikáció: társas kapcsolatok, azonosulás (szerepjátékok, stb.) 
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Konkrét gondolkodás: (fogalmak, konstanciák, stb.) 

 

Kisiskoláskor: 6- 10 év 

     Játékkal fejleszthető fejlesztési terület 

Figyelem (társasjátékok, foglalkozások, stb.) 

Kultúrtechnikák: (mesekönyvek, mesefilmek, stb.) 

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

Társas kapcsolatok, csoporttudat, szabálytudat, stb. 

Feladattudat: (hobbi, sport, stb.) 

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

 

Kamaszkor, ifjúkor: 10- 18 év 

Fejlesztési területek: A figyelem kapacitásának növelése, logikai készségek, absztrakció, ismeretek 

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

önállóság, alkalmazkodás, identitás. 

 

Játszóházunk heti rendszeres programjai (ősszel és télen):  

 

Játéktevékenységhez kötődő egyéni készségeket, képességeket fejlesztő családi nevelést segítő illetve a 

szülő- gyermek kapcsolatot erősítő foglakozásokat igyekszünk megvalósítani. 

 

Hétfő: Baba- Mama klub 10. 13- ig, Kézműves foglalkozás 16- 17- ig. 

 

A délelőtti Baba- Mama foglalkozások keretében az életviteli tanácsadás, babaápolás, és gondozás 

során a szülők ötletet kapnak az otthoni tevékenységek, programok megszervezéséhez is. Nagyban 

építünk a résztvevők egyéni kezdeményezéseire is, gyakran az érkező szülők vetnek fel aktuális 

problémákat, amiket lehetőség van közösen megvitatni. .  

A délutáni kézműves foglalkozás valamennyi korosztály számára lehetőséget ad a kreativitás 

kiélésére és az önmegvalósításra. A résztvevők szívesen jönnek különösen ünnepek, tematikus 

események, jeles dátumok előtt.  

A foglalkozás kiscsoportban zajlik, így lehetőség nyílik arra, hogy a résztvevők megismerhessék, 

megszokhassák egymást és a valahova tartozást élményét is megtapasztalhassák. A program 
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további célja a készségfejlesztés, a játszva tanulás. Törzsvendégeink, akik ebben a programban 

évek óta rendszeresen részt vettek, költözés vagy, iskolaváltás miatt, kimaradoztak, így néha 

előfordult, hogy érdeklődők hiánya miatt elmaradt a foglalkozás. 

 

Kedd, Szerda, Csütörtök: Csocsó, társasjáték és kártya partik: 13. 00- 18.00- ig. 

 

Ennek a foglalkozásnak a keretében minden korosztályra koncentrálunk. Az irányított 

foglalkozásokat arra használjuk, hogy a felszín alatt megbúvó problémákra fény derüljön. Arra 

törekszünk, hogy a napi problémák, konfliktusok és feszültségek kimondásra kerüljenek, és közösen 

találjunk megoldást.  

Erre azért van nagy szükség, mivel általános tapasztalatunk, hogy a szülőknek nincs idejük 

beszélgetni a gyerekekkel, így sok esetben nem is sejtik milyen gondokkal, belső feszültségekkel 

küzd gyermekük, így nem áll módjukban segíteni a feszültségek feloldását. 

 

Péntek, Szombat, Vasárnap: Asztalitenisz tanítás után – 17- ig, illetve hétvégén 10- 17- ig. 

 

A sportolás, az egészséges életmódról való beszélgetés elengedhetetlen, jelentősége nem vitatott. A 

játszótér adottságai önmagukban is kedveznek az ilyenfajta lehetőségeknek. A hétvégi ping- 

pongozást a szülők is szívesen kihasználják. Néhány szülőt és gyermekét akár órákra is leköti az 

asztalitenisz. 

 

A hét minden napján: 5 órai tea nagyoknak és kicsiknek 17- 18- ig  

 

A délutáni tea keretében szintén a kiscsoportos beszélgetésre építünk. A közösségformálás elve 

olyan módon jelenik meg, hogy ebben a szűk körben a résztvevő kamaszok szívesebben nyílnak 

meg és beszélgetnek egymással, ezáltal is lehetőségük nyílik arra, hogy a felmerülő témákkal 

kapcsolatban több különböző véleményt is megismerhessenek. 

A 2007-2008-es  a téli időszak kezdetén tűnt fel, hogy néhány kisgyermek (1, 5 éves- 4 évesig) 

érdeklődött a kamaszok társasága iránt. A picik játékba hívták a nagyokat vagy éppen teát kértek 

tőlük és néhány kivétellel, szívesen foglakoztak a nagyobbak a gyerekekkel. 

 

Időszakos rendezvények: 
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Többek között a játszótéri gyermekek szülei közül is jó néhányan speciális élethelyzetben élnek, így a helyi 

szükségleteknek és igényeknek megfelelően alakítjuk programjainkat. Hol elveszük a meglévő programokból 

máskor pedig újakat találunk ki. 

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

többen látogatnak el Játszóterünk aktuális évszakhoz, ünnephez igazodó programjaira. A rendezvények 

közül néhányat bővebben kifejtek, melyek igazán nagy sikert arattak.  

- Február második felében: „Játszótéri farsang” 

 

Az idei farsang merőben eltért az eddig megszokott hagyományos beöltözős, álarcos farsangi 

ünnepségtől. Már említettem, hogy az a korosztály és kislány sereg, aki korábban szívesen 

beöltözött szinte elillant a játszótérről. Ezért valami újat találtunk ki. A farsangot megelőző hetekben, 

szóban „ házi” kutatást végeztünk, hogy ki milyen fánkot ismer vagy szeret. A válaszok elkeserítőek 

voltak. Többen még életükben nem ettek fánkot, volt aki azt sem tudta mi az a fánk, vagy 

panaszkodtak, hogy a mama régen sütött, de már az ízére sem emlékeznek. Ez a „házi” 

közvélemény kutatás sarkallt minket arra, hogy mi készítsünk a fiataloknak fánkot. A munkatársak 

egy része a fánkot sütötte (szalagos, csöröge és túrósat) a munkatársak másik fele különböző 

technikával álarcokat és maszkokat készítettek a megjelent fiatalokkal (2-től -16 évesekig). Az 

alkotások elkészülte után megérkeztek a fánkok és kezdődött a nagy evés–ivás.. A mulatság tánccal 

folytatódott, amiben inkább csak a kisgyermekek vettek részt. 

- ” Húsvét vasárnap: „Játszótéri húsvét 

- Március 14-én felkészülés a másnapi ünnepre 

- Április felkészülés és ajándékkészítés anyák napjára 

- Május „Játszótéri gyermeknap” 

- Június „Játszótéri tanévzáró” 

- Minden évben szeptember második szombatján van a Máltai Játszótér születésnapja 

A játszótér ebben az évben lett 7 éves. Mivel ez egy mágikus mese szám szerettük volna, ha 

nagyszabású, városi szintű rendezvényt hozhatnánk létre. A képviselőtestület segítségét kértük, 

hogy programtervünk kivitelezhető legyen. Anyagi és személyi támogatásuknak köszönhetően 

pozitív visszhangja lett ennek a „mesés” ünnepségnek. Az egész napos programon bohócok, légvár, 

több arcfestő, kézműves foglakozás és számtalan más játék és szórakozás várta az érdeklődőket. 
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Az egész napos rendezvény keretén belül ebéd időben egy kis vendéglátásra is sor került 

szendvicsek, édesség, sütemény és üdítő formájában. 

- December 6.- án: „Játszótéri Mikulás” 

Igazi Mikulás érkezett a Játszótérre. Sikerült olyan Mikulást meghívni erre a napra, aki több mint 10 

éves gyakorlattal rendelkezik. Így nem csak a gyerekek estek ámulatban, hanem a szülők is. 

- December 23.- án : „Játszótéri karácsony” 

 

 

Az intézmény mindennapjaiból… 
 

A Játszótér működéséhez alapvetően hozzátartozik, hogy tisztázzuk, mi magunk mit gondolunk a 

szegénységről, annak okairól, megjelenési formáiról és az esetleges kimeneteli lehetőségekről. 

  

Szegények 

A szegénységnek a szakirodalomban számtalan különböző fogalmi meghatározásával találkozhatunk.  

Ha megnézzük a mi területünkön – a Játszótéren – jelenlévő gyermekek szegénységét, elmondható, hogy 

nálunk jellemzően azok a relatív szegénységben élők fordulnak meg, akik az adott többségi társadalom 

normáihoz képest nem rendelkeznek megfelelő anyagi javakkal, és ezáltal nem tudják a média, és a 

környezetük által közvetített fogyasztási szintet tartani. 

Még az átlagos minőségű ruhákhoz, élelmiszerekhez, kulturális javakhoz sem tudnak hozzájutni. 

Jellemzőek a Játszótéren megjelenők között a szegénység szempontjából még súlyosabban érintett 

csoportok is, mint pl. a romák, nyugdíjasok, nagycsaládosok. 

 

A Játszótéren megjelenők jellemzői alapján összegyűjthetőek azok az indikátorok, melyeket mi szegénységi 

kockázatoknak nevezünk. Ilyen az iskolázatlanság, a munkanélküliség, sok gyermek, a demográfia 

jellemzők változása, pl. elöregedő társadalom, kevés eltartó, sok eltartott. 

 

A szegénység, minden hátrányával elsősorban a gyermeken, mint tünethordozón jelenik meg. 

 

Mint a fentiekben már említettük, a Játszótéren megjelenő szegénység alapvetően egy relatív szegénységi 

forma, igazán mély, marginalizált szegény családok gyermekei csak egy-egy esetben kerülnek a 

látókörünkbe. 
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A szegénység globális fizikai és pszichés károsító hatása nyilvánvalóan látszik a nálunk megfordulókon is.  

A Játszótér kiváló integrációs helyszínként működik a szolgáltatást igénybevevők számára. Romák, 

segítséggel élők, fiatalok, idősebbek mind közösen vesznek részt a Játszótér programjain, és a munkatársak 

azt igyekeznek elősegíteni, hogy egy békés egymás mellett élés valósuljon meg, legalább az életüknek ezen 

a színterén. 

 

Játszótéren megforduló szegény gyermekek jellemzői: 

 

A velünk kapcsolatba kerülő gyermekek többsége csonka családban él. Ez a helyzet valamelyik szülő korai 

halála, vagy válás (különélés) miatt alakult így.  

 

Játszóterünk közelében található egy speciális általános és szakiskola. 

A tapasztalatunk azt mutatja, hogy az iskola diákjait és családjukat nem csak a társadalom részéről 

megnyilvánuló szegregáció, hanem általánosságban is nagyobb anyagi hátrány sújtja. 

Ezek a gyerekek, mint a többiek is, akik a Játszótérre járnak, iskola után szinte azonnal, iskolatáskájukat 

otthon le sem rakva letáboroznak nálunk.  

 

A Máltai-típusú Játszótér programjának a neve nem véletlenül a „Játszva megelőzni” lett, mivel minden – 

beleértve a játékot is - eszközül szolgál számunkra, hogy azon keresztül betekintést nyerjünk a gyermekek 

mindennapjaiba, jobban megismerjük az igényeiket,  

majd azt követően a számukra leginkább megfelelő módon tudjunk azokra reagálni, és lehetőség szerint 

megelőzzük a marginalizált, esetleg kriminalizált csoportokhoz való sodródásukat. 

A foglalkozások során a munkatársaink a gyermekek viselkedéséből, verbális és non-verbális 

kommunikációjából nagyon sok információhoz jutnak, és ezeket a személyre szabott segítés során tudják 

felhasználni. 

 

És mi az, amit mi teszünk? 

 

A Bánhidai Játszótér- Játszóház komplexen igyekszik a fiatalok szocializációjában részt venni, minden 

korosztályt az életkori sajátosságainak megfelelően támogatni.  
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Játszóterünk nyitásánál jellemző volt, hogy a családok együtt játszottak, a szülők gyermekeikkel közösen 

vettek részt a programokon. 

Gyakran kérték a munkatársak tanácsát, véleményét, javaslatait azzal kapcsolatban, hogy mivel játszanak, 

mit adjanak a gyerekeknek a szabadidő hasznos eltöltéséhez. Nem egyszer megkérték a Játszótér dolgozóit 

is, hogy csatlakozzanak hozzájuk.  

Mára azonban megváltozott ez a hozzáállás. 

Sajnos jellemző hogy már az egészen fiatalokat (6-7 évesek) is leengedik a szüleik, a még fiatalabb 

testvérükkel (1,5-2 évesek). Nem ritka, hogy a vasárnapi ebédidőben is a Játszótéren tartózkodnak a 

gyerekek, hogy a munkatársakkal játszanak. 

Ennek oka lehet, hogy a szülők egyre fáradtabbak és frusztráltabbak a mindennapok során felgyülemlő 

feszültségektől, és kifejezetten kerülik saját gyermekeik társaságát. 

Munkatársaink célja az lenne, hogy segítsünk megtapasztalni a szülőknek, hogy a gyermekükkel töltött idő 

energetizáló és pihentető is lehet - megfelelő programok segítségével. 

Elsősorban megpróbáljuk a szülőket programjainkkal visszacsalogatni a játszótérre és a közös családi 

játékot elősegíteni. A család számára érdekes és minden korosztálynak élvezetes játékokat igyekszünk 

felvonultatni. 

A napi tevékenységünk mellett igyekszünk olyan cégekkel és üzletekkel kapcsolatot kialakítani, akik 

segíthetnek abban, hogy változatos, új játékokhoz tudjunk hozzájutni. A non-profit léthez alapvetően 

hozzátartozik az adományozók és támogatók felkutatása. 

Bár a Játszótér nem gyermekek napközbeni ellátására szerződött intézmény, így konyhánk sincs, azonban 

mindig elérhető nálunk valamilyen szendvics, keksz.  

Ennek a „vésztartaléknak” a létrehozására is a napi tapasztalat alapján volt szükség, mivel többször 

előfordult – éhségből kifolyólag – rosszullét a Játszótér területén. 

A kamaszokat és az iskola után, vagy a nyári szünidőben, a hőségben éhesen szédelgő gyermekeket 

megkínáljuk zsíros kenyérrel, kekszet adunk nekik, és az Egyesület raktáron lévő adományaiból tudjuk 

pótolni az elsődlegesen felmerülő szükségleteket.  

 

Az Utcai Szociális Segítők Egyesülete, mint az intézmény működtetője, segítségére tud lenni a Játszótérnek 

ebben a tevékenységében, a saját személyes és szakmai kapcsolatrendszerének a megnyitásával. 

 

Nyári időszakban nem ritka, hogy a Játszótéren 200- 250 gyerek játszik egyszerre, és miközben felügyelni 

kell a Játszótér szabályainak a betartására, mind e közben folyamatosan kell tudni egyénenként is 
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foglalkozni mindenkivel. Az újonnan felbukkanó résztvevőket meg kell ismerni, felnőttek esetén beszélni kell 

a Játszótérről, a házirendről, a programjainkról. 

Gyerekek esetén ez jóval egyszerűbb, ők a társaiktól kapnak felvilágosítást a szabályokról játék közben. 

 Több ízben előfordult, hogy zárás előtt 1- 2 perccel érkezett hozzánk egy új család. Később derült csak ki, 

hogy azért lettek törzsvendégeink, mert az első alkalommal, a késői időpont dacára is készségesen 

körbevezettük őket, és bemutattuk nekik a mi kis gyermekparadicsomunkat.  

 

Kisgyermekes szülők, különösen a GYED-en és GYES-en lévő anyukák találkozóhelyként, korzóként 

használják a Játszóteret. Itt van lehetőségük kapcsolatokat építeni és barátságokat kötni. Számukra 

hasznos dolgokat csere-berélnek, legyen az ruha, vagy információ. Még a félénkebb, vagy introveltáltabb 

anyukáknak is sikerült – munkatársaink hathatós segítségével - csoportokhoz kapcsolódni. Az anyukák igen 

vegyes csoportja több kezdeményezésünket is szívesen fogadta és később, esetleg azokat tovább 

fejlesztve, magukénak érezve tovább is folytatták. Ilyen ötlet volt, pl. a ruha csere (ruha börze).  

 

A Játszóterünket látogató felnőttek sokszor jobban igénylik a segítőkkel folytatott beszélgetéseket, mint a 

gyermekek. Az Utcai Szociális Segítők Egyesületének jellemzője a komplexitás, mely ebben az esetben is a 

Játszótér segítségére volt. 

Az Egyesület egyik, az EU által finanszírozott foglalkoztatási programjába, a Pigmalion Programba való 

bevonásukat követően néhány szülő foglakoztatása is megoldódott.  

De a segítség kölcsönös is lehet, hiyszen nem egyszer még adományt is köszönhettünk a felnőttekkel 

folytatott beszélgetéseknek.  

 

Az idős korosztály tagjai is szívesen időznek el a Játszótéren. Hol unokáikkal, hol egyedül érkezve, a 

játszótér dolgozóinak segítségét kérve pihennek meg nálunk.  

Ez a korosztály is csatlakozott az adományozók soraihoz.  

Ebben a tevékenységben különösen a közvetlen kapcsolatot élvezik, hogy alkalmuk van találkozni az 

adomány felhasználójával is. Így a jó cél érdekében, kedvet kapva a jótékonyságra, hol ruhaneművel, hol 

saját sütésű süteménnyel, és egyéb apróságokkal segítik játszóterünk életét.  

 

A munkánk során azt tapasztaljuk, hogy a legtöbb törődést a kamaszkorú utcagyerekek igénylik. Ők idejük 

legnagyobb részét céltalanul lődörögve az utcán töltik, különösen a nyári szünidő alatt. Szüleik dolgoznak, 

nem sokat találkoznak velük. 2007 nyarán egy pályázati lehetőségnek köszönhetően sikerült a kamaszkorú 
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utcagyerekek számára kilenc héten át heti két alkalommal egy rendszeres csoportfoglalkozást szervezni, 

amely hasznossá és felejthetetlenné tette a nyarat számukra. Csak néhány idézet a fiatalok a foglalkozást 

értékelő mondataiból:  

  „Folyamatos, belátható és biztonságos.” 

 „Nem csak a kaja miatt járok ide.” 

 „Jó volt tavaly is gondoltam jó lesz most is” 

  „Nem tudom megmondani, hogy miért jó, de jó itt lenni” 

 „Végre van valami értelmes, amit csinálhatok.” 

 „Jó, hogy van, hova jönni. „ 

 „Nem akarom, hogy vége legyen.” 

 „Itt jó fejek vannak és ma most eszem először.” 

 „Heti kétszer van hova mennünk a csavargás helyett.” 

(A program részletes szakmai beszámolója a mellékletben olvasható.) 

 

A rendszeres beszélgetések során felszínre kerülnek a fiatalok esetleges problémái és ez lehetőséget ad 

arra, hogy közösen átbeszéljük a különböző megoldási alternatívákat.  

Az alábbi kis történet is azt bizonyítja, hogy mennyire mélyen gyökereznek a gyerekek sérelmei, és milyen 

nehéz a felnőttek miatt elvesztett bizalmukat újra felépíteni. 

  

2007-ben egy jelzést kellett küldeni a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat felé. Az eset főszereplője egy 

17 éves fiú volt. Ő már nem tanköteles és ezzel a lehetőségével élve be is fejezte tanulmányait és munkába 

állt. Mivel a 18. életévét még nem töltötte be, a munkaszerzés területén akadályokba ütközött. Ha mégis 

talált állást, gyakran előfordult, hogy visszaéltek tudatlanságával és megtévesztették. A fiú szülei nem 

tolerálták a „semmittevését” ha éppen munka nélkül maradt. A büntetés a szülők részéről a következő volt: 

Aki nem dolgozik ne is egyék. Ezt annyira komolyan gondolták, hogy a fiatal ember látványosan lefogyott.  

Ezt észlelve feltáró beszélgetésbe kezdtünk, és mivel ő már gondozásba volt, felvettük a kapcsolatot 

gondozójával és először szóban, majd írásban jelzést adtunk és segítséget kértünk. Az ügy hetek alatt 

rendeződött. 

A 2007-es évben még egy eset nehezítette  a Játszótér megszokott hétköznapjait. Az eset főszereplője már 

szerepelt a 2006. évi beszámolónkban is, mint kiemelt eset.  A fiú magatartásával megszegi a Játszótér 

szabályait. 
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Mi, a Játszótér dolgozói tisztában vagyunk azzal, hogy az iskolában nem tombolhatnak és otthon a 

tömblakás pici szobája sem alkalmas erre. Ezért néhány Játszótéri szabályon enyhítettünk, hogy legalább 

nálunk kijöhessen a felesleges energia. Ezt hol egy foci meccsel, máskor más eszközökkel oldjuk meg.  

Toleránsak vagyunk, ez a munkánkhoz tartozik.  

Mivel a probléma jelenleg is, a beszámoló írásakor is fennáll, csak arról tudunk írni, amit eddig tettünk és 

amit a jövőben tenni szeretnénk az eset megnyugtató rendezése érdekében. 

Kezdeményeztünk már korábban is megbeszélést a fiú szüleivel, ami ideig-óráig eredményre is vezetett. 

Most ismét szeretnénk leülni a szülőkkel, de nem csak egyszeri, probléma-megoldó beszélgetésre, hanem 

megtervezve, hogy a jövőben milyen rendszerességgel tudunk találkozni, hogy közösen, minden érintett 

bevonásával próbáljuk rendezni a helyzetet.  

 

A Játszótér légkörére alapvetően jellemző egy nagyfokú odafordulás, empátia, és segítőkézség, mely egy 

idő után megjelenik a téren megforduló fiatalok viselkedésében is. 

Néhány „mindenre elszánt” fiatal fiú, a szülők beleegyezésével, órákat játszik idegen, tipegő 

kisgyermekekkel, vagy alig 2- 3 éves picikkel. Tanítgatják, szeretgetik, és bátorítják az apróságokat. Ezektől 

a fiúktól és Játszótéri dolgozókhoz kötődő lányoktól sem idegen, hogy alkalom adtán kivegyék a 

munkatársak kezéből a seprűt, lapátot, hogy segítsenek nekik összetakarítani zárás előtt. 

Ezt a gesztus véleményünk szerint annak a figyelemnek, velük töltött időnek köszönhetjük, amit talán otthon 

nem kapnak meg.  

 

Az Utcai Szociális Segítők Egyesületnek egy másik programjának köszönhetően a Játszótéren nyaranta 

képzett kortárssegítők is végeznek önkéntes munkát, mellyel segítik a munkatársak tevékenységét, oly 

módon, hogy meg tudnak szólítani olyan fiatalokat is, akiket esetleg a munkatársaknak korábban még nem 

sikerült.  

A Játszótér-Játszóház 2007. évi látogatottsági adatai: 
 
Tanítási időben délelőttönként a Játszóteret csak kisgyermekes családok, néhány óvodai ill. iskolai csoport 

látogatja. Délután három órától megduzzad a gyermeklétszám, egészen zárásig telt ház van a játszóházban. 

A napi látogatottság átlag 20- 50 fő. A hétvégi időszak mellett a nyári délutánokon vagyunk a 

leglátogatottabbak, ha az időjárás is kedvező, így a létszám a 140- 190 főt is leérheti. Az állandó és hétvégi 

programjainkkal igyekszünk hasznos elfoglaltságot biztosítani a mindenki számára.  

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

Legtöbben nyáron vannak, ilyenkor naponta átlagosan 210- 270 fő látogat el játszóterünkre.  

Ősszel naponta átlag: 190- 200 fő 

Télen átlag. 50- 80 fő 

Tavasszal átlag: 200 fő 

 

Ami a korosztályi összetételt illeti, a kép nagyon vegyes, ami sikerként értékelhető, hiszen minden korosztály 

jól érzi magát nálunk és megtalálja a pihenéshez, szórakozáshoz szükséges lehetőségeket.  

 

 

 

 

 

Korosztályi megoszlás 

felnőtt:; 19268

0-11 év:; 23961

12 év felett:; 
6390

iskolás csoport 
diákjai:; 2730

Kísérő tanár:; 
408

felnőtt:

0-11 év:
12 év felett:

iskolás csoport diákjai:
Kísérő tanár:

 
 

A diagrammban szerepelt adatok a gyermeknapi és születésnapi létszámot nem tartalmazzák, mert a 

megbecsült forgalmat nem tudtuk lebontani korosztályi megoszlás alapján. 

Előző években legnagyobb számban az általános iskolás korosztály látogatta a Játszóteret, ők azok, akik 

önállóan, szülői felügyelet nélkül tölthetik nálunk a szabadidejüket.  
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A fenti diagramm szemlélteti a korosztályi megoszlást. Idén a játszótéri korosztályok közül a 0- 11 évesek 

kimagaslóan nagyobb számban fordultak meg nálunk, mint bármely más csoport. A diagrammon is kitűnik, 

hogy a felnőttek összesített száma a második kiemelkedő látogatói adat. Ez azt mutatja, hogy sok felnőtt 

kíséri el gyermekét. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy együtt is játszanak gyermekükkel, de a padokon 

beszélgetve a többi felnőttel figyelemmel kísérik gyermekük játékát.  

Vidéki látogatóink is vannak pl: Kocsról, Mocsáról, Bajról stb. Jó idő esetén előfordul, hogy kirándulásként 

egy egész család ellátogat hozzánk. Egy egygyermekes család esetén ez azt jelenti, hogy akár több felnőtt 

kísérő is érkezhet a fiatallal.  

A 12 év felettiek létszáma talán azért ilyen alacsony, mert ilyen korban már más elfoglaltságot találnak 

maguknak. A játszótéren megállapított korhatár 14 év. Ettől függetlenül 17- 20 éves törzsvendégeink is 

vannak. Ez a korosztály leginkább a hidegebb időkben keresik fel a Játszóházat, és minden téli 

programunkat kihasználnak. 

Az iskolai csoportok tekintetében elmondható, hogy az évek alatt egyre többen használják ki aJjátszótér 

lehetőségeit. Felkeresik a teret akár osztálykirándulás céljára főleg vidéki csoportok. Nyáron tábor 

színhelyéül is szolgált már a Játszótér.  

 

Nyilvántartásunkban jelenleg 90 fő iskoláskorú gyermek szerepel, a kisgyermekes látogatók létszáma a 

tavaszi – nyári időszakban közel 60 család. A nyilvántartásunkban szereplő gyermekek közel 60%-a 

hátrányos helyzetű gyermek, akikre különösen nagy figyelmet kell fordítanunk. Amennyiben szükséges, 

lehetőségünk van konzultációra a Gyámhivatallal, a Családsegítő Szolgálattal és a Gyermekjóléti 

Központtal. 

 

A Játszótér forgalmi adatainak összesítése alapján a létszámok: 

2006. év során összesítve 50. 881 fő volt, ezzel szemben 2007.-ben az éves összesítés a forgalmat tekintve 

53. 401 fő volt a látogatóink száma.  

A fent látott forgalmi adatok látványos emelkedése több mindennek köszönhető. Próbáljuk változatos 

programokkal és igényesen gondozott környezetünk ápolásával növelni az idelátogatók tömegét. Azonban a 

forgalom akkor a legnagyobb, ha jó idő van. A napsütés és a meleg időjárás mindenkit kicsalogat. 

Tatabánya egyik gyöngyszeme a Máltai Játszótér- Játszóház főleg a kisgyermekes családok számára. 

Kiemelkedő forgalom tehát leginkább azokban a hónapokban figyelhető meg, amikor szikrázóan jó idő van. 
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Forgalmi adatok a 2007.-es évből 
 

Évszakos átlag 2007-ben 
Évszak Hónap Hétköznap Hétvégén Összesen 

December 882 474 1356 
Január 2363 1052 3415 

Tél 

Február 2250 1252 3502 
Összesen:  5495 2778 8273 

Március 3728 1772 5501 
Április 5638 2185 7823 

Tavasz 

Május 3722 1133 4855 
Összesen:  13089 5090 18179 

Június 3535 1499 5034 
Július 2726 1101 3827 

Nyár 

Augusztus 4093 1185 5278 
Összesen:  10354 3785 14139 

Szeptember 2881 2345 (ebből 450 a szülinapon) 5226 
Október 4113 1559 5672 

Ősz 

November 1177 735 1912 
Összesen:  8171 4639 12810 
Összesen:  37109 16292 53401 

 
Családsegítő Szolgálattal és Gyermekjóléti Központtal közös eseteink. 

 

Míg a 2005.-ös év során 10 esetben dolgoztunk együtt valamely veszélyeztetett gyermek ügyében a 

Gyermekjóléti Központtal, 2006-ban és 2007-ben már csak 1 -1 közös esetünk volt. 

Véleményünk szerint ez az eredmény annak köszönhető, hogy a játszótéren megfelelő végzettséggel 

rendelkező szakemberek dolgoznak, aki bizonyos szintig maguk is képesek a felmerülő problémákra 

adekvát válaszokat találni, illetve a fent említett szervezetekkel kialakuló jó kapcsolatnak köszönhetően az 

esetleges problémák korai észlelésének és kezelésének köszönhetően, elkerülhető a gyermekek védelembe 

vétele. 

Napirend kialakítása: 

 

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

érkeznek, délután az említetteken kívül a kiskamasz (10- 16 éves) korosztály jelenik meg.  
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A napi teendők közétartozik 
- A Játszótér berendezéseinek, a játékok és egyéb felszerelések műszaki állapotának állandó 

ellenőrzése, az esetleges hibák jelzése a karbantartó cég felé. 

- Programszervezés, kivitelezés 

- Házirend betartása és betartatása 

- A gyermekek esetleges problémáinak feltárása és az azokra való adekvát reagálás, ha szükséges, a 

Családsegítő Szolgálat és a Gyermekjóléti Központ bevonásával 

- A játszótér higiéniájának biztosítása 

 

Speciális feladatok.  

 

- A hátrányos és veszélyeztetett gyermekek segítése, kapcsolattartása a szülőkkel, iskolákkal.  

- A város szociális intézményeivel való együttműködés, tájékozódás 

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

gyűjtése és a rászorulókhoz való eljuttatása 

 

Heti stábmegbeszélés 

 

Felelősség, kitartás, megbízhatóság, magas szakmai színvonal, a csapatmunka fontossága, mind- mind 

olyan kérdések, amelyek a Játszótér működéséhez elengedhetetlenek. Mindezek megbeszélésére, 

átlátására ad lehetőséget a heti stábmegbeszélés, melynek keretében kerül sor az esetmegbeszélésekre is. 

Az esetismertetésekre és azok megvitatására nem csupán problémás gyermekek esetén van szükség, 

hiszen minden gyermek történetében vannak olyan fontos momentumok, melyek segítik a Játszótér 

munkatársainak önreflexióját, amikor visszajelzést kaphatnak a döntéseikről. Továbbá ezek a heti 

stábmegbeszélések nyújtanak alkalmat ötletbörzére is pl.: dekoráció, munkamegosztás, szükséges dolgok 

beszerzésének egyeztetésére. Idén egy ilyen alkalmat használtunk ki arra, hogy egy népi mesterségek 

oktatóját meghívtuk és a játszótér munkatársait és néhány önkéntest bevezetett a mézeskalács készítés 

rejtelmeibe. ( Egy nyertes pályázat biztosította a rendezvény anyagi hátterét.) 

 

 

 

II. Személyi és munkaügyi elemzés: 
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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 Játszótér főállású 

alkalmazottai (szakmai végzettségüket tekintve, pl. szociálpedagógus, gyógypedagógiai asszisztens) általuk 

kialakított keretek között, szorosan együttműködve egymással végzik a munkájukat. 

A látogatóknak igényük van a biztos, állandó ügyeletesekre, így a Játszótér 4 munkatársára hárul az a nagy 

feladat, hogy biztonságos, elfogadó környezetet és hangulatot teremtsen. A hozzánk látogatók nagyobb 

bizalommal, szívesebben fordulnak ahhoz a dolgozóhoz, akit nap, mint nap látnak, tőle könnyebben kérnek 

segítséget is. Ahhoz, hogy valóban segíteni, fejleszteni tudjuk a hozzánk járókat, elengedhetetlen a bizalom 

kiépítése.  

A játszótér nyitva tartáson túli őrzése is megoldott.  

 

III. A játszótér nyitvatartási rendje:  
 
A Játszótér az év minden napján, szombat és vasárnap is, néhány ünnepnapot kivéve nyitva tart.  

A forgalmi adatok azt mutatták az évek alatt, hogy pl. augusztus 20-án és május 1-én a napi 

látogatottságunk nem éri el a 5- 10 főt sem. Ezért döntöttünk úgy, hogy a jövőbern a játszótér ezeken a 

napokon zárva lesz. 

A Játszótér napi nyitvatartása: 

Nyári időszakban 9-18.30-ig.  

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

gyerekek 

 

IV. Befejezésül 
 
Minden mai társadalomban vannak szegények és gazdagok, olyanok, akik el tudják érni, amit szeretnének 

és ezért elégedettek, és olyanok, akiknek nem sikerült céljaikat megvalósítani, ezért elégedetlenek.  

Ezt a társadalmi egyenlőtlenséget szimbolikus jelekből, javakból észleljük a játszóterünkön a hozzánk 

látogatókon, de a játék során mindenki egyenlő, társadalmi pozícióktól függetlenül.  

A Játszótér-Játszóház résztvevőinek együttműködését harmónia jellemzi. 
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A munkatársaink által megfigyelt különböző ún. csere-elméletek alapján az is elmondható, hogy 

közösségünk tagjai egymással nem csak pénzben mérhető értékű javakat (babaruha, játék) cserélnek, 

hanem eszmei, szellemi javakat is, mint a szeretet, segítség.  

 

A viselkedés társadalmi kontrollja minden nap jelen van játszóterünk életében.  

A norma megszegését mindig valamilyen szankció követi. A társadalomban, így a Játszótéren is, ami 

tulajdonképpen a társadalom mikroszinten való leképeződése, nagyon sokféle norma érvényesül egymás 

mellett. Vannak erkölcsi szabályok, amelyeknek megszegését a társadalom többi tagja többé- kevésbé 

egyöntetű és erős rosszallással bünteti.  

Ahhoz, hogy közösségünk működőképes legyen, tagjainak követniük kell bizonyos viselkedési szabályokat, 

normákat, máskülönben viselkedésük kiszámíthatatlanná válik, és ez lehetetlenné teszi az együttműködést.  

 

A városok életéről - így Tatabányáról is - elmondható az, hogy a társadalmi problémák koncentrálódnak, a 

szegénységtől a devianciákon át, továbbá a lakosok elégedetlenségét fokozza az elmagányosodás érzése, 

és a különböző mentális stresszek sokasága.  

A kitörés érdekében nemzedéken belüli mobilitás észlelhető. A fiatalok nagyobb számban tudnak – és 

kénytelenek - is továbbtanulni. Így a játszóterünk környezetében mi is megfigyelhettük a következőt: a jobb 

státuszba kerülő, és ezáltal magasabb jövedelemhez jutó fiatalok alkotta családok közül aki csak tud kertes 

házakba költözik, vagyis elhagyja a telepet. 

A helyükre nehezebb helyzetben lévő, kevésbé jó lehetőségekkel rendelkező családok települnek a 

megüresedett tömblakásokba.  Velük dolgozunk nap, mint nap és nekik szólnak a Játszótér szolgáltatásai. 

 
V. A Játszótér-Játszóház tervei a 2008.-es évre:  

- 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  

- Új ötletekkel gazdagítani napi programjainkat 

- A közösség kohéziójának növelése érdekében további új programok szervezése  

- A 14 év feletti korosztállyal való foglalkoztatási vonalat erősíteni 

� Kamasz klub újjá szervezése 
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� További pályázatok írása melyekkel anyagi forrást biztosíthatunk, hogy a mi 

kompetenciánkat meghaladó előadókat hívhassunk meg a kamaszok 

számára. Pl: pszichológus, addiktológus, pszichiáter… 

� A Kamasz klub célja:  

 Oktatás. Információ átadás, vita, önmaguk- környezet 

megismerése, társadalom megismerése, felvilágosítás 

 Személyiségfejlesztés: új viselkedési formákkal való találkozás, 

visszajelzés, szocio- emocionális fejlesztés, értéktisztázás,  

 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 

- családi programok még nem kezdődnek el.  

- ez az időpont, amikor a kamaszok egyébként is csoportokba szerveződve 

járják a várost 

- nincsenek fociedzések 

- a Játszótér zárása után nincsen figyelemelvonó, zavaró környezet 

- még tart az iskolai közösség élménye, de már a szabadidejüket töltik a 

kamaszok.  

 

Ezen okok figyelembevételével a klub kezdéseinek időpontját a játszóház zárása után tettük. A gyűlések 

időtartama az első alkalmakkor másfél órát foglalt magába, de később elképzelhetőnek tartjuk ennek 

bővítését is.  

 

Tatabánya, 2008-01-24 

                    Domokos Mara 

         játszótér program koordinátor 


