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2. hírlevél

Az integráció kapui – 
beszámoló a szakellátásban 
felnövő fiatalok társadalmi 
integrációjával kapcsolatos 
kutatásról

A projekt első részében kifejlesztett 
kérdőív segítségével nyertünk 
információkat volt szakellátottaktól a 
képzési anyagok szakszerű módszertani 
fejlesztéséhez.
A szükségletfelmérések célja az volt, hogy 
a fiatal felnőttek tapasztalatai alapján 
azonosítsuk a fiatalok önálló élettér 
kialakításban rejlő nehézségeit, valamint a 
készségeket, és társadalmi kompetenciák 
hiányát olyan fiataloknál akik az elmúlt 
öt évben hagyták el a gyermekvédelmi 
intézményeket. A kérdőíves vizsgálatokat 
arra használtuk fel, hogy megismerjük 
azoknak a világát, akik elhagyták a 
gyermekvédelmi szakellátást, és ezáltal 
felmérjük, és reflektálni tudjunk ezen 
fiatalok, és fiatal felnőttek szükségleteire.
A második nemzetközi projekttalálkozón 
Firenzében, Olaszországban minden 
partnerszervezet bemutatta az 

eredméyneit. Minden partner egyetértett 
abban, hogy összességében ugyanazok 
a nehézségek fogalmazódtak meg 
minden országban a fiatalok részéről. 
Megállapítást nyert, hogy a fejlesztendő 
területek közé tartoznak, az önismeret, 
és a személyes kompetenciák, valamint 
a munkával és a háztartással kapcsolatos 
ismeretek hiányosságai.
A horvát, román, valamint a magyar 
interjúk alapján arra következtettünk, 
hogy a legfontosabb fejlesztendő 
terület a személyes kompetenciák 
területe, és az önismeret, amelyet már 
a szakellátásból való kikerülés előtt 
kell fejleszteni. Ami a fiatalok szakmai 
tudatosságát illeti, nagyon nehéz a 
megfelelő karrierlehetőség megtalálása, 
ami összhangban áll az érdekekkel és 
kompetenciákkal.
Az olasz partner kutatásában, a 
célcsoportjuk alanyai többnyire kísérő 
nélküli kiskorúak voltak, ahol a fiataloknak 
nagyobb szüksége van támogatásra a 
szakellátás elhagyása után. A menekültek 
helyzete ugyanis egy kicsit más, sajátos 
családi helyzetükből fakadóan.
Leginkább a lakásviszonyok 
megtalálásával kapcsolatos problémákkal 
szembesülnek, a menekült fiatalok 
kevesebb információval rendelkeznek a 
házgazdálkodásról, a pénzgazdálkodásról, 
a szülőségről, vagy információkkal az 
egészségügyi rendszerről.
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A megélhetés 
megteremtése – az online 
játék

Projektünk második része a fiataloknak 
szóló online játék, amelynek célja, hogy 
a gyermekgondozási rendszerből való 
kilépés után önálló életre való felkészítés. 
Ennek az résznek a vezetője a Spektrum 
(SEC), akik egy online, és érzékeny 
játékplatformot fejlesztett ki annak 
érdekében, hogy javítsák azon fiatalok 

alapvető életkészségeit, és kompetenciáit, 
akik elhagyták a gyermekvédelmi 
rendszert.
Az online játékban fejleszteni kívánt 
készségeket és kompetenciákat a 
partnerek által elvégzett korábbi kérdőíves 
kutatások segítségével azonosítottuk.

Az elmélet mellett (definíciók, tippek 
és trükkök, hasznos linkek) az online 
platform 50 online mini-játékot tartalmaz, 
amelyek a valós élethelyzetek és 
kihívások szimulációi, amelyek célja a 
fiatalok „valós életre” való felkészítése. 
A témák a következők: családtervezés, 
öngondozás, lakhatás és háztartás, karrier 
és munkahelyi készségek, élelmiszer-

gazdálkodás és személyes pénzügyek. 
Az online játékon keresztül a fiataloknak 
már elképzeléseik lehetnek azokról a 
valós élethelyzetekről, amelyekkel a 
gyermekgondozási rendszerből való 
kilépés után szembesülnek.
A játéknak van egy keret-története, 
minden játékosnak lehetősége lesz arra, 
hogy felépítse saját otthonát. Ha a mini-
játékokban helyes válaszokat adnak, a ház 
jó válaszonként egy szinttel feljebb épül.
A tanulási egységek fejlesztéséért 
különböző partnerek voltak felelősek. 
Most a partnerek az online tananyag 
fordításaival dolgoznak. A fordítások 
befejezése után elkezdjük tesztelni a 
játékokat a célcsoporttal. A tesztelési 
fázist az egyes partnerországok minden 
partnerországban 2019. július és október 
között szervezik meg.

A harmadik nemzetközi 
projekttalálkozó 
Budapesten

A magyarországi partnerszervezet, 
a  Fővárosi TEGYESZ 2019 áprilisában 
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Budapesten tartotta a harmadik 
nemzetközi projecttalálkozót. A két nap 
alatt, a menedzsment kérdések mellett, 
a terjesztési tevékenységek és a project 
minőségi értékelése mellett, a partnerek 
megvitatták a az online játék fejlesztésével 
kapcsolatos kérdéseket.
A Spectrum bemutatta az online játékok 
demo verzióját, és a partnereknek 
lehetőségük volt kipróbálni az leckéket és 
a kapcsolódó játékokat.
A tanulási platform 2019 májusától 
angolul, és 2019 júliusától a partnerek 
nyelvein (horvátul, olaszul, románul, és 
magyar nyelven) lesz elérhető.
Ezt követően minden partner bemutatta 
az offline tanulási anyagokkal kapcsolatos 
tervezetét. A személyesen történő oktatási 
anyag angol nyelvű változata júniusban 
elkészül.
Még több információért kérjük látogass el 
a www.youthindependentlife.eu honlapra!

Ismerd meg partnereinket 

1. Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Harghita (Románia)
www.dgaspchr.ro

 2. Fundația Centrul Educațional Spektrum
(Románia)
www.sec.ro

 
3. Sirius - Centar za psihološko 
savjetovanje, edukaciju i istraživanje 
(Horvátország)
www. centar-sirius.hr

 
4. FormAzione Co&So Network 
(Olaszország)
www.formazionenet.eu

5. Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
(Magyarország)
www.tegyesz.hu
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