
A  „TÖRŐDÉS”  Szentesi  Gyermek  és  Diák Alapítvány 
2016.  évi tevékenységének értékelése

2016. január 01-től a Városi Diák Pince üzemeltetésével a Szentesi Családsegítő Központot bízta meg 
Szentes Város Képviselő-testülete.
Emiatt a határozat miatt nehéz volt a 2016 évi tevékenységeinket megvalósítani, mert a székhelyünk a Városi
Diák Pince.

Szentes Város Önkormányzata 2016. 01.01.-től nem működteti az ún. SZIDÖK projektet. A SZIDÖK projekt
„zászlóshajója” a SZIDÖK. A Városi Diák Pincében a „TÖRŐDÉS” Alapítvány által működtetett projektek 
(pl. az Alternatív Játszóház…) elsősorban a Szentesi Ifjúsági és Diák Önkormányzat (SZIDÖK) 
tizenéveseivel és az ő partnereivel együttműködve valósultak meg.
Alapítványunk alapító okirata „3. Az alapítvány átfogó célja szerint a szentesi és a Szentes kistérségi 
gyermek, ifjúsági és diák tevékenységet támogatja. 
Ezen belül részcéljai:
- a települési korosztályi önkormányzatok támogatása;”
Ennek alapján a „TÖRŐDÉS” Alapítvány segíti/támogatja a Szentesi Ifjúsági és Diák Önkormányzatot a 
továbbiakban is.

Az igen sikeres Alternatív Játszóház működtetését a tárgyi évben is a Szentesi Ifjúsági és Diák Önkormány-
zattal együttműködve folytattuk.
2016 évben összesen húsz alkalommal volt  Alternatív Játszóházi program. Ezek között voltak kézműves 
foglalkozások (pl. farsangra, tavaszra, Húsvétra, nyárra, Mikulásra, Karácsonyra). Az origami világnapja 
című programunk kézműves műhelyfoglalkozási elemeket  is tartalmazott. Interaktív játékok több témában is
megvalósultak (pl. a Holocaust; „Jövőkép”; „Mi az, ami jó és mi az, ami rossz”;  „Bolondok napja”; „Anime 
délután a Városi Diák Pincében”;  Európa Nap; A Magyar Mese Napja;  A gyermekjogok; Emberi jogok 
világnapja ) 
Műhelymunkákat az alábbi témákban valósítottunk meg: „Ki vagyok én I.-II?!”; „Szervezet, csoport, 
közösség”;  A Föld napja. 
Az SBO-n létrehozott „Gyereksarok” diszitéséhez továbbra is készítettünk kézműves „termékeket” és 
folyamatosan pótoltuk az itt lévő játékokat is.

2016. évben az ún. „Senior projekt” - Világnapok c. programot is elkezdtük. Ennek a programnak az a 
lényege, hogy idősekkel is folytatunk a „Világnapokhoz” kapcsolódó műhelyfoglalkozásokat. Ennek a 
Nagyörvény utcai Idősek Klubja adott helyet. 

Műhelymunkák az alábbi címmel valósultak meg tizenéveseknek:
 „Helyi civil érdekérvényesítés”
 „Benne vagyunk a pácban!” 
 „Süssünk ki valamit!” 
 „Pályaválasztási tanácsadás” 
 A „Családos kreatív tábor” kézműves műhelymunkák 

Az Alternatív Játszóházi programokat, valamint a műhelymunkákat is segítette egy tablet, amit ebben az 
évben vásároltunk meg.
Elkészült a városi ifjúsági kutatásunk  A „PÉLDA(KÉP)-ÉRTÉK” (A szentesi diákok érték-és példakép 
választási jellemzői) címmel.

Péntek délutánonként 8 alkalommal volt „fogadó óránk” azok számára, akik a pályázataik írásához kértek 
tanácsadást és segítséget. 
A szegény, de tehetséges diákok számára elindított önkormányzati tehetségfelkaroló program, a Studium 
Generale szervezési és menedzselési munkáiban önkénteseink folyamatosan részt vettek ebben az évben is.
Részt vettünk az  Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület munkájában - amely a Leader programon 
keresztül nyújt lehetőséget a vidéki térségek felzárkóztatásában.
Az Alapítvány működésének biztosításához szükséges munkát a felnőttjeink önkéntes munkában végezték 
ebben az évben is. 


