
A „TÖRŐDÉS” Szentesi Gyermek és Diák Alapítvány 
2017. 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  már  a  2016.  évi  tevékenységeinket  megvalósítani  is  nehéz  volt,  mert  a
székhelyünk a Városi Diák Pince, aminek a fenn- és karbantartását nem tudta maradéktalanul ellátni az
új üzemeltető.
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 működte-
tett  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,  amennyiben  még  lehetséges  lesz  a  SZIDÖK tevékenységeit  folytatni  a  2017-es
évben.

Tevékenységeink:
I. Az Alternatív Játszóház működtetését a tárgyi évben is a Szentesi Ifjúsági és Diák Önkormányzattal
együttműködve folytattuk.
2017. évben húsz alkalommal volt Alternatív Játszóházi program. 
Ezek között az ún. „szokásos”, hagyományos kézműves foglalkozások (pl.  farsangra, tavaszra,  Hús-
vétra, nyárra.... az ún. „Világnapokhoz” kapcsolódóan), valamint interaktív játékokat, műhelymunkákat
bonyolítottunk le.

II. Műhelymunkák: 
„SEMMIBŐL VALAMIT” 
Három alkalommal  történt  műhelymunka.  Az  elsődleges  cél  az  volt,  hogy a  résztvevő  tizenévesek
mindennapi életébe a környezettudatosság beépüljön. Ezzel hozzájárulhatnak környezetünk megvédésé-
hez. Eredmény lesz/lehet az is, ha a programban résztvevők csapatban, a későbbiekben is együtt tevé-
kenykednek különböző programokban.
A műhelymunkák ún. elméleti és gyakorlati részekből álltak.
„ÍGY TÁBOROZTATUNK MI!” 
A két alkalommal megvalósult műhelymunka célja a tervezett nyári táborokra való felkészülés volt.
„JÖVŐKÉP I.-II.” program (Munkaerő-piaci alapismeretek tizenéveseknek.) 
Ez a műhelymunka két részből állt - munkaerő-piaci alapismereteket adott tizenéveseknek.

III. Nyári táboraink az alábbi címekkel valósultak meg július-augusztus hónapban a Bagoly Szálláson:
Meseország kalandorai 
Kommunikáció 
„Beszélgetések”
„Családos” tábor

IV. 2016. évben kezdtük el az ún.  „Senior projekt” - Világnapok c. programot, amit 2017. évben is
folytattunk. Ennek a programnak az a lényege, hogy idősekkel is folytatunk a „Világnapokhoz” kapcso-
lódó műhelyfoglalkozásokat. Ennek a Nagyörvény utcai Idősek Klubja adott helyet. Három alkalommal
valósult meg ez a program. A Föld Napja; Madarak, Fák Napja és a Törölközőnap címmel.

V. Az SBOn létrehozott  „Gyereksarok” díszítéséhez továbbra is készítettünk kézműves „termékeket”
és folyamatosan pótoltuk az itt lévő játékokat is.


