
A „TÖRŐDÉS” Szentesi Gyermek és Diák Alapítvány 
2018. évi tevékenységének értékelése

2016. január 01-től a Városi Diák Pince üzemeltetésével a Szentesi Családsegítő Központot bízta meg
Szentes Város Képviselő-testülete. Jelenleg a Városi Diák Pince a Szentes Városi Szolgáltató Kft.-hez
tartozik.
Szentes Város Önkormányzata 2016. 01.01.-től nem működteti az ún. SZIDÖK projektet. A SZIDÖK
projekt  „zászlóshajója”  a  Szentesi  Ifjúsági  és  Diák  Önkormányzat  volt.  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 partnereikkel 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  SZIDÖK  utódjaként  létrejött  Szentesi
DiákBrancs csoportot. A Szentesi DiákBrancs csoportot Szentesen tanuló középiskolások hozták létre,
akik  a  SZIDÖK-ben  szocializálódtak,  onnan  hozták  a  szellemiséget,  az  elfogadást,  a  törődés
fontosságát.
A kialakult  helyzetre  és  az  anyagi  lehetőségeinkre  való  tekintettel,  tevékenységeinket  elsősorban
önkénteseinkkel végeztük el, minél kevesebb költséggel.

Tevékenységeink:
I. Az Alternatív Játszóház működtetését a tárgyi évben a Szentesi DiákBrancs tagjaival együttműködve
folytattuk.
2018. évben 18 alkalommal volt Alternatív Játszóházi program. 
Ezek  között  az  ún.  „szokásos”,  hagyományos  kézműves  foglalkozásokat  (pl.  a  farsangra,  tavaszra,
Húsvétra.... az ún. „Világnapokhoz” /Költészet Napja.../ kapcsolódóan), valamint interaktív játékokat,
műhelymunkákat bonyolítottunk le.
Településünkön is megjelent az ún. „Arany 200 busz”. Ennek az eseménynek, valamint a Szentes Városi
Könyvtár különböző, a tizenéveseket érintő programjainak a propagálásban is részt vettünk. A Szentes
Városi Könyvtár rendszeres találkozó helye a Szentesi DiákBrancsnak, valamint helyet ad az általuk
szervezett programoknak is (pl. műhelymunkák).

II. Műhelymunkák: 
„MILYEN EURÓPÁT AKARUNK?” 
A műhelymunkában résztvevők választ kaptak arra, hogy mi az Európai Önkéntes szolgálat, mit kell
tudni a Nemzetközi Ifjúsági Cserékről és az Erasmus+ pályázatokról.
„TOLERANCIA NAP  –  Tolerancia a generációk között”
Célunk  volt  felhívni  a  figyelmet  arra,  hogy  a  társadalmi  együttélésünk  szempontjából  rendkívüli
fontosságot élvez a generációk közötti együttműködés, egymás elfogadása, valamint a különbözésegek
által kialakult kihívások kezelése.

III. Az alábbi nyári táborok műhelymunkáiban vettek részt önkénteseink július-augusztus hónapban a
Bagoly Szálláson:
- „Legyen ünnep” tábor
- „Találkozások” tábor
- „Út az önállóság felé” tábor
- „Családok” tábora

IV. A Dr.  Bugyi  István Kórház Sürgősségi Betegellátó Osztály és a Szentesi Közös Önkormányzati
Hivatal  folyosóján  létrehozott  „Gyereksarok” díszítéséhez  továbbra  is  készítettünk  kézműves
„termékeket” és folyamatosan pótoltuk az itt lévő játékokat is.


