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Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatunk az idén is tartott 
8 és 14 év közötti hátrányos helyzetű gyermekek számára nyári 
szabadidős klubfoglalkozást. Az előző évhez hasonlóan a nyári 
szabadidő egy részének hasznos eltöltésén túl, prevenciós fel-
adatokat is célul tűztünk ki magunknak, a bűnmegelőzés téma-
körében. A programok kiválasztásakor elsődleges szempont 
volt, hogy a gyermekekkel minél színesebb, hasznosabb 
elfoglaltságok gyakorlása közben, életkori sajátosságaikat és 
igényeiket szem előtt tartva, játszva tanítsuk és ismertessük meg 

a drog, az internet és a 
közlekedés veszélyeit. 
Talán úgy tűnhet, hogy 
korai még ilyen kis 
gyermekekkel ilyen ko-
moly dolgokkal foglal-
kozni, de az elmúlt évek 
tapasztalatai, a hírek 
amiket a tv-ben látunk 
hallunk, és sajnos sok-
szor a közvetlen kör-

nyezetünkben tapasztaltak is 
azt bizonyítják, hogy a mai fel-
gyorsult világunkban a gyerme-
kek felvilágosítását ezekben a 
témákban nem lehet elég korán 
elkezdeni.

A klubfoglalkozásokat öt hé-
ten keresztül, heti három alka-
lommal tartottuk. A progra-
mokba elsősorban a velünk 
kapcsolatban álló gyermekeket 
próbáltuk bevonni, de termé-
szetesen minden érdeklődőt 

szeretettel fogadtunk. Az első héten a drog veszélyeire kívántuk 
felhívni a figyelmet, a harmadik hetet az internet veszélyeinek 
szenteltük, a negyedik hetet pedig a közlekedés veszélyeinek 
megismertetésére szántuk. Ehhez a komoly feladathoz nagy 
örömünkre rengeteg segítséget kaptunk. Mindenek előtt a 
Karcagi Rendőrkapitányság segítségét kell kiemelni, akik 

megkeresésünket nagy örömmel és érdeklődéssel fogadták. 
Rengeteg tájékoztató anyagot, kiadványt, még társas játékot is 
hoztak, amely a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodva, 
közérthető játékos formában segítette elő a gyerekek 
megismertetését ezekkel a problémákkal. Külön köszönet ezért 
Tokai Lajos rendőr alezredes őrsparancsnoknak, aki felkarolta 
kezdeményezésünket, Fekete András rendőr főtörzs zászlós 
iskolai bűnmegelőzési és drogprevenciós tanácsadónak, aki az 
öt hetes program első napján megtartott színvonalas és érdekes 
előadásával szilárd alapokra helyezte az azt követő hetek 
munkáját. Segítségünkre volt Csató Lászlóné a Nagy László 
Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium ifjúságvédelmi 
felelőse, aki az elsősegély nyújtás alapjait mutatta be a 
gyerekeknek, a drogprevenciós előadás témáját tovább fűzve. 

Tapasztalataink alapján a szülők otthon nem beszélgetnek 
időben ezekről a témákról gyermekeikkel. Valószínűleg mert 
nem is igen tudják, hogy fogjanak hozzá. Amikor pedig 
megtennék, már rossz esetben késő lehet. 

A számítógép és internet használatában a gyermekek tudása 
sokszor jóval meghaladja szülőkét már egészen kicsi korban is, 
így a szülő nehezen védheti ki a gyermekére leselkedő 
veszélyeket. Ezért elengedhetetlenül fontos, hogy a gyermekek 
felkészültek legyenek ezekben a kérdésekben, és meg tudják 
védeni magukat. Ebben próbáltunk mi az öt hétben nekik 
segíteni. Az is tendencia, hogy sokszor a szülő sincs tisztában 
ezekkel a témákkal. Így az ő felvilágosításuk is fontos feladat. A 
klubfoglalkozásokra a programokat gondosan és változatosan 
terveztük meg, festés, rajzolás, szituációs játékok színes kis 
feladványok, a rendőrségtől kapott segédanyagok, mesék 
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