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Képvise|ő.testület e szźlmźr a

Tisztelt Képviselő.testület!

Józsefuáros 11 negyede kĺjzül a táľsadalmi és köľnyezeti pľoblémákkal legjobban terhelt negyedei a

Magdolna negyed és az Orczy negyed. A váľos ľehabilitációva| pźrhuzamban elengedhetetlen a

szociális fe|zárkőnatźs és az itt élő fiata|okfe|zárkôztatása, és tehetség gondozása.

A progľam célja, hogy az itt é1ő több szempontból hátrányos he|yzeťll és veszélyeztetett f,latalok

számtra nýjtson mintakat, segítséget és tamogatást a felemelkedésre: a társadalomba való
konfliktusmentes beilleszkedésľe, a munkaerőpiacon töľténő sikeres belépésre, a belső hit és erő

megszerzésére, a jövőben való gondolkodásra.

A progľam egyik fő célją hory kézze| fogható, a Magdolna negyedben és az orczy negyedben
kĺjzvetlenül érezhetó folyamatok induljanak meg. A negyedekben lakó embeľek biztos tźtmaszra

leljenek a programban, saját erőfeszítéseikhez' 
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A képviselő-testületi ülés időpontj a:2011. november 03. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat a MagdolnaStart.pľogľam Józsefváľos elfogadásáľa
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Humánszolgáltatásĺ Blzottsáryvéleményezi x

Hatźĺrozatí j av aslat a bizottság sztnntĺr a:

A Városgazdálkodási és Pénztig.vi Bizottság/ Humánszoleáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testi.iletnek az e|oteriesztés m egtárgy alźsát.



A célok elérésének érdekében a program 3 pillérben foga|mazza meg az eszközöket:

I. elérési progľam

II. mentoľ pľogram

III' idęntitáserősítés

A program szervezeti a|apja az önkormányzati intézmények szakmai vezetésével létrejovő szövetség,

melybé bęvonásra keľtilnek elkötelezett civil szervezetek, egyhźtzak, non-proťlt szęrvezetek, segíteni

akatőmagźtn emberek.
A programban kulcsszerepet töltene be a Józsefuaľosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ.

Tevékerrysége révén kapcsolódó szervezet lehet többek kozött a Jőzsefvárosi Kĺizösségi Házak

Nonprofit Kft., a Kapocs Ifiúsági Önsegítő Szolgálat Alapítvány (székhely: 1084 Budapest, Máýás tér

14.) (továbbiakban: Kapocs Alapítvány), a Szeretet Iskolája.

A Kapocs Alapítvány olyan segítő szervezet, amely elsősorban azintézményrendszeren kívül ľekedt

(ĺskoúból kimáradó, kirugott, fel nem vett, elhelyezkedni nem tudó, nem akaľó, nem képes, saját

családjától távolodó, családjźtva| haragban ál1ó, egyedtil maĺadt, családalapítástól fény évekre levő,

kii|önféle veszélyeknek kitett, máĺ megsźńa,mát nagyon megźńa stb.) vagy csupán váĺtoztatni akarő,

de abban egyedül maľadó fiatalokra összpontosít.
Elsősorban nyolcadik kerületi ťrata|okkal foglalkoznak és pľóbálják őket az ellátó rendszer fę|é

oľientálni. A Kapocs A|apít:ĺźny Szęrepe kapcsolatfelvétel a kallódó tizenéveselĺkę| és az ő bevonásuk

sajźú he|yzetük javításźba. Szabő András ügyvezető 2011. június havi beszámolója szerint az

Alapíwány körtil megfordult fiatalokszttma ezer körüli.

A Szeľetet Iskolája fO}6-ban jött léhę azza| a céllal, hogy új típusú felnőttoktatást teremtsen

Magyaroľszágon atársadalom peremére sodródott mélyszegénységben é|ok számźra'

Az orszägos Fejlesztéspolitikaĺ Koncepcĺóľól szóló 96ĺ200s. (xII. 25.) oGY határozĺt 2.

pontjában a fejlesztéspolitika alapelveit, 3. pontjában célokat határozott meg, melyek szerint

MagyarorszttgfOf}ła Európa legdinamikusabban fejlődő, az uniós źtt|agot meghaladó fejlettséggel

renđelkező, a fenntaľtható fejlődés szempontjait is követő országai közé tartozzon, ahol ennek

eredményeként a j elenleginél
a) tobb a munkahely,
b) magasabbak a jövedelmek,
c) biztonsá,gos, tiszta és jó minőségiĺ a k<irnyezet,

d) egészséges és hosszabb azéIęt.

Az oĺszttgos Fejlesztéspolitikai Koncepció két ĺészbol tů|: ,,A'jövőépítés alapjai - Kĺindulópontok
Magyaľoľszág fejlesztéspolitikájához'' és a ,,Célok és eszkiizök a sikeľes Magyaľoľszágért .
Magyaroľs záą fej|esztéspolitikai teendői'' című dokumentumból.

A MagdolnaStart-program elfogadása költségvetési fedezetet nem igényel a meglévő

íĺtézményhá|őzatraépítcivilszervezetękbevonásával

Mindezek a\apjan kérem a tisztelt Képvisető-testtiletet az alźhbí haÍźrozati javaslat

elfogadására'



Hatátozati javaslat

hogy a,,MagdolnaStaľt-program J őzsefv ćĺros'' pro gramotA Képviselő-testÍilet úgy dönt,
elfogadja.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20II. november 03.
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MagdoInaStart-program Jozsefváros
INem probléma, hänem kihívás]

Bevezető

Józsefváros 11 negyede közÜt a társadalmi és környezeti probtémákkat tegjobban

terhelt negyedei a Magdotna negyed és az orczy negyed. A város rehabilitációval

párhuzamban el'engedhetetl'en a szociális felzárkóztatás és az itt étő fiatalok

f elzárkőztatása, és tehetség gondozása.

A program célja, hogy az itt étő több szempontból hátrányos helyzetű és

veszélyeztetett fiatalok számára nyújtson mintákat, segítséget és támogatást a

felemelkedésre: a társadalomba való konfliktusmentes beilleszkedésre, a

munkaerőpiacon történő sikeres belépésre, a belső hit és erő megszerzésére, a

jövőben való gondolkodásra.

A program egyik fő céĺja, hogy kézzel fogható, a Magdolna negyedben és az orczy

negyedben kłjzvetlenül érezhető folyamatok induljanak meg. A negyedekben lakó

emberek biztos támaszra leljenek a programban, saját erőfeszítéseikhez.

1. Aprogramalapjaĺ
A kerüteti társadalmi feLzárkőztatás ne legyen a megosztó potitikai vita terepe,

hanem a vatódi igényekre, keri]leti összefogásra, és szakmai megközelítésre épi.itő

közös cselekvés tegyen. A kerütetben mélyszegénységben élnek olyan felnövekvő

generációk, akiknek már szi..ilei is ebben a helyzetben éltek. A szÜtők generációját

nagyon nehéz megszólítani és kimozdítani, de az igazi kitörési pontot a munkaképes

korú és az iskolába járó, vagy azt éppen ethagyó korosztályok jetentik.

A fetzárkóztató program nem problémaként tekint az itt é[ő fiatalokra, hanem

kihívásként. Az önkormányzat összefogva értelmiségieket, civil szervezeteket, roma

oktatássat fogtalkozó szakembereket szervezi meg és átt az étére annak a

programnak, me|'y a két negyedben ét<í jetentős hátrányokkat kúzdő rétegek,

elsősorban fiatatok felemetését tűzi ki cétut. Az itt é[ő emberek, és fiatalok számára

segíteni kell megérteni, hogy ők maguk saját sorsuk kovácsai. A program elemei

támogatják az olyan hetyi igényekre épÜtő kezdeményezéseket amely képessé teszi a

fiatatokat sikeres szakma megszerzésére, akár egyetemre Vagy fcíiskotára va[ó

bejutásra.



A céIok elérésének érdekében a program 3 pillérben fogalmazza meg az

eszkiSziiket

Elérési program

az itt étő embereknek és

fiataloknak komoty konf tik-

tusokkat kell szembe néznie

nap mint nap' a társadalmi

környezet je[entős, a kitátás.

tatanságbót és a munkanél-

kü ti ségbőt származő probté.

mákkat kÜzd, a kitörni igyek-

vőket ez a környezet nem

támogatja törekvésében

ezért a program felkarolja a

progamban résztvevőket,

segíti a konfliktusok megol.

dásában való eligazodásban,

étetvitetĺ segítség nyújt

Mentor program

az itt étő emberek és

fiatalok belső tehetsé-

gének a feltárása, a

munkaerőpiacra va[ó

betépéshez szükséges

képességek kialakítása, a

szakmába való belépésig,

iltetve az egyetem,

főiskota etvégzéséig,

tanulás segítés, te|zár.

kóztatás, foglalkozás

orientáció, ösztöndíj

program,

ldentitáserősítés

az itt étők számára

stabĺ[ betső identitás

elérésének támoga-

tása, követhető csa-

tádi és társadalmi

minták felmutatása és

segítség az elérésére,

csatádi kapcsolat

tartás, az ösztcinző és

támogató csatádi

háttér kiatakítása és

fenntartása

f. A program kapcsotódása a kerÜleti stratégiákhoz

A program egyik legfontosabb atapjának lehet tekinti a Magdolna Negyed

Programokat. Ezekben a programokban már megjelentek azok a társadalom

felzárkőztatását szo|.gátó program e[emek metyek tapasztalatai felhasznáthatók a

programba . 
^ 

zo1ĺ -ben a Józsefvárosi képviselő-testÜlet elfogadta a ,,Gazdasági

Programot melyben rögzítésre kerÜl'tek a kerÜtet stratégiai cétjai: Családokra épÜtő

kerĹjteti társadalom; Váttatkozásokra építő kerületi gazdaság; Megújult, biztonságos

közterĺitetek; Fenntartható takókornyezet; Stabit onkormányzat.

3. A program szervezeti kereteĺ
A program szervezeti atapja az önkormányzati intézmények szakmai vezetésével

tétrejövő szövetség, metybe bevonásra kerÜlnek elkötelezett civil szervezetek,

egyházak, non-profit szervezetek, segíteni akaró magán emberek. A program kulcs

szerepet szán a JCSGYK mindennapos szakmai tevékenységének, családokkal

kiépített kapcsolatainak. A programokhoz kapcsolódó szervezetek - Kesztyűgyár-JKH;



civil szervezetek; Szeretet |skotája - jetentik a hátózat bázis csomópontjait, ahová a

továbbiak kapcsolódnak.

4. A program finanszírozása

A program finanszírozását több csatornán keresztÜl lehet biztosítani. Az.

önkormányzat az intézményeinek működtetésén keresztĹll biztosítja a program

hátterét, és támogatja a bázis szervezeteket. Emettett a program kapcsolódik az

Európai Uniós és nemzeti intézkedésekhez, közvetten és pátyázati forrásokban

részesíit. A hálózat tagjainak a forrásgyűjtési tevékenység és az elkötelezett

támogatók (CSR) fetkutatása, meggyőzése alapfeladata lesz.

5. A programok

ó.1. Etérési program /Kapocs Alapítvány

Elérési szint

Elsősorban a veszélyeztetett fiatatok kockázati színterein, részben a szervezet

tetephelyén, az Atapítvány önkéntesei saját környezetÜkben, kockázatos

helyzetekben észreveszik a társaikat fenyegető veszélyeket. Semmiképpen nem

hagyják magukra őket, hanem a Kapocsban tanultak szerint - szükség esetén -

szakmai partnerek bevonásával segítenek azokra válaszokat, ha kett sÜrgősségi

mego[dásokat tatátni.

Szo I gá I ta tá sj e I I e g(i tevé keny s é ge k szi ntj e

Az Atapítványhoz Vagy az önkéntesekhez segítségért fordutók kérdései szakszerűen

megválaszolásra kerÜ[nek, ittetőteg továbbtépési tehetőségként a szervezet

munkatársainak és önkénteseinek segítő tevékenysége kerÜl közvetlenÜ[ is

fetkínátásra. A szotgáttatásjettegtĺ tevékenységek során folyamatosan igénybevételre

kerüt a kÜtönféte szakmai szervezetek . szakemberek támogatása, és a konkrét

segítséget jetentő szakmai kapcsolatok.

összetett feladatok, koncentráIt programok szintje

olyan hangsúlyos kérdés-csoportokban kerülnek kialakításra, amikor a szervezet áttat

etért és segítségre váró fiatatok fetnőtté vátása fokozottabb terhekket jáĺ vagy

amikor a fiatatok kevésbé tatátnak etégséges megotdási tehetőséget. Ezeket a



programokat az jellemzi, hogy a fiatalok környezetében megteremthető szakmai

kapcsolatok és optimáI'is válaszok integrátásávat készÜlnek, továbbá hogy az adott

probtémák atternatíváját is fettárják. Ityen program pétdáut a téti időszakra

kiatakított SÜrgősségi Étetvédetmi Program.

Támogatő feladatok és tevékenységek szintje.

A szervezet fogadókészségének megteremtésére, továbbá a fiatalokkal kialakított

kapcsotatok etmétyítésére szo|,gát. Az önkéntesek képzése, fetkészítése, fejlesztése .

olyan összetett tevékenység-egyÜttes, amely a szervezetet felkereső fiatalok

bekapcsotódásának első perceiben elkezdődik és jetentétlik, segítő fetadatváttalásuk

tetjes ideje atatt zajtik. Mindezek a következők: személyre szabott, nondirekt és nem

formátĺs képzések, egyéni életutakat kísérő, segítő, fejtesztő feladatok, segítő

tevékenységek szervezése, segítő szerepváttatás erősítése, az egyéni segítés során

jetentkező konkrét probtémák egyÜttes feldolgozása.

Az önkifejezéssel kapcsolatos tevékenységek közvetlenÜl nem irányulnak a Kapocs

tátogatói áttat megétt probtémák megotdására, hanem valóságos tehetőségek, azok

számára, akik meg akarják mutatni, hogy mit tudnak, ki akarják próbátni magukat

valamilyen tevékenységben, vagy atkalmat keresnek arra, hogy a 'véteményüket,

mondanivatójukat a szűkebb és tágabb vitágrót közölhessék. Mindennek a jegyében

kÜtcinféte kezdeményezéseket támogatnak, és konkrét csoportokat és fetadatokat

működtetnek: a hetente (a Civit Rádióban) étő adási lehetőségget rendelkező Kapocs

|fjúságsegítő Magazin. A verses köteteik, a kézműves csoport, a Firka - Kapocs újság,

a filmklub, alkalmanként kirándulások, ping-pong Versenyek stb.

A Kapocs Alapítvány több lehetcíséget kínál a Kapocs a céIkijzijnségének:

. Talalkozást - amikor a Kapocshoz forduló fiatalok szabadon, kÜtönösebb kontroll

és fettétet nétkÜt kiatakíthatják és ápothatják társas kapcsolataikat. (alacsony

küszöb)

. Segítő taláIkozásť - amikor, minden kiitönösebb következmény nétkÜt, felszínre

ker[.ilhetnek konkrét, személyes probtémák, amikor azokkal nem hagyjuk magukra a

tátogatókat, és amikor a jelentkező probtémára azonmód választ, megoldást, Vagy a

megol'dást jetentő konkrét továbbtépéshez irányt, segítséget, információt lehet

kapni.



. i)nkéntességet - amikor a szervezetet felkereső, rendszeresen tátogató fiatatok

arra kapnak |'ehetőséget, hogy fetkészítés és a szervezet segítő eszközeinek

igénybevételével, saját motiváttságuk szerint, sikeresebben vehessenek részt társaik

és önmaguk korosztályi probtémáinak megelőzésben és megotdásában.

. Alternatívát - amikor a kényszerítő, veszélyekkel teti életviszonyok,

kockázatokkat járó tevékenységek hetyett (és mettett) a Kapocs érintett látogatói,

saját maguk épütésére, mintát és biztatást kapva, szabadon változtathatnak.

. önkifejezési lehetőséget - a fiatal'ok kütcjnféle kezdeményezéseit itt komolyan

veszik, és a Kapocs meglevő eszközei segítségévet támogatják őket.

6.2. Mentorálási program / Szeretet iskotája

A Szeretet iskotája vezetője Szemes Zsuzsa (A Szeretet |skotája

http: / /www. parbeszed.com/ main. php?fotder|D=2259) tájékoztatója atapján. A

program kapcsotódik Európai Uniós és nemzeti intézkedésekhez.

Ata pf okú f elzárkőztató ké pzése k

Felzárkőztató oktatási program felnőtteknek és gyerekeknek, fiataloknak a 8110.

osztály el.végzésére, a Kesztyűgyár Közösségi Házban. A hetyi Munkaügyi Kirendeltség

vezetőinek, munkatársainak a krízisterÜletek takóinak iskolai végzettségére,

kompetencia készségére vonatkozó tapasztatatai teljes mértékben alátámasztják a

szol'gáttatás megvalósításának szÜkségességét. ł Kirendeltség keretrendszere azonban

nem teszi tehetővé, hogy a szeryezet külön, speciális képzések keretében

fogl.al'kozzon az alacsony iskolai végzettségűekkel, analfabétákkat. A 8-10. osztátyig

tartó, felnőttek számára indított képzés tehát a MunkaÜgyi Kirendeltség

támogatásával valósul meg. A tevékenység segítő válasz egy nyomasztó társadalmi

probtéma megotdására, összhangban az ország hosszú távú terveivel. Az országgyűtés

megfogal.mazta és elfogadta Magyarország Európai Uniós csatlakozása után azt a

tervdokumentumot, amely az ország fej tesztéspotitikai cétjait meghatározza flf}-ig.

E dokumentum szerint cé[, hogy Magyarország f020-ra Európa legdinamikusabban

fejtődő, az uniós átlagot meghal'adó fejtettséggel rendelkező, a fenntartható fejtődés

szempontjait is követő országai közé tartozzon. Mindezek érdekében az országgyűtés

a következő 15 évre az atábbi átfogó célokat is meghatározta, melyek közt ott

tatálható a magyar gazdaság versenyképességének tartós növelése, a foglalkoztatás

bővĹjlése, a Versenyképes tudás és műveltség növekedése, a társadalmi



összetartozás, szolidaritás és aktív állampotgári magatartás erősödése is. Mindezen

cétok etérését, a gazdaság fejtődését a kerületben is nagy mértékben gátotja a

halmozottan hátrányos helyzetűek, a társadalom peremére sodródott, tartósan

munkanétki.itiek egyre nagyobb inaktív rétege, amely főLeg az iskolázatlanságábót

adódóan mindig,,újratermeli önmagát',.

Fontos teendő e hel.yzet megoldása, ezen társada|'mi rétegek integrátása és

visszajuttatása a munkaerőpiac vitágába, s ezál'tal a társadalom vérkeringésébe.

2005.ben országosan megszűnt a Dolgozók Esti Áttatános iskolai oktatás, így űr

keletkezett a fetzárkőztatő képzések terén. A speciális tanrenddel és időbeosztással

működő tevékenység kitötti ezt az űrt, valamint hatékonyan képes a tanulókat

benntartani az oktatásban, mivel rugalmasan képes alkalmazkodni a tanulók

igényeihez , ezzel hozzásegítve őket a tanulás sikeré|'ményéhez, mely megteremti a

tanulás, a fejtődés iránti motiváttságot.

A tevékenység elsősorban esétyt adó, mivel az elemi műveltségbeti atapok

etsajátítására, a szocializációs folyamatok, a személyiség, erkölcsi alapok, a helyes

magatartásformák kiatakítására, a mentális képességek célirányos fejlesztésére

fókuszát. Erkötcsi neveléssel összekötött tanutási étményt nyújt az érintetteknek és

csa|'ádjuknak. Az alkalmazásra kerül'ő módszertan néhány alka[mazott iränyelve,

eleme: személyes törődés; törekvés az erénnyel párosuló tudásra; nyitottság a

fejtcídésre; bátorítás az önismeretre; kütönböző kuttúrák és embertársaink

megismerése, elfogadása; tudatos önnevelés; nevelés a felelősségtudatos potgári

viselkedésre.

Az oktatók egyetemi Vagy főiskotai végezettséggel rendelkező szakemberek. A

felzárkőztató jettegű oktatási modell tervezett képzési ideje kb. 800 óra a következő

struktúrában: 450 óra a NAT áltat kötetezően etőírt tantárgyakra; 350 őra az Új

atternatív tárgyakra.

Az alapelemek eredményes etsajátításához az eLőző tapasztalatok atapján - nemcsak

a vatóban anatfabéták esetében, hanem a több osztáttyat rendelkezők, vagy a már 8

osztályos áttalános iskotai végbizonyítvánnyal rendelkezők esetében is . szÜkséges a

majd 450 óra, s ha ez még mindig kevés, akkor még mindig ott Van a rendelkezésre

áttó több, mint 300 óra. Főteg a program ideje atatt, a felnőttkorban kiderÜtő úgy

nevezett tanulásban akadályozottak, diszgráfia, diszlexia, discalculia esetében.



A program EU-s követelményeknek megfelelő kiegészítő tantárgyai nem csak

lexiká[is, hanem életszerű, a mindennapokban biztosan eligazodó és hetytáttó

gyakorlati tudásanyagot nyújtanak a tanulók számára, erősítve így a mindennapokban

történő sikeres botdoguláshoz szükséges alapkompetenciákat. A kiegészítő tárgyak az

atábbiak:

Mentáthigiénia: önismeret, önismeret fejlesztése, egymásra figyetés, komptex

személyiségfejlesztés, [e[ki vezetés, kommunikáció, problémamegoldó képesség, és

konfliktuskezelés. Ez az óra, a programunk a szerves része. Ez a jezsuita atya

cigánypasztorációs munkája, amely az érintetteknek, és azok egész csatádjának

gyakorlati lelki vezetést és erkölcsi útmutatást ad az élet minden terÜletére.

Magatartáskultúra: A megfelelő viselkedési minták etsajátítása és állandó gyakorlata

a mindennapokban.

Áttampotgári ĺsmeretek: A mindenkit egyformán érintő jogaink és kötetezettségeink

ismerete, és alkalmazása a mindennapokban.

Nyomtatványok kitöltése: Fontos megtanulni, és begyakoro[ni, hogy miként kell

kitötteni a hivatalokban tévő formanyomtatványokat. ' . 
.

EU.s <jnétetrajz írása: Ugyanityen fontossággat bír egy hetyesen megfogalmazott és

formailag is modern önéletrajz írása, amely később a munkahely keresés

elengedhetetlen kelléke lesz.

Bűnmegelőzés, áldozattá vató válás, drogmegelőzés: Figyetemfethívás az életÜnkben

leselkedcí veszélyekre, ismertetése áltaI az elkerÜlésÜk.

Munkaerőpiaci-ismeretek: Mit kett tudni a munkanélkijtiek ettátásáról. Miért fontos a

munkanétkÜliek regisztráciőjal. Ki jogosutt munkanélküti segétyre? Miért hátrányos a

fekete munka hosszú távra? A munkaszerződés alakja, és kötelező tartalma. Mit

írjunk alá a szerződésnét és mit nem? Mit kett tudni a járutékokrót? Egészségügyi,

Társadalombiztosítás, nyugdíj.

Egészségvédelem: az egészségmegőrzéséhez, a szűrovizsgátatok fontosságra hívta fel

a fĺgyelmet, valamit a betegségek kialakulása, megelőzése, vírus és baktériumok

okozta fertőzések és megelcízésÜk. Ugyanígy a téma a szexuális fetvitágosítás és a

családtervezés is.

Etsősegétynyújtó tanfolyam: Az alapvető étetet mentő ismereteken tú[, kÜtönböző

kötözési módok begyakortása, a vérzések fajtáinak felismerése, törések, ficamok stb.



így az e|.sősegélynyújtói tanfolyam otyan aĺ'apokat ad, amellyel biztonságban érzik

magukat a mindennapokban. Mindezek az órák hozzájárulnak ahhoz, hogy a

programunk résztvevői kettőképen tájékozottak legyenek, és ne váljanak

ki szotgáttatottakká, hanem sorsukat tevékenyen átformátókká

Romológĺa: roma és nem roma résztvevők számára is a társadalmi kohézió erősítése

cétjábót

Amennyiben a képzés során a résztvevők sikeresen befejezik az iskolai

tanulmányaikat, akkor errőt végbizonyítványt kapnak.

A bizonyítvány mettett olyan viselkedési mintákat sajátítanak e[, melyek nagyban

etősegítik a jövőbenĺ munkahelyi beitleszkedést, felkészÜlnek a tartós

munkavégzésre. Várható eredmény, hogy a gyermekek helyzete a családban pozitív

módon megváltozik, úgymint az óvodai és ĺskotai integrátásuk már a család igényévé

válik, és nem kell ,,kívÜl'ről'' rájuk erőltetni. Az egészségmegőrzó tantárgyaknak

köszönhetően, fontossá és érthetővé vátik a korai rákszűrések egészségmegőrző

szerepe. A szemétyiségfejtesztés során az érintettek reális önkép kiatakutása az új

helyzetekhez és szemétyekhez igazodó pozitív visetkedés és gondotkodási mód.


