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Gyerünk, ki a térre!
Programgazdag játszóterek minden
korosztálynak
Király Anna mentor,
a debreceni Máltai Játszótér vezetője
„Játszva megelőzni” – ez a címe a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat egyik, kifejezetten gyermekekkel
foglalkozó programjának, mellyel a fiatalkori
szocializációt igyekeznek segíteni, és a lakótelepen
felnövő ifjúságot minőségi időtöltéssel lekötni.
Tipikus kép: a nagyvárosi lakótelepek betondzsungelében
a gyerekek nyakukban a kulccsal bringáznak, bandáznak
vagy csak úgy „lógnak”, felnőtt nélkül, céltalanul, gyakran nem épp a legjobb társaságban. Ez ellen igyekeznek tenni a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársai
fenti programjukkal.

Rendhagyó játszótér
A Máltai Játszótéren mindig történik valami, ide érdemes
lenézni akkor is, ha esik az eső! A legkisebbeket bábelőadásokkal és zenebölcsivel várják, hiszen a közösségbe
szoktatás már ekkor nagyon fontos, és megkönnyíti a
későbbi bölcsődei, óvodai beszoktatást is. „A kamaszokat
nehezebb megfogni: például amikor mi hirdettünk meg korrepetáló foglalkozásokat, alig jöttek el, a tinik cikinek érezték, hogy ilyesmire jelentkezzenek. Most azonban, hogy
»nem verjük nagy dobra«, egymásnak adják az infót, mindig
akadnak érdeklődők. Rendszeresen készülünk a tinédzsereknek és családjaiknak programokkal, önismereti foglalkozásokkal, és pszichológiai szakértőket is meghívunk." –
mondja Király Anna, a debreceni Máltai Játszótér vezetője.

Középiskolások a közösségért
A játszótér lelkes dolgozói úgy gondolták, valamiképp
„hivatalosan” is be kellene szervezni a gimiseket a feladatok előkészítésébe, elvégzésébe, hiszen az itt felnőtt fiúk-lányok közül többen szívesen segítenek a tér
körüli teendőkben. Végül a kötelező közösségi szolgálatnak adtak egy érdekes csavart: az Új Európa Alapítvány
támogatásával kiírt pályázatukban arra vártak ötleteket, hogy az osztályok mi mindennel színesítenék
a játszóteret – persze mindezt hivatalos pályázattal,
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Rendszeresen készülünk
a tinédzsereknek és családjaiknak
pszichológiai szakértőkkel, önismereti
foglalkozásokkal is.

költségtervvel, hogy ezzel is a való életre készítsék fel őket. Így
jelenleg a Szent József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
9. évfolyamos diákjai osztoznak a feladatokon, amelyek közt akad
kertépítés, a játékok felújítása, sporttevékenységek szervezése, de
még filmforgatás is, hogy a végén közösen elemezhessék a projektet és vonhassák le a tanulságot.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat,
„Játszva megelőzni” program
A Szeretetszolgálat Budapesten 1998-ban indította el a programot, mely immár 14 játszóteret foglal magába országszerte. Ezeken a céltalanul csavargó kiskamaszokat és a
környék családjait várják a szakemberek ingyenes foglalkozásokkal, klubokkal. Az Új Európa Alapítvány támogatásával
idén középiskolásokat vontak be a programba – az önkéntességre való nevelés jegyében.

