
Kortárssegítő szakmai műhely Debrecenben 
 
 

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet ezúton hirdeti meg Kortárssegítő szakmai műhely 
programját, amely az EFOP-1.8.7-16-2017-00025 azonosító számú „Prizma – Egyén, Család, 

Közösség – Komplex drogprevenciós program Debrecenben” című projekt keretében valósul 
meg. 

 
Neked szól a lehetőség, ha 
 
-    szereted a kalandokat és az új kihívásokat,  
-    szeretnél hasonló gondolkodású fiatalok 
között, egy szuper csapat tagja lenni, új 
barátokat szerezni, 
-    barátaid, osztálytársaid mindig bátran 
fordulhatnak hozzád segítségért, 
-    segítőkész személyiségedet szeretnéd még 
tovább fejleszteni, 
-    szeretnél nagyobb önismeretre szert tenni, 
és megtudni, hogy adottságaid hogyan  
tudod kihasználni. 
 
 

Mit kínálunk? 

-    Ingyenes, izgalmas és interaktív programokat 25 
órában, amelyből 9 óra beleszámít az iskolai 
közösségi szolgálatba! 
-    Csapatépítő programokat a paintball, kalandpálya 
és íjászat élményeivel gazdagítva, a Koppány 
Kalandparkban! 
-    Megmutatjuk, hogyan segíts helyesen!  
-    Lehetőséget az ötleteid és kreativitásod 
kibontakoztatására!  
-    A helyszínre való kijutásról és a közös ebédről is mi 
gondoskodunk! 
 

 

 

 



 

Részvételi feltételek 

Az alábbi iskolák egyikének tanulója vagy: 

- Debreceni SZC Baross Gábor Technikum, 

Szakképző iskola és Kollégium 

- Debreceni SZC Beregszászi Pál Technikum 

- Debreceni SZC Építéstechnológiai és 

Műszaki Szakképző Iskola 

- Debreceni SZC Kreatív Technikum 

- Debreceni SZC Vegyipari Technikum 

Regisztrációs felület kitöltése ide kattintva. 

Jelentkezési határidő: 2021.május 31. 12:00-ig  

 

Ne késlekedj! Töltsd ki a jelentkezési lapot és mi 2021.június 04. 16:00-ig értesítünk, ha 

velünk tarthatsz a 3 napos kalandos programra! ! A résztvevők kiválasztásánál figyelembe 

vesszük a jelentkezések sorrendjét, illetve a motivációs kérdésekre adott válaszokat. 

A szakmai műhelyről 

Program időtartama: 25 óra, 3 alkalom 
Létszám: Tervezetten minimum 10 - 
maximum 20 fő  

A tervezett időpont: 

2021. június 09. (szerda) 08:00-16:00-ig 
2021. június 10. (csütörtök) 08:00-17:00-ig 
2021. június 11. (péntek) 08:00-16:00-ig 

 

 

A járványhelyzetre való tekintettel, az időpontok változtatásának jogát fenntartjuk! 
Helyszín: Koppány Kalandpark 
A szakmai műhelyen való részvétel ingyenes! 
 
További információért bátran keressétek Kövér Nóra program koordinátort 
a kover.nora@segelyszervezet.hu e-mail címen, vagy a +36-70-797-6432 telefonszámon! 
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