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2. Nyílt Pályázati Felhívás   

Projekt kód ROHU-180 

Projekt cím NoDrugs 

Drogprevenció határok nélkül 

Prioritás tengely 6 – Az intézmények és állampolgárok közötti határon átnyúló 

együttműködés elősegítése (Intézmények és közösségek közötti 

együttműködés) 

Beruházási 

prioritás 

11/b – A jogi és közigazgatási együttműködés, valamint a polgárok és az 

intézmények közötti együttműködés előmozdítása (Együttműködés a 

polgárok számára) 

Megvalósítási 

időszak 
15 hónap (2018. december 1 – 2020. február 29.) 

Célkitűzés 

A projekt fő célja a kábítószer -megelőzési programok összehangolása 

a határ mindkét oldalán, e programok bemutatása minden partner 

számára, tapasztalatcsere kezdeményezése és ezen ismeretek 

gyakorlatba való átültetése - mindezt a régió kábítószer-fogyasztásának 

csökkentése érdekében. 

Partnerség 

Vezető kedvezményezett: Szent Gellért Társaság a külhoni magyarság 

támogatásáért (Magyarország) 

Projekt kedvezményezett:  

PP2: Diaspora Alapítvány (Románia) 

TELJES 

költségvetés 
Teljes 67 344,00 euró, melyből 57 242,40 euró ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A ROHU-180 projekt célja, hogy bevonja a társadalmi kirekesztés 

kockázatának kitett fiatalokat a multikulturális tevékenységekbe, és 

megerősítse az ifjúsági tevékenységek nemzetközi dimenzióját, 

valamint a munkavállalók és szervezetek szerepét a kábítószer-

megelőzés terén, mint a fiatalok támogatási struktúráját. 
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A projekt fő tevékenységei a következők: 

 képzések szervezése mindkét projektpartner csapattagjai 

számára, a serdülők és a fiatalok által tapasztalt közös 

problémákról; 

 a fiataloknak dedikált táborok szervezése Romániában és 

Magyarországon a lehetőségek megteremtése, az új 

tapasztalatok megszerzése, a kortárs drogfogyasztással 

kapcsolatos önismeret fejlesztése érdekében; 

 dedikált klubok létrehozása Romániában és Magyarországon, 

valamint rendezvények szervezése, ahol a fiatalok 

előadóművészet, sporttevékenységek és vitakörben való 

részvétel révén fejezhetik ki magukat; 

 a magyarországi vezető kedvezményezett nevében egy 

kábítószerrel kapcsolatos kiállítás szervezése, amely a kábítószer 

-függőség minden szakaszát bemutatja. 

A program kimeneti mutatója „11/b2 A határokon átnyúló 

együttműködési kezdeményezésekben közvetlenül részt vevő személyek 

száma”. A ROHU-180 projekt hozzájárul ehhez a mutatóhoz azáltal, hogy 

2230 embert ért el, akik részt vesznek a kábítószer-megelőzésre 

irányuló figyelemfelkeltő kampányokban és eseményeken. 

A projektben részt vevő partnerek együttműködése segíti a fiatalokat 

abban, hogy motiváltnak érezzék magukat arra, hogy egészséges, építő 

és támogató közösségeket építsenek a saját környezetükben. 

Főbb eredmények 

A projekt fő eredményei: 

 egy 30 fős csapat a határ mindkét oldalán arra képzett, hogy 

szakmai segítséget nyújtson a fiatalnak a drogmegelőzés és a 

függőség területén; 

 2 dedikált tábor a fiataloknak, ahol elsajátíthatták a kábítószer 

-megelőzés területén korszerű segítő módszerek alapjait; 
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 2 klubrendezvény a sérülékeny fiatalok számára, hogy 

megismerjék a kábítószerek káros hatásait és minőségi időt 

töltsenek társaikkal, tapasztalatcsere; 

 1 nagy, 1000 embert megcélzó kiállítás a kábítószer -

használatról és az abból adódó negatív következményekről; 

 2 konferencia a projekt eredményeinek terjesztésére a helyi 

közösségeknek, az állam képviselőinek, valamint a kábítószer-

megelőzéssel foglalkozó civil szervezeteknek és a határokon 

átnyúló régió médiájának képviselői számára. 

 

 

 


