Éld biztonságban az életed! rendezvények
A bűnmegelőzési ismereteket és a zene élményét összekapcsoló rendezvényeken közös élményeket és ismereteket
szerezhettek a résztvevő gyerekek és tanárok.
A műsor vázát A dal a tiéd! csapat és tagjai által írt, saját életüket feldolgozó dalok adják. Olyan pozitív
viselkedésminták mutatkoznak meg az előadás során, amelyek a problémákat a megoldás felől közelítik meg, és a
többi fiatal számára is példát mutatnak, olyan üzeneteket juttatnak el a fiatalokhoz, amelyek segítenek abban, hogy
az életük során megfelelő döntéseket hozzanak, amelyek hozzájárulnak biztonságuk megőrzéséhez.
A legfontosabb témák: a család szerepe, védőfunkciója, a barátság, a kortársak szerepe a fiatalok életében, a
biztonságos életmód elemei, a bulizás veszélyei, hogyan kerülhetőek el a függőségek, kitől kaphatunk segítséget
a bajban, mit gondolnak a felelősségről, hogyan tudnak másokon segíteni, milyen fontos életcéljaik vannak.
Az előadás során a közönség interaktívan ismerkedhet meg az agressziókezelési stratégiákkal, az erőszakmentes
konfliktuskezeléssel. A közreműködő fiatalok, akik segítik a bűnmegelőzési tartalmak átadását, nagy örömmel
jönnek a rendezvényekre, és felelősségteljesen nyilatkoznak. Az projekt előző szakaszaihoz hasonlóan azt
tapasztaltuk, hogy a fiatalok fogékonyak a feladatokra, szabad idejükben is szívesen jönnek a rendezvényekre. A
közös munka kialakította a tiszteletet és megbecsülést a résztvevők között.
A csapat tagjai a Nemzedékek Biztonságáért Közalapítvány, a Magyar Technikai és Tömegsportklubok Országos
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gyermektáborokban, közbiztonsági nyílt napokon, falunapokon léptek fel. A projekt során a tervezett
nagyrendezvények mellett több kisebb fellépést is megvalósítottunk. A lelkesedés és a tehetséges fiatalok hatása,
hogy továbbra is nagyon nagy sikerrel zajlottak ezek a programok a gyerekek és a felnőttek között is. A közönség
hitelesnek és őszintének érezte a közvetített bűnmegelőzési tartalmakat, mert olyan fiatalok álltak előttük, akik a
saját életükről és tapasztalataikról beszélve mutatták be azokat a veszélyeket, amelyekkel szembe kell nézni, és
olyan magatartásformákat jelenítettek meg, amelyek segítségével elkerülhető az elkövetővé vagy áldozattá válás.
A megvalósult rendezvények után folyamatosan érkeztek a felkérések, amelyeknek sajnos nem mindig tudtunk
eleget tenni, de a lehetőségek szerint igyekszünk minél több fellépést megvalósítani.

1.

2017. május 28. RSZKK Vágóhíd u. Gyermeknap

2.

2017. június 23. Budapest VIII. kerület Baleset-bűnmegelőzési nap

3.

2017. június 29. Szatmárcseke Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány gyermektábora

4.

2017. június 30. Hajdúszoboszló Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Bázisa Nemzedékek Biztonságáért
Alapítvány gyermektábora

5.

2017. július 14. Hajdúszoboszló Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Bázisa Nemzedékek Biztonságáért
Alapítvány nemzetközi gyermektábora

6.

2017. szeptember 23. Nyíregyháza Baleset-bűnmegelőzési nap

7.

2017. október 25. Parád Baleset-bűnmegelőzési nap

8.

2018. december 22. SZSZC Móravárosi Szakközépiskola

