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TÁMOP 5.2.9 – „LEGYEN MÁS A SZENVEDÉLYED!”
SAJTÓKÖZLEMÉNY
AZ ÉLET TISZTA ÉLVEZET!

Az új Nemzeti Drogellenes Stratégia értékközvetítésének középpontjában a tiszta tudat, a józanság
fontossága, az egészséges életmód kultúrája, az informálás,valamint az ellátás/felépülés-központú
szemléletmód és a közösségi részvétel jelentősége áll. A program mindenkihez szól, azokhoz is, akik
nemet mondanak a kábítószereknek – számukra megerősítést ad - és azokhoz is, akik kipróbálók,
alkalmi szerfogyasztók vagy függők - nekik támogatást nyújt és az egészséges élethez való
visszatérés lehetőségét közvetíti a program.
Ennek az üzenetnek az egyik fő hordozója a 2014. március végén indult TÁMOP 5.2.9 – „Legyen más a
szenvedélyed!” európai uniós finanszírozású kiemelt projekt, melynek elsődleges célja a fiatalok segítése,
hogy droghasználat helyett másban leljenek célt és örömöt. Éljék meg a szenvedélyt például a mozgásban,
a zene szeretetében, a tudás megszerzésében vagy az alkotásban. A program másik fontos eleme
megszólítani a kábítószer-probléma szempontjából érintett területeken dolgozó szakembereket, a szociális
ellátásban dolgozókat, pedagógusokat valamint a rendvédelmi, igazságügyi és büntetés-végrehajtási
intézményben dolgozókat, és a sajtó munkatársait is.
A nyár folyamán a project munkatársai eddig megtalálhatóak voltak a VOLT fesztiválon, a Balaton Sound-on,
az EFOTT-on és a CAMPUS Fesztiválon is, ahol lehetőségük nyílt elérni az érintett korcsoportokat, az
izgalmakat és élményeket kereső, szórakozni vágyó fiatalokat. Ezeken a helyszíneken az érdeklődők a
program sátrában rövid kérdőívet tölthettek ki praktikus fesztiválajándékokért cserébe. Az önkitöltős, anonim
kérdéssor a droghasználattal és a kábítószerekkel kapcsolatos tudásra, tapasztalatokra kérdezett rá. A
fiatalok érdeklődhettek a szakértőktől és izgalmas beszélgetésekbe folyhattak bele, főként a designerdrogok
hatásairól, tulajdonságairól, veszélyeiről, a szermentes élet alternatíváiról. A legtöbb kérdés a tűcsereprogrammal, az alacsony küszöbű szolgáltatásokkal és az új pszichoaktív szerek hatásaival, veszélyeivel

kapcsolatban merültek fel. Hasonló módon további eseményeken is jelen volt a „Legyen más a
szenvedélyed” projekt csapata, részt vettek a Szegedi Egyetem Gólyatáborában, a Balatonboglári Szüreti
Fesztiválon és Berettyóújfalu Sporttáborában is.

Azonban a sikeres programsorozat a nyári szezonnal nem ér véget!
Szeptembertől indul az országos roadshow, ahol a fiatalok híres sportolókkal, művészekkel, zenészekkel és
szakemberekkel találkozhatnak, akik személyes példájukon keresztül utat mutatva képviselik majd a
drogmentes, boldog élet lehetőségét. A roadshow célja, hogy az érdeklődők a maradandó élményeken túl
hasznos tudást is szerezhessenek a megelőzéssel és a droghasználat veszélyeivel kapcsolatban.
A roadshow időpontjai és helyszínei, további információk, folyamatosan frissülő hírek, beszámolók,a videoés fotóanyagok a program hivatos weboldalán, a www.legyenmasaszenvedelyed.hu - n és a Facebookon is
megtalálhatók lesznek az érdeklődők és a sajtó képviselői számára!

Sajtóreferens:
Szendrődi Réka Anna
Mobil: +36 30 6371633
pr@legyenmasaszenvedelyed.hu

Projektkapcsolat:
Fogarasy Gabriella

gabriella.fogarasy@ncsszi.hu

Szitnyai Krisztina

szitnyai.krisztina@ndi-int.hu

