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Kik
vagyunk?
És miért kérjük most
a figyelmét?

A KONKÁV egy egyedülálló prevenciós és

közösségfejlesztő program. Délelőtt iskolai
foglalkozásokat tartunk. Délután a
környékbeli gyerekek veszik birtokba a teret.

2018 tavasza óta működünk. A kiállítást évi

több ezer diák látogatja, a közösségi tér napi

20-30 (havi 50-70) látogatót fogad.

A pandémia alatt beszűkült állami és

önkormányzati források miatt a program a

megszűnés szélére került. 

Az idei évet közösségi adományokból,

kisösszegű pályázatokból, az alapítók

magánvagyonából tudtuk fedezni. Az év

végére azonban elfogy a pénzünk, ha nincs

más megoldás, a KONKÁV-ot be kell zárni.



Mire
költünk?
Éves költségvetés
és fejlesztési tervek

A KONKÁV alapműködése éves szinten
nagyjából 10-12M Ft. Ebből tudjuk fedezni a

közösségi tér napi nyitavartását: az ügyelők díját,

rezsi költségeket, fogyó eszközöket és havi 1-2

különprogramot. Biztosítunk ebből továbbá havi 10

prevenciós csoport lebonyolításra is.

Az éves költségvetésünknek alig 20%-a
látszik biztosítottnak 2022-re. Ha nem

sikerül kiegészítő forrásokat találnunk, be
kell zárnunk a programot.

De mi nem bezárni, hanem továbbműködni,
fejlődni szeretnénk! 
Elindítottuk saját erőből az egyéni és család

mentorációs programunkat, ezt szeretnénk

kibővíteni, 20 gyerek tanulását segíteni napi szinten.

A prevenciós programok számát is szeretnénk

emelni, hogy havi legalább 300 látogatót tudjunk

fogadni.

Támogatna
minket?
Telefon
+36703100081

Vagy további
elérhetőségek
a bemutató 
végén.



Köztes Átmenetek - a drog
prevenciós kiállítás

A 2001-ben létrehozott, országosan

egyedülálló és talán legismertebb iskolai

drogprevenciós vándorkiállítás állandó

tárlata, 150m2-en, öt szobában, a

KONKÁV pincerészében.

KONKÁV Közösségi Tér

Hétköznap délutánonként nyitva tartó,

alacsonyküszöbű program. Látogatói a

környékbeli jellemzően halmozottan

hátrányos helyzetű gyerekek.

Programok: mentoráció, tanulás-

segítés, szociális ügyek, szabadidős

programok.



Konkáv?!

Emlékszünk még középiskolai
matematika órákról, hogy mik
azok a konvex és konkáv
sokszögek? 
Igen, a konkáv az, aminek van
olyan sarka, ahol el lehet bújni
és amiben nem mindig az egyenes
a járható út.



A KONKÁV story
Lassan négy éve, 2018 tavaszán nyitottuk meg a 

Középső-ferencvárosi rehabilitációs terület szélén a

KONKÁV Közösségi teret. Tudtuk, hogy a környéken

szükség van arra a munkára amit mi szeretnénk végezni,

de ilyen sikerre nem számítottunk: Az első napon, ahogy
kinyitottuk az ajtót, egyszerűen bejöttek rajta a
gyerekek, és azóta is itt vannak velünk. Naponta tízen,

húszan, harmincan, néha még többen is. Van aki

nyitástól-zárásig, van aki csak röviden, van aki minden

nap és van aki hetente, kéthetente.

A hozzánk járó fiatalok – a konkávosok - többnyire

hátrányos helyzetű, roma gyerekek, akik sokproblémás

családokban élnek. Fokozottan veszélyeztettek a korai

iskolaelhagyás, fiatalkori devianciák szempontjából. 



hogy célokat tűzzenek ki, 

bent maradjanak az oktatásban, 

fejlődjön a problémamegoldó készletük, 

meg tudják fogalmazni érzéseiket, problémáikat. 

Célok
Mi hétköznap délutánonként – illetve időnként máskor is –

elérhetőek vagyunk számukra, hasznos szabadidő eltöltési

lehetőségeket és egyéni figyelmet biztosítunk nekik.

Munkánk során védett környezetben pozitív mintákat

mutatunk, egyéni és csoportos formában is segítjük őket

abban, 

Ezt az egyéni beszélgetésektől az ügyintézések segítéséig

és a családtagokkal való kapcsolattartásig mindenre
kiterjedő  segítéssel, gondoskodással valósítjuk meg.



zavartalanul tanulni, 

játszani, szórakozni, 

barátokkal lógni, újakat megismerni, 

felnőttek környezetében lenni, kibontakozni,

önmagaddal és önmagad lenni. 

a kiszámítható, rendezett körülményeket, 

a gondoskodó, megbízható felnőtt jelenlétét, 

az infokommunikációs eszközöket, 

a szórakozás és kikapcsolódás változatosságát 

és nem utolsósorban a (minden értelemben) meleg, elfogadó

és biztonságos környezetet.

Hétköznapok
Az izgalmas térszerkezetű, kényelmesen berendezett, színes, tágas

és inspiratív „nappali”-ban rengeteg társasjáték, pingpong,

hangszerek, jól felszerelt tanulósarok, valamint számítógépek és

gyors wifi várja a látogatókat. 

Mit lehet csinálni a térben? 

Mindezt könnyedén de felelősségteljesen – a kevés külső szabály

és a jól működő belső, közösségi normák mentén. A napi

működésünk a hiányzó alapszükségleteket igyekszik tehát
pótolni: 



Nagyvárosi
kalandok

Talán ez a kedvenc programunk, mikor

összegyűlünk a KONKÁV előtt és nyakunkba

vesszük a várost. Megismerjük, hogy mi van a

kerület határain túl, megnézzük hogyan lehet

eltölteni az időt. A konkávos gyerekek élete
ugyanis igen szűk területen zajlik, szinte alig
mozdulnak ki a Középső-Ferencvárosból. Hiába
csak pár saroknyira laknak a Nagykörúttól,

Budapestet jóformán egyáltalán nem ismerik.

Voltunk így együtt többfelé is korcsolyázni, a

várban, a gödi dunaparton, a Margitszigeten, a

Gellérthegyen, a Városligetben, kalandparkokban

de még a Füvészkertben is.



Pandémiás
tanulószoba

A koronavírus járvány első hulláma miatti

iskolabezárások alatt a konkávos gyerekek szinte

azonnal kiestek a digitális oktatásból, mert az ahhoz

szükséges feltételek nagy része egyszerűen

hiányzott náluk. Se eszközök, se digitális jártasság,
se támogató szülői közeg. Ezekre válaszul már

április elejétől elindítottuk a tanulószobát, ahol a

lehető legtöbb elővigyázatosság betartásával

elkezdtük a gyerekek visszaillesztését a digitális

oktatásba – offline eszközökkel, jelenléttel.

Laptopokat szereztünk, email fiókokat regisztráltunk,

utánajártunk az iskola követelményeknek és persze

rengeteget tanultunk együtt. 



Zsamó! 
zenés
projektek

A KONKÁV-ban nem telik el úgy

nap, hogy valaki ne kérje ki a

gitárt, a cajont és ne zenélnének,

énekelnének a gyerekek, hol

egymás, hol csak önmaguk

szórakoztatására. Erre építve

indítottuk el a Konkáv Audió

programunkat, amiben profi

zenetanárok segítségével egy

igazi zenekarrá kovácsoltuk a tér

öt legelkötelezettebb kis

zenészét. A Zsámó! Band két
éves fennállása alatt húsznál is
több koncertet adott, saját
számokat írt, videoklipet vett
fel, de ami a legfontosabb,

rengeteg örömteli pillanattal

ajándékozott meg minket és a

lelkes rajongókat.



Találkozások
Rendszeresen szervezünk olyan

programokat is ahol a konkávos gyerekek

más társadalmi csoportokba tartozó

kortársaikkal találkozhatnak. Fontos, hogy
megtapasztaljanak más kommunikációs,
viselkedési mintákat, hogy új
ismeretségeket kössenek. 

Jártunk így kamaszkonferencián,

dokumentumfilm fesztiválon, a Zsámó!

Band fúzionált más zenekarokkal és

szerveztünk egy remek Roma-Zsidó

Gasztro-napot is, ahol a gyerekek egymás

tradicionális ételeit főzték és kóstolták.



A közösségi tér
után most

jöjjenek velünk a
pincébe, a
kiállításba!



Köztes Átmenetek 
 

Interaktív
drogprevenciós kiállítás
diákoknak, tanároknak,

szülőknek.

"Nem a mi elméleteink, az ő
valóságuk a fontos!"

Szakmai alapú, hiteles, közérthető és

legfőképp hatékony prevenciós

megoldások 20 év tapasztalatával.



„Két óra alatt kipróbáltam,
megbetegedtem, meggyógyultam..., 
az életben nem szeretném
megtapasztalni."

A kiállítás a droghasználat sokdimenziós
problémáját igyekszik interaktív és átélhető
módon bemutatni a programon részt vevők
számára. Főként 14 éven felüli diákokat, szülőket
és pedagógusokat várunk a kiállításba, de
szívesen fogadunk baráti, munkahelyi
közösségeket is, előre egyeztetett időpontokban.
Egy-egy látogató csoport nagyjából másfél órát
tölt a kiállítótérben, pszichológus, addiktológus,
szociális munkás kollégánk vezetésével.



Célok

Hiteles képet közvetíteni a drogfogyasztásról,

mint soktényezős, bonyolult társadalmi

jelenségről

Közösen keresni a fogyasztás egyéni és

közösségi, társadalmi okait 

Beszélni a szerhasználat következményeiről, a

szerek a hatásairól

Megtalálni a szenvedélybetegség

kialakulásában vagy elkerülésében döntő

szerepet játszó kockázati és védő tényezőket

Megismertetni a látogatókkal a

mértékletesség fogalmát

Érzékenyíteni a probléma és a szenvedő

ember iránt 

Aktívan hozzájárulni az iskolák kötelező

prevenciós feladataihoz



A kiállítás története
Utazó kiállításunk alapjait 2001-ben, az akkor Gyermek és Ifjúsági Minisztérium támogatásával, Hay Éva

ötletéből és gondozásában, a Természettudományi Múzeumban raktuk le. Az eredetileg is könnyen

mozgathatóra tervezett kiállítás hamar népszerű lett és sorra érkeztek a vidéki meghívások.

A Köztes Átmenetek útra kelt és azóta is járja az országot. Az elmúlt két évtizedben így 100 különböző
helyszínen építettük fel a kiállítást és fogadtuk a mostanra már 200.000-nél is több látogatót.

Eljutottunk határon túli városokba is 10 alkalommal és építettünk Szabadkán egy állandó kiállítást (mely

sajnos jelenleg a helyi finanszírozás hiányában nem látogatható).



Állandó tárlat
Régi vágyunk vált valóra 2018 tavaszán, mikor megnyitottuk a

KONKÁV közösségi teret és prevenciós műhelyt. Ennek a

földszintjén működik a KONKÁV közösségi tér, a pincében
150m2-en pedig a Köztes Átmenetek teljesen újragondolt, újra
tervezett, állandó tárlatát építettük fel.
 

Az egész évben nyitvatartó kiállítás a megszokott módon, előzetes

bejelentkezés után, csoportosan látogatható maximum 15 fő

számára. A csoportokat szakképzett vezetők nagyjából 90 perc

alatt vezetik végig a programon.

A kiállítás és a közösségi tér adottságaiból következően lehetőség

van teljes (nagy létszámú) osztályok fogadására is. Ilyen esetben,

míg az osztály egyik fele a kiállítást tekinti meg, a másik felével

prevenciós fókuszú csapatépítő jellegű foglalkozás zajlik. Így akár
egy teljes iskolai napot felölelő, komplex prevenciós
programban részt tudnak venni a látogatók.



Szakmai vezető - közösségi tér

MÓKA  PIROSKA

A Konkáv Alapítvány kuratóriumi

elnöke

KONKÁV
ALAP
STÁB

Munkatárs - közösségi tér

ALACSONY  ZSÓKA

Szakmai vezető - kiállítás

VARGA  DÁNIEL

A Köztes Átmenetek Nonprofit Kft.

vezetője



Kapcsolat

Budapest, Balázs Béla u. 32/b

(Bejárat a Sobieski János utcából)

KONKÁV KÖZÖSSÉGI TÉR

konkavter@gmail.com

koztesatmenetek@gmail.com

EMAIL 

+36703100081

TELEFON

www.konkavter.hu | fb.com/konkavter

www.koztesatmenetek.hu | fb.com/koztesatmenetek

WEB

KONKÁV Alapítvány

Köztes Átmenetek Nonprofit Kft.

A KONKÁV PROJEKTET ÜZEMELTETIK



Hát ezek volnánk 
mi, konkávosok

KÖSZÖNJÜK A
FIGYELMET

KÖSZÖNJÜK A 
TÁMOGATÁST
Móka  Piroska  -  Varga  Dániel

a  stáb,  az  önkéntesek
és  az  idejáró  gyerekek


