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A KOMA Labor szociális intézmény, mely Tanoda típusú szolgáltatást nyújt.
 Személyközpontú közösségfejlesztő munkánk középpontjában a 12-18 éves fiat-
alok állnak. Minden tevékenységünk az ő jól létüket szolgálja. Jól léten a magával 
és társaival harmóniában élő, önmagát ismerő, másokra figyelő személyiséget értjük.
Legfontosabb célunk az egyén minden irányú támogatása, személyiségfejlesztése és a közösség-
fejlesztés. Nem a probléma, hanem az ember, a teljes személyiség áll érdeklődésünk közép-
pontjában, azt próbáljuk megérteni, és változásaiban támogatni. A megelőzést, motiválást, gon-
dozást olyan komplex hatásrendszerként fogjuk fel és működtetjük, amely együttesen kíván 
hatni a fizikai, lelki és szellemi károk javítására. Arra törekszünk, hogy a beilleszkedési za-
varokkal küszködő fiatalok számára személyre szóló életesélyeket fogalmazzunk meg - velük 
közösen - s őket olyan pszichés, fizikai és tudással felvértezett állapotba hozzuk, hogy esély-
eikkel önállóan is élni tudjanak. A cél az önálló, önmagát ismerő és elfogadó, problémáit kezelni 
képes, személyes céljait megfogalmazó, harmonikus személyiség alakítása. Célunk komplex élet-
módformálás, amely tartalmazza a választott célcsoport egyéni- és csoportos gondozását, sze-
mélyiség- és kompetencia fejlesztését, közösségi- és szabadidős programok biztosítását, élet-
vezetési tanácsadást, információ- és tudásbővítést, tanulástámogatást és egyéni fejlesztést.

KOMASLOW
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Személyközpontú szolgáltatás kínálatunkat a fiatalok alábbi konkrét 
szükségletei mentén építjük fel:

bIZtOnSáG 

tárSAS kApCSOLAtOk
SZErETET

önbECSüLéS

tudáS

önMEGvALóSítáS

identitás,
kreativitás,

személyes fejlődés

tanulás képessége,
kultúra

sikerélmények, 
erősségek felfedezése,

hozzáértés

elfogadás, barátság
 közösséghez tartozás

bizalom, törődés,
nyugalom 
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A valahova tartozás, kötődés vágya
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Önkifejezésre és önmegmutatásra való igény 
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Önbizalom hiánya
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Elismerés hiánya
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Hagyományos pedagógiai módszerek nem vagy kevéssé működnek. 
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A felnőtté válásban, életkezdésben, pályaválasztásban erős 
támogatási szükséglet és minták hiánya 
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A teAM

A teljes szolgáltatásrendszert teammunkában működtetjük. A team működése, tagjai egymáshoz 
való viszonya minta a fiatalok számára. A heti rendszerességű, alkalmanként 4 órás teamülés és 
esetmegbeszélés a program működésének kulcsa. Résztvevői a program szakmai megvalósítói. 
Mindannyian foglalkozásokat, csoportokat is vezetünk, mentorként dolgozunk. Itt értékeljük 
és tervezzük a diákonkénti fejlesztési, gondozási, tanulástámogatási előrehaladást, esetkezelési 

stratégiákat alakítunk ki és meghatározzuk következő heti operatív feladatainkat is.  
Nagy hangsúlyt fektetünk a személyzet karbantartására, a teamtagok együttműködésének 
minőségére, ezért három havonta team coaching ülést tartunk, ahol magunkról, nehézségeinkről, 

együttműködésünkről beszélünk.
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TEAM

TEAM

TEVÉKENYSÉGEK

TEAM

eGYÉNI 
TÁMOGATÁS

KÖZÖSSÉGI 
TÉr

KÖZÖSSÉGI 
SZÍNHÁZ

TEAMfiATAL
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A köZöSSéGi tér

A közösségi tér olyan alacsonyküszöbű szolgáltatás, ahová bárki betérhet konkrét cél nélkül. 
Itt biztonsággal lehet próbálgatni a kortárs kapcsolatok alakítását, mentorok, közösség-
fejlesztők facilitáló jelenlétével. Támogatjuk, szervezzük a kortárs segítés kialakulását is. A 

team tagjai aktívan vannak jelen ebben a térben, így a fejlesztés, támogatás spontán módon is 
történik, sokszor ebben a kötetlennek tűnő együttlétben alakulnak ki nagyon fontos, érde-
kes beszélgetések, amelyek témáit gyakran továbbvisszük a csoportos foglalkozásokon is. A 
közösségi tér hétfőtől péntekig 15-22, szombatonként 14-22 óra közötti nyitva tartással az 

alábbi szolgáltatásokat biztosítja folyamatosan:
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ÜGYELET
 Ügyeleti idejében felel a közösségi tér, a programok működéséért. 

Legfontosabb feladatai a folytonos és intenzív jelenlét, elérhetőség biztosítá-
sa; a fiatalok felkészítése, ráhangolása a csoportokra, érdeklődők, látogatók 

fogadása és informálása; a telefonos ügyelet ellátása.
Játékok: 

asztaliteniszezés, dartsozás, társasjátékozás;
Könyvtár, olvasás és  kiscsoportos beszélgetések;

Tisztálkodás; 
Kortárssegítés.



15

Meglátja, ha rosszul érzed magad. 

Beszélget veled 

Ha kell, csak hallgat. 

kiszagolja a problémát
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eGYéni táMOGAtáS

 Mentorálás mint segítő kapcsolat.
A mentorok segítő kapcsolatot alakítanak ki és működtetnek a Labor diákjaival. 

Ebben a segítő kapcsolatban folyamatosan figyelemmel kísérjük és közösen feldolgozzuk a
 programba bevont fiatalok egyéni életútját, „életbajaikra” velük közösen keresünk 

megoldásokat, kiutakat.
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rENdSZereSen biZTOSítOtT tevékenYSéGek

Tanulástámogatás
A tanulástámogatást sokféle tanulási lehetőség biztosításaként értelmezzük és működtetjük. 

Fő célunk a tanulás megtanulásának előmozdítása, az mondható el
diákjainkról, hogy egyikük sem tanult meg tanulni, és főleg ez iskolai sikertelenségük oka. 

Másik célunk a tanulás megszerettetése, a tudás értékének felfedeztetése. 
Igyekszünk a tanulást kellemes időtöltéssé varázsolni. Nyugodt helyet, légkört és konstruktív 
tanulástámogatást kínálunk, aminek lényege a kérdezés, a tanulási technikák megismertetése. 

Nem elsősorban a lecke elkészítésre fókuszálunk, de természetesen erre is van mód. 
Egyéni tanulástámogatást adunk azokból a tárgyakból, amik rosszabbul mennek, vagy amelyekkel 
valamilyen konkrét céljuk van diákjainknak. Igyekszünk serkenteni és szervezni a tanulópárok 

alakulását. Legfontosabb célnak a tanuláshoz való viszony, attitűd megváltoztatását tartjuk. 
A pedagógiai módszerek egyike sem lesz hatékony addig, amíg a fiatalok tanuláshoz való viszonya 
nem pozitív. Az egyéni tanulási út kialakításakor figyelembe vesszük a diák tudásszintjét, tanulási 

képességeit és érdeklődési területeit, tanulási- és teljesítmény programját. 
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FóruM 
Közösségfejlesztő csoport, ahol az egyik legfontosabb cél egymás minél alaposabb 

megismerése. Itt tanulható a másik személyének elfogadása, az asszertív attitűd, a saját vélemény 
és szükségletek képviselete oly módon, hogy avval a másikét nem sértjük meg.
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SZÖCS 
 Személyiségfejlesztő Önismereti Csoport

Téma fókuszú beszélgető csoport. A témát a résztvevők hozzák, közösen döntjük el, melyik 
alkalommal, miről legyen szó. Igyekszünk a lehető legalaposabban elmélyedni a felvetett témában, 

és előhívni az egyes személyek saját élményeit a témával kapcsolatban, majd azt, milyen a 
személyes viszonyulásuk a kérdéshez. Fontos szabály, hogy nem véleményezzük egymás gondo- 
latait ,csak egymás mellé tesszük. Tanuljuk az értő figyelmet, türelmet, a véleménykülönbségek 

elfogadását. Ismerkedünk magunkkal és egymással is.
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FILMKLub
Nem pusztán közös filmnézésről van szó. 

Minden alkalommal az előre kijelölt 
résztvevő tart rövid előadást, beszélgetést 
egy adott témában, ami kapcsolódik a film

(részlet)hez, amit közösen megnézünk. 
A film után újra beszélgetés kezdődik, az 

élmény feldolgozására, még kötetlenebb 
formában. A fiatalok nem csak remek 

filmeket ismernek meg, de tanulják a gon-
dolatok megfogalmazását, a véleménynyil-
vánításnak, mások meghallgatásának és a 

vitázás szabályait is. 
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Értő olvasás
Ezen alkalmakon olyan rövidebb műveket, 

novellákat és verseket vizsgálunk meg közösen, 
amik sok szempontból értelmezhetőek, 

elemezhetőek, elősegítik azt, hogy igényesen 
olvassanak a fiatalok a továbbiakban, szélesedjen 

az az értelmezési horizont, amivel jobban, 
mélyebben megérthetik az általuk olvasásra

 választott műveket. 
A foglalkozásvezető kérdéseket vet fel, vezér

fonalként vannak jelen a művek.
Nem az a célja tehát, hogy az iskolában megta-
nult módon szorosan szöveget elemezzünk, sokkal 
inkább az, hogy megértsük, miről szólnak az ol-

vasottak.
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CSALádi nAp
 Évente 2 alkalommal rendezünk családi napot, amelyre meghívjuk a programba bevont fiatalok 

hozzátartozóit, barátaikat, tanárait, gondozóit, valamint a helyi közösség tagjait.  
Jó idő esetén bográcsozással, grillezéssel egybekötött közös pikniket, a téli időszakban koszorú- 
készítést, tavasszal tojásfestést is szervezünk. A mellett, hogy az együttlétet szabad programnak 
szánjuk, ami meghatározó közösségfejlesztő, közösségépítő hatással bír, nemcsak az érintett fiat-

alok, de tágabb környezetük szempontjából is.

KOMA burGer 

Családias buci

Meglepetésekkel teli 
saláta 

Meleg-szerető 
húspogácsa

Egy laza paradicsom
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Sport és szabadidő
A pingpongasztal központi szerepet játszik a közösségi térben és nyitva tartási 

időben térítésmentesen bárki folyamatosan használhatja. Évente 3 alkalommal pingpongbajnokságot 
rendezünk, ami nagyon népszerű esemény. Ezt mindig a színházteremben tartjuk meg, ezáltal is 

rangot adva az eseménynek. A bajnokságra bárki nevezhet. 
 Kirándulás - évente két alkalommal szervezünk kirándulást a település határain kívülre. 
 Alkalmanként kosarazás - a téli időszak kivételével gyakorta megyünk el egy közeli

 kosárlabdapályára a laborosok és a helyi közösség tagjaival együtt.
 Gyúrda - a Bázis konditerme egyénileg használható azok számára, akik már részt vettek 

egy olyan alapozó programban, hogy biztonsággal tudják használni a konditermet egyedül is.
  Színházi előadások - A Tanoda programba bevont tanulók lehetőséget kapnak arra, 
hogy térítésmentesen részt vegyenek a KOMA Bázis színházi előadásain. Ezzel is érzékenyítve őket 

a kultúra, a művészetek, a színház irányába.
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PIrAMIS
a KoMa labor működését és tevékenységeit a fiataloK alábbi 

SZükSéGLETEi MenTén SZErveZZük
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bIZtOnSáG 

tárSAS kApCSOLAtOk
SZErETET

önbECSüLéS

tudáS

önMEGvALóSítáS
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bIZtOnSáG
Hányatott sorSú, nehéz életHelyzeteKben lévő fiataloKkal dolgozunk, aKiK biztonságot 

kereSNEK náLunK. eZ AZ ALAPjA MindEN MáS köZöS tevékenYSéGünKnek.
 nyugodt légKört, törődést kínálunK és bizalomMal fordulunk feléjük. elfogadunk 
mindenkit olyannaK, aHogyan érKeziK, nem minősítünK, nem véleményezünK. figyelünK és 

megHallgatunk. 
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bIZtOnSáG 



30

TárSAS kApCSOLAtOk, 
SZErETET

a tárSaS kapcsolatok szűkösSége, eSetenként kirekesztettség jelleMzi a hozzánK 
járó fiataloKat. a KoMa laborban elfogadjuK őket olyannaK, aMilyenek,

 barátSággal fordulunk feléjük, a közösSég erejét igyekSzünK megMutatni. azt, 
HOGY ninCSenek EGYedüL éS ITt SZáMíthATnAk EGYMáSrA. 

AZ EMberi kApCSOLAtOk érTékét HAnGSúLYOZZuk,
 IGYekSZünK MeGTANítAni A SZErETET AdáSánAk éS kApáSánAk képeSSéGét.
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bIZtOnSáG 

tárSAS kApCSOLAtOk
SZErETET
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ÖnbECSüLéS
A HánYATtAtOtT SZOCIALiZáció követKEZMénYE AZ önbECSüLéS HiánYA. 

SoK kudarc érte őket és kevés eliSmerést kaptaK életük során.
 eZérT A köZöS MunKábAn tAnuLáSbAN éS fejLESZTéSbEN

 egyaránt az erősSégeiKet igyekSzünK hangsúlyozni, 
sikerélMényeKhez juttatjuk, őket

 éS feLFEdEZZük AZOKAT A terüLeteket, MeLYEKHeZ 
érTENEK. 
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bIZtOnSáG 

tárSAS kApCSOLAtOk
SZErETET

önbECSüLéS
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tudás
SeM az iSkola, sem az ottHoni környezet nem motiváló a tudás megSzerzésére az előző 

SZükSéGLETEK kiELéGítetLENSéGe MiATt.
 ugyanaKkor hisSzük, hogy minden fiatalban van tudásvágy. ezért a tanulás a műveltség 

örömét és jelentőségét igyekSzünK megMutatni.
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bIZtOnSáG 

tárSAS kApCSOLAtOk
SZErETET

önbECSüLéS

tudáS
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ÖnMEGvALóSítáS
végSő célunK képesSé tenni a fiataloKat az önMegvalósításra. ehHez önisMeretre, 

öneLFOGAdáSrA, ASSZErtivitáSrA vAn SZükSéG.
 ezért támogatjuK egyéni fejleSztés révén a szeMélyeS fejlődést, lehetőségeket biz-

tOSítunK krEAtivitáSuk kibOnTAKOZáSáHOZ, HOGY EZEK révén MeGTALáLják 
önAZOnOSSáGukAt.
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bIZtOnSáG 

tárSAS kApCSOLAtOk
SZErETET

önbECSüLéS

tudáS

önMEGvALóSítáS
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LéGY te IS A KOMÁnK!
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115 budapeSt, Molnár viKtor utca 
21/A

TEL.: +36 30 268 7432

EMAiL: LAbOr@kOMAbAZiS.OrG 

WwW.kOMAbAZiS.OrG
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szöveg: győrik edit

deSiGN: KriSTófFY róberT

KOMA báZiS 2019.



Összesen 20 intézménnyel, szervezettel és két médiával működünk együtt a pro-
gram megvalósítása során. A kerület összes általános és középiskolájával, minden 
szociális intézménnyel, családok átmeneti otthonaival, nevelő otthonnal és speciális 
javító- nevelőotthonnal, Tanodákkal, a KEF-el és 1 egyetemmel működünk együtt.
Intenzív kapcsolatban vagyunk a XV. kerület kéthetente megjelenő újságával, az 
Életképekkel, és a kerületi televízióval is, akik rendszeresen tudósítanak a Labor 
munkájáról, hírt adnak eseményeinkről, rendezvényeinkről, és időről-időre egy-egy 

nagyobb tudósításban számolnak be programunk haladásáról. 

együttműködés intézMényeKkel, civil szervezetekKel
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1158 Budapest, Molnár Viktor utca 21/a

Tel.: +36 30 268 7432

email: labor@komabazis.org 

www.komabazis.org


