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Elérendő célok:
- Olyan, a célcsoportot közvetlenül körülvevő társadalmi (iskolai) és egyházi (plébániai) környezet kialakítása,
melyben a célcsoport tagjai előítéletesség-mentesen, hátrányos megkülönböztetés nélkül lehetnek jelen,
elősegítve ezzel a korosztály társadalomba való integrációját, csökkentve a célcsoportot érő hátrányokat,
előmozdítva a társadalmi befogadást.
- A célcsoport tagjainak szemléletformálása az előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés csökkentése
céljából, érzékennyé téve őket a társadalomban jelen lévő hátrányokra, fogyatékosságokra, elősegítve ezzel
a társadalmi együttélést, támogatva az integrálódás képességének kialakítását.
- A megvalósítás térségében élő fogyatékkal rendelkező fiatalok elérése, célcsoportba történő bevonása,
integrálása, célcsoportban való tartása, társadalmi együttélésének segítése.
- A célcsoport áldozattá és bűnelkövetővé válásának megelőzése, elősegítve ezzel az egyéni életutak
sikeresebbé, boldogabbá tételét.
- Megismertetni a célcsoportot a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségeivel, hozzásegítve őket ezzel a
sikeres és boldog egyéni életutak megvalósításához, a társadalmi beilleszkedéshez.
- A projekt megvalósítása során a célcsoport képessé tétele további fiatalok megszólítására, célcsoportba
integrálására, segítésére, újabb célcsoport elérésére.
- A célcsoport tevékenység-koordinációs képességének kialakítása, alkalmassá tétele önálló tevékenységek,
programok szervezésére, a közösség fejlesztésére, tudatosítva a társadalmi hasznosság érzését.
- Olyan fiatalok nevelése, akik viselni tudják önmaguk és családjaik helyzetéért a felelősséget.
- Olyan fiatalok nevelése, akik önálló életvezetésre képesek, segítve ezzel személyes hivatásuk megtalálását,
életútjuk sikeresebbé, boldogabbá
tételét.
- A
célcsoport
tagjaiban
a
környezettudatosság
erősítése,
szemléletük formálása.
- közösségépítés, közösségben tartás,
célcsoport bővítése, új tagok
megszólítása.
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A 36 hónapos időtartam alatt 15-25 év közötti fiatalokat szólítunk meg, számukra Alpha-kurzusokat tartunk
Szombathelyen, melyek által újabb kisközönségek jönnek létre, új embereket tudunk bevonni, akik közben nem csak
az Alphákba, hanem ennek következtében, illetve ezzel párhuzamosan az egyházközség életébe is belefolynak,
integrálódnak.
Az Alpha-kurzus egy 10-12 alkalmas tematikus, csoportos lelkigyakorlat-jellegű, interaktív programsorozat, melynek
célja a keresztény hit alaptanításának bemutatása. Elősegíti a felelős döntéshozatali folyamatokat is, közösséget épít
és közösséget fejleszt.
A kurzus tartalma és megvalósítása nem feltétlen egyházhoz kötött. A program tartalma, célja, módszere segíti a
résztvevőket a bűnnel való szakításban, a helyes értékek felismerésében, a felelős döntéshozatalban, az értelmes élet
lehetőségének felismerésében, a változásban. Mindezen folyamatok és lehetőségek segítik az oktatási intézményeket
és a plébániát abban, hogy az integrációs célokat hatékonyabban megvalósíthassa.
Az Egyházak közösségi tevékenységének fejlesztése keretében az Alpha Keresztény Ismeretterjesztő Alapítvány,
mint konzorciumi partner az alábbi tevékenységeket végzi el:
Jelenlegi módszertanok összegyűjtése
11 kurzusfajta módszertani ismertetésének elkészítése magyar nyelven, a hozzájuk kapcsolódó segédanyagok
összegyűjtésével.
Jó gyakorlatok terjesztése
Az Alpha Alapítvány információs kiadványokkal, cikkekkel, videókkal, hirdetésekkel, rádiós és tévés műsorokkal,
személyes találkozókkal, bemutatónapokkal, konferenciákkal, módszertani bemutatókkal, hírlevéllel, honlappal,
Facebook oldallal és YouTube csatornával teszi nyilvánossá a kurzusairól, segédanyagairól, megjelenéseiről, sikereiről
és eredményeiről szóló információkat.
Beépíthető, átültethető elemekkel módszertanfejlesztés
Alpha Módszertani bemutatók és Bemutatónapok szervezése, hogy részletesen megismertessük a résztvevőkkel az
Alpha különböző kurzusait, megosszunk minden szükséges információt a szervezésről és a lebonyolításról, gyakorlati
példát nyújtsunk, átadjuk az Alpha által képviselt attitűdöt és szellemiséget, és konkrét segítséget nyújtsunk a
tervezésben és a szükséges lépések megtételében.
Disszemináció
Az Alpha Alapítvány a jelen projektben megvalósítandó szakmai tevékenység eredményeinek bemutatására külön
figyelmet kíván fordítani.

