
„Úgy csinálok, 

mintha örülnék. 

De úgy érzem, hogy 

szomorú vagyok.” 

14 éves fiú 

 

„Végre beszélhettem 

olyan dolgokról, 

amikről máshol nem.” 

16 éves lány 

 

„Legjobban tetszett: A hét 

FÉK-óra közül a mostani, 

mert most értettem meg az 

egész dolgot, amit eddig 

tartottál az órákon” 

17 éves lány 

 

 

 

 

 

  

„Minden ember lelke mélyén 

vágyik hírnévre, elismerésre, 

csak sajnos későn jövünk rá, 

hogy nem a világban kell 

maradandót alkotnunk, 

hanem gyermekeink lelkében.” 

Nadin Way 

Kedves Szülő, Pedagógus! 

Egy nyelvet beszélünk, mégsem értjük őket. Egyszerre lázadók 

és gátlásosak, nagyszájúak és szótlanok, függetlenek és 

ragaszkodók. Nem értjük, pedig valamennyien átestünk ezen 

a nehéz, sok kérdéssel, bizonytalansággal teli tinédzserkoron. 

A MAFITA célja, hogy e korosztály – gyermekeink – labilis 

lépteit szilárd erkölcsi és értékrendbeli alapokra vezesse. 

Célcsoportunk Dél-Magyarország fiataljai, általános és 

középiskolások, akiknek, többek közt klubokat, táborokat, 

interaktív jellemépítő, AIDS- és drogmegelőző programokat 

szervezünk. 

Kérem, ismerjen meg minket, programjainkat! 

Üdvözlettel,  

Koha Csaba 

elnök 

 

Mai Fiatalok Támogatásáért Közhasznú Egyesület 

Székhely: 6724 Szeged, Teréz u. 45/b 

30/823-28-56, mafita@mafita.hu 

Adószám: 18477931-1-06 

Számlaszám: CIB Bank 10700433-44930501-51100005 

www.mafita.hu és a Facebookon is 

 



MAFITA Egyesület 

Hogy jövőnket egészséges lelkületű, teljes életet élő emberek élhessék! 

  

Az alapítók több év önkéntes munka után döntöttek úgy, hogy egyesületi formában 

folytatják tevékenységüket: ennek eredményeképp jött létre a MAFITA Egyesület. Az 

Egyesület célja Dél-Magyarország területén élő fiatalok erkölcsi, értékrendbeli, illetve 

az Egyesület kondíciójához mérten hátrányos helyzetű fiatalok tárgyi és pénzbeli 

támogatása. 

A FÉK (Fiatalok az Élet Küszöbén) kapcsolat- és jellemépítő, AIDS- és drogprevenciós 

program, amelyet a Timóteus Társaság Alapítvány hívott életre 1994-ben, a Nemzeti 

Egészségvédelmi Intézet kérésére. A program elnyerte az Egészségügyi, Szociális és 

Családügyi Minisztérium támogatását. 

A MAFITA Egyesület ezt a programot használva tart iskolákban órákat, szervez 

délutáni klubokat. 

A témák között szerepel az Önértékelés (Az vagyok, akinek mások mondanak?), 

Barátság, Konfliktusok, Szerelem, Szex (Miért várj?), Függőségek (A drog az vajon 

jó?), Döntések. 

Az iskolai FÉK órák során egyre inkább megfogalmazódott az igény mind a szervezők, 

mind a fiatalok részéről, hogy a programsorozat befejezése után is legyen egy olyan 

elfogadó, biztonságos tér, ahol a fiatalok találkozhatnak, beszélgethetnek, 

barátságokat alakíthatnak ki. Ezért indítottuk be rendszeres klubalkalmainkat, ahol 

témakiértékelő beszélgetésekkel, játékesttel vagy épp sportprogramokkal várjuk a 

fiatalokat. 

A beszélgetések témái változatosak, és igyekeznek a fiatalok kimondott és ki nem 

mondott kérdéseit, problémáit körbejárni. Beszélgetünk álmokról és vágyakról, a 

jövőképről, emberi kapcsolatokról, a nehézségekről, hűségről, félelmekről, de 

hobbiról, filmekről, beilleszkedésről, barátokról is – a cél, hogy a fiatalokat bevonjuk, 

gondolkodásra ösztönözzük, hogy önálló, érett, megfelelő döntéshozatalra képes 

egyéniségekké válhassanak. 

Nyáron tábort szervezünk, immár három korcsoportnak, héttől tizennyolc éves korig. 

A tábor programjai, témái a KlubPéntek programjaival, témáival rokonok, ugyanazt 

az értékrendet, célrendszert képviselik. Kiemelt célunk, hogy a már kialakult jó 

kapcsolatok tovább mélyüljenek, a fiatalok egy egymást támogató, egymást 

megbecsülő, jól működő közösséggé szerveződjenek. 

 

 


