
Inter Campus a Cseppkő Gyermekotthonban

A magyarországi Inter Campus Program története 2009-ben kezdődött el. Ekkor kereste 
meg az  F.C.Internazionale focicsapat a Szeretet a Válasz Egyesületet azzal a kérdés-
sel, hogy egy ilyen jellegű programot hol lenne érdemes beindítaniuk. Miről is szól 
ez a program... Sok évvel ezelőtt az Inter létrehozta ezt a kezdeményezést, amit Inter 
Campusnak nevezett el. Ez egy szociális program, amelynek keretében a világ szegény 
országaiban (pl.: Lengyelország, Románia, Bosznia, Bulgária, de Európán kívül is sok 
helyen, pl.:Mexikó, Kína, Marokkó stb.) hátrányos helyzetű gyerekeket támogatnak a 
sport erejével, képzett edzők megtanítják a helyi koordinátorokat az általuk felépített 
edzésmódszerre és felszereléssel, tanácsokkal támogatják őket. A fő irányvonala a fog-
lalkozásoknak az élményadás, nem a versenysport. 
A Szeretet a Válasz egyesületnek korábban már volt kapcsolata a Cseppkő gyermekott-
honnal, ezért egyből ránk gondoltak. Sok előkészületet követően, 2010 májusában jött 
el az ideje az első látogatásnak, ahol egy kisebb két napos edzőtábort tartottak a gyere-
keknek, amit egy magyarországi megnyitó ünnepség követett az Olasz Intézetben. 

2010 szeptemberében kis Intereseink Gárdonyban próbálták ki a tanultakat, egy csa
ládi nap keretében,, ahol a fő támogatónk és segítőnk az egykori labdarúgó Kriston At-
tila volt. Ő a későbbiekben is aktív szerepet játszott programunkban: az Orczy Kertben 
szervezett nekünk egy focimeccset a Farkasok csapatával. 
Rendszeres edzéseink 2010 szeptemberétől indultak be a gyermekotthonban. Az olasz 
edzők első látogatását még két másik követte: 2010 novemberében és 2011 márciusá-
ban tartottak focit gyerekeinknek. Már ekkor szóba került a terjeszkedés lehetősége, 
ami októberre valósággá vált: olasz barátaink előbb minket, majd a frissen létrehozott 
szendrőládi csapatot látogathatták meg. A program ott is gyökeret vert: következő év 
márciusában vendégül láthattuk a szendrőládiakat egy rövid játékra Budapesten, amit  
egy rövid kirándulással zártunk az állatkertben. 
Ez év májusában, az olaszok már egy rövid képzést is tartottak Szendrőládon nekünk 
és a helyi edzőknek, ahol még nagyobb rálátást kaphattunk az általuk világszerte alkal-
mazott módszerre.
Az augusztusi közös edzőtábort követően ősszel újra ellátogatnak hozzánk, megnézni, 
mit mit sikerült gyakorlatba ültetni a tanultakból, és mert saját bevallásuk alapján sze-
retnek ide járni...


