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jó gyakorlatok a biztos kezdet programokban

AJÁNLÁS
A Biztos Kezdet program hazai bevezetése jelentős szakmai kihívást jelentett
a helyi és a központi fejlesztési folyamatban részt vevő szakembereknek. Az
angol modell – Sure Start – tanulmányozását követően 2003–2004-ben modellkísérleti programok indultak hat településen. 2006-tól elkezdődött a kiterjesztés szakmai módszertani megalapozása a településeken a helyi programok
szintjén –, melynek szervezeti keretét a Biztos Kezdet klub jelentette – és a
központi fejlesztési programban, melynek fókuszában a helyi programokat
támogató szakmai szolgáltatások (információ, tanácsadás/konzultáció, monitoring, értékelés, képzés, műhelymunka, tapasztalatcsere) biztosítása állt.
2006–2007-ben 52 helyi program indult, ezek vállalták a minimumkövetelmények teljesítését: a hátrányos helyzetű, 0–6 éves korú gyerekek és családok
támogatása van a program középpontjában; támogatják a gyerekek szociális
és érzelmi fejlődését, képességfejlesztését; az egészségkultúra fejlesztését; a
közösségi részvételt; a szakszolgáltatásokhoz való hozzáférést.
A program kiterjesztésének egyik fontos sajátossága volt, hogy azokat a településeket célozta meg, amelyek elsősorban saját erőforrásaik mozgósításával
képesek az alapvető célok – a gyermekek fejlődésének elősegítése, a családok,
szülők támogatása (beleértve a szakosított szolgáltatásokhoz való hozzáférést),
az egészségkultúra fejlesztése, a közösségi részvétel és a helyi közösség erősítése – megvalósítására. A kezdéskor önfinanszírozó programoknak a működtetés második és harmadik évében lehetőségük volt forrásaik kiegészítésére a
Szociális és Munkaügyi Minisztérium pályázati támogatásából. A bevezetés
másik speciális jellemzője a helyi partnerségre alapozó szakma- és szektorközi működési keretek kialakítása, a program beillesztése a kisgyermekeknek
nyújtott szolgáltatások körébe.
A tervezés és elterjesztés viszonylag rövid időszakában a szisztematikus
szakmai, szervezeti és módszertani innováció iterációs folyamatban a két szint
közötti kooperációban zajlott, mely a fejlesztőmunkát pozitívan befolyásolta.
A programfejlesztés munkaformái között kiemelt jelentősége volt a rendszeres
műhelymunkáknak, a Biztos Kezdet klubok szervezett tapasztalatcseréjének
és a képzéseknek. A működtetésben kulcsszerepet vállaló szakemberek ezeken a találkozókon megtapasztalták az egymástól tanulás jelentőségét, hogy
a ténylegesen alkalmazott megoldások hitelességük révén hasznos, megtanulható tapasztalatot jelentenek másoknak. A szakmai együttlétek további tanulsága: a közös gondolkodás önreflexióra és kreativitásra ösztönöz és a saját
eredmények másokkal való megosztása előmozdítja a szakmai együttműködést és mindezekkel az egyéni szakmai hatékonyság fokozható.

ajánlás
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A Biztos Kezdet füzetek harmadik számában arra vállalkoztunk, hogy a
közös munkában felhalmozódott tapasztalatokból néhányat a szakmai nyilvánosság részére átadjunk. A kiadvány létrehozásában közreműködő valamennyi szereplő úgy véli, a Biztos Kezdet program fejlesztési területei szerint
strukturált fejezetekben bemutatottak jó gyakorlatként azonosíthatók, hiszen
a jó gyakorlat lényege – határozzák meg az ezzel foglalkozó szakmai anyagok
– egy-egy területen elért eredményeink, bevált módszereink, modellértékű
gyakorlataik, tapasztalataik átadásában, másokkal való megismertetésében
rejlik. A közkinccsé tett jó gyakorlatok ténylegesen alkalmazható, hasznos,
megtanulható megoldásokat, tapasztalatokat jelentenek mások számára. A leírásokban, interjúfüzérekben, elemzésekben közreadjuk dilemmáinkat is, hiszen a tapasztalatátadás hitelességét fontosnak tekintjük. Reméljük, a sorokból
kitűnik a programokban dolgozók esélyegyenlőség melletti elkötelezettsége,
a többszörös hátránnyal küzdő családok gyermekek iránti felelőssége, az innovációra való képessége és a sokoldalú szakmai partnerségben különböző
szakterületi kompetenciával rendelkező szakemberek iránti tisztelet és bizalom.
Tudjuk, bár a jó gyakorlatok minták lehetnek, adaptálásukat mindenütt
csak az adott program, szolgáltatás helyi sajátosságainak figyelembevételével
javasoljuk.
A Biztos Kezdet program hazai történetének új szakaszát nyitotta meg a
Társadalmi Megújulás Operatív Program. A feltételrendszer változása, a szakmai hangsúlyok módosulása aktuális kihívásokat generál. Bízunk abban, hogy
a fejlesztés következő fázisában dolgozó régi és új kollégák is haszonnal forgatják e kiadványt.
Nagyné Varga Ilona
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1. fejezet

A gyermekek fejlődésének
elősegítése
A Biztos Kezdet programok egyik kulcskérdése: a módszertani kultúra fejlesztése. Csak a jól működő, hatékonyságot eredményező tevékenységek formálják
azt a meggyőződést, hogy érdemes a klubok munkájában részt venni, és a gyermeknevelésben adódó problémák megoldásához segítséget kérni. A Biztos Kezdet klubok filozófiájának és vállalásainak fontos alappillére, hogy már a korai
életszakaszban segítik a felnövekvő gyermekek testi, érzelmi, nyelvi és szociális
fejlesztését.
Az egyéni segítségnyújtás módjairól és sajátosságairól kapunk érzékletes képet
az alábbi bemutatkozó helyszínekről. A módszer lényege mindenütt közös: az
együttjátszás komplex és varázslatos élménye.

Fejlődés-fejlesztés a gyermekek
korai életszakaszában
a Biztos Kezdet klubokban
Cserjési Mária
A Biztos Kezdet program filozófiájának egyik legfontosabb alappillére az eltérő, nehéz élethelyzetű családokban felnövekvő gyermekek érzelmi, értelmi,
nyelvi és szociális fejlődésének segítése.
Minden gyermek fejlődése más-más sajátosságokat mutat. Az eltérések bizonyos határokon belül számos esetben észrevétlenül „elkísérik” a gyermeket.
A gyermek fejlődésének ütemét, „eredményességét” negatívan befolyásoló
tényezők, körülmények felismerésére gyakran az iskolakezdéskor, az iskolai
teljesítmények alulmaradásakor, vagy jóval később kerül sor. Ez meghatározza az egyén teljes életútját, karrierjét.
A gyermek kudarcokkal telítetten éli napjait, éveit, örömtelenül játszik,
nem szeret tanulni, kirekesztődik a kortársi környezetből, alkalmazkodási,
„beilleszkedési” problémákkal küzd, boldogtalan.
1. fejezet • A gyermekek fejlődésének elősegítése
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Sok szülő éveken át abban a tudatban él – olykor még szakember által megerősítve is –, hogy nincs semmi baj, minden gyermek más. Sok esetben, hogy
ha valamilyen trauma, hiányállapot (fizikai, érzelmi, szociális) következik be
a család életében, a szülő nem kap megfelelő segítséget, nem sejti, nem tudja,
hogy gyermeke fejlődését milyen negatív hatások befolyásolják.
Sokéves tapasztalat és kutatások igazolják, hogy az eltérő fejlődésű gyermekek esetében az iskolai, majd később a munka világában bekövetkező kudarcok, sikertelenségek hátterében a problémák lehető legkorábban történő
felismerése és a problémaazonosítás elmaradása, valamint a korai segítségnyújtás hiánya áll.
Fontos azonban az is, hogy a szülők nélkül, a szülők mellőzésével, kimaradásával, a problémafelismerés és -megoldás folyamatából való kihagyásával,
legrosszabb esetben kirekesztésével minden törekvés alacsony hatékonyságú,
eredménytelen marad.
„A kora gyermekkori ellátásnak Magyarországon nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedően jó és sokszínű hálózata van: gyermekorvos, védőnő,
bölcsőde, óvoda működik, ami elvileg lehetőséget jelenthetne minden gyerek
így a hátrányos, és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek és családjaik
segítésére és e hátrányok kompenzálására is. Azonban éppen a legkedvezőtlenebb helyzetű családok és gyerekek számára kevéssé vagy egyáltalában nem
biztosítottak ezek az ellátások különféle okokból.” (Herczog M., 2009.)
A kisgyermekkori fejlesztés fontosságát aligha vitatná bárki. A megállapítások azonban gyakran felszínes lózungok. A fogyatékos kisgyermekek korai
fejlesztése/intervenciója közel két évtizede folyamatosan fejlődő gyakorlatot
mutat, bár az ellátáshoz való egyenlő esélyű hozzáférés mind területileg, mind
szakmailag rendkívül eltérő. A szociálisan hátrányos helyzetű kisgyermekek,
különösen a 0-5 éves életkorúak számára többnyire csak szándékok fogalmazódtak meg.
2005-től modellkísérleti programok indultak el Magyarországon angol
mintára (Sure Start) annak érdekében, hogy később minél szélesebb körben és
minél nagyobb hozzáféréssel biztosítható legyen olyan szolgáltatások elérése,
ahol segítséget kaphatnak az ellátás-hiányos, vagy kapacitáshiányos települések nehéz körülmények között élő családjai és kisgyermekei.
A Biztos Kezdet programok elterjesztését követően 2007-ben több mint ötven településen négyszáz család és 700 kisgyermek részesült a „Biztos Kezdet
filozófián” alapuló szolgáltatásokban, amelynek helyszínei a Biztos Kezdet
klubok.
A Biztos Kezdet klubokban „sincs új a nap alatt”, de az ismert fejlesztőeljárások, módszerek „implementációja”, alkalmazásuk újraformált koncepciója,
környezete, a családok bevonása biztosítja azt a „másságot”, amellyel sikeresek a fejlesztést végző szakemberek, a szülők és a laikusok egyaránt.
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A fejlesztés elveit, céljait természetesen azok a kutatási eredmények alapozzák meg, miszerint fiziológiai és fejlődés-lélektani szempontból a szenzitív időszakban történő beavatkozás a leghatékonyabb a gyermekek pszichomotoros
fejlesztése érdekében. Valamint az a fontos tény, hogy a gyermeki személyiségfejlődés, a nyelvi fejlődés és a kognitív (megismerő) képességek fejlődésének alapja a jó, a harmonikus, a stabil anya-gyermek kapcsolat megléte.
A fejlesztés szinte minden esetben „terápiás háromszögben” történik, ahol
folyamatosan jelen van az anya, a gyermek és a fejlesztést végző gondozónő,
óvodapedagógus, fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus, pszichológus.
A fejlesztés környezetére jellemző, hogy nem kizárólag „intézményi fejlesztő-, terápiás helyiségben”, hanem klubszerűen berendezett, gyermekek
és felnőttek együttes tevékenységét segítő játékos környezetben, direkt és indirekt helyzetekben valósulnak meg a foglalkozások.
A „beavatkozás” lényegében együttjátszás!
Gyakran megfogalmazódik a kérdés, hogy vannak-e sajátosságai a Biztos
Kezdet klubokban szervezett képességfejlesztő programoknak? Miben más,
mivel nyújt többet, vannak-e nemcsak érzelmi meggyőződés alapján megfogalmazott, de még nem mérhető eredményei?
A válaszokat kiolvashatjuk azokból a jó példákból, gyakorlatokból, megoldásokból, amelyeket a különböző településeken 2-3 éve működő klubok életéből ismerhetünk meg.

1. fejezet • A gyermekek fejlődésének elősegítése
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Az egyéni fejlesztés hatékonysága
a pécsi Oázis Biztos Kezdet klubban
Kérdező: Cserjési Mária
Válaszadó: Szentgyörgyvári Éva, pszichopedagógus
–– Más-e, és miben más a munkád a Biztos Kezdet klubban, mint a bölcsődében a korai
gyógypedagógiai fejlesztésben?
–– A gyermekekkel végzett egyéni foglalkozás, fejlesztés során sok tapasztalattal lettem gazdagabb, mind szakmailag, mind emberileg. Kiemelten
fontosnak tekintem a Biztos Kezdet program kapcsán hozzám kerülő családokkal, illetve gyermekekkel való egyéni foglalkozást, bánásmódot.
A hátrányos helyzetű gyermekek olyan családban élnek, amelynek szük
ségletkielégítési lehetőségei, életkörülményei a társadalom többségénél
lényegesen rosszabbak. Ezért fontos, hogy lehetőleg időben kapják meg
azokat a megfelelő ellátási, segítségnyújtási formákat, melyeket a későbbi életszakaszokban pozitívan tudnak hasznosítani, s amelyek esélyeiket,
életminőségüket javíthatják.
–– Mit jelent az, hogy időben? Miért fontos ez?
–– A korai időszak meghatározó szerepe nagy. Az anyai viselkedés, a családi
légkör, ha nem megfelelő, halmozódnak a korai és a későbbi problémák,
magatartászavarok.
Tapasztalatom szerint az esetek nagy részében az enyhe fokú mentális
retardáció oka sokszor a gyermek környezete. Többnyire ingerszegény,
szociokulturálisan hátrányban lévő családok gyermekeit érinti, ahol az iskolázatlanság és/vagy szegénység miatt kevés tárgyi és személyi környezeti hatás éri a gyermeket, aki ennek következtében akkor sem fejlődik
optimálisan, ha erre biológiai és genetikai lehetősége megvan.
Azoknál a gyermekeknél is megfigyelhető enyhe fokú mentális retardáció,
akiknek családi hátterükkel van probléma. Az anya nélkül felnövő vagy az
anyai szeretetet nélkülöző, esetleg nem elegendő szülői odafigyelésben részesülő gyermek lehet enyhén retardált, hiszen az optimális intellektuális
és személyiségfejlődéshez szeretetteljes és biztonságos légkör szükséges.
Számos példa van arra, hogy a szeretetteljes, gondos bánásmódban részesülő gyermekek – mentális retardációjuk ellenére – jó színvonalon képesek
kommunikálni, beilleszkedni, készségeiket, képességeiket fejleszteni.
A fejlődés és fejlesztés egymástól elválaszthatatlan, hiszen a belső érési folyamatok általi fejlődés intenzitása és kiteljesedése mindig azzal a környezeti ráhatással van összefüggésben, amelyben a fejlődés végbemegy.
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Nagyon fontos a képességek, részképességek állapotának feltárása, megismerése, az elmaradások, működési zavarok diagnosztizálása, mert ha a
fejlesztés időben kezdődik, akkor folyamatos fejlődés várható. Alapvető
feladat a tünetek alapos elemzése és a lehetséges okok feltárása.
A fejlesztés lényege pedig a környezeti feltételek illesztése az érési folyamathoz. Az adott gyermek korosztályának érési folyamatához igazított, az
életkori sajátosságaihoz illeszkedő eljárásokkal történő támasznyújtás.
–– Te, mint pszichopedagógus, milyen területek fejlesztésére helyezed a hangsúlyt a korai években?
–– A korai fejlesztésben minden terület fontos! A mozgásfejlesztés, az értelmi
képességek, a kommunikáció, a beszéd, a szociális és érzelmi fejlődés, az
önállóság, valamint az adaptív viselkedés.
Az egyéni gyógypedagógiai fejlesztő foglalkozás tartalma elsősorban a
kognitív fejlesztés köré épül, de a viselkedésterápia több fontos elemét
használja.
A gyógypedagógussal végzett közös játékok során elsősorban a gyermek
figyelmét fejlesztjük. Fontos az észlelési tapasztalatok gyarapítása is. A fej
lesztések tartalma a gyermek szükségleteitől függően bővül nyelvi és beszédterápiás elemekkel, mozgáskoordinációt fejlesztő gyakorlatokkal. A
foglalkozások másik lényeges alkotóeleme a minél megfelelőbb viselkedési
módok kialakítása.
Az egyéni foglalkozások során jellegzetes és jól bevált, hasznosítható helyzet, mikor a gyermek választhat a felkínált játékok közül.
A gyermekkel való mindennapi munkában elsősorban a gyermekek viselkedése figyelhető meg legközvetlenebbül.
–– A szülők hogyan vannak jelen ebben a fejlesztő folyamatban?
–– Az egyéni fejlesztő foglalkozás célja, hogy a gyermeket eljuttassuk arra a
szintre, amit a benne rejlő készségek lehetővé tesznek.
Támogatást és segítséget kell nyújtani a családoknak, melyek gyakran magukra maradnak a nehézségekkel. Az egyéni fejlesztéssel egyidejűleg segítjük a szülőket a lassabban fejlődő gyermekük elfogadásában és később a
társadalomba való beilleszkedésüknél.
A gyermek fejlődésének, állapotának megismerése után, a gyermek erősségeire alapozva segítjük a különböző területek fejlődését. A család életvite
lében jelentkező nehézségekben is tanácsot kapnak. A gyermek a szülővel
együtt vesz részt a fejlesztő foglalkozásokon, valamint részt vehetnek az
intézmény által szervezett programokban is. Ez azért fontos, mert lehetőséget nyújt a szülőknek és a gyermekeknek a többi szülővel való találkozásra.
Fontos azért is, mert több fejlesztőeszköz áll rendelkezésre, mint otthon.
–– A fejlesztést milyen alapelvekre építed?

1. fejezet • A gyermekek fejlődésének elősegítése
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–– Fontos az ingergazdag környezet biztosítása, amely felkelti a természetes
gyermeki érdeklődést, és tevékenységre ösztönöz.
A foglalkozás rendszeressége szintén fontos, mert a fejlesztő hatás így érvényesül legjobban. A pozitívabb hatás elérése érdekében a heti rendszerességgel történő foglalkozás a célravezető. Jó, ha ezt az otthoni tevékenységgel, játékkal is segíti a szülő, amelyhez sok segítséget tudunk adni azáltal,
hogy a szülő jelenlétével, együttműködésével zajlanak a foglalkozások.
A képességek fejlesztésénél a komplexitás elengedhetetlen, egy időben
több területen való fejlesztést végzünk, amelyek a gyermek életkorához és
fejlődési állapotához igazított játékos tevékenységbe ágyazva valósulnak
meg. A fejlesztés mindig a gyermek egyéni tempójához és fejlettségi szintjéhez igazodva történik. A játékok, játékos feladatok fokozatosan nehezednek. A játék és a játékosság átszövi a foglalkozásokat.
–– A szülők számára miben és milyen segítséget tudsz adni?
–– Nagyon fontos a szülőkkel való partnerségen alapuló együttműködés, az
eredmény ugyanis mindenki számára fontos. Eleinte a szülő szülői szerepben való pozitív megerősítésén van a hangsúly, amely szinte együttesen
zajlik a bűntudat enyhítésével. A bizalomra épülő kapcsolat kialakulását
segíti, erősíti a foglalkozásokon alkalmazott játékok (feladatok) átbeszélése, és az otthoni játszáshoz ötletek, eszközök kiválasztása.
Sok szó esik az otthoni elvárások és a szabályok kialakításáról. Szinte minden alkalommal sor kerül a mindennapi nevelési helyzetek átbeszélésére.
Sokszor kell arról is beszélni, hogy a következetesség az elvárások tekintetében megelőzi a másodlagos tünetek kialakulását, a viselkedési, magatartási problémák kialakulását, amely a gyermek szempontjából a későbbiekben nehezíti a közösségbe történő beilleszkedést, és persze senkinek sem
jó, ha állandóan gondok vannak a gyermek magatartásával. Az információnyújtás, tanácsadás, közösségkeresés szintén a kapcsolat, a segítés, az
együttműködés fontos része.
–– A program során milyen szakemberekkel, szervezetekkel vagy kapcsolatban, hogyan
ítéled meg az együttműködést?
–– A gyermekre irányuló segítségadás leggyakrabban a család, a szülő támogatásában nyilvánul meg, ezért fontos, hogy a szülő folyamatosan aktív
részese lehessen a foglalkozásoknak.
A mi programunkban a szülő mellett a gyógypedagógus az a jelentős személy, aki a gyermekekkel való személyes kapcsolatán keresztül a motivációt
biztosíthatja. Így a gyógypedagógus-gyermek viszony minősége alapvetően meghatározó. Ahhoz azonban, hogy ez a viszony harmonikusan alakuljon, szükséges, hogy a gyermek magatartása és teljesítménye megfeleljen
a szülő elvárásainak is. A gyógypedagógus elismerése, dicsérete fokozza a
gyermek tanulási kedvét, növeli önbizalmát, ezáltal növeli a szülő önbizalmát is, és ez nagyon fontos.
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Mód van a fejlesztéssel egy időben pszichológussal folytatott beszélgetésre
is, hogy a szülő további támaszt kaphasson.
Az együttes foglalkozások jó alkalmat kínálnak a hatékony teammunkához,
hiszen a szakemberek is közvetlenebbül tudnak konzultálni egymással
egy-egy konkrét eset szereplőinek és problémáinak gyakorlati helyzetben
történő megismerésekor.
A gyermekek fejlesztésében fontos szerepet kapnak a különböző segítő
szakmák képviselői. A megfelelő belső kapcsolattartáson túl a segítő intézményekkel való jó kapcsolatnak is nagy a jelentősége, mint a védőnői
szolgálat, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, a nevelési tanácsadó és
a szakértői bizottság.
Előfordult, hogy részlegesen integrált vagy speciális bölcsődei és/vagy óvodai közösségbe segítettük bekapcsolódni a gyermeket. Ez a fajta segítségnyújtás a gyermekeknek lehetőséget nyújt a megfelelő kortárs kapcsolatok kiépítésére, mindennapos szakszerű foglalkozásokban vehet részt, az
édesanyának pedig lehetővé teszi a munkavállalást.
Meghatározó a fejlesztéssel foglalkozó személy személyisége, természetesen a szakértelme mellett. Bármilyen tevékenységet folytatok a gyermekkel,
közben oda kell figyelnem a gyermekre, a gyermek jelzéseire, igényeire.
A gyermekkel foglalkozó szakembernek őszintének kell lennie. A gyermek
modellként próbálja utánozni azt a személyt, aki vele foglalkozik, amit az
mond vagy tesz. A másik fontos dolog, hogy feltétel nélkül tudjuk elfogadni a gyermeket és családját.
A gyermekkel kapcsolatos foglalkozásokon intenzíven, élvezetesen kell
együtt lenni, hogy biztonságban érezze magát.
A legnagyobb pozitívuma az együtt töltött időszakban a foglalkozások ideje alatt a szülő számára a modell és a minta nyújtása.
A legfontosabbnak tartom, hogy a pszichikus fejlődés alapfeltételeire koncentráljunk és a család környezeti kultúráját támogassuk.
Rajtunk, szakembereken és az együttműködésen múlik, hogyan sikerül a
programban részt vevő gyermekek személyiségfejlesztését és szocializációját támogatni annak érdekében, hogy növeljük társadalmi beilleszkedési
esélyüket.
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Szülősegítő pszichológiai tanácsadás
a Pécsi Oázis Biztos Kezdet klubban
Kérdező: Cserjési Mária
Válaszadó: Dorsics Orsolya, pszichológus
–– Hogyan és miért került sor a pszichológus bekapcsolódására a Biztos Kezdet programba?
–– A Biztos Kezdet program beindulásával felmerült az igény, hogy a klubba járó szülők részére is lehetőséget teremtsünk arra, hogy szakemberrel
beszélhessék meg esetleges gyermeknevelési problémáikat, megerősítést,
útmutatást kapjanak a mindennapok során felmerülő akadályok leküzdéséhez.
Célunk olyan szolgáltatás nyújtása volt, amely erősíti a szülői kompetenciát, megerősíti a szülői szerepeket és magabiztosabbá teszi a szülőket gyermekük nevelésével kapcsolatban.
–– Miben tud segíteni a pszichológus a családoknak, a szülőknek?
–– Általánosságban elmondható, hogy napjainkban gyakran elbizonytalanodnak a szülők nevelési attitűdjük tekintetében. Megfigyelhető ez különösen a hátrányos helyzetben élő családok esetében. A saját szülői minta
hiánya vagy nem megfelelő volta, a házastársi alrendszer elégtelen működése, illetve a különböző szervezetek szakemberei által közvetített „tanácsok” gyakran egymásnak ellentmondó volta zavarja a kongruens gyermeknevelési stílus kialakulását.
A gyermeknevelés hagyományos struktúrái fellazultak, a szülők elvesztették biztonságérzetüket szülői szerepükben.
–– Mit tart a legfontosabb feladatnak a pszichológus a Biztos Kezdet klubban megjelenő
családok segítése érdekében?
–– A szocializáció tekintetében elsődleges fontosságú a korai kötődés minősége, az anya-gyermek kapcsolat, az anyai odafordulás, „odaszentelődés” biztonsága, állandósága. Ez gyakran sérül, a létbizonytalanság,
az egzisztenciális és párkapcsolati problémák, a szociális izoláció olyan
stresszhelyzetet teremtenek, amelyek megnehezítik az említett folyamatok
zökkenőmentes működését.
Célunk nem az, hogy megmondjuk a szülőknek, hogyan neveljék gyermeküket, hanem az, hogy hozzásegítsük őket ahhoz, hogy egymáshoz való
viszonyukban önmaguk lehessenek, megértsék, elfogadják egymást.
–– Van-e, kell-e valamilyen speciális módszer ahhoz, hogy a kevésbé jó vagy rossz szociális helyzetben élő családoknak, anyáknak tudjon segíteni?
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–– Az Oázis Kisgyermeknevelési Tanácsadóban működő Biztos Kezdet klubban fokozatosan és tapintatosan közelítjük meg a szülőket, szolgáltatást
kínálunk, elérhetőek vagyunk számukra, bizalommal fordulunk a problémájuk megértése iránt. A beszélgetések során igyekszünk a szülőt megerősíteni, magabiztossá tenni szülői szerepében és biztosnak a gyermekével
való kapcsolatban. Ez azért is fontos, mert nemcsak az éppen aktuális problémát szeretnénk megoldani, de képessé tenni a szülőt, hogy kompetensnek érezze magát a későbbi nevelési dilemmák megoldásában is. Hisszük,
hogy a gyermeknevelésben nincsenek „kőbe vésett” szabályok, „bombabiztos” módszerek: a család belső világa finoman szabályozza, hogy mi
az, ami elfogadható számukra. Munkánk során érzékeltetjük az empátia
erejét, hangsúlyozzuk a helyzet megértésének fontosságát, és bátorítjuk a
szülőket, hogy merjenek saját stratégiát kialakítani. Olyat, mely a gyermek
elfogadásából és a vele kapcsolatos pozitív érzelmeikből ered.
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Biztos Kezdet programban részt
vevő és a programban nem részt
vevő óvodások összehasonlító
vizsgálata Kerecsenden, 2008–2009
Mészárosné Fodor Éva, óvodapedagógus
A vizsgálatban részt vevő gyerekek
–– 10 gyermek a Biztos Kezdet klubból,
–– 10 gyermek családból (kontrollcsoport)
A 2008–2009-es nevelési évben az Őzike csoportban 22 gyermek van. Minden gyermek családból érkezett. 10 gyermek édesanyjával együtt rendszeres
látogatója volt a faluban működő Biztos Kezdet klubnak. 12 gyermek nem járt
a klubba.
Az óvodában, a kiscsoportban, évkezdéskor legfontosabb feladat a gyermek
beszoktatása. Nevelési programunk lehetővé teszi, biztosítja a szülők számára azt, hogy gyermekeikkel addig maradjanak a beszoktatás ideje alatt, amíg
szükség van rá. Ezzel a lehetőséggel a szülők többsége élt, hosszabb, rövidebb
időt töltöttek gyermekükkel a csoportban.
A Biztos Kezdet klub indítása 2006 év végén kezdődött. A létrehozással az
volt az egyik cél, hogy a gyermekek és szülők megismerkedjenek egymással,
hasznosan tudják eltölteni az időt gyermekükkel közösen, ismereteket szerezzenek a gyerekneveléssel kapcsolatban, valamint hogy elősegítse, megkönnyítse a gyermekek számára az óvodai beilleszkedést, a szocializáció menetét.
Az óvodakezdést és beszoktatást követően minden kisgyermekkel elvégeztük a bemeneti mérést. Ez a mérés különböző területeken vizsgálja a gyermekek érettségét, fejlettségét, képességeit. A felmérés eredményének összehasonlítását a különböző mérőlapokból a gyermekek fejlettségére, szociális
érettségére vonatkozó kérdőívek alapján végeztem el. Azért választottam ezeket a teszteket, mert ezek eredményei a Biztos Kezdet klub feladataihoz is
kapcsolódnak.
Az eredmények elemzéséhez szempontokat állítottam fel:
–– szociálisan mennyire érett a gyermek önállósága, kapcsolatteremtő képessége, csoportba történő beilleszkedése és társaihoz való viszonya
alapján,
–– mi motiválja a különböző tevékenységek végzése közben,
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–– milyen az önként vállalt, illetve a kapott feladatok megértésének, teljesítésének színvonala,
–– hogyan reagál tevékenység közben a környezetére, vagy bármilyen akadályoztatásra.
A következő vizsgálati terület a gyermekek finommotoros koordinációjának fejlettsége. Ehhez egyéni rajzokat használtam fel.
Az összehasonlítás elvégzése előtt elkészítettem a vizsgálatban részt vevő
gyermekek névsorát. Az első csoportban a biztos kezdetes gyerekek találhatók – 10 gyermek –, a kontrollcsoportban olyan 10 gyermek, aki egyszer sem
volt a Biztos Kezdet klubban, valamint mivel a csoportlétszámunk idővel 24re emelkedett, így van 4 gyermek, aki kimaradt a vizsgálatból.
A vizsgálat során használt tesztlapok esetében előfordul, hogy egy-egy
gyermekre több sajátosság is jellemző, ezért minden esetben a domináns tulajdonságokat próbáltam kiemelni.

Eredmények, tapasztalatok

1. ábra. Önállóság

Önállóság terén a Biztos Kezdetbe járó gyerekek közül 1 fő személyi kontaktus nélkül is teljesít, 4 gyermek időnkénti kontaktust igényel, ezzel szemben a
kontrollcsoportban minden gyermek igényli az állandó személyi kontaktust.

2. ábra. Feladatvégzés

1. fejezet • A gyermekek fejlődésének elősegítése
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Feladatvégzés terén az elkészült diagram jól mutatja azt, hogy a biztos kezdetes gyerekek közül motivált, jó megoldásra törekvő, a feladat tevékenységében elmélyült, kitartó magasabb számban található, mint a kontrollcsoportban. A kontrollcsoportot vizsgálva jelentős az eltérés a kitartást és az elmélyült
tevékenykedést vizsgálva.

3. ábra. Munkatempó

A biztos kezdetes gyerekekre az átlagos tempó a jellemző, míg a kontrollcsoportos gyerekeket inkább a lassú, nehézkes tempó jellemzi.
Érdekes megfigyelés, hogy a tevékenység változtatása a kontrollcsoportos
gyerekek esetében nagyon nehézkes, mert ragaszkodnak a megszerzett eszközeikhez.

4. ábra. Válasz a tevékenységek akadályozására

A legnagyobb eltérések az első két területen mutatkoznak. A biztos kezdetes gyerekek közül többen képesek a kivárásra, ez azért fontos, mert a kivárásra való képesség segíti az észlelést, a figyelmi folyamatok koncentrációját,
ezáltal lényegesebb jobb lehet a tanulási teljesítmény. A kontrollcsoportban
többen feladják.
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5. ábra. Kapcsolatteremtés felnőttekkel, társakkal

A diagram jól mutatja, hogy a biztos kezdetes gyerekek kezdeményezőbbek, elfogadóbbak, míg a kontrollcsoport tagjai inkább visszahúzódók, elutasítók.

6. ábra. Beilleszkedés a tevékenységbe

7. ábra. Feladatmegértés terén

A kontrollcsoport gyermekei inkább magányosan tevékenykednek, szemlélődnek, míg a biztos kezdetes gyermekek között a társakkal történő együttes tevékenység több területen is megfigyelhető. A kontrollcsoportos gyerekek több területen is elmaradást mutatnak a biztos kezdetes gyermekektől
(viszonylag sok a nulla érték). Irányító szerepük életkorukból adódóan sem a
Biztos kezdetes, sem a kontroll csoportos gyermekeknek nincs.

1. fejezet • A gyermekek fejlődésének elősegítése

21

A feladatmegértés terén a hozzáállás, a nem teljesítés mutat eltérést, a megértés, elfogadás, illetve teljesítés a biztos kezdetes gyerekek esetében eredményesebb, a teljesítés elmaradása inkább a kontrollcsoportot jellemzi.

8. ábra. Feladattartás

Feladattartás terén egyértelműen a biztos kezdetes gyermekek eredménye
jobb.

9. ábra. Érzelmi élet

A gyermekek érzelmi állapota kiscsoportos korban még nem eléggé stabil, nagyon ragaszkodnak a szülőhöz, egyes felnőttekhez, de ennek ellenére
a biztos kezdetes gyermekek kiegyensúlyozottabbak, nyugodtabbak, kevésbé
erőszakosak, mint a kontrollcsoport gyermekei.
A finommotoros koordináció fejlettsége első ránézésre nem mutat jelentős
eltéréseket a biztos kezdetes és a kontrollcsoportos gyermekek között. Meg
kell azonban állapítanunk azt, hogy a biztos kezdetes csoportban csak 3 éves
gyermekek vannak, a kontrollcsoportban viszont 4, illetve 5 éves korú gyermekek is találhatók.
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10. ábra. A finommotorikus koordináció fejlettsége

Ez indokolná azt, hogy a kontrollcsoport eredménye még ennél is jobb lehetne.
A bemeneti mérés eredményeit vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a biztos kezdetes gyermekek szocializációja a kiscsoportban könnyebben történt,
eredményesebb volt, mint azon gyerekek esetében, akik a családból érkeztek.
A szülők könnyebben vették az elválás nehézségeit, közvetlenebbek voltak
az óvodapedagógusokkal, mint a kontrollcsoport szülei. Az óvodába kerülést
követően a gyerekek egy része még ma is jár a Biztos Kezdet klubba, főleg
a délutáni foglalkozásokra. Érdemes lenne a kontrollcsoport gyerekeit is bevonni a klubfoglalkozásokba, hogy minél több oldalról kapjanak segítséget
szocializációjuk megkönnyítéséhez.
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A népi játékok szerepe és alkalmazásuk
a budaörsi Biztos Kezdet klubban
Kérdező: Cserjési Mária
Válaszadó: Rabóczki Tünde tanító, fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus
–– Széleskörű tudás, sokféle módszer birtokában miért éppen a népi játékok alkalma
zása mellett döntöttél?
–– Budaörsön 2004-ben vettem át egy már jól működő játszóházat, aminek
kialakult ritmusa, szokásai voltak. Tanítóként többször éreztem, hogy ezt
bizony én másképp csinálnám. Nem csak teret, de tematikát is kellene adni
a gyerekeknek, szülőknek. Komoly gondnak láttam, hogy sok szülő nem
tud mit kezdeni gyermekével, nem tud vele játszani, nem ismeri igényeit,
nincsenek közös élményeik.
Végzettségem szerint tanító, fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus vagyok.
Munkám során a tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek megsegítésére
szakosodtam. Sokféle képzésen vettem részt, sokféle területen szereztem
jártasságot, mégsem éreztem úgy, hogy jó az, amit nyújtani tudok. Minden
száraz tanulás, fejlesztés volt. Kerestem a lehetőségeket, és így jutottam el
a népi játékokhoz és a néptánchoz.
–– A mai társadalomban élő családok és gyermekek hogyan tudnak találkozni, hogyan
tudnak „boldogulni” a régmúltban gyökerező játékok adta lehetőségekkel?
–– Ez az a terület, amely úgy ad teret a fejlesztésnek, hogy végig játék marad
és összekapcsolja a gyermekeket és a szülőket is.
A hagyományos, falusi kultúrában a gyermek mindent a játékon keresztül
tanult meg. A játékok hosszú idő alatt formálódtak, csiszolódtak olyanná,
amilyennek ma ismerjük őket. Különböző korokból származó elemek keveredtek bennük, jogosan kérdezzük hát, hogy napjainkban nyújtanak-e
valamit a gyermek számára, és ha igen, akkor mit?
A népi játéknak lényegében kettős szerepe van. Lélektani és társadalmi
szerep. Számunkra mindkét szerep fontos a játszóházban.
A lélektani szerep kiinduló pontja az, hogy a falusi társadalomban a kisbabát a születésétől fogva körülvette a játék. Így tanulta meg, hol vannak
testének határai, hol végződik ő, és hol kezdődik a környező világ. Megtanulta, hogyan kell a testrészeit használni, mozgatni. Ezek közé a játékok
közé tartoznak az altatók, mondókák, ölbeli játékok.
A külvilág megismerésében a mondókák és az eszközkészítő játékok segítették. Ezekkel a játékokkal nemcsak megismerhette a gyermek a világot,
hanem bizonyos készségeket, tevékenységeket sajátított el, gyakorolt be.
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A játékok olyan feladatokat állítottak a gyerek elé, amelyeket ő maga meg
tudott oldani, így kialakult önértékelésük. Ha valami nem sikerült, nem
keseredett el túlságosan, mert megtapasztalhatta, hogy másban ő az ügyesebb. Kialakult benne az egészséges önbizalom, ami nagyon fontos a személyiségfejlődésben.
–– Mit jelent a társadalmi szerepe, hiszen e területen gyors, folyamatos változást él meg
egy gyermek?
–– A társakkal való együttélés azt jelenti, hogy alkalmazkodnunk kell egymáshoz, és be kell tartani az együttélés szabályait. Ez a jelen és a jövő
társadalmaiban ugyanolyan fontos, mint korábban. A játéknak komoly
szerepe van a szabálytudat kialakulásában. Alkalmas arra, hogy a gyerek megtanuljon kapcsolatokat kialakítani a többiekkel, elsősorban a
kortársakkal, segít a társadalomba való beilleszkedésben.
A népi játék szerepe ma is ugyanazt a szerepet tölti be, a kisbabának ma is
szüksége van arra, hogy megismerkedjen saját testével, megtanulja elhatárolni magát a külvilágtól. Tetszenek neki, megnyugtatják őt a dallamos,
ritmusos mondókák.
Mai világunkban is szüksége van a gyereknek arra, hogy megismerkedjen
a természettel, állatokkal, növényekkel.
A játék a mai gyereknek is segít abban, hogy kialakuljon önértékelése, kell,
hogy érezze, ő is alakítja a világot. Tudnia kell, hogy saját kezével is létre
tud hozni valamit.
A játéknak az ügyességet fejlesztő funkcióját bevezethetjük a játszóházi
foglalkozásainkba. Ma is szükség van kézügyességre, az anyagokkal való
bánni tudásra. Nagyon fontos a gyerekek életében az aktivitás, a kreativitás
kialakítása, fejlesztése. A tánc, a játék, a dal, a szokások aktivitást igényelnek. Miközben játszunk, nemcsak az említett területek fejlődnek, hanem
spontán fejlődik a csoporttudat is. A család után a gyerekek új és újabb
csoportokhoz kapcsolódnak, tartoznak. Így alakul ki az egy helyen lakó,
egy iskolába, osztályba járó gyerekek közössége, majd az egy városhoz, egy
vidékhez, egy országhoz tartozás tudata. Meg kell tanulniuk, hogy a különböző közösségekben is megtalálják saját helyüket.
A hagyományos népi játékok segítenek abban, hogy a gyerekek ne legyenek se félénkek, visszahúzódók, se agresszívak, se intoleránsak másokkal
szemben. Ezek a személyiségvonások a mai társadalomban sem kívánatosak.
–– Mit gondolsz, van-e kézzel fogható eredmény, jó tapasztalat a módszer alkalmazásával kapcsolatban? És szeretném, ha arra is kitérnél, hogy tematikusan hogyan
segítik a népi játékok, mondókák a különböző képességterületek fejlesztését.
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–– Az előző táblázatban összefoglaltam az általunk használt játékok fejlesztő
hatásait. Fontos megemlíteni, hogy minden játék fejleszt, de hogy mely
területeket érint, azt alapos átgondolás után tudjuk meghatározni.
A játékokat itt nem korosztály szerint soroltuk be, hanem a típus szerint.
A gyerekközösség összetétele határozza meg, hogy a repertoárból melyik
játékokat vesszük elő. Az óvodás kor előtti gyerekekkel és anyukájukkal
az ölbeli játékokat, mondókákat, vonáshúzogatókat játszottuk, az óvodás
korú vagy nagyobb gyerekekkel már több mozgásos játékot, körjátékot,
szellemi játékot is bevettünk a gyűjteménybe.
–– Teljesen meggyőztél: valóban lehet és érdemes tervszerűen is élni a játékok fejlesztő
hatásaival, ha a gyakorlatban mégoly spontánnak, ötletszerűnek tűnik is alkalmazásuk. Hatásuk sokoldalú, s a különböző élethelyzetekhez köthető mondókák, kiszámolók, játékok az otthoni környezetben való felhasználását is egyszerűvé teszi. Megismertetnél velünk néhány példát?

Játékba hívogatók
Ki játszik ilyet, majd megmondom milyet?
Ki játszik körbe? Táncol az Örzse, piros köpönyegbe.
Kör, kör ki játszik? Csak egy kislány/fiú hiányzik! (Már senki sem hiányzik!)
Ezek a csalogatók teremtik meg a lehetőségét annak, hogy a gyerekek bekapcsolódjanak a közös játékba. Nincs meghatározva, hogy mi lesz a játék, azt
majd közösen dönthetjük el. Fontosnak tartom kiemelni a szabad választás
lehetőségét. Nem kötelező, nincs előírva. Ez az első alkalom, hogy a gyerek
megtapasztalja, hogy döntésének következménye van. Ezek az egyszerű döntések készítik elő, alapozzák meg a későbbi, felnőtt döntéseket.

Kiszámolók
Egy-begy libabegy, terád jut a huszonegy. Egy, kettő, három…
Üvegben a törpe, megkérdezte tőle, melyik színt szereti a legjobban…
Száll a madár a házra, annak az ajtajára,
Kipp-kopp, kopogó, meg is van már a fogó!
Angyal-kangyal, mikula, nyolc gomb meg egy picula,
Irgum-burgum parafin, ince-pince te vagy kinn!
Ilyen és hasonló kiszámolókkal sorsoljuk ki a játék szereplőit. Mindenki
egyenlő eséllyel indul, nem kiválasztunk valakit, nem a népszerűség dönt.
Mindenki átélheti a diadal és a kudarc élményét is. Ezek ugyan apró lépések
az élet felé, de a kudarcot és a sikert is meg kell tanulnunk feldolgozni.
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Mondókák, csúfolók
Kelep, kelep gólyamadár,
Itt van az ősz, elmúlt a nyár.
Elmúlt a nyár, itt van az ősz,
Szőlőt őriz már a csősz
Süssünk, süssünk valamit,
Majd én megmondom, hogy mit,
Kerek legyen, édes,
Úgy hívják, hogy béles.
Kicsi fazék, kicsi tál,
Kicsi Gyöngyi mit csinál,
Húslevest főz ebédre,
Mama lesz a vendége.
Ádám – puttony van a hátán.
Orsolya – csúszik, mint a korcsolya.
Sára – füstölög a sárba.
Péterke – alig vagy egy méterke.
Áron – mit csinál a párom?
Balázs – megcsípett a darázs.
Viola – de szeret az ibolya.
Éva – elrepít a héja.
Nagyon sok mondókát, csúfolót tanultunk a játék során. A gyerekek és az
anyukák maguk is alkottak jó néhányat. Soha senkit nem sértett meg, ha a
gyermek vagy a saját neve került sorra. Ezeket és a hasonló mondókákat az
élet hozta be a játékba. Nem terveztem előre, de ha a helyzet adta, igyekeztem
kihasználni a lehetőséget.
A mondókák az első „memoriterek”, melyek előkészítik az iskolai tanulást,
segítik a helyes ejtést, fejlesztik a beszédritmust.

Értelmi fejlődést segítő játékok
Gyümölcs vagyok, édes vagyok,
Ha megértem piros vagyok.
Télen jól elrejt a kamra,
Mi is volnék, ha nem…

ALMA

Négy lába van, mint a széknek,
Rá is ülnek a legények,
Néha még a lányok is,
De nem ül rá a kocsis.

LÓ
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Tó vizében lépeget,
Békák veszedelme,
Békát fog és messze néz,
Fél lábon merengve.

GÓLYA

A szabad mezőre, gyakran kisétálok,
Pedig kis házamtól, soha meg nem válok. CSIGA
A találós kérdések elsősorban az auditív figyelmet és a ritmusképességet
fejlesztik, de közben megtanítják a gyereket a „más” szempontú gondolkodás
képességére. Ezt az iskolában úgy hívják, problémamegoldó gondolkodás.
A kognitív képességet fejlesztőjátékok között találhatók a rejtő-kereső és
tiltó játékok is. Ezek olyan összetett játékok, ahol több területen is fejlődik a
gyerek.
Ide tartoznak még a vonáshúzogató játékok is.
Keverem a levesem, alig bírja a kezem.
Ha kiborul nem bánom, csiga lesz a barátom.
Felhő, felhő, bodros felhő,
Hull belőle, nyári eső.
De ha füle, farka van,
Mindjárt bárányt rajzoltam.
Kopasz dombon nő a fű.
Ugye milyen gyönyörű?
Oda gurul két golyó,
Elszalad a sündisznó.
Paradicsom, paprika,
Hozzá egy kis farkinca,
Két kis fül a tetejére,
Elszalad a kisegérke.
Ezek az első rajzocskák fejlesztik a gyerek ceruzafogását, szem-kéz koordinációját, megfigyelőkészségét és a finommotorikát.

Mozgásos, ölbeli játékok
Ezek azok a játékok, amelyeket újra és újra ismételgettünk az anyukákkal.
Minden gyerek az édesanyjával játszik kettesben. Miközben a gyerek „tanul”,
mindketten örülnek egymásnak, az együttlétnek. Fontos a közös élmény, de
fontos az érintés, a csipkedés, a csiklandozás is. Minden mozdulat segít a gyereknek megismerni saját testét. Itt tapasztalják meg a bizalmat, hisz biztos lehet benne a gyermek, hogy anyukája nem akarja bántani őt, hogy a csiklandozás és a csipkelődés a játékban nem jár fájdalommal.
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Arcsimogatók:
Sűrű erdő,
Kopasz mező,
Pislogó,
Szuszogó,
Tátogó.
Itt bemegy,
Itt lemegy,
Ez meg itt a Csiki-hegy.
Itt egy kerek templomocska,
Itt két gyertya,
Itt két piros párnácska,
Itt a sekrestyeajtó, kijön a pap, meghúzza a csengőt:
Csinglilingling.
Hazamegyek,
Kinyitom az ajtót,
Kinyitom az ablakot,
Kisöprögetek,
Becsukom az ablakot,
Becsukom az ajtót,
Csavarintok egyet a kulcson,
És elmegyek otthonról.
Ciróka, maróka…
Cicuska, macuska…
Tenyeresdik:
Kerekecske dombocska…
Áspis, kerekes,
Úti füves leveles,
Bíbola, bábola,
Pacs, pacs, pacs.
Hasítom,
Vágom,
Szúrom,
Könyökölöm,
Pacsit adok,
Megpuszilom.

32

Jó gyakorlatok a Biztos Kezdet programokban

Ujjasdik:
Ez elment vadászni…
Hüvelykujjam almafa…
Ez beleesett a tóba…
Bezere, bezere, erdőcske…
–– Az anyák hogyan fogadják az ilyen típusú játékos foglalkozásokat? Mennyire kapcsolódnak be?
–– A fenti játékok csak ízelítőt adnak a lehetőségek közül. Tapasztalatom
szerint minél több játékot tanítok az anyukáknak, annál több jut eszükbe
gyermekkorukból. Gyakran előfordul, hogy egy-egy anyuka átveszi a szerepem, és tanítja a többieket is.
–– Van-e még valami jó ötlet a tarsolyodban, amit szívesen megosztanál?
–– A játékok mellett az évkörhöz kapcsolódva kézműves foglalkozásokat is
tartunk. A kicsiknél egyszerű tárgyakat készítünk – leginkább anyai segítséggel –, a nagyobbaknál többféle anyag és technika kerül elő. Az év során
dolgozunk papírral, csuhéval, termésekkel, szalvétával, kenderrel, gyapjúval stb. Ezeken a foglalkozásokon nemcsak a népi kultúrához nyúlunk
vissza, hanem a mai új technikákkal is megismerkedünk.
Kiemelt ünnepeink: advent és karácsony, farsang, húsvét, anyák napja.
Tünde jóvoltából szeretnénk ajánlani elérhető irodalmakat, amelyek segítségével bővíthetjük, frissíthetjük módszertárunkat.
Beke Mária – Bubcsó Klári: Játék természetes anyagokkal. Magyar Könyvklub. Bp.
2001.
Borsai Ilona – Hajdu Gyula – Igaz Mária: Magyar népi gyerekjátékok. Bp. 1985.
Cini – cini muzsika, Óvodások mesekönyve. Bp. 1996.
Hagyományoktatás – módszertani füzetek, Népi játszóház. Hagyományok Háza Népművészeti Műhely. Bp. 2002.
Icinke – picinke, Népmesék óvodásoknak. Bp. 1996.
Játék és tánc az iskolában I – IV. osztály, Játékok és játékfűzések. Bp. 2001.
Kiss Áron: Magyar gyerekjáték – gyűjtemény. Bp. 2000.
Kardos Mária: Primitív fazekasság: Népművelési Propaganda Iroda. Bp. 1978.
Lázár Katalin: Népi játékok. Bp. 1997.
O. Nagy Gábor: Mi fán terem? Gondolat Kiadó. Bp. 1979.
Pap Gábor: Népköltészetünk és az évkör. Gödöllő 1991.
Pap Gábor: Népmeséink és az évkör. Gödöllő 1990.
Tátrai Zsuzsanna – Karácsony Molnár Erika: Jeles napok, ünnepi szokások. Bp. 1997.
Csepű Posta, a Magyar Pedagógiai Társaság Hagyományismereti Szakosztályának
Hírlevele Bp. 2005. május III. évfolyam 1–2. szám.
Sándor Ildikó: Tücsökringató. Budapest 2005.
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Honnan hová jutottunk…
A gödi Biztos Kezdet program
bemutatkozása
Kérdező: Cserjési Mária
Válaszadó: Mikó Istvánné Alapszolgáltatás Központ Göd, intézetvezető,
Biztos Kezdet program koordinátor
–– Sajátos utat jártatok be a Biztos Kezdet klub/Gyermekház létrehozásában. Megosztanád ezt velünk?
–– Sajnos Gödön az Alapszolgáltatási Központnak nem volt megfelelő terme
a program beindítására. Szerencsének mondható, hogy 2007 szeptemberében megüresedett egy két csoportszobás (70 m2) bölcsődeépület.
Megindult a lobbi az épület hasznosítására. Az önkormányzat szívesen
működésre bocsátotta az épületet, de az üzemeltetéshez anyagi forrásokat
nem tudott biztosítani. A gödi Biztos Kezdet program szakmai vezetőjeként kerestem a megoldást, hogy a megüresedett házat hogyan tehetjük
a gyermekek és szüleik közösségi terévé. Szerencsésnek mondható, hogy
a Fehér Kereszt Baráti Kör Közhasznú Egyesület támogatásával sikerült a
működtetéshez anyagi hátteret biztosítani. 2007. november 28-án a gödi
képviselő-testület a bölcsőde kisépületét díjmentesen az egyesület rendelkezésére bocsátotta. Intézményünk az egyesülettel közösen gyermekek és
családjaik számára kívánt szolgáltatásokat beindítani. 2008 januárjától ebben az épületben kapott helyet a gödi Biztos Kezdet klub is. 2007. december
folyamán az épület berendezése, tárgyi feltételeinek biztosítása is megvalósult.
Az SzMM által nyújtott szakmai és anyagi támogatás, valamint a helyi önkormányzat épületének térítésmentes használata, és a Fehér Kereszt Baráti Kör Közhasznú Egyesület támogatásával, valamint az Alapszolgáltatási
Központ szakmai teamjének köszönhetően 2008 januárjától fogadhatjuk a
gyermekeket és családjaikat a Biztos Kezdet klubban.
A program sikeres működtetését megalapozta, hogy a klub helyszínét biztosító épület a település azon szegmensén található, ahol a hátrányos helyzetben lévő családok élnek.
Mind a szakemberek véleménye, mind az eddig készült felmérések alapján
megállapítható, hogy két nagy csoportra bonthatóak a 6 évesnél fiatalabb
gyermeket nevelő családok szükségletei.
Egyrészt a korai fejlesztés jelenik meg igényként. Ide sorolható valamennyi
részképességzavar orvoslása, valamint mindazok a szolgáltatások, amelye-
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ket idő-, humánerőforrás-, illetve pénzhiány miatt jelenleg nem nyújtanak
a gyermekekkel foglalkozó intézmények.
A másik nagy csoport a gyermekfelügyelet. Ez egyrészt a „megszokott”
nyitvatartási időn túli felügyelet, másrészt az intézményi ellátásban nem
részesülő gyermekek napközbeni felügyeletét foglalja magában.
–– Melyek voltak a legfontososabb célok a szolgáltatás beindítását megelőzően?
–– Legalapvetőbb cél a korai prevenció, a közösségépítés, az egymás iránti tolerancia erősítése, a különböző csoportok érdekképviseletének elősegítése,
a gyermekek korai fejlesztése volt.
Hosszú távú célunk a gyermekek fejlődésének, helyzetének figyelemmel
kísérése, az esetleges értelmi, érzelmi elmaradásuk korai felismerése, kezelése, a speciális szükségleteikre reagáló szolgáltatásokhoz történő hozzásegítés.
A fentiekkel együtt fontos a szülői készségek, a szülő és gyermek közötti
kommunikáció fejlesztése, a szülők erősítése szülői szerepükben, a család
egységének, fontosságának hangsúlyozása.
Fontos, hogy a családok – igényeiknek megfelelően – önként, bizalommal
fogadják, „használják” a szolgáltatásokat.
Elengedhetetlen egy új típusú szolgáltatás kialakításában, hogy javuljon az
egyes szakmák közötti együttműködés, és hogy a partnerség szellemében
legyünk képesek mind a szakmák egymás között, mind a szakemberek és
családok egymás között dolgozni.
Különösen fontosnak tartom a szakmák közötti kommunikáció javítását,
mert mind az együttműködés hatékonyságát, mind az elérhető szolgáltatásokról való tájékoztatást jól szolgálná.
A legfontosabb cél, hogy a családok aktívan részt vegyenek az egyes szolgáltatások alakításában, hogy azok megfeleljenek az igényeiknek.
–– Mikor került sor a program első komplex értékelésére, mit emelnél ki a tapasztalatok
közül?
–– A projekt első öt hónapját követően értékeltük a működtetés tapasztalatait.
A Biztos Kezdet klub beindítása során sikerült kialakítani a megfelelő tárgyi
feltételeket. Az épület, a berendezés, bútorzat, a fejlesztő- és játékeszközök
ideálisak a 0-6 éves korosztály fogadására, fejlesztésére.
Olyan légkört sikerült a foglalkozások során biztosítani, amely támogató
hátteret nyújt a kisgyermekek nevelésével kapcsolatban, különösen a hátrányokkal küzdő családok számára.
A belső és külső szakmai kommunikáció megszervezésével – amelynek fókuszában a szakemberek közötti információcsere áll – kidolgoztuk a kapcsolattartás formáit és módját, ezáltal megvalósult a napi információcsere
e-mail-en és telefonon egyaránt az érintett szakemberek között.
1. fejezet • A gyermekek fejlődésének elősegítése
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A program stratégiai és operatív irányítását pedig a teamüléseken bonyolítottuk le.
A külső, társadalmi kommunikáció elsősorban a lakosság és a családok informálására irányult, a helyi televízió, sajtó, az internet és szórólapok segítségével tudtuk hatékonyabbá tenni a tájékoztatást
–– Hogyan működik a klub, és milyen szakemberekkel dolgoztok együtt?
–– Kezdetben heti három alkalommal, ezt követően heti négy alkalommal
tart nyitva a klub.
A programokat havonta előre állítjuk össze. Védőnő, gyermekorvos, családgondozók, a gyermekjóléti szolgálat munkatársai, pszichológus, óvónő,
fejlesztőpedagógus, logopédus. Az első öt hónapban sajnos nem sikerült
bevonni korai fejlesztésben jártas szakembert, pedig jelentős igény mutatkozott. Átlagosan 10-12 gyermek vesz részt naponta a különböző programokon, foglalkozásokon.
A Fehér Kereszt Baráti Kör Közhasznú Egyesület biztosítja a ház működésének technikai feltételeit, a rezsiköltségeket, a szakmai támogatást és a
tanácsadást.
–– Említetted, hogy igényként megjelent a korai fejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatást.
Ezt hogyan sikerült megszervezni?
–– A program második szakaszában, 2008. júniustól a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium támogatásával sikerült a szakemberek létszámát fejleszteni,
új partnerszervezet bevonására kerülhetett sor, a Gödön működő Játszoda
Fejlesztőpedagógiai Egyesület révén.
A gyermekek és családjaik már egy megszokott helyszínen vehették igénybe a bővülő szolgáltatásokat.
Városi szinten már elismert intézményi szolgáltatásként üzemelt a partnerségben közösen működtetett Biztos Kezdet klub, hétfőn 9–13, 15–18, kedd,
szerda, csütörtöki napokon 9-13 óra között kibővült szolgáltatásokkal.
–– Mondanál példákat arra vonatkozóan, hogy milyen szolgáltatásokat nyújtottatok a
településen, amely korábban nem volt, vagy ha volt, más lakossági környezet számára működött?
–– Például egészségnevelési klub a helyi védőnők szervezésében havonta két
alkalommal, „álláslesen” munkába állító tréning a családsegítő szolgálat
munkatársaival havonta két alkalommal, ehhez kapcsolódik az internetes
álláskeresési technikák lehetősége. „Szülői szerepre felkészülés” csoportfoglalkozásokat szervezünk pszichológus közreműködésével havonta két
alkalommal. „Szülők klubja” keretén belül a gyermek fejlődésével kapcsolatos célirányos beszélgetésekre nyílik lehetőség bölcsődei gondozónők,
óvodapedagógusok és a Játszoda Egyesület munkatársai segítségével.
–– Adottak a szakemberek, adottak a tárgyi feltételek. A gyermekek fejlesztése hogyan
valósul meg?
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–– A gyermekekkel való rendszeres foglalkozások megszervezésére a Biztos
Kezdet klub Fejlesztőpedagógiai játszóháza elnevezéssel kerül sor, ahol
korai fejlesztés, részképességzavarok korai szűrése, nyelvi képességek
fejlesztése, sajátos nevelési igényű gyermekek és családok fejlesztése egyaránt megvalósul.
A képességfejlesztő szolgáltatások rendszeresen, a Játszoda Egyesület
munkatársai által, pontos havi és heti bontásban előre megtervezetten működnek. (A programtervet ld. az 1. mellékeltben)
–– Úgy érzem, szeretnél még mondani valamit a program működtetésével kapcsolatban…
–– Igen, ez a program harmadik időszaka, amely a minisztériumi támogatás
megszűnésének és a TÁMOP 5.2.2. pályázat meghirdetésnek időszaka.
2009 januárjától Gödön a Biztos Kezdet program az Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálatának alternatív gyermekjóléti szolgáltatásaként működik, a helyi partnerek – védőnők, bölcsőde, óvodák, családsegítő
szolgálat és az önkormányzat – támogatásával. A megfelelő tárgyi feltételek továbbra is biztosítottak, viszont a humánerőforrás-kapacitás területén
problémák mutatkoztak. A klub vezetésére csupán egy státuszunk volt, a
koordinátori feladatokat továbbra is önkéntes munkaként láttam el az ös�szetett intézmény vezetése mellett 2006-tól folyamatosan.
A klub személyi feltételeinek biztosítása céljából a Munkaügyi Központ
segítségét kértük, és a TÁMOP 2.1.1. programnak köszönhetően sikerült
egy pályakezdő középfokú gyerekvédelmi asszisztenst alkalmaznunk. A
támogatásnak köszönhetően hét hónapra biztosított a kisegítő kolléga bérés járulékköltsége. Ezzel a lépéssel sikerült az eredeti négynapos nyitva
tartást biztosítanunk.
Az épület üzemeltetése (rezsi, takarítás, eszközök biztosítása) viszont nehézségekbe ütközik a szűkös költségvetési keretek miatt.
A szolgáltatás folytatásának biztosítékát reméltük a „TÁMOP 5.2.2. Biztos
Kezdet programok elterjesztése országos szinten” című kiírástól. A felhívás
és a személyes tájékoztatás alapján bíztunk is a pályázási lehetőségünkben,
hiszen a kiírás valamennyi pontja jól illett ránk. Csupán egy lényeges feltételnek nem feleltünk meg: nem tartozunk a hátrányos helyzetű kistérségek
kategóriájába. Göd városa tekintetében a települési szegregátum kimutatása sem sikerült. Nagyon elkeseredtem, hogy feleslegesen dolgoztunk, sajnos a Biztos Kezdet program Gödön befejeződik.
–– És befejeződött?
–– Nem.
A partnerek, a szolgáltatást igénybe vevő családok és az önkormányzat
szociális osztályának támogatásával új utakat kerestünk és találtunk!
A Biztos Kezdet klub számára új kereteket alakítottunk ki. Göd Város Önkormányzata a helyi gyermekvédelmi rendeletében szabályozta a Biztos
1. fejezet • A gyermekek fejlődésének elősegítése
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Kezdet klub helyszínének (épületének) működését. Ezzel a lépéssel helyi
szinten biztosított a további működés. A gyermekek napközbeni ellátása
keretében a következő alternatív szolgáltatásokat nyújtja:
•• Gyermekház szolgáltatás, melynek helyszíne az érintett kis épület, s továbbiakban GYERMEKHÁZ néven üzemel, melyben a gyermekjóléti
Szolgálat az alábbi programokat szervezi: Biztos Kezdet klub, amely a
kisgyermekkori fejlődést (0-6 éves korig) támogató, elsősorban a szülőgyermek kapcsolatot erősítő személyi és tárgyi környezetet biztosít. A
szolgáltatás a megszokott formában és heti négy alkalommal fogadja az
elsősorban hátrányos helyzetű családokat. A szolgáltatás térítésmentes.
•• Fejlesztő korrepetálás, mely a Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélkörébe
tartozó hátrányos helyzetű gyermekek tanulmányainak fejlesztő jellegű segítése. A szolgáltatás térítésmentes, terveink között szerepel ennél
a szolgáltatásnál a családi napközi kialakítása, melyre állami normatív
támogatást kaphatnánk.
•• Játszóház, amely szervezett játékfoglalkozások lebonyolítását célozza és
igénybevétele a piaci viszonyoknak megfelelően szolgáltatási díjfizetést
indokol. A szolgáltatás azon családok számára indokolt, ahol az anyagi
viszonyok lehetővé teszik térítés díj megfizetését. Ezzel a ház üzemeltetési költségeit kompenzáljuk.
•• A Gyermekház működése során a továbbiakban ingyenes és fizetős
szolgáltatásokat biztosít, ezzel a lépéssel biztosítjuk a Biztos Kezdet
klub további helyi működését.
A humánerő kapacitás biztosítás szempontjából a Munkaügyi Központ
támogatásával keresünk megoldásokat, TÁMOP 2.1.1.,Közfoglalkoztatás
program segítségével.
A tárgyi feltételek biztosítása szempontjából különböző pályázati kiírásokra készítünk projekteket.
A nehézségek számbavételénél a leginkább aggasztónak azt tartom, hogy
elbizonytalanodik a már működő, de a TÁMOP 5.2.2. pályázatán indulni
nem tudó Biztos Kezdet klubok sorsa. A tervezett – s reményteljesnek ígérkező – hálózatépítési terv sem valósult meg.
Tudjuk, nem adhatjuk fel, keresni kell a megfelelő megoldásokat a Biztos
Kezdet klub és a Gyermekház további működtetése számára!!!
–– Kedves Éva! Hogyan tudnád röviden összefoglalni a Biztos Kezdet Program működésének tapasztalatait:
–– A Gödön működő Biztos Kezdet klub működésével kapcsolatos tapasztalatok megosztásának célja a közös lehetőségek, megoldások keresése a
magára hagyott klubok számára. A szakmai anyag ismertetését egy ideillő
idézettel szeretném zárni.:
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„– Az idő, amit a rózsádra vesztegettél: az teszi olyan fontossá a rózsádat.
– Az idő, amit a rózsámra vesztegettem … – ismételte a kis herceg, hogy
jól az emlékezetébe vésse.
– Az emberek elfelejtették ezt az igazságot – mondta a róka.
–	Neked azonban nem szabad elfelejtened. Te egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, amit megszelídítettél. Felelős vagy a rózsádért…
– Felelős vagyok a rózsámért – ismételte a kis herceg, hogy jól az emlékezetébe vésse.”
Antoine de Saint Exupéry: A kis herceg
Köszönetemet szeretném kifejezni minden kedves munkatársamnak, partnerszervezetnek, az SZMM munkatársainak, akik segítették a Biztos Kezdet
program bevezetését, megvalósítását és működését Göd városában.

1. fejezet • A gyermekek fejlődésének elősegítése

39

2. fejezet

Együttműködés, partnerség
A Biztos Kezdet program szolgáltatási filozófiája emberközpontú: helyi és egyéni szükségleteken alapulva segít, s a célcsoport ellátásában érdekelt szolgáltatók
együttműködve, komplex rendszerben látják el feladataikat. Alapelvük – létezési
módjuk és szakmai kritériumuk – a partnerség. Ez nem pusztán minőségi kérdés,
hanem alapvető feltétele az elvárt szolgáltatási tartalom megvalósulásának.
A program az esetmunkán túllépve a prevenciót és a családok szükségleteire
adott szakmai válaszokat egy kompetencia alapú szakmaközi team-munkába
strukturálja.
A tanulmány három működő programmal mutatja be az elért eredményeket és a
tennivalókat. Tíz „izgalmas” kérdés képezi a vizsgálat fő tartalmát, mely Debrecenben, az Újkerti Nevelési Oktatási Központban, Pacon, a DMJV Családsegítő
és Gyermekjóléti Központban és Nyíregyházán, a Human-Net Alapítványnál
készült.
A vizsgálati tapasztalatok sokszínű elemzésén és értékelésén túl a tanulság is
kitűnik: „Annak érdekében, hogy a helyi ellátórendszerek képesek legyenek a
0-5 éves korú gyermekek optimális fejlődése érdekében a lehető leghatékonyabb
együttműködést kialakítani, szemléletváltásra van szükség. A program arról tanúskodik, hogy a szemléletváltás elkezdődött, de még nagyon sok tennivalónk
van nekünk, gyermekekkel foglalkozó szakembereknek, hogy mindez valódi – a
szülőket, különböző szakmák szakembereit bevonó – partneri együttműködés
legyen.”

Partnerség és együttműködés a helyi
Biztos Kezdet programokban
Szalai Ibolya – Sidlovics Ferenc
A partnerség mint horizontális prioritás
A Magyarországon induló Biztos Kezdet programok újszerűségének, célszerűségének egyik alapvető motívuma, hogy szakítva az eddig jellemző elkülö-
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nült ágazati megközelítésekkel, szakmaközi kontextusba helyezi a 0–5 éves,
valamilyen okból hátrányos helyzetűnek tekinthető gyermekek és családjuk
számára nyújtott szolgáltatásokat. A program alapfilozófiája, hogy a helyi és
az egyéni szükségleteken alapulva egységes logikai rendszerbe helyezi a célcsoport ellátásában érdekelt szolgáltatókat. Az egységes keret tartalma már
önmagában is feltételezi a szakmák együttműködését, hiszen a program
egyszerre kell, hogy biztosítsa a szociális és érzelmi fejlődés támogatását, az
egészségkultúra fejlesztését, a gyermekek fejlődésének elősegítését, a családok és a helyi közösség erősítését, támogatását, a közösségi részvételt. Túllépve az eddig jellemző esetmunkán, a prevenciót és a családok szükségleteire
adott szakmai válaszokat egy kompetencia alapú szakmaközi teammunkába
strukturálja.
A Biztos Kezdet program szolgáltatásai a gyermek-egészségügyi szervezetek, a kisgyermekek napközbeni ellátását biztosító szolgáltatók, a pedagógiai szakszolgáltatók, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok elérhető
erőforrásainak együttműködésében, mint ezek meghatározott szempont szerint létrehozott újonnan létrejövő szakmai integrációja, a helyi szükségletek
maximális figyelembevételével valósulnak meg. A program ennek alapján – a
meghatározott szakmai kritériumai mellett – a lehetőség szerint helyben elérhető alapellátásokra, alapszolgáltatásokra épülő, azoknak kiemelten az érintett korosztály életkori, fejlődési és szociális szükségleteinek minőségi ellátására irányuló szakmai szinapszis.
A Biztos Kezdet, mint szolgáltatási filozófia, a Biztos Kezdet programban
valósul meg: garantált ellátási tartalmat meghatározott szakmai kritériumok
mentén biztosító szolgáltatáscsomag. A leghátrányosabb helyzetű településeken, településrészeken önállóan, a TÁMOP 5.2.1. kiemelt program keretében,
célzott beavatkozásként létrehozott Gyermekház formájában vagy – a korábban létrejövő modellkísérletek mintájára – más gyermekellátásokkal integrált
keretben valósul meg. Mindkét megvalósítási modell alapvető szakmai kritériuma a partnerség alapelvének hangsúlyozása.
A program ezt, készülő alapelveiben a szakmák és szakemberek közötti
együttműködés alapelveként definiálja.1 Eszerint az együttműködés és a partnerség a kora gyermekkor interdiszciplináris megközelítése alapján, szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása a korai felismerés és a fejlődési elmaradások kezelése, a családok támogatása érdekében.
A program biztosításának alapkérdése, hogy a Biztos Kezdet ellátási filozófia ágazatközi szakmai szolgáltatásrendszere képes-e potens, helyi struktúrába rendeződni. Ennek alapvető feltétele a helyi szolgáltatásrendszer megléte,
illetve annak összehangolt működése. Míg az első feltétel olyan külső tényező, amelyre csak ágazati fejlesztések összehangolt megléte adhat elégséges
választ, addig az együttműködés, partnerség egy belső szakmai kérdés, ame1

A Biztos Kezdet Alapelvei. (Munkaanyag) SZMM, 2009.
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lyet módszertani fejlesztésekkel lehet és kell megalapozni. A fentiekből következően a Biztos Kezdet szolgáltatások nyújtása során az együttműködés és a
partnerség kérdése nem pusztán minőségi kérdés, hanem alapvető feltétele
az elvárt szolgáltatási tartalom megvalósulásának.
A Magyarországon elindult program szakmai célkitűzése, hogy egy személyre, családra szabott segítő hálózatot teremtsen a 0-5 éves, elsősorban az
intézményes ellátásban (bölcsőde, óvoda) nem részesülő vagy környezetükből fakadóan hátrányokkal küzdő gyermekek és családjuk számára. A szülői
hatékonyság, a szülői kompetenciák erősítése mellett kísérje figyelemmel a
gyermek életkorához mért fejlettségét, szükség esetén a korai fejlesztés és a
fejlesztőpedagógia és a gyógypedagógia eszköztárával korrigálja fejlődési elmaradásait. Együttműködésükkel segítőelemként kapcsolódnak a gyermekvédelmi alapellátások, a szociális, egészségügyi, közoktatási, közművelődési
szolgáltatással együtt, olyan módon, hogy azok rendszerszinten nem teremtenek új, párhuzamos ellátórendszert, hanem a helyi szolgáltatások új típusú
összekapcsolódásával, harmonizációjával valósítják meg a célrendszert.
A fent felvázolt kapcsolódás már önmagában is jól mutatja, hogy nem arról van szó, hogy a résztvevő szakemberek tevékenysége új, eddig hiányzó
szolgáltatási elemekkel egészülne ki, hanem alaptevékenységük egy új, a célrendszer által definiált struktúrába rendeződik. A koncepció lényege, hogy a
garantált szolgáltatási minőség érdekében a szakemberek ne egymás profes�szióját próbálják pótolni, hanem saját szakmai kompetenciáiknak teremtsenek a célcsoport ellátását magasabb szinten ellátni képes, együttműködésen
alapuló keretet.
A program ugyanakkor nem képes szakmai célját elérni abban az esetben,
ha mindössze ágazati ellátások professzionális koordinációjáról szól. A Biztos
Kezdet alapvető összetevője, hogy helyi szükségletekre épít. Ennek garanciája, hogy működtetése, megszervezése során a helyi települési döntéshozók,
szakemberek és igénybevevők céljai, elvárásai egyöntetűen érvényesülni tudnak. Ez jelenti a program települési gyökerét, amiből a program szakmailag
és pénzügyileg is fenntartható lesz, táplálkozni tud. Ez valódi partnerséget,
egymás igényeinek, szükségleteinek maximális figyelembevételét feltételezi,
a felelős döntéshozó, önmagáért felelősséget vállaló állampolgár egyenrangú
kapcsolatára épít. Ebben a viszonyrendszerben az igénybevevő kifejezi szükségleteit, a szakember összegyűjti, feltérképezi azokat, javaslatokat dolgoz ki
az azoknak megfelelő szolgáltatások, szolgáltatási elemek kidolgozására, megvalósítására. A döntéshozó biztosítja a szükségleteknek megfelelő szolgáltatások szakmai és pénzügyi feltételrendszerét.
Írásunk a fentebb felvázolt együttműködési szintek megvalósulásán keresztül mutatja be a partnerséget mint a Biztos Kezdet programot alapjaiban
meghatározó horizontális prioritást. A programok szakmai támogatása során
szerzett tapasztalataink, valamint a program monitorozásának eredményei
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mellett szerettünk volna célzott információkat szerezni a partnerségre vonatkozóan. Ennek érdekében három már működő programmal készült interjúval
kívántunk mélyebb ismeretet szerezni. A beszélgetéseket tíz kérdés köré csoportosítottuk, az együttműködési kereteket e kérdések mentén vizsgáltuk és
mutatjuk be a későbbiekben:
1.	Az induláshoz képest változtak-e a szükségletek, és hogyan befolyásolták a különböző szakterületeket képviselő szakemberek közötti
együttműködést?
2. Kérem, gondolják végig, milyen szükségletekre/problémákra nem
tudnak megfelelő szakmai válaszokat adni, ezekhez milyen szolgáltatások bevonására lenne szükség!
3. Vizsgálják meg, milyen szakmai feltételei lennének a hiányzó szakterületek bevonásának!
4. Kérem, gondolják végig, hogyan segíti a Biztos Kezdet programot a
résztvevő szakemberek különböző szakmai eszköztára (módszerei)!
5. Milyennek értékeli a szakmai team együttműködésének kereteit,
munkaformáit és az együttműködés tartalmát?
6. Hogyan lehetne hatékonyabban összehangolni a résztvevő szakemberek tevékenységét a szakmai program célkitűzéseinek magasabb
szintű megvalósulása érdekében?
7. Milyen módon történik az egyes esetekkel kapcsolatos szakmai konzultáció, milyen helyi lehetőséget lát ezek szakmai fejlesztésére?
8. Mennyire tartja egységes szemléletűnek a program keretében, különböző szakmák által nyújtott szolgáltatásokat?
9. Milyen szervezeti/szervezési feltételei lennének a közösen végzett
szolgáltatótevékenység további fejlesztésének?
10. Milyennek érzi a program és a partnerek közötti információáramlást?
Az interjúk során feltárt három program a következő volt: Debrecen – az
indulás óta már átszervezett – Újkerti Nevelési Oktatási Központ, ahol lakótelepen élő családok számára biztosítják a programot, DMJV Családsegítő és
Gyermekjóléti Központ, akik Pacon, a tanyavilágban szervezik a szolgáltatásukat, valamint Nyíregyháza, a Huszár-lakótelepen működő Human-Net Alapítvány, ahol a működési területen kb. 98% a roma lakosság aránya.

Szakmaközi együttműködés
A program gyakorlati megvalósításának az egyik legjelentősebb kulcsproblémája, hogy miként foglalja a résztvevő szolgáltatókat egy egységes szemléletű
rendszerbe. Ahogy Dió Zoltán a modellkísérleti programok monitorozásának
tapasztalatai között fogalmaz, jellemzően „a Biztos Kezdet programot működtető intézmények szakmai programjuk tervezésében, a helyi szükségletek
megfogalmazásában erősen kötődnek korábbi szolgáltatási struktúrájukhoz.
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A program alapelveinek elfogadása mellett sem újultak meg látványosan a
meglevő munkamódszerek. A Biztos Kezdet klubok, házak jelenleg futó programjai nem egy új szolgáltatási filozófia mentén szerveződnek, csupán kiegészítik a működtető intézmény eddigi tevékenységeit.”2 A jelenség okaként a
szerző a következő problémákat jelölte meg:
–– A Biztos Kezdet házak a legtöbb helyen a bázisintézmény épületében
kaptak helyiséget. A programok látogatói ezért nem a „Biztos Kezdet
házba”, hanem a családsegítőbe, bölcsődébe, közösségi házba, családok
átmeneti otthonába mennek, ahol a Biztos Kezdet szobában vehetnek
igénybe különböző szolgáltatásokat.
–– A koordinátorok szinte sehol sem a Biztos Kezdet program kizárólagos
alkalmazottai, a kliensek előtt több szakmai szerepben, néha hatósági
feladatokat ellátó személyként kell fellépniük.
–– Ha a bázisintézményt önkormányzat működteti, vagy azzal ellátási
szerződésben áll, a fenntartó felé elsősorban az intézmény alapszolgáltatásainak ellátását kell igazolnia. Létezik, de kivételes az az állapot,
amikor támogató önkormányzati határozat áll a Biztos Kezdet program
mögött.
–– Az ágazat-, szakma- és szektorközi együttműködést éppen a program
komplexitása teszi bonyolulttá. Mivel a bázisintézmény gyakran saját
szolgáltatási struktúrájába illeszti a Biztos Kezdet programot – amelyben így a gyermekvédelmi, az egészségügyi vagy az oktatási elemek
kapnak leginkább hangsúlyt – a más ágazatok, szakmák képviselői nem
érzik magukat érintettnek a fejlesztésben.
Az azóta eltelt időszak fejlesztései számos pozitív példát mutatnak a fenti
problémákra. Azokon a településeken, ahol a program szakmai beágyazottsága biztosított volt – azaz rendelkezésre álltak azok a szolgáltatások, amelyek
az alapelvek teljesüléséhez szükségesek, volt megfelelő szakmai koordináció
– egyre inkább megmutatkozott, hogy a különböző ellátások képesek szolgáltatásaikat egységes keretbe rendezni. Az együttműködéseknek egy, az eddigieknél sokkal magasabb foka valósult meg a 0-5 éves korosztály és szüleik ellátásában. A program felületet teremtett a szakmai kooperáció lehetőségeinek
kiaknázására.
A szakemberek beszámolói szerint, a program ismertségének növekedésével nőtt a kimondottan a Biztos Kezdet szolgáltatásokat igénybe venni
kívánók száma. Az igénybevevők pozitív tapasztalatai sok esetben felerősítették a szakmai szerepek letisztulásának folyamatát, ami elősegítette a bizalom kiépülését is a résztvevő ellátások iránt. Nagyon sok erőfeszítést igényel
ugyanakkor az egyes szolgáltatások egyenrangú együttműködésének, és a
2
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szolgáltatóknak a program keretében nyújtott feladatellátásának a szakmai,
módszertani támogatása.
A Biztos Kezdet program minimálfeltétele, hogy biztosítsa a gyermekekkel
kapcsolatos szülői gondozási feladatok segítését, a szülői kompetenciák, nevelői alkalmasság-hatékonyság támogatását, a gyermek fejlődésének korai figyelemmel kísérését, a szükséges elmaradások korrekcióját, a gyermek fejlődési
elmaradásaihoz, egészségi problémáihoz alkalmazkodó speciális szolgáltatások elérését, a felnőtt családtagok élethelyzetéhez igazodó, mentális, szociális
támogatását. Mindezen feltételek biztosítása nagyon nehéz feladat, elkülönült,
önálló szakmai professziókban jártas szakembereket igényel, nem ruházható
kizárólag a program munkatársaira. A program szakmai környezetét alkotó
szolgáltatások biztosítják az elvárt széles tartalmi kapcsolódást. Debrecenben
a volt anyaintézmény jellegéből adódik – ÚNOK: Újkerti Nevelési Oktatási
Központ –, hogy többféle intézmény (iskola, óvoda, könyvtár, közösségi ház,
kollégium) működik egy szervezeti egységen belül, és sokféle szakembert
foglalkoztatnak, így óvodapedagógust, tanárt, tanítót, szociálpedagógust,
szociális munkást, szociálpolitikust, pszichológust, fejlesztőpedagógust. Ennek köszönhetően a szolgáltatásokat zömében helyi, a saját intézményükben
dolgozó szakemberek bevonásával tudják biztosítani.
Különösen nagy gondot jelent mindez ugyanakkor a forráshiányos kistelepülések számára, ahol az alapszolgáltatások elérése nem elégséges. Ezen
szakmai tartalmak megléte nélkül véleményünk szerint nem nevezhetjük a
programot Biztos Kezdetnek. A jól működő helyi programok gyakorlata bebizonyította, hogy az nem pusztán hiányzó szolgáltatások pótlása, hanem a
célcsoport ellátásának új szemléletű szerveződése.
Alátámasztja mindezt az egyik vidéki programban dolgozó kolléga véleménye, aki a fentiekről így vélekedett. „Véleményem szerint ez a szolgáltatás
éppen attól más, hogy egymásra hangolódva, egymás szakmai tudását összeadva dolgoznak a különböző szakemberek, egy jól összeszokott közösségben,
ahol a szülők tényleg partnerek és segítik a folyamatokat. A program hos�szú távon szerintem csak akkor működőképes, ha minden szakembernek van
megfelelő tere, és tervezetten dolgoznak.”
A különböző szolgáltatások szakmai lehetőségei tehát egy új ellátási logika szerint összeadódnak, egy hatékonyabb rendszert teremtve ezáltal. Ahogy
egy debreceni kolléga fogalmaz „minden szakember igyekszik az összes jó
szakmai módszerét, eszköztárát hasznosítani a cél érdekében. Így például a
pszichológus a gyerekek életkori sajátosságainak maximális figyelembevételével ellátja tanáccsal a szülőket, hogy milyen játékok szolgálják gyermekük
megfelelő fejlődését, vagy családi krízishelyzet esetén felkészíti őket arra,
hogy az adott probléma hogyan hathat a gyerekekre.”
Az alapellátások tartalmának szakmai integrálása, kapcsolódása nélkül, a
programok egyik legnagyobb kockázata, hogy nem tud benne ténylegesen,
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az elvárt minőségben megvalósulni a szülők, a családok hatékony segítése.
Ezekben az esetekben vagy hiányozni fog az ellátási tartalom a programból,
vagy a kapcsolat formálissá válik. Ennek a problémának a kezelésére az egyik
program azt a megoldást választotta, hogy azokat a szolgáltatókat, amelyekkel
nem sikerült a szükséges mélységű együttműködést kialakítani, a kapcsolat
fenntartása érdekében olyan módon csatolta tevékenységükhöz, hogy azokat
legalább eseti jelleggel igénybe tudják venni a gyermekek, szülők. „A partnerszervezetek közül nem sikerült mindegyikkel állandó, rendszeres kapcsolatot
kialakítani, velük szükség szerint, egy-egy probléma megoldása esetén ves�szük fel a kapcsolatot, illetve az is elmondható, hogy van olyan intézmény
– pl. munkaügyi központ –, akivel a kapcsolatunk gyakorlatilag elégtelennek
mondható.”
Ez ugyanakkor nem általános probléma, hiszen ugyanez a program a volt
bázisintézmény egyes egységeivel – óvoda, iskola, könyvtár, közösségi ház –
rendszeres, jó munkakapcsolatot alakított ki, amit a bevont szakemberek nagy
száma is igazol. Az ennek keretében megvalósuló együttműködésben megfelelő a szakmai kapcsolatuk a védőnővel, a területen működő családsegítő és
gyermekjóléti szolgálattal, de még a rendőrséggel is.
A gyermekjóléti szolgáltatás a megfelelő információkhoz jutás, a gyermeknevelési tanácsadás, az életviteli, mentális problémák segítése, a szülők kapcsolati problémáinak feltérképezése, segítése okán komoly támaszává válik
a családoknak. Segítséget nyújt alapfeladata körében az egészségügyi, közoktatási vagy más szociális szolgáltatások, ellátások igénybevételére, hiszen
azokkal egyébként is élő, aktív kapcsolata van.
Tisztázásra vár a program viszonya a gyermekek napközbeni ellátásához.
Az igénybevevői oldalról, de sokszor a települési döntéshozói nézőpontból
is jelentős igény mutatkozik a napközbeni ellátás, gyermekfelügyelet szempontjainak megjelenítésére. Bár a jelenlegi álláspont szerint a Biztos Kezdet
program önállóan nem biztosít napközbeni ellátást, ugyanakkor tekintettel az
érintett gyermekek és szüleik szükségleteire, fontos lenne, hogy az elérhető
szolgáltatások között rendelkezésre álljon a gyermekek felügyeletét biztosító szolgáltatások valamelyike is. A működő programokban jelenleg az alkalmi gyermekfelügyelet biztosítására van példa, de több program jelezte, hogy
igény lenne rendszeres, hosszabb távú, a gyermek felügyeletét biztosító szolgáltatás kialakítására. A megoldást a gyermekek napközbeni ellátását nyújtó
szolgáltatások partneri bevonása, kapcsolódása jelenthetné.
Kiemelt szerep hárul a védőnői szolgáltatásra, amely már a gyermek születése előtt kapcsolatba lép a szülővel, a terhesgondozás során egészségügyi,
életviteli, táplálkozási tanácsokkal támogatja a várandós anyát, felkészíti a
gyermek fogadására, figyelemmel kíséri a terhesség lefolyását, a megszületett
gyermek fejlődését. Kiemelkedő szerepe nem pusztán szaktudásából fakad,
hanem abból is, hogy a védőnő lesz az a szakember, aki elsőként megfordul a
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születő gyermek otthoni környezetében, aki fel tudja mérni azokat a rizikófaktorokat, amelyek a gyermek optimális fejlődését veszélyeztetik. Ezt felismerve számos program a védőnőknek kiemelt szerepet szánt a megvalósítás
során. Egyrészt a programstáb állandó tagjaként fizikailag is rendszeresen
jelen van a Biztos Kezdet helyszínén, figyelemmel kíséri a gyermekeket, folyamatosan rendelkezésre állva, indirekt módszerekkel tanácsadást biztosít a
szülők számára. Másrészt, lényeges szerepet szántak a programok a védőnőknek a családok bevonásában is.
A programban részt vevő szakemberek véleménye alapján az egyik legnagyobb kihívást a családok bevonása jelenti. A védőnő, aki elvileg minden
születendő gyermek családjával kapcsolatba kerül, sokat tehet a Biztos Kezdet
ismertségének javításáért. A kialakult gyakorlat szerint a védőnő már az első
találkozáskor tájékoztatja a szülőket és motiválja a program igénybevételére.
A szociális alapszolgáltatások közül a családsegítő szolgálatnak kiemelkedő
szerepe lenne a szülők munkaerő-piaci pozíciójának stabilizálásában, a család
adósságainak felszámolásában, a felnőtt családtagok életviteli problémáinak
kezelésében, ugyanakkor jelenléte a programban a kitelepüléseken esetleges,
mivel 2000 lakos alatt a családsegítés nem kötelező feladat.
Ezt támasztja alá a debreceni kollégák tapasztalata, akik kérdésünkre
a szülők munkaerő-piaci pozíciójának javításában érezték magukat a legeszköztelenebbnek. „Hiátusként éljük meg, hogy nem tudunk hatékonyan
segíteni a munkanélküli szülők munkaerőpiacra történő integrációjában,
reintegrációjában. Részt vettünk képzésen a minisztérium támogatásával, a
szakértői team szervezésében és közreműködésével, ami nagy lökést adott az
ilyen irányú szolgáltatás bevezetéséhez, legalábbis a tervezés, az elképzelések
szintjén.” A lendület mégis a szakmai együttműködések, a konkrét eszközök
hiányában elfogyott.
A program fejlesztésének a partnerséget alapjaiban meghatározó feladata
a közeljövőben az lenne, hogy a forráshiányos, ellátórendszerében kiépületlen településeken történő Biztos Kezdet szolgáltatás – összhangban az érintett ágazatok fejlesztési elképzeléseivel – olyan struktúrát tudjon kialakítani,
amely illeszkedik az alaprendszerekhez. Véleményünk szerint így lesz képes
biztosítani a program az ágazati jogszabályokban meghatározott tartalmakat,
annak érdekében, hogy az ország minden részén ugyanazt a segítséget kapja
meg a gyermek és szülője.
Meggyőződésünk, hogy a programok indulásának pontosan azért kell
összhangban lenni az alaprendszerek fejlesztéseivel, mert nem elég pusztán
a programokba bevonni egy-egy szolgáltatási tartalmat. Ha nem épül egybe
mindez az alapellátások rendszerével, akkor elveszíti a település lakossága
a jogi szabályozásban meghatározott ellátási garanciákat, tartalmi előírásokat, azok hiánypótló megoldásai következtében szakmailag kontrolálhatatlan
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szolgáltatási elemek jelenhetnek meg. Elveszhetnek a szakmai normákban
meghatározott együttműködések, kooperációk.
Itt vetődik fel annak a problémája is, hogy mindeddig elmaradt a program
széles körű szakmai egyeztetése az érintett szakterületek ágazati minisztériumaival. Nem egyetlen, de jelentős oka véleményünk szerint annak, hogy több
és többféle Biztos Kezdet program jelent meg, ki-ki saját szakmai felfogása,
eszközrendszere szerint. Ennek köszönhető, hogy többféle értelmezésben, de
hasonló szakmafilozófiai alapon jelenik meg a 0-5 éves korosztály ellátása a
gyermekellátások jövőjét megalapozó fejlesztési koncepciókban. Nem született meg az ágazatok közötti szakmai konszenzus a korai életszakasz támogatásának alapelveiről, az ágazatok munkamegosztásáról, együttműködéséről.

Együttműködés a program működtetésére
A helyi program megvalósítása egy, a települési döntéshozókat és érintett
szakembereket magában foglaló irányító team gondozásában történik. Ez a
csoport a tervezéstől a megvalósításig kíséri a folyamatot, operatív szervezési
és tartalmi feladatokat is ellát. A programirányító team stratégiai szinten tevékenykedik, feladata elsősorban a tervezésben, a szakmai munka nyomon
követésében, az ellenőrzésben, értékelésben van, de fontos szerep hárul rá a
program működését biztosító források feltárásában, elosztásában is.
A programirányító munkacsoport létszámaként minimálisan 3 főt határoztunk meg, de ez a szám változó, függ a település méretétől, a helyi intézményi, szervezeti struktúrától, a programba bekapcsolódó együttműködő partnerek számától.3
A programok számára szervezett szakmai műhelysorozatok tapasztalatai
alapján a partnerség egyik meghatározó eleme az önkormányzat megnyerése
a program számára, érdekeltté tétele az új típusú szolgáltatási modell működtetésében, annak támogatásában, ami egyik záloga lehet a hosszú távú működésnek, a folyamatosság biztosításának. Fontosnak tartjuk, hogy a program
váljon valódi részévé a települési ellátórendszernek, ugyanakkor ne formalizálódjon, hanem a 0-5 éves korosztály és szüleik helyi szükségleteire szervezett valódi, rugalmas beavatkozás legyen. Ennek köszönhetően épüljön be a
települési döntéshozók gondolkodásába mint a település jövőjét hosszú távon
szolgáló befektetés.
A döntéshozók bevonásáról rendkívül végletes tapasztalataink alakultak
ki. Míg az egyik településen azt a célcsoportról való szakszerű gondoskodásnak tekintik és ennek megfelelően minden feltételt biztosítanak számára, addig más településeken „megtűrtként” kezelik a programot. A program szakembereinek és a programirányító teamnek nagy felelőssége van abban, hogy
3
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a döntéshozók kellő mennyiségű és minőségű információval rendelkezzenek
az ott folyó munka tartalmáról, eredményeiről. Ez nem pusztán fenntartási
kérdés, hanem a szükségleteknek való megfelelés alapfeltétele is. Egy szakember így vallott erről: „A fenntartó önkormányzattal nem sikerült rendszeres
és hatékony együttműködést kialakítani. A program kezdetekor bejelentettük, hogy tervezzük az indítást, tájékoztatást adtunk a szakmai programról,
az egyeztetésekbe, a tervezésbe bevontuk az intézmény önkormányzati kapcsolattartóját, de ennek ellenére nem volt komolyabb szakmai visszajelzés,
támogatás. A kapcsolattartó személyében időközben változás történt, ezt követően nem volt érdeklődés az önkormányzat részéről a program iránt. Az
intézmény éves szakmai beszámolójában is szerepeltettük a programot, így
az önkormányzati képviselők, a testület is kapott/kaphatott róla információt.
A kisebbségi önkormányzat elnökét is informáltuk a szolgáltatásról, de komolyabb érdeklődés részéről sem volt.” Annak érdekében, hogy a döntéshozói
szint magáénak érezze a programot, kellő intenzitással támogassa annak működését, elengedhetetlen, hogy részévé tegyük őket a szakmai irányok meghatározása, a szolgáltatás tartalma, minősége tekintetében.
Erre a felismerésre jutottak a nyíregyházi program szakemberei is. „Az önkormányzattal nem volt kapcsolatunk, az ő hozzájárulásuk, az ő bevonásuk
nélkül indítottuk be a programot. Ritkán találkozunk a fenntartóval, és ezek a
találkozások is felszínesek. Ma már úgy vélem, hogy az önkormányzatot is célszerű lett volna, célszerű lenne bevonni a programba, így nagyobb figyelem,
esetleg támogatás irányulna erre a tevékenységre. Ha folyamatosan kapna információt az önkormányzat a program alakulásáról, látná annak eredményeit, akkor könnyebben születhetnének meg olyan döntések, amelyek fontosak
a program továbbélése, fejlesztése szempontjából. […] Ma már úgy ítélem
meg, hogy szorosabb kapcsolatot kellett volna kiépíteni a különböző intézményekkel, és rendszeresebbé kellett volna tenni a találkozásokat, bizonyos
időközönként szükség lett volna az egyeztetésekre, a közös gondolkodásra.”
A program szakembere arra utal, hogy nagy gondot jelentett számukra a humán erőforrás biztosítása. A különböző szolgáltatók munkatársai pluszmunka
keretében vettek részt a programban, így alapfeladatuk leterheltsége mellett
különösen nagy erőfeszítést igényelt a szolgáltatások biztosítása. Megoldásként a megkérdezett szakember azt látta volna, ha a Biztos Kezdetben végzett
tevékenység vagy beleépül a szakemberek munkakörébe, vagy alapfeladatuk
ellátása során kedvezményeket kapnak, mint például csökkentett esetszámot
kell ellátniuk. Ezzel kapcsolatban így fogalmazott: „A fejlesztéshez elengedhetetlen, hogy az intézmény vezetője jobban melléálljon a programnak, és az
intézményen belül is elfogadottabbá kell tenni azon munkatársak körében,
akik közvetlenül nem vesznek részt a programban, de közvetve segíteni tudják. […] A főállásban eltöltött munkaidő csökkentésével több időt tudnának
szentelni a szakemberek a Biztos Kezdet programnak. Osztott munkakörre
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lenne szükség, az lenne az ideális, ha 4 órában a főállású tevékenységében, a
másik 4 órában a programban dolgozhatna a szakember.”
A programirányító team működési kereteinek meghatározására az a gyakorlat alakult ki, hogy a formális keretek lefektetésére írásbeli megállapodás
születik a team tagjai között. Ez a megállapodás tartalmazza a teamben betöltött feladatokat és az azokhoz tartozó szakmai kompetenciákat, felelősségrendszereket. Másik alapfeltétel a team folyamatos működtetése, ami szükség
szerint, de évente legalább egyszer ülésezik.
Kiemelkedően valósult meg a partnerségnek ez az eleme Ózdon, amelyet
egy úgynevezett „irányító tanács” irányított. A tanács tagjai voltak:
–– a Biztos Kezdet program koordinátora,
–– a programot működtető intézmény vezetője,
–– az intézmény gazdálkodásáért felelős gazdasági egység vezetője,
–– az óvoda vezetője,
–– a nevelési tanácsadó igazgatója,
–– és a cigány kisebbségi önkormányzat elnöke.
A tanács negyedévente ülésezett, és amint a nevében is szerepel, feladata
a program irányítása, a szakmai feladatok meghatározása, azok végrehajtásának értékelése, valamint a rendelkezésre álló források felhasználási tervének
jóváhagyása, a gazdálkodási folyamat nyomon követése, ellenőrzése és értékelése volt.
A tanács működésével összefüggő operatív feladatokat a program koordinátora látta el, feladata a partnerekkel való kapcsolattartás, egyeztetés volt.
A partnerszervezetek az együttműködés kereteit írásbeli megállapodásban
rögzítették, amely tartalmazza az általuk vállalt feladatokat, határidőket, és
megnevezi a feladatellátásért felelős személyeket.

A szakmai team
A program szakembereinek a szolgáltatás működtetésére irányuló együttműködési formája a munkaértekezlet, amely a stáb munkájának szervezését,
szakmai irányítását, szakmai támogatását célozza meg. Résztvevői a programban szolgáltatást nyújtó szakemberek. Az értekezletek tartalma a program
jogi és szakmai kereteinek kinyilvánítását, értelmezését, módszertani kérdéseket, a szakmai program megvalósítását, aktuális feladatok meghatározását,
az egyes esetek elemzését, illetve a szakmai csapat belső kommunikációját,
kapcsolatainak ápolását foglalja magába. Típusa szerint lehet rendszeres vagy
egy aktuális feladathoz köthető.
A Biztos Kezdet program szolgáltatótevékenységének folyamatában az
érintett személyek együttműködésének másik színtere az egyedi esetek feladatainak tervezéséhez, meghatározásához kötődik. Ennek formája az esetmegbeszélés, esetkonferencia, amely az összes érintett személy és szakember
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bevonásával történik. Jellemzően a szolgáltatásnyújtás kezdetéhez, az egyéni
gondozás feladatainak meghatározásához, illetve egy ellátási folyamat során
felmerülő speciális szakmai feladathoz kapcsolódik, hiszen a gyakorlatban
előállhat olyan helyzet, amikor az ellátás folyamán a már meghatározott gondozási feladatok átstrukturálása, módosítása szükséges.
Szintén a szakmai csapat működtetéséhez kapcsolódik a szakemberek
hatékonyságát támogató együttműködési forma, a szupervízió. Feladata a
szolgáltatásban dolgozó szakemberek szakmai személyiségfejlesztése, esetkezelésének módszertani támogatása, az esetek szakmai elemzése és a szervezetfejlesztés. Az együttműködési forma kiemelt jelentőséggel bír a team mentális egészségének megőrzésében, a kiégés megakadályozásában.
A működő programok a szolgáltatások szervezése során hamar felismerték
a program szakmai irányításának jelentőségét. A szakmai program megvalósításának alapvető eszköze a koordinált működés, a szakmai kompetenciák
szervezett módon történő összehangolása, a megfelelő munkamegosztás. Ennek biztosítása ugyanakkor további erőforrásokat igényel, ami nem minden
program esetében működött zökkenőmentesen. „A szakmai team megbeszéléseit szerettük volna rendszeressé tenni, ebben meg is állapodtunk, de nem
tudtuk tartani ezt a vállalásunkat, mert a főállású tevékenységünk – családsegítő szolgálat – elvitte az időt és az energiát. Ezt a feladatot önként vállaltuk,
a főállású tevékenységünk mellett végeztük, de az egyeztetésekre már nem
maradt energiánk. A szakmai együttműködést úgy lehetett volna javítani, ha
időt biztosítanak a munkatársaknak erre a feladatra, ha a főállású tevékenységet kevesebb óraszámban végezhettük volna, ha a családsegítőben kevesebb
családdal kell foglalkoznunk, ehhez azonban mindenképpen vezetői, fenntartói döntés szükséges.”
A létrejövő programok fenntarthatóságának, erőforrás-tervezésének egyik
alapkérdése volt, hogy miből finanszírozható a résztvevő szakemberek pluszmunkája. A kérdés megfogalmazható olyan módon is, hogy mennyire alapfeladat, vagy mennyire kiegészítő tevékenység a Biztos Kezdet keretében nyújtott szolgáltató munka. Ahogy arra már fentebb utaltunk, nézetünk szerint
a szolgáltatást biztosító szakember alapfeladatából fakadó, munkakörének
megfelelő szakmai kompetenciáit adja bele a Biztos Kezdet szolgáltatásrendszerbe, tehát nem tekinthetjük pluszfeladatnak, sokkal inkább feladatellátása új keretének. Ezek a jogszabályban meghatározott szakmai kompetenciák
vázlatosan a következők szerint oszlanak meg:
Óvónő, gondozónő:
–– beszélgetés a szülőkkel, tájékoztatás arról, hogy miről szól a bölcsőde,
óvoda,
–– tanácsadás, szülői kompetenciák fejlesztése – a gyermekkorról szóló tudás továbbítása a szülők felé,
–– a játéktevékenység támogatása,
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–– szülő-gyermek közös játék szakmai támogatása.
Fejlesztő-gyógypedagógus:
–– állapotfelmérés,
–– fejlesztések tervezése, otthon is végezhető fejlesztő feladatok megtanítása szülőknek és a programban dolgozóknak,
–– a szükséges speciális ellátásokhoz való hozzájutás segítése.
Védőnő:
–– helyben nyújt bizonyos szolgáltatások (tanácsadás, babamasszázs stb.),
–– tájékoztatás, felvilágosítás,
–– családlátogatás,
–– a gyermek gondozásának, ellátásának támogatása,
–– egészségnevelés.
Gyermekjóléti szolgáltató:
–– szülői készségek, kompetenciák erősítése,
–– gyermeknevelési, életviteli tanácsadás,
–– a családok szociális problémáinak segítése – információnyújtás, tanácsadás, ügyintézés segítése,
–– ellátásokhoz való hozzáférés segítése, közvetítés más szolgáltatásokba.
Családsegítő szolgálat:
–– szülők munkaerő-piaci pozíciójának javítása,
–– a szülők munkaerőpiacon történő elhelyezkedésének segítése,
–– ellátások igénybevételének segítése,
–– a családsegítés szabadidős, közösségi programjainak biztosítása.
Ahogy arra a 2007 tavaszán megrendezett, a programok koordinálására,
a partnerség fejlesztésére szervezett szakmai műhely is rámutatott, a Biztos
Kezdet klubok tevékenységében, az általuk nyújtott szolgáltatásokban a professzionális segítők mellett fontos szerep jut az önkéntes segítőknek. Ők lehetnek a programban részt vevő szülők, egyéb családtagok, hozzátartozók,
szakemberek családtagjai, vállalkozók, nyugdíjasok, egyetemi és főiskolai
hallgatók – vagyis mindenki, aki egyetért a program céljaival, alapelveivel és a
meghatározott keretek között tenni akar ezek megvalósulása érdekében.4
A fentiekből érzékelhető, hogy még a professzionális szakemberek együttműködése is – amely jogi, szakmai és etikai szabályok által meghatározott –
jelentős erőfeszítéseket igényel, könnyen belátható, hogy az önkéntesek bevonása, a szakmai, etikai szabályok mentén történő feladatellátása különös
figyelmet feltételez. Mindez rendkívül szervezett, könnyen átlátható műkö4
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dést és következetes munkamegosztást igényel, amelynek alapja a gördülékeny információáramlás.
A szakmai teamen belüli koordináció és az információk tervezett, szervezett átadása szélsőséges eltéréseket mutat a programokban. A kialakult gyakorlat szerint a szakemberek havonta, de legalább kéthavonta rendszeresen
tanácskoznak. Megosztják egymással tapasztalataikat, problémáikat, az egyedi eseteket sok szempontú elemzésnek vetik alá. Értékelik az eltelt időszak
működését, kijelölik az elkövetkezendő időszak feladatait. Mindezen információknak kiemelt jelentősége van a gyermekek és szüleik ellátásának helyzetértékelése, a további szolgáltatásnyújtás egyéni és programszintű tervezése
szempontjából. A több szakmát magában foglaló szolgáltatásnyújtás, az összehangolt, egymásra épülő, egymást kiegészítő ellátás, a párhuzamosságok elkerülése és a szükségletekhez való igazodás mind a szakemberek megfelelő minőségű kooperációját feltételezi. Több program számolt be arról ugyanakkor,
hogy nem sikerült megvalósítani a megfelelő szintű szakmai kommunikációt,
idő és kapacitás hiányában, földrajzi távolság és együttműködési problémák
miatt ad-hoc volt a kooperáció a szolgáltatók között. Ezekben az esetekben a
szakmai információk átadása eseti jellegű, konkrét esethez kapcsolódó volt,
ami nehezítette a célkitűzések megvalósulását.
A szakmaközi munkacsoport tagjai között a szakemberek műhelybeszélgetése alapján5 azon szakmák képviselői találhatók, amelyek a Biztos Kezdet
Program alapvető céljainak elérésében együtt tevékenykednek, a programhoz
kapcsolódó feladatokat látnak el. A munkacsoport tevékenységét, a feladatok
ellátását a koordinátor fogja össze. További fontos szerepe van a klubvezetőnek, aki a szakmaiság mellett az állandóságot is biztosítja a programban résztvevők számára.
A szakmaközi team tagjai minimálisan:
–– 1 fő szociális szakember,
–– 1 fő egészségügyi végzettségű szakember,
–– 1 fő a gyermekek fejlesztésében, gondozásában kompetens szakember,
–– 1 fő koordinátor,
–– 1 fő klubvezető (távollét esetére helyettes megnevezése is fontos).
A szakmaközi team működési kereteinek meghatározása során kiemelt
szerepet kapott a gyakorlatban a szakemberekkel kötött egyfajta formális
megállapodás megszületése, amely egy, a feladatokra és kompetenciákra kitérő írásbeli megállapodás, megbízási szerződés vagy önkéntes szerződés.

Együttműködés a szülőkkel
A program alapvető elvárása, hogy a Biztos Kezdet program alapelvei megvalósulásának érdekében partneri viszonyt alakítson ki a szülőkkel, teremtsen
5	L. 4. sz. lábjegyzet.
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lehetőséget arra, hogy a helyi szükségletek, igények hatást gyakoroljanak annak szakmai tartalmára. A program működésével szembeni alapvető elvárás,
hogy szolgáltatási szellemben történjen a feladatellátás, azt érzékeltetve, hogy
az ott lévő szakemberek szövetségesei az igénybevevő szülőknek a gyermek
optimális fejlődésének támogatásában, szükségleteik kielégítésében. Mindez
akkor tud megvalósulni, ha már a program tervezésétől kezdve folyamatosan
informálódnak a Biztos Kezdet célkitűzéseiről, és egyenrangú kommunikációval kikérik a véleményüket a megvalósítás tervezéséhez, lehetőséget biztosítanak a program irányításában való megjelenésüknek, akár képviselőjük
delegálásával is. A fentiek megvalósulására számtalan jó gyakorlatot ismerhettünk meg az igényfelméréstől, az egyéni szintű tanácsadás kereteinek újradefiniálásáig.
„A program indulásakor kérdőív segítségével térképeztük fel, hogy mit
szeretnének a családok, milyen szolgáltatásokra lenne szükségük. Főként szabadidős programokban gondolkodtak, ilyen irányú elvárásaikat fogalmazták
meg.
Az első évben fellendülés volt tapasztalható a klub működésében, majd a
tél beálltával egy picit lanyhult az érdeklődés, tavasszal újra kellett építeni a
családokkal a kapcsolatot.
A klubban folyamatosan ott lévő családok közvetítették a többiek elvárásait is – kirándulás, közös főzés, ünnepi készülődés, közös ünnepek. Ez csak
részben találkozott a szakemberek elképzeléseivel. Az általunk fontosnak ítélt
szolgáltatásokat – pl. nőgyógyászati tanácsadás – sokszor érdektelenség övezte. Úgy is fogalmazhatnék, hogy csak az volt népszerű, amit ők kértek, amit
ők szerettek volna.
Ünnepekre, a nagyobb rendezvényekre jobban bejönnek a családok, de
nem lehet minden napra vonzó programot szervezni, és nem is mindig egyformán vonzó ugyanaz a program…” A nyíregyházi kollégák számára nagy
tanulságot jelentett, hogy a legkörültekintőbb igényfelmérés ellenére is nagy
különbségek mutatkoztak a szolgáltatások kihasználtságában a szerint, hogy
azt a szakemberek vagy az igénybevevők igényei hívták életre. „A családok
bevonása jelentette mindvégig a legnagyobb problémát. Mivel a program célcsoportja a bázisintézmény – családsegítő szolgálat – ellátási területe, a romák
lakta városrész lakossága, a toborzásba a programba bekapcsolódó szakembereken kívül egy roma származású önkéntest is bevontunk. Ennek ellenére
sem mondhatjuk azt, hogy sikeresen oldottuk meg ezt a feladatot.”
Nagy kihívást jelentett a többi programnak is a motiváció fenntartása, a
programok iránti igény kialakítása, az érdeklődés felkeltése. Erre vonatkozóan az a tapasztalat alakult ki, hogy a különböző tematikus tartalmak beépítése
a programba indirekt módszerekkel történt, vagyis nem mint direkt előadás,
tanácsadás jelent meg a tematikus elem, hanem a szakember mint egy segítő
a sok közül egyéni vagy kiscsoportos beszélgetést kezdeményezett a témában,
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amit aztán kinyitottak a jelenlevőkre. Természetesen ez sem jelent minden
esetben egyértelműen sikeres megoldást.
A debreceni, volt Újkerti Nevelési Oktatási Központ szakembere így nyilatkozott a szülők bevonásáról. „Már a Gyermekház indulása előtti munkálatokba bevontuk a szülőket, a családokat, egyrészt a szükségletfelmérés révén,
másrészt a tervezőmunkában is kikértük a véleményüket.
Az első gyermekházvezetők a volt bázisintézmény egyes egységeihez –
óvoda, iskola – kötődő szülők közül kerültek ki, mindketten háromgyermekesek, és gyermekeik révén maguk is érintettek voltak. Mindkét szülőre akkori
fejlesztőpedagógusunk – aki mindkettőjük gyermekével foglalkozott – hívta
fel figyelmünket. Ez önmagában nagy vonzerőt jelentett a többi szülő, család
számára, hiszen egy szülőtársuk várta az új családokat. Mindez megalapozta
az ehhez a munkához különösen fontos nagyfokú bizalom kialakulását.
A családoktól szinte folyamatosan érkeztek az új ötletek, javaslatok, amelyeket többnyire be is tudtunk építeni mindennapjainkba. Ilyen kezdeményezés
volt pl. az ún. Bóbitakör, mely azóta talán a legkedveltebb programunkká vált.
Két szülőnk vezetésével nagy sikerű – természetesen szülő-gyermek részvételével folyó – zenés, énekes, mondókás, mozgásos foglalkozásokat tartunk
heti rendszerességgel.
Legnagyobb sajnálatunkra, mostanra mindkét gyermekházvezető szülőt
elveszítettük, mert a mai világban nem tudtak tovább várni arra, hogy a program többször megígért intézményesülése megtörténjen, s stabil kereseti forrást jelentsen számukra.
A kezdetekhez képest természetesen mindig más-más, a célcsoportba tartozó családokkal dolgoztunk, dolgozunk. A rendszeres találkozások révén
kölcsönösen tanulhattunk egymástól, hiszen folyamatosan ismertünk meg
újabb és újabb családokat, módszereket, szemléletet.”
Ez a program a folyamatos kommunikáció biztosítása érdekében bevezetett egy ún. Gyermekház-könyvet, amely azon túl, hogy tartalmazza a programokat, a különböző eseményeket, egyfajta üzenő könyvként is funkcionál.
A szülők ebbe véleményt írnak, megfogalmazzák elvárásaikat, felhívják a
munkatársak figyelmét az esetleges problémákra, ebből is nyomon követhető,
hogy figyelnek egymásra.
A paci tanyavilágban működő másik debreceni program is hasonlóan jó tapasztalatokat szerzett a szülők bevonásáról. A szülők képviseltették magukat
a szakmai team megbeszéléseken is, ez lehetővé tette az ő igényeik megjelenítését a programok, szolgáltatások szervezésében, és visszajelzést is kaptak a
munkájukat illetően.
A szülők örömmel fogadták a program nyújtotta lehetőségeket. Tanyán élnek, ahol nagyon kevés lehetőség adódik az együttlétre, a közös programokra,
a szolgáltatások nem jönnek a helyükbe, nekik kell(ene) azokat megkeresni,
ami nagymértékben növelte motivációjukat a Biztos Kezdet programok igény2. fejezet • Együttműködés, partnerség
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bevételére. Ugyanakkor, ebben a programban kiemelkedő nehézséget okozott
a klubba való bejárás, hiszen ki voltak szolgáltatva télen és az esős időszakban
az időjárás viszontagságainak, a nagy kiterjedésű tanyavilágból nehéz a klubot babakocsival, gyalog megközelíteni. A probléma megoldására a támogató
szolgálattal próbáltak partneri együttműködést kialakítani, de sajnálatos módon csak egy-két esetben tudtak segíteni, rendszeres együttműködést nem
sikerült velük kialakítani.
Véleményük szerint további fejlesztések kellenének, ami lehetőséget nyújtana a bejárás megkönnyítésére, de ehhez anyagi forrásokra lenne szükségük.
A fenti gyakorlatok, tapasztalatok bemutatásával az volt a célunk, hogy ízelítőt adjuk a működő Biztos Kezdet helyi programok partnerségre vonatkozó
gyakorlataiból. Tapasztalataink egyértelműen alátámasztják, hogy az együttműködés kérdése egy olyan programban, ahol többféle ágazat különböző
szolgáltatásainak összekapcsolását várjuk el, kiemelkedően fontos prioritás.
Annak érdekében, hogy a helyi ellátórendszerek képesek legyenek a 0-5 éves
gyermekek optimális fejlődése érdekében a lehető leghatékonyabb együttműködést kialakítani, szemléletváltásra van szükség. A program arról tanúskodik, hogy a szemléletváltás elkezdődött, de még nagyon sok tennivalónk van
nekünk, gyermekekkel foglalkozó szakembereknek, hogy mindez valódi – a
szülőket, különböző szakmák szakembereit bevonó – partneri együttműködés legyen.
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3. fejezet

A családok erősítése, támogatása
A Biztos Kezdet program működési alapelve szerint a szülőkkel való partneri viszony kialakítása és az „együttnevelés” folyamatos érvényesülése alapvető
feltétele a kisgyermekkori fejlesztésnek. E kapcsolat tudatos építése értékek mentén szerveződik, s az alábbi területeken válik igen-igen fontossá. A részfejezetek
témakörei már önmagukban is elárulják a hatékony együttműködés tartalmi és
módszertani együtthatóit: Társadalmi hatások, amelyekkel számolni kell – Bizalomhiány és előítélet – A másság elfogadása – Értékrendszerbeli különbségek
– „Csatanyerés” bizalomépítéssel – Elfogadás, integráció – Az együttműködés
„tárgya”: a gyermek – Közös megfigyelés vezet a jobb megismeréshez – „Önsegítő” szülőcsoport a szülői bánásmód hatékonyabbá tételére.
Ez a színes módszertani anyag jól működő gyakorlati eljárásokat mutat be. Helyzetekhez és egyéni szükségletekhez igazodó ajánlásai eredményesen segíthetik a
deprivált családok gyermekeinek képességkibontakoztatását ösztönző fejlesztési
folyamatok metodikai gazdagítását. Mind a szülők nevelési kultúráját, mind
az együttműködő szakmák pedagógiai szemléletét korszerű elemekkel bővíti.
Példái, esetleírásai sok segítséget jelenthetnek a program munkájába újonnan
bekapcsolódók számára is..

A család nélkül nincs eredmény
Komlósi Ákos
Közhelynek számít, hogy az ember társas lény, és a családban alakul ki személyisége, itt alakulnak ki – társas hatásokra – tulajdonságainak főbb vonásai. Ezt senki sem vonja kétségbe, de mégis a nevelés intézményei alapjában
véve nem a családra, hanem a gyermekre irányítják tevékenységük fókuszát,
és lényegében „csak tájékoztatják” a szülőket a gyermekekkel végzett nevelőmunka folyamatáról, eredményeiről. A gyakorlatban nem valósul meg az
„együttnevelés”, amiről annyit beszél bölcsőde, óvoda, iskola. Ha nincs nagy
különbség a családi szocializációs törekvések, illetve a nevelő intézmények
cél- és eszközrendszere között, akkor „jól megférnek egymás mellett”. De, ha
a társadalmi integráció csak speciális kompetenciák kialakításával érhető el –
amellyel bizonyos társadalmi csoportok nem rendelkeznek –, akkor a helyzet
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merőben más lesz. Először a szülőket kell bevonni a kiegészítő kompetenciák
fejlesztésébe, és felvértezni őket azokkal, hogy támogatni tudják gyermeküket
a beilleszkedés hosszú folyamatában. Ha ez nem történik meg, akkor az intézmény nevelő hatásának hatékonysága minimálisra csökken, és a növekedő
gyermek frusztrációk sorozatát kell, hogy átélje. A sikeres beilleszkedés helyett – akár szélsőséges megjelenésekkel –, a „kiilleszkedés” kap megerősítést,
mivel család és nevelő intézmény „nem beszél azonos nyelvet”, és nincs „közös nevezőn”. Mivel a társadalom egyáltalán nem homogén (szerencsére!), a
beilleszkedés segítéséért elsősorban a (többségi kultúra) intézményrendszere
a felelős!
A Biztos Kezdet program képes talán leghatékonyabban biztosítani az
„együttnevelés” gyakorlatát, a szülőkkel való partneri viszony kialakítását a
gyermeki fejlődés legérzékenyebb időszakában, a kisgyermekkorban.
Az együttnevelés csak akkor válik valósággá, ha tudatosan építjük a kapcsolatot, ha az ezzel összefüggő feladatokat is tudatosan irányítjuk. A tudatossághoz az is hozzátartozik, hogy tudatában vagyunk a saját, illetve a célcsoport családjai lehetőségeinek és korlátainak, valamint a társadalmi hatások
következményeinek.
Szeretnénk bemutatni néhány jó gyakorlatot a Biztos Kezdet „módszertanához”, amelyek segíthetik a deprivált családok gyermekeinek képességkibontakoztatását támogató gyakorlat módszertani gazdagítását.
A jó gyakorlat kialakításához elengedhetetlen a társadalmi környezet működésének sajátosságait világosan látni, értelmezni, és hatásait érzékelni a családok működésében.

Társadalmi hatások, amelyekkel számolnunk kell
A gyors gazdasági, társadalmi, sőt politikai változások megzavarják az emberek, csoportok, kultúrák és szubkultúrák addig kialakult egyensúlyi állapotát, homeosztázisát, és gyors alkalmazkodásra, adaptációra kényszerítik őket.
A XX. sz. történései olyan terheket róttak a társadalom egészére, amelyekhez
való alkalmazkodás „kényszerpályákat” eredményezett. Komoly asszimilációs törekvéseket, gyakorlatot kellett elviselni, homogenizációs elvek erősödtek
fel, a „másság” gyanússá, sőt nemkívánatossá kezdett válni, szétzilálódtak a
valódi közösségek, és a gyökértelenség erősödése miatt mára a társadalom
szinte egészét érintő „identitászavar” vált jellemzővé. A családi működés zavarai (válások, érzelmi elhanyagolás, agresszió), a társadalmi értékbizonytalanság (anómia jelensége) olyan mértéket öltött a századfordulóra, hogy a
depresszió népbetegsége már a társadalmi tőke elvesztését is eredményezte.
A „bizalmatlanság” jellemzője lett társadalmunknak! Miért kell ezt látnunk?
Azért mert olyan családokkal, gyermekekkel foglalkozunk, akik még távolabb kerültek az „elfogadhatóságtól”, akik még inkább „kilógnak” a társadalomból.
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Bizalomhiány és előítélet (minden irányban!)
„Nehéz volt jönnöm a játszóházba! Azt sem értettem, mit akarnak tőlem. Jól
megvagyunk mi a kislánnyal. Amikor Anna néni elvitt a játszóba, nagyon megijedtem. Az anyukák egymással beszéltek. Rosszul éreztem magam. A lány
csak fogta a szoknyám, ő sem mert semmit. Anna néni kedves volt. Mert ő is
cigány. Félünk a magyaroktól. Ők másak.” (I. Rita, szülő, Pécs) „Félelemmel
jöttem ide, mert először azt hittem, mivel ez egy játszóház, azt hittem, hogy
cigányokkal leszünk körülvéve. De sajnos nagy csalódás volt, mikor beléptem,
mert magyarokkal találkoztam, s lenézően néztek rám, és én akkor mondtam
nekik, hogy Anna nénit keresem.” (O. Katalin, 3 gyermekes édesanya, Pécs)
Ha nem értjük meg, hogy az előítéletek csak a másik megismerésével oldhatók, és hogy csak bizalomra épülhet a partnerség – ami ma az emberek fejében
hiányzó fogalom, illetve amiről az a tapasztalatuk, hogy a környezetben nem
lehet megbízni –, akkor nem is fogjuk megérteni, hogy miért nehéz behozni
a szegény családokat egy „intézménybe”. Az első „feladat” a bizalomépítés.
Szinte az ország mindegyik Biztos Kezdet klubja a bizalomépítés fontosságával kezdte programbeszámolóját.
„A szülőkkel való jó kapcsolat kiépítésének véleményünk szerint az az
alapja, hogy érezzék a szülők, hogy őszintén meghallgatják a problémáikat,
és nem valami érthetetlen bölcsességet akarnak rájuk erőszakolni. A bizalom
kiépítésére időt kell hagyni, és akkor a szülők megnyílnak, segítséget kérnek,
ha szükséges, és elfogadják azt. Partnerség, nyitottság, őszinteség, hitelesség
és állandó rendelkezésre állás a kulcsszavak számunkra, a jó együttműködés
alapjai.” (Odú Fejlesztő Központ, Szeged)

A másság elfogadása
„A bölcsődében asszonyokkal és emberekkel találkoztam először. Szakácsnőkkel. Hát a bölcsődének a vezetőjét kerestem, de mindjárt rám szóltak, hogy
tessék, mit keresek, azt hitték, hogy betörő vagyok vagy zsebelő, lekezelően
fogadtak, és mondtam, hogy mit szeretnék. És hallottam, hogy ez az intézmény ilyen gyerekekkel foglalkozik a játszóban, befogadják őket. Ez mindenhol így van, nem csak itt, az iskolákban is, orvosoknál is, élelmiszerboltokban
is, a tanácson is így van, mert bemegy a cigány, a cigányt elutasítják, bemegy
a paraszt, annak megadják. Míg a cigánynak egy paksamétát odanyomnak
a kezébe, hogy ezt hozzon, azt hozzon, még a parasztnak adnak egy darab
papírt. Ez az igazság. Hát nekem már akadt a sok rossz, úgyhogy van jó is,
de több a rossz. Sajnos mindig ki kell vívnom a magamét, mivel én cigány
vagyok. Ezt nem egyszer és nem kétszer éreztetik is az emberrel. Mert amíg
az én gyerekemnek az orra folyik az óvodában, a másik meg köhög, meg ös�szehányja magát, meg nagy lázas, azért itt van, mert magyar, az enyémet meg
hazaküldik egy orrfújás végett. Velem is úgy viselkednek, hogy mikor milyen
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kedvük van, mert még a magánéletüket is sok alkalommal behozzák ide az
intézménybe. És akkor a szülőkön durran el az ostor.”(O. Mária)

Értékrendszerbeli különbségek
A roma/cigány családokkal való „foglalkozás” sok szempontból sajátos. A beás
családok zöme egyszerre mutatja a szegénykultúra és a cigány, közösségi kultúra sajátosságait.
Néhány szempont a különbözőségre: kompetenciák, amelyeket a többségi
társadalom intézményei elvárnak a cigány gyermektől, és amelyekre őt a család szocializálja:
Intézmény által elvárt kompetenciák:

Meglévő és kialakuló kompetenciák:

engedelmesség

contra

szabadság/szabad döntés

absztrakt problémamegoldás

contra

adaptív helyzetmegoldás

egyéni teljesítmény

contra

közösségi tevékenység/hatékonyság/
összefogás

magabiztos fellépés

contra

társas biztonság

Azzal is számolnunk kell, hogy a szegény, illetve cigány családokban a gyermek és a közösség értéke sokkal nagyobb, mint az „elvadult, individualista”
többségi kultúrában. (lsd: Hankiss: Diagnózisok).
„A nagyobbal történt. […] Az óvónőkkel inkább kevés jó és több rossz esemény volt egypárszor. Például: Volt pelenka gond, hogy hiába hoztam többet,
utána még több kellett. Akkor volt egy olyan is, hogy többször verekedtek a
gyerekek, nem figyeltek rájuk, akkor egyik délután úgy jöttem, hogy megcsúfította az óvónő, belenyírt a hajába az én engedélyem nélkül és ez nem tetszett, szóltam és azzal védekezett, hogy úgy vette, mintha a saját gyereke lett
volna. Ezzel takarózott, hát ezt nem fogadom el.” (K. Veronika, 29 éves, Pécs)
A gyerekek féltése nagyon erős ezekben a családokban. Sajnos sokszor félreértik a jó szándékú, törődő, gondoskodó nevelői magatartást.
A tudás értéke is különbözik a kultúrákban. A városi cigány családoknál
már fellelhető a „tanításban való támogatás” gondolata: „Az alapvető dolgokat
tanítsák meg a gyereknek, mert ugye kell az iskolához, és azért is hordom,
mert a mai világban, aki nem járt bölcsődébe, óvodába, már mindjárt a kisegítő iskolába küldik, mert nem tudják az alapvető dolgokat. Legjobban ezért
hoztam el a játszóba”. (O. Katalin, 22 éves, Pécs)

„Csatanyerés” bizalomépítéssel
A Biztos Kezdet klubok mindegyike a sikeres bizalomépítéssel „nyert csatát”.
A védőnők, gyermekorvosok, óvónők nagy segítségére vannak a csoportalakításnak, amely bizony sokszor évekig is elhúzódik.
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„2006 őszén találkoztunk a Biztos Kezdet program esélyteremtő elképzeléseivel. A program alapelvei és céljai lehetőséget nyújtottak arra, hogy a
deprivációs ciklust megszakítsuk, és hatékonyabb beavatkozással segítséget
nyújtsunk a családok és a gyermekek számára.
Az évek óta jól működő Baba-mama klub volt a kiindulási alap. A helyi
szükséglet felmérése után a klubba járó édesanyáktól kértünk és kaptunk segítséget. Mindenki előtt nyitva állt a Biztos Kezdet klub, de elsősorban azokra
a családokra figyeltünk, ahol a legnagyobb volt a gond. Ezeknél a családoknál
különösen tapasztalható volt, hogy a szakemberek falakba ütköztek: gyakorlatilag nem tudták elérni, hogy a családok a szakellátás bármilyen formáját
rendszeresen igénybe vegyék. A Biztos Kezdet klub lehetőséget adott és ad
arra, hogy az elérhető szolgáltatásokat egy helyen vegyék igénybe a családok.
A Baba-mama klubból két édesanya rendszeres résztvevője a Biztos Kezdet klubnak, ahol az ő jelenlétük, az ő játékuk a gyermekkel, a problémához
való közelítésük, a segítségkérésük és annak elfogadása – már tapasztalatból
mondhatjuk – minta a többi család számára.
Az elmúlt 3 év küzdelmének gyümölcse most érett be, amikor már nem
kell kézenfogva »vonszolni« a családokat a klubba, hanem elmondhatjuk,
hogy szívesen jönnek. Amikor az édesanyák arról beszélgetnek, hogy milyen
nagy felelősség a gyermekvállalás, és bizony, ennek vannak határai, mikor azt
látjuk, hogy számítanak egymásra. A legszebb viszont az, amikor az éveken át
passzívan szemlélődő felnőttek leülnek játszani a gyermekeikkel, és hangos
nevetéstől zeng a helyiség. […] Minden családra sok időt kell szánni, egyéni beszélgetéseken erősíteni bennük, hogy ezek az együttlétek milyen sokat
segítenek számukra, milyen jó lehetőségek arra, hogy a gyermekük minél
jobban fejlődjön. […] A célcsoport elérését a Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ munkatársai koordinálták. Szerdánként a jelzőrendszeri megbeszélések sokat segítettek a klub munkatársainak. A rendszeres esetmegbeszélések a családokat segítő szakemberek számára sok új információt
nyújtottak, támpontot adtak a megoldásokra. A kisgyermekes családok és a
várandós édesanyák elérése és bevonása elsősorban a családgondozókon, az
óvónőkön, a védőnőkön és a gyermekorvosokon keresztül történt. Továbbá
nagy szerepe volt a már klubtag anyukák pozitív visszajelzéseinek és a klubfoglalkozások hirdetésének a programban érintett ismerősök, barátok felé. Az
intézmény faliújságján rendszeresen hirdettük az elkövetkezendő időszak
programjait. Oktatási intézményekben dolgozó társszakmák képviselőit továbbképzésen, szakmai napon tájékoztattuk az itt folyó munkáról. […] Mindig nagy hangsúlyt fektettünk a személyes kapcsolatokra, azok kialakítására,
ápolására, megerősítésére, fenntartására, ezért a résztvevőket és a szakembereket folyamatosan ösztönöztük arra (ahol szükség volt az ösztönzésre), hogy
építsenek ki maguk között ismeretségeket, illetve fűzzék szorosabbra azokat.
3. fejezet • A családok erősítése, támogatása

61

Igyekeztünk erősíteni – főleg az édesanyákban – a tudatot, hogy a kapcsolatok
nagyon fontosak minden ember életében, hisz bármikor jól jöhet a baráti segítség – főleg azok esetében, ahol az anyagi és a szociális háttér nem megfelelő
mértékben biztosított.
A szülőkkel való együttműködés alapelve, hogy mindig a szülő dönti el,
hogy igényel-e segítségnyújtást. Legfontosabb feladatunk, hogy a szülők kép
viselőivel kidolgozott stratégia arra ösztönözze a szülőket, hogy tárják fel
problémáikat, s ezekre közösen keressük a megoldást.
A szülők programtervezésbe bevont képviselői között van egy pszichológus végzettségű anyukánk, akit a családok elfogadtak, megnyíltak felé, így
jó lehetőség nyílt és nyílik folyamatosan az igények pontos feltárására. Az
éves tervünket közösen készítettük el, figyelembe véve a szülők részéről elhangzott igényeket. Havi rendszerességgel megbeszélést tartottunk, ahol értékeltük az előző hónapot, és újragondoltuk az előttünk álló feladatokat. Így
mindig átgondoltuk az újabb igényeket, és az újabb lehetőségeket a segítségnyújtás terén.
Amennyiben a következő pályázati ciklusban nem tudunk forráshoz jutni, akkor minimum szinten lehet fenntartani a Biztos Kezdet klubot, de találkozási színtérként minden körülmények közt fenntartható hosszú távon is.”
(Zalaszentgróti Gyermekjóléti Szolgálat, BK klub)
„Én szeretetet és jóságot várok el a játszótól, ilyeneket. Itt foglalkoznak
vele. Láttam, tegnap is ragasztottak és rajzoltak a gyerekek. A családom nem
javasolta, hogy ide járjunk. A kifogás az volt, hogy sírni fog a gyerek, meg
ilyenek. Ne kínoztassam ilyen szempontból. Az apja mondta, hogy meg kell
próbálni. Ő mellette volt. A gyermek jövője számít nekem.” (B. Júlia, Pécs)
A fenti idézetekből nagyon szépen kirajzolódik az a törekvés, amely a
kisgyermekes családok számára elérhető támogató rendszer megerősítését szolgálja – melyből oly nagy a hiány társadalmi szinten –, valamint az a
humanizációs folyamat érhető tetten, amelyben a résztvevők beavatása „napi
gyakorlattá” vált. Így lesz a családok számára egyértelmű az „emberléptékűség”, a „szeretet-közösség”, a „hiteles vezető-beavatott vezetett”, és a „saját
értékvilág” a Biztos Kezdet klubok működtetésében, amiben és amivel „érdemes élni”. Már nem „ellenfelek” (ellenséges kultúrák) állnak egymással szemben, hanem együttműködő partnerek, akik a kisgyermekek egészséges jövőjéért hajlandók közösen tenni, ki-ki a maga módján; de mindannyian átérzett
felelősséggel.

Elfogadás, integráció
„Az Odú Biztos Kezdet klubja nyitott mindenki számára, aki szeretne egy
ösztönző környezetben együtt játszani a saját és mások gyermekével. Úgy
gondoljuk, hogy az integrációt úgy szolgáljuk a legjobban, ha nem rekesztünk
ki ebből a lehetőségből senkit. Az intézményünk jellegéből következik, hogy
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az integrációt tágan értelmezzük, így a szociálisan és kulturálisan hátrányos
helyzetű gyermekek mellett az intézményünkben ellátott korai fejlesztésben
részt vevő fogyatékos kisgyermekek is megtalálhatók a klubfoglalkozásokon.
A Biztos Kezdet program elfogadásának egy nagyon jó mutatója, hogy a hátrányos, a kevésbé hátrányos helyzetű és a fogyatékos gyermekeket ellátó családok közösen, rendszeresen és aktívan vesznek részt a klubfoglalkozásokon
és nem jelent problémát, hogy ki milyen hátránnyal érkezik.” (Szeged)

Az együttműködés „tárgya”: a gyermek
A bizalomépítés időszakában a szülők megtapasztalják, hogy a klub munkatársai a legnagyobb szeretettel fordulnak gyermekeik felé, mindig azon vannak, hogy a gyermekek érdeklődését kielégítsék, aktivitást biztosítsanak nekik. A gyermekek jól kezdik érezni magukat, és a klub munkatársait is kezdik
elfogadni, kezdenek kötődni hozzájuk. Ettől kezdve indul el a „munkafázis”.
A szülő ekkor már bizalommal van a munkatársak és a szülőtársak felé is.
Ők is elkezdik élvezni a közös cselekvéseket, kezd megjelenni az „együttes
élmény”. A szülő számára a gyermeke a legfontosabb, mindent „az ő szemüvegén keresztül” kezd látni. Figyeli gyermekét, és sokszor rácsodálkozik a
„gyermeki teljesítményekre”. Kezdi gyűjteni a rajzokat, és fényképeket kér a
gyermek játszásáról. Az édesapák is kezdenek „beszállingózni”.

Közös megfigyelés vezet a jobb megismeréshez
Mérei Ferenc a 60-as években − amikor „dúlt a tesztőrület”, ami mára sem
csitult nagyon – felhívta a szakemberek figyelmét arra, hogy a legjobb megismerés: a megfigyelés. A megfigyelés ad lehetőséget arra, hogy a legkülönbözőbb cselekvések közben, a legkülönbözőbb társas helyzetekben figyelhessük
meg a gyermeket, hisz ebből „áll majd össze” a valós, de változó, állandóan
fejlődő gyermek. Az állandó megfigyeléssel kerülhetjük el a statikus „diagnózisokat”, eredményeket, a „beskatulyázásokat”, sőt a stigmatizációt is. Nagyon
fontos, hogy „mindenki” figyelje meg a gyermeket, aki vele nevelő viszonyba
kerül, hisz minden társas rendszer (pszichikus mező) sajátos viselkedéselemeket hívhat elő a gyermekből. Ezt nevezi a pszichológia „rendszerközi akkomodációnak”. Másként viselkedik a gyermek otthon, ha csak az anyával
van, másként, ha az apa is jelen van, másként a testvérekkel, a rokonokkal, a
szomszédokkal, az orvossal, a védőnővel, a klubban és az utcán stb. Akkor milyen a gyermek? Ki tudja megmondani? Az anya? Az apa? A klubvezető vagy
a pszichológus? Komolyan kell vennünk e kérdést! Nem „ítélkezhet” senki a
gyermek fejlődéséről és fejlettségéről! Az viszont igaz, hogy ha „összedugjuk
a fejünk”, és megbeszéljük a tapasztalatainkat azokkal, akik kapcsolatba kerültek a gyermekkel, közelebb jutunk az „igazsághoz”. De tudnunk kell, hogy
ez is változó!
3. fejezet • A családok erősítése, támogatása

63

A közös megfigyelés útjai:
1. „Testi-lelki fejlődésem – Személyiségdosszié”
Minden intézmény, amelyik szocializációs/gondozási, nevelési funkciót lát
el, „köteles” valamilyen dokumentációt vezetni, mivel ezzel „tudja bizonyítani”, hogy beavatkozásai eredményeket hoznak a gyermek fejlődésében. Ez
érvényes az egészségügyi hálózat munkájára, melyben a szomatikus szemlélet, vagyis a betegségcentrikusság továbbra is uralkodó (de az egészséges
életmódra nevelés már célként megfogalmazódik), de érvényes a bölcsődére
is, ahol törzslapon vezetik a gyermek fejlődésének információit. (Kár, hogy
az egészségügyi bejegyzésekre – amit a bölcsőde orvosa tölt ki – ugyanannyi
hely van adva, mint a gyermek mozgásfejlődését, étkezését, szobatisztaságát,
önállósodását, kommunikációját „bemutató” részre.) Nem csoda, hogy olvasva a bejegyzéseket, nem rajzolódik ki a konkrét gyermek, nem áll össze a kép
személyiségének alakulásáról. Igaz, hogy a fejlődési tábla grafikonja szemléletes, de ebből sem lesz „hús-vér” gyermek.
Próbát tettünk a szülőkkel közös, gyermekmegfigyeléseink eredményeit
rögzítő dokumentáció vezetésére. Titkolt célunk ezzel az volt, hogy „tanítsuk
meg” a szülőket érzékelni gyermekük fejlődési stádiumait, fejlesszük pedagógiai, pszichológiai kultúrájukat. Annak ellenére, hogy családjaink lényegében
kulturálisan is deprivált családoknak mondhatók, a gyermekük iránt érzett
szeretetük jó táptalajnak bizonyultak a „tanuláshoz”.
A dokumentációt dosszié (gyűjtő-) rendszerben használtuk. Elveinket,
dossziékezelési javaslatainkat annak hátlapján tüntettük fel:
–– a dosszié a gyermeké, aki azt a Biztos Kezdet klubból való kikerülése után
magával viheti;
–– a személyiségdossziéba mindenki aki a gyermekkel személyes kapcsolatba
kerül (szülő, rokon, nagytestvér, gondozó, nevelő, védőnő stb.), csatolhatja,
betűzheti feljegyzéseit, beszámolóját a gyermekről ;
–– a dosszié az illetékesek számára elérhető, betekintést nyerhetnek, és azt a
gyermekről szerzett információikkal gazdagíthatják;
–– a dosszié nem zárt, hanem gyűjtő jellegű, amely a gyermek csatolható produktumait éppúgy tartalmazza, mint a gyermek legkülönbözőbb élethelyzeteiben tanúsított magatartásának leírásait, fotóit vagy egyéb dokumentumait (pl. nyelvi fejlődést mérő tesztlap);
–– a gyermek viselkedésének bejegyzései konkrét esetek, helyzetek részletes
leírásai, ítélkezés, szubjektív vélemény nélkül. (Pl. buta volt, mert…; agresszív a gyerek; ezek nem konkrét cselekvések, helyzetek, hanem általánosítások. Ezeket kerüljük!);
–– a bejegyzések megfigyelési szempontjai elsődlegesen a következők:
a) a kezdeményező és aktív, cselekvő magatartás konkrét megnyilvánulásai;
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b) az új dolgok felfedezésére, megismerésére tett próbálkozások helyzetei;
c) a társas kapcsolatokban tanúsított viselkedés konkrét leírása.
A Biztos Kezdet klub stábjának kellett először megérteni, hogy a gyermek
személyiségét csak fejlődésében, mozgásában, időbeliségében lehet vizsgálni,
értelmezni, elemezni és értékelni.
Ez a tudatosság magasabb szintjét jelenti, mely a tervezőmunka alapjául is
szolgál. A bejegyzésekből félévenként összegző, szöveges jellemzést kell készteni, és ezt el is kell helyezni a dossziéban. A „helyzetmegállapítást” ki kell
egészíteni a következő időszakra vonatkozó beavatkozási feladatok tervével.
Ez szintén teammunkát igényel a szülők partneri bevonásával. A szülők itt új
információkat kapnak, illetve kaphatnak a gyermeki fejlődés mutatóira vonatkozóan, valamint a felnőtt segítő, támogató beavatkozásainak, illetve konkrét
feladatainak céljairól, hatásairól. Ilyenkor beszéljük meg az otthoni lehetőségekhez igazodó szülői segítés formáit, és a klubbéli feladatokat is. Ezek a közös
elemzések, tervezések eredményezik azt, hogy a szülők egyre többet tudnak
meg a gyermekük életkori sajátosságairól, a fejlődés menetéről, a gyermek és
környezete kölcsönhatásairól.
Nehéz feladat volt munkatársaknak és szülőknek egyaránt a megfigyelések
regisztrálásakor, hogy nem „ítélkezéseket” kell megfogalmazniuk (pl. képtelen
figyelni a gyermek), hanem konkrét tényeket kell rögzíteni, értékelés nélkül.
(Pl. „este 7 órakor próbáltam könyvből mesélni neki, de őt nem kötötte le a
mesélés, csak az autóját tologatta. 2009. 01. 15.”) Ha sok helyzet leírása történik,
abból már összeáll valamilyen kép a gyermek érdeklődésére, irányultságára,
aktivitásának mértékére, igényelt kapcsolataira stb. vonatkozóan.
Belekezdtünk egy olyan szempontrendszer szerinti megfigyelésbe, amelyben a kompetenciamotívumok megjelenésére koncentrálunk. Ennek még az
elején vagyunk, de érdekesnek tűnik, mivel a belső hajtóerők, cselekvésre
motiváló tényezők minden gyermeknél kimutathatóan hasonlóak, bár annak
intenzitása, megjelenési formája, esetleg hierarchizáltsága sajátosságokat mutat. Úgy gondoljuk, hogy ha a gyermeki cselekvés motivációira építjük beavatkozási stratégiánkat, akkor a képességek kibontakoztatásának nagyobb
esélyt adunk. Nem mi biztosítjuk a gyermek számára a cselekvés lehetőségét,
hanem mi alakítjuk ki azokat a helyzeteket, amelyekben a gyermek meg tudja
élni örökletes motivációit. Így figyeljük – közösen a szülőkkel – a gyermek
bioritmusának legmegfelelőbb időbeosztást (étkezés, alvás, pihenés), a mozgásszükséglet optimális kielégíthetőségét, a különböző élmények nyújtására
adott reakcióit, az önvédelmi (egészség- és identitásvédő), a szuverenitás (szabadság, önállósulás, öntevékenység), és az önértékelési motívumok (önbecsülés, önbizalom, ambíció), valamint az én-tudat megélésének optimális kielégítettségét. De ugyanilyen megfigyelési szempontsor a szociális kompetencia
motívumok kielégítésének egyéni megfigyelése (a személyes kötődések, a va3. fejezet • A családok erősítése, támogatása
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lakihez tartozás, a hierarchiaképzés), valamint a kognitívkompetencia-késztetések egyéni mértékének „meghatározása” (ingerszükséglet, kíváncsiság, érdeklődés, felfedezési, megfigyelési, értelmezési késztetések, a játékszeretet, az
alkotásvágy, a sikervágy és kudarcfélelem, az elismerésvágy, kötelességtudat,
igényszint és ambíció). Ezen motívumok megjelenésének felismerése pedagógiai szempontból sokkal értékesebb, mint a felnőtt által „megtervezett körülmények biztosítása”. Ebben a gyermek igényeihez kell igazodnunk, és nem a
saját elképzeléseinkhez. Nem könnyű erre a szemléletre „átállnunk”, hisz a
gyermeki személyiségfejlesztés feladatait mi mindig „felülről építkezve” tanultuk. Iskolaérettséget, „óvodaérettséget” kell elérni, és nem az iskola kezdi
ott, ahol az „óvoda abbahagyta”. (Óvoda-iskolai törekvések ezt az új szemléletet tükrözik.) „Ott kell elkezdeni, ahol a másik tart”! Ezt tanultuk a segítő
szakmák módszertanánál. Ezt szeretnénk hatékonyan alkalmazni a szülőkkel
való együttműködésben is. (De az „oktatásügy” nem segítő szakma?)
A személyiségdosszié kipróbálásánál tartunk még. Nem könnyű megfigyelni, nem könnyű azt leírni. Ítélkezéshez, általánosításokhoz szoktunk, de
ezt másképpen kell vezetni. Először „firkákkal” töltötték meg a dossziét, majd
képek kerültek bele. A szülők vállalták, de mégsem írtak bele, pedig sok mindenről beszámoltak. Ekkor jöttünk rá, hogy a szülői „elmondásokat” kell rögzítenünk. Visszaolvastuk a szülőknek, amit ők szívesen vettek. „Igen, ez történt!” Azzal, hogy a szülők is „kezelhették” a feljegyzéseket, mi is megtanultuk,
hogy nem lehet ilyen bejegyzéseket tenni, mint „figyelmetlen”, „agresszív”,
„ügyetlen” stb. a gyermek. Beírtuk, hogy „O. Zoli odament az elmélyülten játszó Lacihoz, és elvette az egyik kisautóját a »garázsból«. Laci erővel meglökte
Zolit, majd a kezéből kicsavarta az autót, és visszament játszani. Zoli sokáig
sírt. (2008. 12. 05.)” „Gyönyörű” identitásvédő cselekedetnek lehettünk tanúi.
Az agresszió csak addig tartott, amíg a saját cselekvést gátolták. Ez biológiai
agresszió volt. Ezt nem kell leállítani, legátolni. Fel lehet hívni Laci figyelmét
arra, hogy szóval is el lehet intézni sok mindent, hogy „nem kell akkorát lökni
a másikon”, de ezért nem jár „büntetés”. Itt Zolinak kell megtanulnia kérni, együttműködni, érdeklődésének kielégítését szocializált formába önteni,
szükségletkielégítését késleltetni. Mindkét szülővel megbeszéltük az „esetet”,
és Zoli anyja ha nehezen is, de megértette, hogy ennek „így kellett történnie”.
Ezek a konfliktusok nagyon jó alkalmak is arra, hogy a szülőkkel érzelmileg
is elfogadtassuk azt, hogy a normák, a szabályok a gyermekek érdekeit szolgálják. A beilleszkedés lehetetlen szabályok és normák betartása nélkül. (Ez a
téma a szülőcsoportban is többször előjött.)
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A közös megfigyelés útjai:
2. Video-feedback alkalmazása a gyermek egészséges fejlődésének megértésére,
illetve az anyai tanítási stratégia fejlesztésére
A gyermeki viselkedés megfigyelése nagyon fontos, és sokat lehet belőle tanulni. De hogyan figyeljük meg önmagunkat? Hogyan figyeljük meg saját viselkedésünket, mimikánkat, mozdulatainkat, hanghordozásunkat, azaz azt a
magatartásunkat, amelyet nem kontrollálunk a tudatunkkal, amelyben a saját
neveltetésünk irányítja cselekedetünket? Hogyan figyeljük meg önmagunkat azokban a helyzetekben, amelyben gyermekünkkel foglalkozunk? Meg
tudjuk-e figyelni, hogy milyen hatással vagyunk gyermekünkre, hogy miként
„fejlesztjük” őt?
De hogyan működik ez a gyakorlatban? A gyermek mely életkorában kezdődik a „szülői fejlesztés”? Milyen eszközöket használ a szülő ehhez? Tanítja
gyermekét, vagy nem tanítja? Tudatosan vagy nem tudatosan fejleszt? Mi a
szerepe ebben a felnőtt tudatosságának, tudati kontrolljának? Meg lehet-e a
szülőket tanítani a hatékony fejlesztés módszereire? Mivel érhetünk el attitűdváltozást a szülők fejlesztő magatartásában? És egyáltalán, milyen a fejlesztő
szülői magatartás, és milyen a fejlődést korlátozó magatartás? – Ilyen és ehhez
hasonló kérdések sokaságát lehet feltennie azoknak a szakembereknek, akik
a kisgyermeket nevelő családok mellé szegődnek.
A mi kiindulópontunk a következő volt:
A világhoz való értelmes viszonyunkat, mentális egészségünket a legkorábbi időszaktól már működő, fejlesztő környezet biztosíthatja csak. Ennek
szociális és tárgyi feltételei is vannak, a kettő együtt érheti el a legmagasabb
hatékonyságot. A szociális feltétel a biztonságot, az utánozhatóságot, az azonosulás lehetőségét adja. A tárgyi feltételrendszer pedig a szociális ingereken kívüli tapasztalatok megszerzésének forrásául szolgál. A tapasztalatok
már önmagukban is kognitív folyamatokat mozgósítanak, kognitív eljárásokat
feltételeznek. A szociális közvetítés ezeket a kognitív eljárásokat erősíti meg
vagy esetleg szorítja vissza.
Konkrétan ez azt jelenti, hogy már az első szignifikáns személy, az anya
viselkedése és az ő általa biztosított tárgyi környezet játszik nagyon fontos
szerepet a gyermek személyiségfejlődésének minőségében. A szocializáció
szempontjából az anyai viselkedés nem más, mint az anya „tanítási stílusa”
a tapasztalatok megszerzésében, azaz az anya-gyermek interakció, játékhelyzetben. Ezt a folyamatot „irányítja” az anya, és „szervezi a tapasztalatokat”
bizonyos rendszerbe.
Hipotézisünk az volt, hogy játékhelyzetben a „fejletlen” kisgyermeket az
anya általában direkt irányítással „vezérli”, ő kezdeményez, ő ajánlja fel a
„problémát”, ő javasolja a megoldást, ezzel konvergens gondolkodásra „készteti gyermekét”.
3. fejezet • A családok erősítése, támogatása
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Célunk az anyai magatartás módosulásának elérése volt, melyben több teret enged gyermeke spontán érdeklődésének, kíváncsiságának, kezdeményezőkedvének, vagyis inkább indirekt módszerekkel, szociál-integratív módon,
divergens gondolkodásra késztetve „pásztorolja” gyermekét.
Módszerválasztásunk szempontja az volt, hogy az anya saját maga ismerje
fel a két „tanítási stílus” különbségeit és hatásait; valamint biztosítva legyen az
érzelmi azonosulás a felismeréssel együtt. Így esett a választás a videotechnika alkalmazására, illetve azzal együtt a mintanyújtás biztosítására.
Megfigyeltünk olyan helyzeteket, amelyben az édesanyák együtt játszottak gyermekeikkel.
Az anyák egy része nagyon magára hagyta gyermekét a sok játék közt, másik részük együtt játszott gyermekével, de az anyai irányítások miatt nagyon
sok konfliktushelyzet keletkezett, amely az anyát feszélyezni kezdte a többi
szülő előtt. Az édesanyák egy kis hányada úgy „ráhangolódott” gyermekére
a közös játékban, hogy szinte kizárták életükből a sokszor zavarónak is tűnő
környezetet.
A szülőkkel megbeszéltük, hogy a klub szép környezetében fényképeket
és videofelvételeket készítünk számukra, hogy emlékként eltehessék maguknak. A szülők nagy örömmel fogadták a lehetőséget és „beindultak” a képi
rögzítések.
A szülők közül néhányan a felvétel után rögtön szerették volna megnézni
a képeket, amelyre a klubszoba szomszédságában lehetőséget is adott.
Ettől az egyszerű video-visszajátszástól is már azt vártuk, hogy észreveszik
az édesanyák a helyzetekben rejlő, kevésbé hatékony megoldásaikat, és módosítják magatartásukat.
Érdekes volt hallani, ahogy kívülállóként reagáltak a problémás helyzetekre, de sajnos legtöbbször a gyermeki reakciókat helytelenítették és kifogásolták. (Talán a megmérettetés helyzetét hárították.) A felvételeket és a visszajátszásokat többször lehetővé tettük.
Néhány édesanyának pár alkalom után „elég volt” visszanéznie egy-egy
türelmetlen mozdulatát, elutasító mimikáját, autonómiát korlátozó viselkedését. „Jé, ilyen vagyok én?” „Ilyet tettem?” – reakciókkal képesek voltak konfrontálódni önmagukkal, indirekt viselkedésüket kritikával szemlélni, illetve
értelmezni ezek hatását a gyermeki viselkedésre. Ezek az édesanyák a csoportban gyakorolni kezdték a türelmes, elfogadó, bátorító, megerősítő magatartást. Érdekes volt látni, ahogy erős tudati kontroll alatt próbálták kialakítani
„saját anyai stílusukat”.
Az eredményekkel mégsem voltunk megelégedve, mivel csak néhány szülő tanult belőle igazán.
Rájöttünk, hogy igényelték másik szülő felvételének is a megtekintését.
Ekkor döntöttünk úgy, hogy ún. „szülői-játékot” indítunk be, melynek lényege, hogy minden család (azaz anya és gyermeke, sajnos apák itt ritkán jelentek
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meg) ugyanazon játékokkal kezd játszani, s a felvételeket összehasonlítjuk,
megbeszéljük. A szülői, anyai kompetíció jó motiváló tényezőnek bizonyult.
Szakmailag fontosnak tartottuk a nyelvészeti antropológiai leírásokban
használt kulcsfogalom, az „írás-olvasási esemény” (literacy event) szocializálásának kezdeti megjelenését, azaz az olvasási eseménynek tekinthető mesekönyv-nézegetés folyamatát is. Tehát egyik helyzet a „könyvhasználat” volt,
a másik helyzetként az állatkertépítést választottuk. Megállapodtunk abban,
hogy 10-10 percet veszünk csak fel a játékokból, amit természetesen folytathattak, befejezhettek a felvétel leállítása után is. Közöltük, hogy nem a játék
befejezésén van a hangsúly, hanem a folyamaton. Úgy gondoltuk, hogy az
időkorlát tudata a tanítási stílus valós attitűdjét jobban tükrözi. Lesz, aki eredményt akar produkálni, és lesz, aki az önfeledt élményt kívánja biztosítani
gyermekének.
Felvettük videóra a családok játékait, és egy „csendes délelőttön” megtartottuk a „filmszemlénket”.
A szülők csodálatos szakembernek bizonyultak. Nekünk csak a háttérből
kellett figyelnünk az eseményeket, mivel a csoport kollektív tudása elegendő
volt a helyes szakmai értékelésekhez, elemzésekhez. Itt érezhettük meg ismét
az „önsegítésben” rejlő hatalmas erőt.
Mi történt a folyamatban?
Minden szülő konfrontálódott a saját megoldásaival. Kívülről figyelhette
meg mindenki a gyermekével történő együttműködését, kommunikációját. A
video-feedback alkalmazása minden résztvevőt a legmagasabb aktivitási szinten tartott. Közben kommentálták saját viselkedésüket, amely a külső megfigyelő státusukban erős kritikai jelleget hordozott, biztosítva a pontosabb, objektívabb önmegfigyelést, önelemzést és önértékelést. Az anyák közül többen
számoltak be arról, hogy a közös megbeszélés után a hallott szempontokat
átgondolva, többször megnézték otthon a felvételüket, néhányan még a férjüket is bevonták az otthoni elemzésbe.
Az önkonfrontáció egyik leglényegesebb előnye talán az, hogy az énkép
viszonylag merev beállítódásainak megváltoztatásához, az én-korrekciók erős
motiváló tényezőjét hozzák mozgásba, aktiválják. A szülőcsoportos megbeszélés pedig „én-erősítő” hatás miatt vált különösen fontossá.
A közös megbeszélés konszenzusa a következőkben foglalható össze:
–– a könyvhasználatot elengedhetetlennek ítélték a szülők, a későbbi iskolai „technikák”-ra való felkészítés miatt;
–– ennek megfelelően a gyermeki érdeklődés mértékének megfelelő lapozási gyorsaságot, illetve a képről mondott gazdag információk nyújtását,
az összefüggések megláttatását ítélték hatékony szülői magatartásnak;
–– az állatkertépítésnél a gyermek kezdeményezésére épülő, az oksági
kapcsolatokon való elgondolkodtatást biztosító, a választhatóság, az alternatív megoldások keresésének ösztönzését, a problémamegfogalma3. fejezet • A családok erősítése, támogatása
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zások, a következményekkel történő számolás gondolkodási műveleteit
biztosító szülői kommunikációt ítélték hatékonynak az anyák a látott
minták meggyőző képsorainak bizonyító ereje miatt.
A „videojátékban” a szülők különböző mértékben voltak aktívak. Először
1-2 – fejlettebb nyelvi készséggel rendelkező – édesanya vitte a „prímet”, a
saját viselkedését kommentálva és a gyermeke viselkedését dicsérve. A beszélgetés vezetője viszont a „csöndes édesanyák” bátorító mozdulatainak jelentőségét emelte ki, kisgyermekeik kezdeményező magatartásának értékét
hangsúlyozta, és a nyelvileg ugyan kevésbé kimunkált, de légkörében nyugodtabb, biztonságot nyújtó, ölbevevő édesanyák által meghittséget teremtő
helyzet nagyszerűségét emelte ki. Negatív vélemény egyáltalán nem hangzott el, viszont minden pozitív, fejlesztő helyzet, mozdulat, viselkedéselem
megerősítést kapott. Jó volt látni, hogy miként alkalmazták az édesanyák az
egymástól tanultakat. Ebben nagyon sokat segített a gyermekekkel nap, mint
nap foglalkozó klubvezető, illetve az egyéni fejlesztést végző kolléganő. Az ő
magatartásuk (mozdulataik, nyelvi kifejezéseik, indirekt módszereik, támogató megerősítéseik stb.) mintaként szolgált az anyák számára.
A klubban a „filmszemle” óta sok utalás történik az anyai tanítási stratégia
minősítésére, az egymás viselkedésének megfigyelésére, a tudottan hatékony
minták gyakorlására, s az anyák egymást erősítő, támogató magatartására.

Video-feedback a gyakorlatban, Pécsen
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A folyamatot tovább lehet és kell vinni. Bizonyos időközönként meg kell
ismételni a felvételeket, hogy az anyák a fejlődést is érzékelhessék, folyamatos megerősítést kapjanak a hatékony tanítási stílusuk magatartáselemeire, és
hogy rögzítsük a megváltozott viselkedésüket.
A videotechnikát jól lehetett használni a gyermekek játékának, illetve a
nevelői mintanyújtás megfigyelésére, elemzésére is. A szülők sokszor meglepődtek azon, hogy a gyermekből mit tudott kihozni a szakember. Nagyon
fontos szerepet kapott a nyelvhasználat-fejlesztő „beszélgetések” bemutatása,
a képről vagy játékhelyzetről történő párbeszéd videofelvétele, amiről azután
többször visszajátszva a helyzeteket érdekes felismerésekhez lehetett juttatni
a szülőket. Szerettek a videofelvételekről beszélni, és sokszor lejátszották otthoni környezetben is. Ezeket a felvételeket nagyon fontosnak ítéljük a szülők
magatartás-módosításában.

„Önsegítő” szülőcsoport a szülői bánásmód hatékonyabbá tételére
A szülőkkel történő beszélgetések részei a mindennapi életnek a Biztos Kezdet klubokban. A szülők viszonylag hamar megértették, hogy a gyermekük
jövőjéről van szó, és ebben ők, a szülők kulcsszereplők. Ennek felismerése
többükben kételyeket is szült a saját hatékonyságukba vetett hitük vonatkozásában. „De én nem tudok ennyit beszélni a képről, meg nekünk otthon nincsenek ilyen játékaink” – lehetett többször ilyen mentegetőzéseket hallani.
A szülőkben a nehézségek ellenére, amely a saját életkörülményeikből
erednek, megvan az az akarat, hogy gyermekeiket legalább „önnönképükre”
formálják, neveljék. Az életmódbeli problémák viszont sokszor elbizonytalanítják őket, a „hogyanra”, az „eszközökre”, sőt az „értékekre” vonatkozóan is.
Mivel a gyermekek nevelésére irányuló szükségletek magasabb rendű szükségletek, egyáltalán nem azonos intenzitású törekvéseket indítanak el bennük, mint az elemibb, létszükséglet-kielégítések. Ebből az következik, hogy az
általunk kitűzött cél elérése – a szülők szocializációs funkciójának erősítése,
pedagógiai, pszichológiai kultúrájának emelése – nem esik egybe az ő szükségleti hierarchiájukban elfoglalt hellyel. Így spontán szerveződő, a szülők
kezdeményezéséből kiinduló „önsegítő” csoportok megalakulására nem is lehetett számítani. Az új helyzetbe kerülésük és az elbizonytalanodásuk következtében viszont a külső segítséget sokkal inkább elfogadták. Éreztük, hogy a
„mindennapi beszélgetésekhez” egy intenzívebb problémafeldolgozást kapcsolva, nagyobb változást tudunk elérni a szülő-gyerek interakció javításában.
Felajánlottuk, hogy minden héten 1,5-2 órát csoportos beszélgetésekre szánunk, azonos időben, és lehetőleg minden szülő részvételével. Az édesanyák
először mindannyian örömmel fogadták a csoport gondolatát, de később, bizonyos szülői konfliktusok és érdeklődéscsökkenés miatt csak 8 állandó tag
maradt. Néha 13-an is összejöttünk, de a „mag” nem változott. A csoport jellege hasonlított egy Bálint-csoporthoz. A gyermekekkel szemben tanúsított
3. fejezet • A családok erősítése, támogatása
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szülői bánásmód mint lényeges szocializáló tényező modifikációját eredményező jártasságok kialakítását céloztuk meg csoportunk működtetésével.
Ezen jártasságok elsajátításának módja, hogy „ha az illető belemerül a tényleges helyzetbe, megtanulja az abban rejlő problémák felismerését, és azokat
az eljárásokat, amelyekkel ezeket a problémákat kezelni kell.” (Bálint, 1961.) A
Bálint-csoportra jellemző „azonos munkakör”, a mi esetünkben a hivatásként
átélt anyaszerepben, a „szakmai fejlődés igénye” pedig a hatékony nevelői
attitűdök keresésében jelent meg. A csoportba járó szülők a gyermekük nevelése iránt érdeklődőek, és szülői szerepüket egyre tudatosabban átélni kívánó anyák voltak. A működésünk másik jellemzője az „önsegítő” jelleg volt.
A csoport szerveződésekor az egymás kölcsönös segítése, támogatása fogalmazódott meg. A csoport tagjai hasonló problémákkal küszködők, akik azért
vállalták a „csoportozást”, hogy ezeket a problémákat megbeszéljék, közösen
próbálják megkeresni a megoldásokat. Ez az „önsegítő” jelleg biztosítja az aktív kölcsönös segítés élményét, amely intenzívebb kapcsolódásokat, erősebb
csoportkohéziót eredményez.
A csoport működésére jellemző volt, hogy a felszínre kerülő „én-közeli anyag” mélyebb értelmezését elhagytuk. Nem törekedtünk a személyiség
mélyebb rétegeinek feltárására.
A csoportmunka előkészítő szakasza (szerepkeresés, szerepbizonytalanság stb.) rövid volt, mivel a szülőknek már sok „együttes élményük” volt, így
a munkafázis hamar megkezdődött. Csoportvezetői stílusunk lényegében
megegyezett a pszichoterápiában használatos nondirektív, szabad interakciós
vezetési technikával. A témákat nem a vezető, hanem a csoporttagok vetették
fel. A folyamatba csak a legminimálisabb mértékben avatkoztunk be, hagytuk
a csoporttagok közti interakciók szabad kibontakozását. A „aktív hallgatás”
lényeges eleme volt a vezetésnek. Célunk az volt, hogy a vezető olyan mélyen olvadjon be a csoportba, amennyire csak lehet. A csoport nem működött kettős vezetéssel, hisz koncepciónk lényege volt, hogy az önsegítő jelleg
domináljon, másrészt az analitikus megközelítés kiiktatása miatt nem kellett
számolnunk olyan krízishelyzetekkel, amelyeket önszabályozással már ne tudott volna a csoport kezelni. Ez nem jelenti azt, hogy a csoportdinamikában
nem jelentkezett konfliktus, sőt még konstruktív agressziót is tanúsítottak olykor egymással szemben a csoport tagjai. Több esetben értékrendek csaptak
össze. Ezek váltották ki a legnagyobb vitát. A csoportban cigány és magyar
édesanyák voltak, amiből sokszor magyar-cigány kulturális különbségek miatt „tört ki” erős vita. „Ki szereti jobban a gyermekét?” „Ki hódol be jobban az
óvodának, iskolának?” „Ki akarja a másikat megváltoztatni?” „Mi ér többet, a
szeretet vagy a tanulás?” „Kit fogad el a társadalom és kit nem?” A jelentkező
feszültségeket képes volt a csoport önmaga feldolgozni, kialakult az indulati
önszabályozás. Érdekes dinamikája volt az általánosított (előítéletes) megállapításokra adott személyes válaszoknak, amelyekben a résztvevők közti el-
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fogadó, támogató, segítő viszony volt a válasz az indulatos, ellenséges érzésekre. Az érzelmileg szabad, barátságos légkör tette lehetővé, hogy mindenki
elmondja véleményét, tapasztalatait, még akkor is, ha sérelmek, fájdalmak,
indulatok, frusztráltság volt mögöttük.
A csoporttörténések tartalmáról a már utaltakon kívül elmondhatjuk, hogy
a klubban kialakult „nevelési igényességüknek” adtak hangot, „de sajnos
olyanok a körülményeim, hogy nem tudok mindig úgy cselekedni, ahogy szeretnék”. Ezt többen hasonlóképpen megfogalmazták. Úgy éreztük, hogy ez
az „azonosulás” csoportdinamikai eleme, amely a klub működésének egyik
eredménye is. Az elején az „elvárt viselkedés” realizálását gátló tényezőket
hozták fel „mentségül”, így rögtön a középpontba került a pénztelenség és az
időhiány, majd a lakhatási körülmények és a már említett „kirekesztettség”.
Sokat beszéltek a megélhetési gondjaikról, a szegénységükről, amelyben mindenkinek része van a csoport tagjai közül. Ez azért érdekes, mert ezekben a
kérdésekben lényegi választ nem is kaphattak, mert ezek okai rajtuk kívülálló
tényezőkre vezethetők vissza. Ebben a klub sem tud semmit tenni. A 3. ülésen kezdődött kirajzolódni a gyermekkel kapcsolatos kérdések köre. Érdekes
volt, hogy a gyermekekkel kapcsolatos konfliktusok mennyire különböznek
a magyar és a cigány családokban. A gyermek viselkedéséből eredő konfliktusok a magyar családban sokkal hamarabb kezdődnek. Egy 2 éves magyar
gyermek már „kiakasztja az apát és az anyát”. Ez a cigány családokban nem
jellemző. Ott az apa „jobban bírja”, és a gyerekkel kapcsolatos dolgokat az
anyára bízza, aki viszont nem csinál nagy ügyet semmiből. A magyar családok
zártabb rendszerben élnek, a cigány családoknál az egész rokonság körében
éli a mindennapjait a gyermek. Sokkal több társas interakcióban vesz részt,
mint a magyar kisgyermek. A csoportban komoly vita alakult ki a nevelési
módszerekről. A gyermek önállóságával, mozgás-, játék-, szeretet- és társas
igényeivel kapcsolatban is más-más megközelítések fogalmazódtak meg. A látens tartalmak középpontjában a gyermek önállósodási törekvéseinek, a szülőben élő – néha elviselhetetlen, kínzó – élménye állt. A túl erős anya-gyermek kapcsolat „görcsei” már csírájában jelentkeztek. „De én tudom, hogy mi
jó a gyereknek” – fogalmazta meg két magyar édesanya. A cigány édesanyák
sokkal elnézőbbek, kevesebbet várnak el gyermekeiktől. „Mi jobban szeretjük
a gyermekeinket, mint a magyarok” – jelentette ki az egyik cigány édesanya.
A két szülői vélemény, elvárás és engedékenység, szeretet és „teljesítmény”
szembeállítása jó alapot adott a több foglalkozáson áthúzódó vitához. Előkerültek a nevelési eljárások, már nem csak a kicsikre, hanem a nagyobb gyermekeikre is vonatkozóan. Ez azért is volt jó, mert így a gyermekek fejlődési és
„fejlesztési” folyamatát, illetve annak eredményeit is jobban lehetett érinteni.
Előkerült az elvi fegyelem, a hatalom-tekintély, a teljesítmény megkövetelése,
a testi fenyítés, a szociális elkülönítés (sarokba állítás, szobába zárás), a kedvezmények megvonása, az elnéző magatartás, illetve a gondozás, védelmezés,
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a baráti és segítő kapcsolat, az érzelmi jutalom (puszi, ölelés, dicséret), mint
szülői bánásmódfajták. Kezdetben a testi fenyítésről, az érzelmi büntetésről
többen beszámoltak, de a csoport maga állapította meg, hogy az „sehová nem
vezet, mert a gyermek úgyis megcsinálja, amit akar”. A mintanyújtásnak tudjuk be, hogy egyre többen mondták el, hogy gyermekükkel „megbeszélik” a
dolgot, hogy „megértetik vele, miért nem szabad megtenni valamit”. A direkt
módszerektől lassan-lassan áttértek az indirekt módszerekre, a kényszerítés
helyett az elfogadtatásra, megértetésre.
Az „önsegítő szülőcsoport” működése után, a klubban tapasztaltak szerint
elmondható, hogy a konfliktusok száma csökkent szülő és gyermek közt. A
testi fenyítés alkalmazása, valamint az elvi fegyelem megkövetelése lényeges
mértékben csökkent a szülői bánásmódban, a támogatás, a baráti kapcsolat
gyakorisága viszont nőtt a tapasztalt interakciókban. Ez azzal magyarázható,
hogy a szülők jobban megértik gyermekük fejlődési tendenciáit, törvényszerűségeit, s így „feleslegesen” nem keresik a konfliktust. Csökkent a gyermek
agresszív jellegű cselekedeteinek agresszív szülői „megtorlása”, s növekedett
a beszélgetés, a megbeszélés, a kommunikáció jelentőségének megértése a
szülők részéről.
Tapasztalataink bebizonyították, hogy a gyermekek gondozásával, nevelésével foglalkozó „intézményesült formák” – mint a társadalmi elvárásokat
megfogalmazó ágensek – képesek segíteni a mai deprivált családokat szocializációs, nevelő funkciójuk hatékonyabb, eredményesebb ellátásában.
Az általunk alkalmazott – nem új – módszer képes ténylegesen fejleszteni
a szülők gyermekükkel zajló interakcióinak minőségét. A bánásmód (interakció) típusok szerinti alakulások jól mutatják az elmozdulást a testi fenyítéstől,
a kifejezett elutasítástól, az elvi fegyelem megkövetelésétől, egy emberibb, a
gyermek személyiségét jobban figyelembe vevő, demokratikusabb interakciósorozat irányába. Ezek a kimutatható jelek a csoport hatására bekövetkezett
szülői attitűdváltozások következményeként magyarázhatók.
Igaz, hogy nem alkalmaztunk a szülői házban elrejtett videokamerát, hogy
tetten érhessük a tényleges viselkedésben, magatartásban bekövetkezett változásokat mint az attitűdváltozás bizonyítékát, de úgy érezzük, hogy a változás ténylegesen is bekövetkezett. A klubbéli szülő-gyermek interakciók legalábbis ezt támasztották alá.
Szülőcsoportunk működése – mivel nem a gyermek nevelésével kapcsolatos pedagógiai és pszichológiai ismeretek bővítésére irányult, nem az attitűd
kognitív elemének változtatását célozta meg, hanem a szimmetrikus kapcsolat, a toleráns és empátiás hangvétel és baráti légkör kialakítását – az érzelmi
azonosulást, az elfogadást és beépülést tette lehetővé. Ezzel az attitűd leglényegesebb komponensének, az affektív szférának a változását segítette elő.
Az affektív-kognitív konzisztencia, mely a csoport hatására bekövetkezett, a
viselkedés elmozdulását eredményezte.
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Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy az „önsegítő” szülőcsoport hozzájárult ahhoz,
–– hogy a szülők – merev (öröklött) kategóriáknak megfelelő – bánásmódja
rugalmasabbá, a gyermek életkorához, fejlettségi szintjéhez, egyszóval
személyiségéhez mérten adekvátabbá váljon;
–– hogy az előfeltevések, előítéletek helyett a konkrét helyzet és lehetőség
határozza meg a szülői reakciókat;
–– hogy saját szülői szerepüket is tudatosabban, involváltan éljék meg;
–– hogy a szülői szerep betöltéséhez szükséges önismeretük fejlődjön;
–– hogy a módszertani repertoárjuk gazdagodjon, és adekvátabb alkalmazást nyerjen a konkrét szituációkban.
Mindezek következtében a szülők jobban tudják segíteni gyermekük szocializációját, képességkibontakoztatását.
Az „önsegítő” szülőcsoport működtetésének nagy jelentőségű preventív,
s így mentálhigiénés szempontból is fontos hatása van. A családok korai életciklusaiban még nem alakulnak ki automatizmusok a gyermeknevelésben, s
a gyermeki személyiségben sem rögzülnek még a kevésbé sikeres szülői hatások. A tapasztalat szerint a csoport az „aktuál-konfliktusok” megoldásában
játssza a legnagyobb szerepet, s így a később kialakuló neurózisok prevenciójaként is funkcionál.
Az „intézmény” és a szülői ház kapcsolata akkor lesz igazán szimmetrikus,
ha a családok problémáiból indulunk ki, ha meghallgatjuk őket, s közösen
lépünk gyermekeink érdekében.
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4. fejezet

A közösségi részvétel és a helyi
közösség erősítése
A helyi társadalom integrálódása példaértékű Kerecsenden. Erről fest részletes
és hiteles képet ez a tanulmány. Hogyan alakult ki a Biztos Kezdet program
támogató környezete? A jó közösségi munka eszközrendszere és módszerei milyen együttműködést segítő munkaformákat alakítottak ki? A komplex kép elemei nagyon „beszédesek” és ígéretesek: a sajátos kerecsendi identitástól a helyi
erőforrások hasznosításán és a „megelőzés közösségi útjai”-n keresztül eljut a
település értékrendszerének, civil társadalmának és nyilvánossági fórumainak a
bemutatásáig. Mindezek alapján válik érthetővé és elfogadhatóvá az a közösségi
fejlesztési program és az az esélyegyenlőségi program, amely a Biztos Kezdet
program hátteréül és integrációs törekvéseinek segítőjéül is szolgál. (Maga a
tanulmány elkészítési módja is szép példája a közösségi cselekvésnek, az eredményes együttműködésnek: jegyzői, programvezetői, koordinátori, klubvezetői
és szülői munka is van a kerecsendi helyzetkép ábrázolásában.)
A tanulmányhoz kapcsolódó másik települési „bemutatkozás” egy komplex interjú keretén belül vázol fel újabb jó, helyi és egyedi szükségletekre épülő, dinamikusan működő megoldásokat.

Közösségi cselekvés, közösségi munka
a kerecsendi Biztos Kezdet programban
Hallgató Éva
A közösségi munka gyakorlata más szemléletű munkát igényel a szakemberek részéről a Biztos Kezdet programokban. A helyi társadalom integrálása
érdekében történt kerecsendi kezdeményezéseket példaértékűnek gondolom, ezért a közösségi munka eszközrendszerét és módszereit kerestem
Kerecsenden a Biztos Kezdet programot támogató önkormányzat képviselőjével, valamint a program munkatársaival készült interjúkban. Érdekelt,
hogy milyen előzménye, talaja volt a településen annak, hogy a programot
befogadták, milyen a program támogató környezete, hogy alakult az együtt-
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működés az önkormányzattal és az intézményekkel, és hogyan járult hozzá
a program a hátrányos helyzetben lévő családok elfogadásához, a különböző
lakossági csoportok közötti kapcsolatok alakításhoz, milyen együttműködést
segítő munkaformák jöttek létre a helyi társadalomban. Ezekre a kérdésekre
kerestük közösen a válaszokat Kiss Sándorral a település jegyzőjével, Koósné
Reha Valériával a program szakmai vezetőjével, Riczuné Angel Henriett koordinátorral, Fónagyné Nagy Éva klubvezetővel és Balogh Péterné szülővel.
Magyarországon a társadalmi részvétel, a társadalmi önszerveződés és
együttműködés szintje alacsony, a közösségi megnyilvánulások, kezdeményezések is bátorítást, szakmai támogatást igényelnek.
A közösségi munka a társadalmi integrációt elősegítő tevékenység, amely
hatékonyan képes fokozni a társadalom kezdeményező- és cselekvőképessé
gét, segíteni az intézményrendszerek átalakulási és újraalakulási folyamatait,
összehozni a társadalom különböző szereplőit és partnerségi kapcsolatokat
kiépíteni térségi és helyi társadalmi szinten, valamint képes fokozni a társadalom demokratikus önszerveződését.
A közösségi munka a kezdeményezésre helyezi a hangsúlyt, ezáltal felkeres és a közösségi cselekvésbe von olyanokat is, akik maguktól nem igényelnének semmiféle együttműködést, amelynek oka lehet a hátrányos helyzet,
kirekesztettség és/vagy önbizalomhiány stb. A közösségi munka olyan társadalmi problémák kezelésére is alkalmas, amelyeket egyedi esetekként nem,
vagy nem lehet eléggé hatékonyan lehet kezelni.
A közösségi munka kettős társadalmi funkcióval bír. Egyfelől a kirekesztett emberekre, másfelől a reformokra irányul, a döntéshozás, a jogalkotás
befolyásolására, s az alkalmazkodás mellett vagy helyett a változtatásra fekteti
a hangsúlyt, melyet az érdekeiket megfogalmazó és azokat a társadalmi nyilvánosságban artikuláló közösségek erejével kíván elérni. A közösségi munka
preventív jellegű, képes fokozni a közösségek megtartó erejét, képes erősíteni
és gyakorlattá szervezni az emberek közötti szolidaritást.
Alkalmas a közösségi munka továbbá arra, hogy a helyi közösségek azonosítsák saját társadalmi szükségleteiket és megszervezzék új intézményeiket
– önsegítő csoportok, érdek- és nyomásgyakorló csoportok, a civil társadalom
új intézményei stb.
A Biztos Kezdet program a helyi szükségleteken alapul, a közösségi cselekvés során az ebben közreműködő szakemberek és a szolgáltatást igénybe
vevő szülők rendszeres kommunikációja, részvétele segíti elő a különböző lakossági csoportok között a szolidaritás alakulását, mélyülését, megelőzheti a
konfliktusok kialakulását.
A települési Biztos Kezdet programok már a tervezési időszakban is építettek a helyi erőforrásokra, és alkalmazták a közösségi tervezés módszereit.
A programok képviselői valamennyi településen keresik annak a lehetőségét,
hogy kihasználják a „megelőzés közösségi útjait”. A programok tervezésében
4. fejezet • A közösségi részvétel és a helyi közösség erősítése
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részt vettek az intézmények képviselői, a 0-5 éves korú gyerekekkel foglalkozó
szakemberek, az önkormányzat képviselője és a helyben működő civil szervezetek. A megvalósítás alig több mint kétéves folyamatában azt tapasztaltuk,
hogy azokon a településeken teljesítették sikeresen a szakmai programban
vállalt feladatokat, ahol összehangolták a helyi erőforrásokat, építettek a helyi
intézményekre és az ezekben dolgozó szakemberek tudására, tapasztalataira.
Kialakították, és rendszeresen működtették azokat a munkaformákat, amelyek lehetőséget biztosítottak az együttműködésre, és partnernek tekintették
a szülőket a program tervezésének és megvalósításának folyamatában.

A település bemutatása
Kerecsend Heves megyében, egy kis völgyben fekszik Egertől néhány kilométerre, 2300 fős lakossággal, gyarapodó népességgel, infrastruktúrával viszonylag jól ellátott település. Ha a 3-as úton Gyöngyös felől közelítjük meg, szelíd
dombokat, szép házakat, virágos főutat látunk. A település fekvése önmagában is érték, de kiemelkedő a Berek erdő, ami természetvédelmi terület. Van
néhány szép középület a településen, szép az iskola előtti park és a temető
faragott kapuja. Helyi védelem alatt áll a Tájház és a templom épületegyüttese
a Nepomuki Szent János-szobrokkal.
Nagy forgalmú út vezet át a településen, ami egyrészt hátrányos a településen élők számára, másrészt előnyt is jelent a település nyitottsága a megyeszékhely és a közeli nagyobb városok megközelíthetősége miatt.
A település népessége folyamatosan növekszik, a növekedés nem a bevándorlásból, hanem a népesség gyarapodásából ered. Helyi sajátosság, hogy a
lakosság több mint egyharmada roma, ez az arány az iskolában, óvodában,
közoktatási intézményekben 80-90% körüli. A település – foglalkoztatási szempontból – hátrányos helyzetű, nagyon kevés a munkahely, magas a mun
kanélküliek száma, sokan élnek szociális támogatásból és magas a halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek száma. Kevés az ipari üzem, kevés a vállalkozás, a vállalkozói réteg meglehetősen gyenge, kevesen vannak, akik helyben
dolgoznak, ők alapvetően kisvállalkozók. A munkahellyel rendelkezők döntő
többsége eljár Egerbe, Füzesabonyba, de Gyöngyösön, Budapesten is dolgoznak néhányan.
Másfelől ezeket a hátrányokat, amelyek jellemzik a települést, sok tekintetben sikerült előnnyé változtatni, éltek azokkal a pályázati lehetőségekkel,
amelyeket a hátrányos helyzetű települések számára írtak ki. Ennek köszönhető az, hogy viszonylag szépek, újak, komfortosak a közintézmények és az
infrastruktúra is szinte teljes mértékben kiépült.
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A kerecsendi identitás
A helyi identitást erősíti, hogy elkészült Kerecsend monográfiája, felújították
a tájházat és helyi díjakat alapítottak, mint például a „Magyary Károly-díj”,
amelyet minden évben azoknak adnak át, akik sokat tettek a településért. A
romák között is van, aki a roma kultúrával foglalkozik, a roma hagyományokat ápolja. A „kerecsendi identitás” lényegét Kiss Sándor körjegyző úr foglalta össze a vele készült interjúban. Ő az identitást a következőképpen látja,
érzékeli. „Többféle identitás létezik a településen. Van az úgynevezett „régi
kerecsendi” identitás, az elődökre, ősökre visszatekintés. Kerecsend „virágos
Kerecsend” néven volt ismert, közismert és elismert. Van egy másik is – amit
szeretnék erősíteni –, ami a helyben elért eredményekre épül, mert sokan
vannak, akik büszkék arra, amit sikerült megvalósítani, és ez is erősíti a helyi
identitást. Van egy harmadik típusú is, ami a roma-magyar együttéléshez kapcsolódik. Nálunk azért nincsenek olyan nagy problémák, mert ezen a téren is
tudtunk valamit tenni. Amikor a romák és nem romák együtt vannak programokon, rendezvényeken, ez az identitás erősödik.”

Együttműködés, kapcsolatok
Az itt élő tősgyökeres kerecsendiek mindig nosztalgiával beszélnek a régmúltról, hogy akkor mennyivel jobb volt itt élni, mások voltak az emberi kapcsolatok, mennyivel többet törődtek az emberek a környezetükkel. Szerintük mára
ez megváltozott. Az emberek zárkózottak lettek, nem bíznak egymásban, a
régi jó, nyitott kapcsolatok megszűntek, és azt mondják, hogy „bezzeg a másik
településen sokkal jobb”. Másként látja a település jegyzője az emberek közötti kapcsolatok alakulását.
„Én, mint nem idevalósi, úgy látom, hogy az itt élő emberek igenis nyitottak, akarnak tenni a településükért, lehet velük együttműködni, fontosnak
tartják a település fejlődését. Az utóbbi időben, ahogy az egész országra,
itt is jellemző, hogy az emberek egy kicsit befelé fordultak, talán egy kicsit
visszább léptek a közéleti szerepléstől. Erősödtek azok az előítéletek, amelyek nem voltak jellemzőek a mi falunkra a roma lakosság vonatkozásában.
Sajnos, előfordultak az utóbbi időben olyan események, amelyek teret is
adtak ennek az előítéletesség-növekedésnek.”

A település közösségi értékrendszere
Vállalkozó szellemű a falu, folyamatos a fejlesztési programok tervezése és
megvalósítása, több programban gesztori feladatokat is vállalt a település. Az
itt dolgozó szakemberek közösségi értékként azonosítják az intézmények és a
szakemberek közötti partnerséget. „Itt lehet szakmai munkát végezni és szak4. fejezet • A közösségi részvétel és a helyi közösség erősítése
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mai sikereket elérni – említi a Biztos Kezdet program koordinátora. Az itt élő
emberek között is jellemző a tolerancia, az önzetlen segítés, a nyitottság. Nincs
széthúzás a településen romák és nem romák egy utcában élnek, „nem zárkóznak be az emberek, itt nyitott kerítések vannak” – foglalja össze a program
szakmai vezetője.

A helyi civil társadalom
Hosszú ideig az volt a jellemző a településre, hogy viszonylag nagy számban
dolgoztak és éltek itt olyan emberek, akik együtt tudtak működni, innovatívak
voltak. Emberileg és szakmailag is nagyon jó kapcsolatban álltak egymással.
Ez a kapcsolat a bizalmon és a hosszú távú együttműködésen alapult, és azt
eredményezte, hogy a hasonló adottságú települések közül Kerecsend jobb
eredményeket tudott elérni. 2006 után változott a helyzet, mert több olyan
ember kikerült a vezetésből, az intézmények éléről és a közéletből, akik ezeket a folyamatokat fejlesztették, erősítették. Új civil szervezetek jelentek meg
új törekvésekkel, eltérő érdekekkel, és ez nehezítette az együttműködést. Ma
már változott a helyzet, mert elkezdődött az együttműködés a civil szervezetek között, így van esély arra, hogy visszaálljon a korábbi alkotó légkör, ami
ezt a falut jellemezte.
A településen 1991-ben alakult meg elsőként a Kerecsendi Faluvédő Egyesület. A szervezet meghatározó a falu életében, sok közösségi programot szervez, közösségi kulturális tevékenységet folytat. A közelmúltban megszervezték a játszótér építését, temetői emlékparkot alakítottak ki, összegyűjtötték a
tájház gyűjteményét, és itt évről évre újabb és újabb kiállításokat rendeznek.
Az önkormányzat által létrehozott szervezet a Kerecsendi Fiatalok Továbbtanulásáért Közalapítvány, amely 1994-ben jött létre azzal a céllal, hogy a továbbtanuló gyermekeknek ösztöndíj-támogatást biztosítson. Az alapítvány
különféle rendezvényekkel, jótékonysági vacsoraestekkel, tévéműsorokkal
próbálja megnövelni bevételeit, tőkéjét, amely ma már több mint 1 millió forint. 2006-ban jött létre a Kerecsendi Lokálpatrióta Egyesület. Működik még
a településen a Kerecsendi Polgárőr Egyesület, roma szervezetek és egy alapítvány, amely céljául tűzte ki a római katolikus templom harangtornyának
felépítését.
Ezek a szervezetek általában néhány helyi lakos kezdeményezésére jöttek
létre, ma már többségükben népes tagsággal rendelkeznek, és folyamatosan
jelen vannak, meghatározóak a település életében.
Az együttműködés egyik legfontosabb eredménye a helyi civil kerekasztal
megalakulása – említi az interjúban Koósné Reha Valéria. Itt mindannyian ott
voltunk, akik egy-egy egység élén állunk, és akik civil szervezetekbe tömörülünk, szervezzük a helyi rendezvényeket, segítjük a közeledést, az együttműködést. Kerecsend ez évi programjait egyeztettük, amelyen részt vett
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valamennyi településünkön működő civil szervezet és az önkormányzatok
képviselői is. Megbeszéltük, hogy milyen ünnepek lesznek, ki mit vállal benne, és együtt nagyon jó dolgokat találtunk ki. Remélem, hogy ennek pozitív
lesz a hatása, és példamutató is, ha sikerül a terveinket megvalósítani ebben
az évben.

A helyi nyilvánosság fórumai
A hivatalos fórumokon kívül (falugyűlés, közmeghallgatás, képviselői fogadóórák) nagy figyelmet fordítanak a településen a helyi nyilvánosság fejlesztésére. 1992-ben hozták létre a helyi falutévét és 18 éve folyamatosan működik
a képújság. A helyi újság a rendszerváltás időszakában indult, majd később a
Kerecsendi Faluvédő Egyesület karolta fel, és az önkormányzattal összefogva
adják ki az újságot, amely kéthavonta jelenik meg. A helyi televízió műsorait
és az újságot is önkéntesek szerkesztik.
A Biztos Kezdet program munkatársai is élnek a helyi nyilvánosság fórumaival, rendszeresen jelenik meg tájékoztató a Heves Megyei Hírlapban, a
kerecsendi Képújságban, a helyi újságban, de a hirdetőtáblákon és a klubban
is hozzáférhető.

Közösségi fejlesztési programok a településen
Civil kezdeményezésre jött létre, de ma már nem működik a Kerecsend Községért Jóléti Szolgálat Alapítvány, amely egy országos hálózat tagja volt. Az
alapítvány a 8. osztályt be nem fejezett vagy befejezett, de tovább nem tanuló
gyerekek számára próbált meg hasznos, értelmes elfoglaltságot találni. Közel
egy évtizeden keresztül folyt ez a tevékenység, részben segítséget nyújtottak
ahhoz, hogy a 8. osztályt be nem fejezettek megszerezzék az általános iskolai
végzettséget, másrészt pedig alapfokú szakmai ismereteket oktattak, szakképző tanfolyamokat is szerveztek. A program eredménye az volt, hogy abban az
időtartamban, amíg ide jártak, hasznos tevékenységet végeztek és ismeretekre tettek szert a fiatalok. Miután a pályázati források kimerültek, az alapítvány
megszüntette a tevékenységét.
A ’90-es évek végén alakult meg a Kerecsendi Környezetvédelmi és Vidékfejlesztési Egyesület, amelyet a települési és a kisebbségi önkormányzat kezdeményezett. Ebben főként romák voltak, de nem romák is bekapcsolódtak a
munkájába. Az egyesület elsődleges célja az volt, hogy hátteret teremtsen egy
közhasznú társaságnak, amely stabilizált földtégla gyártását kezdte meg. Pályázati támogatással vásárolt gyártó gépsort és a rövid ideig tartó szakképzést
követően 6-8 embert alkalmazott erre a feladatra. Ez a termelőtevékenység
másfél-két évig tartott, mert nagy gondot jelentett, hogy nem tudták megoldani a termék piaci értékesítését, ami miatt hosszabb távon nem lehetett fönntartani a termelést.
4. fejezet • A közösségi részvétel és a helyi közösség erősítése
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Esélyegyenlőségi programok a településen
A kisebbségi önkormányzat 1994-ben alakult meg, és a kisebbségi kulturális és
közösségi élet szervezőjeként jelenik meg a településen. Az utóbbi időben nagyon sok kezdeményezésük van, rendezvényeket szerveznek és támogatják a
különböző társadalmi szervezetek tevékenységét.
A településen 2005–2006-ban valósították meg a roma integrációs modellprogramot, amely elsősorban a lakhatási problémák megoldásában segített. A
program keretében életveszélyes házakat és roma fiatalok számára úgynevezett „fecske lakásokat” újítottak föl. A lakásfelújítási program is segített abban,
hogy Kerecsenden nem telepszerű környezetben laknak a roma családok.
A roma integrációs modellprogram második lépcsőjében a Roma Oktatási
Alap támogatásával valósult meg a Tanoda kialakítása, Családi Napközi megnyitása és a Biztos Kezdet program indítása. A Tanoda célja a továbbtanuló diákok támogatása, beilleszkedésük elősegítése, a Családi Napközi a településen
hiányzó bölcsődét pótolja, a „Biztos Kezdet” klub pedig a 3 év alatti gyerekek
fejlesztését, a fiatal, krízishelyzetben lévő roma anyukák támogatását, a roma
és nem roma szülők együttműködését segítette; a program lehetővé tette,
hogy rendszeresen találkozzanak, megismerkedjenek egymással.
Az esélyegyenlőségi programok is hozzájárultak ahhoz, hogy a településen feszültségmentes a romák és nem romák viszonya. A településen élő,
elkötelezett szakemberek együttműködésének és az integrációs programok
eredményének is tekinthető, hogy az iskolában 100% a 8. osztályt végzett, továbbtanuló gyerekek száma. A Biztos Kezdet programban támogatják a roma
anyukákat, segítenek az önéletrajz megírásában, álláskeresésben, az internet
használatának elsajátításában. A program esélyt teremt a gyerekek fejlesztése
mellett a szülőknek is, hogy kapcsolatokat építsenek, hozzáférjenek információhoz a helyi eseményekről, foglalkoztatási lehetőségekről, hogy a programban dolgozó szakemberekkel együtt részt vállaljanak a program tervezésében
és megvalósításában.
A kerecsendi Biztos Kezdet program folytatta azokat az integrációs törekvéseket, amelyek fontos szerepet töltenek be az itt élő lakosok, romák és nem
romák együttélésének alakításában. A program feltételei és keretei, a célok
következetes megvalósítása, a széles körű együttműködés és partnerség fejlesztése esélyt teremt az integrált helyi társadalom megalapozására.

Jó gyakorlatok a Kerecsendi Biztos Kezdet programban
Együttműködés és partnerség a programban – szakmaközi team
Modellértékű a szakmaközi együttműködés, mert a program olyan szakembereket képes összefogni, akik korábban nem dolgoztak együtt. A rendszeres találkozási alkalmakon valamennyien részt vesznek, akik érintettek a 0-5
éves korú gyerekek fejlesztésében: a gyerekjóléti szolgálat munkatársa, szoci-
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ális ügyintéző, óvodapedagógus, tanító stb. A közös megbeszélések segítik az
információ áramlását, tudják, hogy kinek kell segítség, milyen eredmények
vannak. Támogatják egymás munkáját, jobban megismerik az adott szakma,
szakterület sajátos feladatait, esély van a megértésre és az egyeztetésre. „Belelátunk egymás szakmájába, ez erősíti az összetartozást és hatványozottan
segíti mindannyiunk munkáját, növeli az eredményességét” – összegzi az interjúban a program szakmai vezetője.
A szakmaközi team tagjai egy-egy intézmény képviselőjeként is jelen vannak, így a program számára erőforrást (szakmai, kapcsolati, infrastrukturális)
is jelentenek a település intézményei.
A közösségi munka másik fontos eleme a programban a település felé történő nyitás. A Biztos Kezdet klubba járó gyerekek óvodai szocializációját is
segíti, hogy rendszeresen részt vesznek az óvodai rendezvényeken. A generációk közötti együttműködést erősíti, hogy a klubba járó gyerekek és családok
ünnepek alkalmával ajándékkal és műsorral készülnek, amelyet az idősek
klubjában mutatnak be. A civil kerekasztalon történt egyeztetés eredménye
az a lehetőség, hogy a klubba járó gyerekek is közreműködnek a környezetvédelmi világnap települési szintű rendezvényein.

Közös rendezvények, programok
A szakmaközi team tagjai folyamatosan jelen vannak a klubban, részt vesznek a klubban szervezett tevékenységek megvalósításában és ebbe bevonják
a szülőket is. „Nagyon jó, hogy ki tudtam otthonról mozdulni, mert ha voltak
gondjaim, kérdéseim, akkor itt mindig találtam megfelelő szakembert, és a
szülőkkel is információt cseréltünk. Sokféle tevékenységre van lehetőség a
klubban, egyik hobbim a főzés, és itt havonta egy alkalommal közösen főzünk,
van internet-elérhetőség, hozzáférek információkhoz, tudunk varrógépen
varrni és ajándékokat, játékokat is készítünk a gyerekekkel együtt” – sorolta a
lehetőségeket az egyik szülő beszélgetésünk során.

A Biztos Kezdet program és az önkormányzat viszonya
A program hosszú távú fenntarthatósága érdekében kiemelten fontos az önkormányzat és a program képviselőinek az együttműködése. A településen a
Biztos Kezdet program indítása óta jó az együttműködés az önkormányzattal,
és az önkormányzat is elismeri az ebben dolgozó szakemberek elkötelezettségét, a szakmaközi együttműködés eredményeit, folyamatosan támogatja a
programot. „Az itt dolgozó szakemberek akkor is továbbvitték a programot,
amikor nem volt éppen pályázati támogatás, és a Biztos Kezdet klubnak hozadéka – ha nem is alapvető célja –, hogy olyan szakmaközi csoport jött létre,
ahol a különböző hivatások képviselői találkoznak és meg tudják osztani egymással a gondolataikat, gyarapodnak a másik területről szerzett ismeretekkel,
4. fejezet • A közösségi részvétel és a helyi közösség erősítése
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tudással. Azt gondolom, hogy ezeket az ismereteket jól tudják hasznosítani a
saját munkaterületeiken” – említi az interjúban Kiss Sándor, a település körjegyzője. Az önkormányzat is több alkalommal tűzte napirendre a Biztos Kezdet programot, a költségvetésbe is beépült a program finanszírozása, és megvalósítását a Kisebbségi Önkormányzat is folyamatosan támogatja.

Együttműködés a családokkal és a családok között
Sok olyan családot érnek el a településen a Biztos Kezdet program segítségével,
amelyeket egyébként más formában nem sikerül. „Van egy közoktatási, egy
helyi szociális rendszer, de ezek között a rendszerek között vannak olyanok,
akik elvesznek. A „Biztos Kezdet klub” az ő számukra jött létre elsősorban.
A klub színtere lesz a hátrányos és nem hátrányos helyzetű családok találkozójának és az integráció első lépése valahol itt van.” A klub keretet biztosít a
szülők közötti együttműködés kialakulásához, amiben nagy szerepe van az
itt dolgozó munkatársak személyiségének, elkötelezettségének, szemléletének és kapcsolatépítő, kapcsolatszervező készségének. Kerecsenden ezeket
a feladatokat Riczuné Angel Henriett, a program koordinátora és Fónagyné
Nagy Éva klubvezető látja el. Személyiségük meghatározó a szülőkkel való
kapcsolattartásban. Henriett, aki védőnőként is dolgozik a településen, elsősorban a program szervezéséért, működtetéséért, a klubba nem járó családok
bevonásáért és a szakemberekkel együtt a gyerekek fejlesztésért felelős. Éva
feladata a klubban folyó rendszeres együttes tevékenység (gyerekek és szülők
együttjátszása) biztosítása, a közösen tervezett programok megvalósítása, a
gyerekekkel és a szülőkkel való kapcsolattartás. A szülőkkel való kapcsolattartásnak nem alakult ki kerete, „inkább folyamatában működik”, rendszeresen
találkoznak a szülőkkel, és bevonják őket a program tervezésébe, megvalósításába is.
Többnyire olyan családok kerülnek a programba, akik az iskolába, óvodába
is rendszeresen hozzák a nagyobb gyerekeiket, tehát van igényük arra, hogy
közösségben legyenek, részt vegyenek programokon és segítséget is kérnek.
Azt, hogy milyen lehetőségek vannak és milyen esélyt teremt a Biztos Kezdet program a közösségi részvételre, a közös cselekvésre és a közösségi tanulásra, az eddigi működés tapasztalatai alapján Koósné Reha Valéria foglalja
össze:
„Éva, a klubvezető, olyan személy ebben a programban, aki tele van szeretettel, megértéssel, együttérzéssel, családias légkört tud teremteni. Ha belegondolunk abba, hogy életünkből mi hiányzik, én azt szoktam mondani,
hogy a család, a közösség összetartó ereje. Ezt hol kapja meg valaki manapság? Vannak közösségek, ahová el tudnak menni? Nem nagyon vannak,
és azok a kismamák, akik otthon vannak, erre az érzésre rátalálnak. Barátokat szereznek, vállalhatják saját magukat, és úgy fogadják el egymást,
amilyenek. Meg kell tanulni bemenni valahova, együttműködni, tolerálni
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a másikat, kommunikálni, kapcsolatot kezdeményezni, megtartani, összetartani, alkalmazkodni. Sok mindent megtanulnak itt a klubban, ami arra is
képessé teszi őket, hogy egy munkahelyre, önkormányzathoz be tudjanak
menni. Amit a gyerekkel teszünk az iskolai érettség érdekében, azt a szülő
a társadalmi érettsége érdekében teszi meg. Ha megnézzük a folyamatot,
az intézmények között ez az a hely – a Biztos Kezdet klub –, ahol a legtöbbet tudunk foglalkozni a szülővel.”
A szülők beleszólhatnak a program tervezésébe, és bele is szólnak. A kö
zelmúltban készült szükségletfelmérés rámutatott arra, hogy folyamatosan
vetődnek fel új igények, amit a klubba járó szülők szeretnének. „Megdöbbentünk egy kicsit a felmérésen, de nagy segítség is volt, mert segít a programok
szervezésében és fejlesztésében. Nem gondoltuk volna, hogy olyan sokan
szeretnének számítógépes tanfolyamon részt venni, és kérnék, hogy ez idő
alatt a gyerekük felügyeletét oldjuk meg. Ők ezt vállalnák, és meg is fogjuk
szervezni.”
A programban résztvevő családok számára a helyi közösségi életben való
részvétel esélyét is biztosítja a klub, „összehozza a családokat, együtt mennek
el rendezvényekre, falunapon találkoznak, kialakulnak a családi barátságok.
Ezek biztos, hogy nem jöttek volna létre a klub nélkül, tér és hely hiányában.
Nagyon sok szülő maga is fejlődött ebben a programban, a saját gyerekéhez
való viszonyában, nevelési módszereiben.”
Ezek a kapcsolatok itt alakulnak, beszélgetések történnek. Megerősödnek
ezekben a kapcsolatokban, bátrabbak lesznek, tudnak kezdeményezni, a gyerekek és a szülők is át tudnak lépni egy küszöböt, beszélgetnek, megismerik
egymást. Ahhoz is idő kell, hogy kezdeményezzenek, elmondják az ötleteiket.
A klub nyitott intézmény, de itt is vannak normák, amelyet be kell tartani – mit
szabad, mit mondhatok, hogyan ítélnek ott meg engem. Amíg ezt nem élik
meg, addig nem tanulják meg, tehát a közösségi tanulás is itt történik.
„Volt olyan szülő, akinek szokatlan volt, hogy míg az óvodában csak a gyerek van jelen, addig itt a szülő is, és az ő jelenlétében a kezdetekben nem
tudott hogy viszonyulni a gyerekekhez. Míg nekünk természetes, nekik
még szokni kell. Sok esetben látható, amikor egy új család jön a klubba,
hogy a gyerek rövid idő alatt feltalálja magát, míg az anyuka csak ül, figyel, majd belevonódik a programba, de a következő alkalommal már ő is
másképp áll a dolgokhoz. Már érzi, hogy, itt tényleg csinálhatja a dolgokat,
hogy segíteni akarunk neki, figyelembe vesszük, hogy mit szeretne. Meg
kell szokni a légkört, magát a közösségi élményt.”

A szülők önkéntes tevékenységének lehetőségei a klubban
A szülők közül többen vállalnak önkéntes munkát a klubban, segítenek a programok előkészítésében, de vállalnak gyermekfelügyeletet, vagy mint ahogy az
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egyik klubba járó szülő is megemlíti, hogy sok mindenhez ért, és szívesen
megtanítaná másoknak is például a papírmunkákat, főzést, varrást, de vállalja
azt is, hogy rendszeresen mesét olvas a gyerekeknek vagy diafilmeket szeretne vetíteni a közeljövőben. A programban keresik az önkéntes tevékenységek
bővítésének a lehetőségeit, az is a hosszabb távú feladatok közé tartozik, hogy
közösen alakítsák ki az önkéntesek bevonásának kereteit.

A program további fejlesztésének esélyei, lehetőségei
A közelmúltban európai uniós forrásokra nyújtottak be pályázatot. Ha sikeres lesz a pályázat, lehetőség adódik a program megújítására, fejlesztésére.
Figyelembe veszik a fejlesztésnél a pályázat benyújtása előtt készült szükségletfelmérést, amely a szülők igényeit, kéréseit is tartalmazza. Fontos eleme
a fejlesztésnek a szülők munkába állásának támogatása, amely új elemként
jelenik meg a programban.
A korábbi pályázati program forrásaiból megvalósuló játszótér jó lehetőséget biztosít közös szabadidős tevékenységek szervezésére. Teret ad a programba járó gyerekek sokoldalú mozgásfejlesztésére, valamint a szülők és
gyermekeik együttes nyári játszófoglalkozásaira.
A település közösségi életében a meglévő keretek, szervezetek megerősítését tartják fontosnak, jó kezdeményezések történtek az elmúlt időszakban
a szervezetek és intézmények együttműködése érdekében, fontosnak tartják,
hogy a régi és új szervezetek megtalálják a közös hangot, és ugyanolyan bizalommal dolgozzanak együtt, mint korábban. Az emberek és a szervezetek
közötti bizalom visszaállítása az egyik legfontosabb feladat a településen, és
ebben nagy szerepe van a Biztos Kezdet programnak is.
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„Mi klubosok vagyunk, nem lesz gond
a gyerekkel…”
A helyi közösség és a Biztos Kezdet Programban
részt vevő családok kapcsolata Katymáron
Kérdező: Dió Zoltán
Válaszadó:
Zélityné Vas Andrea alpolgármester, programkoordinátor,
Balázsics Lászlóné klubvezető
Katymár Bács-Kiskun megyében, Bajától délkeleti irányban a szerb határ mellett fekszik, az észak-bácskai löszhát és a Duna–Tisza közi homokbuckák találkozásánál. A valaha jómódú bácskai település 2005-ben indította el az önkormányzat irányítása alatt álló Biztos Kezdet programját. A szépen kialakított, jól
felszerelt klub egy nemrégiben felújított, az idősek klubját is magában foglaló,
közösségi célokat szolgáló épületben kapott helyet. A program működtetéséért összeszokott stáb felel, akik jó kapcsolatot építettek ki a település legtöbb
intézményével.
A 2009. április 1-jén Katymáron felvett interjú azokat a törekvéseket és
eredményeket próbálja feltárni, melyek segítségével kimutathatóvá vált a
programban részt vevő családok, különösen a leghátrányosabb helyzetű szülők és gyermekeik sikeresebb integrációja a helyi közösségbe.
Az interjú felvételénél Zélityné Vas Andrea, a Biztos Kezdet Klub programkoordinátora – aki óvodapedagógus és 2006 októbere óta Katymár Község
alpolgármestere – mellett a klub vezetője, Balázsics Lászlóné volt jelen. A klub
közösségi integrációt segítő szerepéről külön interjú készült hat anyukával
mint a programban részt vevő családok képviselőivel.
–– Mi a legjellemzőbb Katymárra? Kik élnek itt, és milyen körülmények között?
–– Zélityné Vas Andrea (Z. V. A.) – A község egy jelenleg 2438 fős kis település,
amiről legelőbb azt kell tudni, hogy négy nemzetiség képviselői lakják. A
magyarokon kívül régóta élnek itt németek, horvát anyanyelvű bunyevácok és 2000 óta betelepült romákkal színesült a község lakossága.
Talán ez a sokszínűség a legjellemzőbb a falura. A környékünkön szinte
mindenhol élnek bunyevácok, horvátok és németek, viszont Katymáron
legélőbbek a népcsoportok hagyományai.
A 33 leghátrányosabb helyzetű, komplex programmal támogatott kistérségek egyikébe tartozunk. Bár hagyományosan még mindig mezőgazdasági
jellegű település, sajnos az önkormányzat a legnagyobb munkáltató. Van
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óvodánk, iskolánk, orvosi rendelőnk, de más munkahely nagyon kevés
van. Ez a környék többi kisközségére is jellemző.
Sajnos csökken a lakosok száma. Talán az utóbbi időben nem olyan mértékben vándorolnak el a helyi fiatalok, mint a ’80-as, ’90-es években, de azért folyamatos a népességcsökkenés. Sok az idős ember és egyre kevesebb gyerek
születik. Az általános iskolába kb. 200, az óvodába 78 gyerek jár. Sokan iskolába is 30 kilométerre, Bajára járnak. Négy évvel ezelőtt kezdett csökkenni
érezhetően a gyereklétszám, akkor megszüntettünk egy óvodai csoportot,
de két éve is volt egy mélypont, ami után összességében egy csoportnyi
gyerekkel ismét kevesebb van. Bár folyamatos a bevándorlás, az érkezők
munkahely hiányában nem minden esetben maradnak itt.
–– Az itt maradó fiatalok mire számítanak, miből élnek?
–– Z. V. A. – Helyi gazdaságról nem nagyon beszélhetünk, bár van néhány
üzlet és vállalkozás. Az ÁFÉSZ bolton kívül van négy élelmiszerüzlet. Ruhát, műszaki cikket helyben nem lehet vásárolni, de jó a közlekedés, és sok
embernek van autója, így sokan Bajára járnak vásárolni.
A munkával rendelkező katymáriak egy része a helyi mezőgazdaságból
él, a többieket az önkormányzat alkalmazza, de sokan vannak, akik Bácsalmásra, de még inkább Bajára járnak át dolgozni. A reggeli és a délutáni
időszakban viszonylag jó a tömegközlekedés, bár a vasút már megszűnt.
Az utolsó busz 10.20-kor indul Bajáról. Az önkormányzat megpróbálta elérni, hogy a Bácsi Volán sűrítse a járatokat, de nem jártunk sikerrel.
Régen a nagyállat tartás volt jellemző a településre, de ma már alig van
tenyésztő. Lakossági kezdeményezésre egy sertésfelvásárló szövetkezet
szerveződött 2001-ben. Egy magánvállalkozó sertéstelepet működtet 10001500 sertéssel, és a téesznek van még egy állattenyésztő telepe (szarvasmarha, sertés). Ennek keretében foglalkoztat a Mezőgazdasági Zrt. Körülbelül
90 embert, de mostanában ott is leépítések vannak. Egy autószerelő egyéni
vállalkozó dolgozik a településen, ő már nem foglalkoztat dolgozókat.
–– Milyen szociális, kulturális, közösségi szolgáltatások érhetők el helyben?
–– Z. V. A. – Van családsegítő és gyerekjóléti szolgálat, idősek bentlakásos
otthona. Az idősek nappali intézménye most van engedélyeztetés alatt.
A Biztos Kezdet Klub is elérhető szolgáltatás mint szociális és közösségi
program. Az egészségügyben védőnői szolgálat, gyerekorvos és házi orvos működik.
Van könyvtárunk, valamint egy jelenleg nem működő kultúrház, aminek
működtetésére nyertes pályázatunk van, de a következő kör most jön
majd.
A rászoruló és motivált lakosokat földprogrammal próbáljuk segíteni. Korábban a zöldséget, gyümölcsöt az emberek nagy része megtermelte magának, de erről már leszoktak. A földprogramban ezt szeretnénk újra elterjeszteni a házi veteményezés és az állattartás feltételeinek támogatásával.
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Idén bővítettük a bevontak körét. Eddig 17 család volt támogatott, most 30
család került be. A palántákon kívül előnevelt csirkét, kacsát és malacot
kapnak. Ez sokkal nagyobb segítség, mint a segély, mert ha megtermeli magának a zöldségfélét, a húst, tojást, biztosabb, hogy enni tud adni a gyerekének. Katymáron nagy az átlagos kertméret. 400-500 négyszögöl a házzal
együtt, anélkül 300. Van olyan család, amelyik két kertet, a szomszédét is
műveli. A tavalyi évben nagyon nagy sikere volt ennek, s ezért is bővítettük
a létszámot. Keressük a fejlesztés lehetőségét is, most fóliaházban gondolkodtunk.
A katymári Biztos Kezdet Program különlegessége, hogy nagy az átfedés
a klubos és a földprogramos családok között. A rendszeresen klubba járók
mind benne vannak a földprogramban is. Aki panaszkodott, azt meggyőztem, hogy próbálja meg, s mikor megismerte a programot, és sikerült neki,
örült, hogy bekerült.
A településen a munkanélküliség aránya 62%, a rendszeres szociális segélyezett 117 fő, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül 128 fő.
Számukra a közfoglalkoztatás jelenthet átmeneti megoldást. Talán az „Út a
munkához” programba sikerül 30 embert bevonni. Őket az önkormányzat
műhelyében foglalkoztatnánk, faluszépítésre, karbantartási munkálatokra.
Most az is fölmerült igényként, hogy őrző-védő munkára is szükség lenne,
hogy a játszótereket, köztereket senki ne tegye tönkre.
–– Milyen a helyi közösségi élet? Szervezettek, aktívak a civil szervezetek?
–– Z. V. A. – Azt mondhatom, hogy élénk és egyre élénkülőbb a közösségi
élet. Nagyon színes a palettánk mind nemzetiségi téren, mind az oktatás
terén. Civil szervezetként bejegyzett vadász- és horgásztársaságunk van.
Ez utóbbi nagyon nagy, 150 lakos tartozik ebbe a körbe. Igyekeznek a gyerekeket is bevonni – gyerekversenyeket szerveznek. Családi programok
szervezésébe szeretnénk őket bevonni. A horvát és német nemzetiségi önkormányzat mellett bejegyzett szervezetként működik a Bunyevác Kulturális Egyesület. De van klubja a németeknek és a nyugdíjasoknak is.
Van egy kórusuk, amelyben óvónők, tanítónők és idős asszonyok a tagok.
Az óvodával, az iskolával és a Biztos Kezdet klubbal folyamatosan tartják a
kapcsolatot, és nagyon örülnek, ha hívják őket, számítanak rájuk.
–– Balázsics Lászlóné (B. L.) – A településen erősek a nemzetiségi hagyományok. Bár a németek nagy részét a világháború után kitelepítették, egyre
nagyobb „divat”, hogy az idősebbek visszajönnek Németországból, és itt
vásárolnak házat. Van, aki végleg letelepszik, mások kétlaki életet élnek.
–– Z. V. A. – Két évvel ezelőtt ismét fölvettük a kapcsolatot a német testvérvárosunkkal. Tavaly mi voltunk Németországban, most nyáron várjuk őket
vissza. Szerbia felé is igyekszünk ismerkedni, Tavankúttal két éve vettük
föl a kapcsolatot. A múlt héten nyílt egy kiállítás az önkormányzat díszter-
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mében, ahol egy régi katymári bunyevác festő képeit, illetve szalmaképeket állítunk ki.
–– B. L. – Legélénkebben a bunyevác hagyományok élnek Katymáron. Májusban van a horvát pünkösd, amikor 5–8. osztályos lányok járják körbe a
falut népviseletben, mindenhol énekelnek, tojást kapnak. Ez a krajica, ami
ma is élő hagyomány. Az iskolának és néhány gyereknek saját ruhája van.
Ennek záró ünnepe pünkösd másnapján van, amikor a horvát kisebbségi
önkormányzat is megrendezi a templomi kórusok találkozóját. Ez horvát
nyelvű, és a környező településeket szoktuk meghívni. Néha a Vajdaságból is van csoportunk.
December második vasárnapján közösen ünnepeljük az anyákat és az apákat, ez a materica, otca. Ezt az ünnepet összevonjuk a Petres Iván emléknappal, aki plébános és író volt, Katymár szülötte. Sokat tett azért, hogy
a bunyevác emberek megőrizzék a nyelvüket. Színdarabokat írt, amit
Katymáron betanítottak, és buzdította az embereket, hogy ne felejtsék el
a nyelvüket.
Van még egy nyári aratóünnepség, a duzijanca. Ezeken a rendezvényeken
népviseletben vonulnak föl kicsik és nagyok. A farsangi időszakban van
a bunyevác bál, a préló (fonó), ahol az óvodások is népviseletben táncolnak. A svábok a téli időszakban sváb bált, nyáron utcabált rendeznek. A
Márton-napi felvonulás is a németekhez kötődik. Ezt az oktatási intézményekkel közösen szervezik. Az óvodánál kezdődik a felvonulás, majd az
iskolába megyünk, ahol vendéglátás is van (forralt bor, tea, zsíros kenyér),
és a templomban fejezzük be. Madarassal közösen van egy harmonika-zenekarunk, ők szinte mindenhol ott vannak, és nagyon sok díjat elnyertek
már.
–– Van-e különleges természeti vagy építészeti értéke a településnek?
–– Van egy védett löszfal, két horgásztó, az egyik a falu központjában, ahol
régen a Latinovics kastély állt. A falu határában áll a Vodica kápolna, ami
egy többéves felújításon van túl, és 2006. októberében adták át. A katymári
és a horvát kisebbségi önkormányzat összefogásának az eredménye, hogy
ez megépülhetett.
–– Hogyan él egymás mellett a falu négy nemzetisége?
–– Z. V. A. – Jó kapcsolatban vannak. Az önkormányzat a községi rendezvényeken igyekszik összefogni ezt a négy népcsoportot. Szinte minden
rendezvényünk három nyelvű, talán a roma az, ami háttérbe szorul. Nem
azért, mert ki akarjuk őket szorítani, sőt azon vagyunk, hogy mindenképpen kapcsolódjanak be a falu életébe. Inkább az a gond, hogy a roma népesség vegyes, közösségük lazább, közöttük a hagyományápolás egy kicsit
gyengébb. Már vannak azonban kezdeményezések az ő összefogásukra,
támogatásukra is.
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Etnikai alapú konfliktus nem volt még a településen. Éppen két-három
hete volt egy találkozó, ahol a roma közösséget az önkormányzat, illetve a kistérség rendőrkapitányságai összehívták egy találkozóra. Ennek
a fórumnak az országban kialakult helyzet, a roma–magyar ellentét volt
a témája, amit a média is felerősít. Tőlünk nagyon jó szájízzel távoztak a
vendégek, mert azt szűrték le, hogy nálunk nincsenek olyan nagy problémák. Persze vannak személyes sérelmek mindkét oldalról, de ezt tudjuk
úgy kezelni, hogy nem fajulnak el a dolgok. Arra nagyon büszke vagyok,
hogy a cigányok részéről több család hangsúlyozta, hogy az önkormányzat
nagyon sokat segít beilleszkedésükben. Ezek között felsorolták, hogy földprogrammal támogatjuk őket, valamint említették a Biztos Kezdet klubot,
ahol szívesen látják őket, elmondhatják gondjaikat, bajaikat, tehát látják a
segítő szándékot.
Tehát azt is lehet mondani, hogy a Biztos Kezdet klub segít integrálni a
roma közösséget. Én ennek azért örültem nagyon, mert ezt az ő szájukból
hallottam. Volt egy fiatalember, aki személyes problémáit kezdte sorolni,
de az egyik roma hölgy a védelmébe vett engem és a programokat. A bajai
roma vezető tátott szájjal figyelt és nagyon örült, hogy itt nincs meg az a
probléma, ami az ország többi részére mostanában jellemző. Megígérte,
hogy támogatni fogja a helyi kisebbségi önkormányzat megalakulását.
–– Mit lehet tudni a helyiek közérzetéről? Hogyan értesül az önkormányzat a lakosok
problémáiról?
–– Z. V. A. – A választások óta nagyon nagy anyagi fejlődésen is átment a
község és most kíváncsian várják a változásokat. 2006-ban a falu vezetésének 70%-a lecserélődött. Az előző vezetésnek 15-16 éves tapasztalata volt,
de talán egy picit belefáradt már a feladatokba, és a falu is frissítésre vágyott. Most még várakoznak az emberek, várják, hogy az ígért változások
megvalósulnak-e. Januárban volt falugyűlés, amikor a polgármester úr elmondta, hogy milyen pályázatok futnak, milyen eredményeink vannak.
Mindenről beszélt, ami az embereket érdekelte, és úgy gondolom, hogy
látható volt az elégedettség. Úgy gondolom, hogy nagy fejlődésen ment át
a falu az utóbbi két és fél évben. Ez igaz az oktatásra is, de anyagiakban is
gyarapodott és szépült is a falu.
Ezen kívül lehetősége van mindenkinek bármikor elmondani a véleményét. A polgármester úr nyitott a kérdésekre, problémákra. Nagyon sokszor az utcán – ez egy kis falura jellemző – beszéljük meg a gondjaikat.
Tudják, hogy melyik terület kihez tartozik. Kisközség vagyunk, mindenki
ismer mindenkit. Az új lakosok, akik még most is folyamatosan költöznek
a községbe talán még nem, de a családsegítőn és a védőnői szolgálaton
keresztül ők is gyorsan bekerülnek a körforgásba. Van egy kistérségi tévé,
ami most nagy szenzáció. Itt látják a testületi üléseket, innen is tudnak tájékozódni. A Biztos Kezdet programmal kapcsolatban is megállított az egyik
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néni másnap, hogy látott a tévében. Elmondta, hogy milyen jónak tartja,
az anyukákat elküldtük tanulni a számítástechnikai tanfolyamra. Nem
mindent értett meg belőle, de kíváncsi volt és kérdezgetett. A helyi újság
(Önkormányzati Hírmondó) alkalomszerűen, negyed-, félévente, nagyobb
rendezvények, események előtt jelenik meg. Van honlapunk, aminek a fórumára lehet írni. A falugyűlés és a rendezvények is előbb-utóbb átcsapnak
egy ilyen fórumba. A Biztos Kezdet programra különösen jellemző, hogy
rendszeresek ezek a megbeszélések, találkozók.
–– Mit mondanak az emberek, mi a legnagyobb probléma a településen?
–– Z. V. A. – A munkanélküliség, aminek oka, hogy nincs munkaadó, munkahely. Ezen változtatnának, ha lehetne, de nem csak rajtuk múlik. Az emberek tenniakarásával, hozzáállásával nincs baj, de a pénzhiány, az anyagi
jellegű szociális problémák megkeserítik a mindennapjaikat.
Gond még a rendszeres vándorlás. Vannak olyan családok, akik 2-3 hónapig itt élnek, majd elmennek, és egy év múlva visszajönnek. Velük azért
vagyunk nagy bajban, mert igazából nem tudjuk őket támogatni. Ezen kívül nem tudnak beilleszkedni az erős hagyományokkal rendelkező helyi
közösségbe.
–– Segíthet ezen a Biztos Kezdet klub?
–– Z. V. A. – A program a helyi közösségi életet kifejezetten színesíti. A klubra
is jellemző az, ami az óvodában már működik. A szülők között kialakulnak barátságok, a családok összejárnak, megbeszélik gondjaikat, bajaikat.
Kikapcsolódási lehetőség ez azoknak az anyukáknak, akik úgymond „három évre be vannak zárva a gyerekkel”. Itt ismerkedhetnek, egy picit megszabadulhatnak a gondoktól. Ez nálunk jól működik. Katymáron a Biztos
Kezdet program a közösségi integráció egy útja. A szülők a klubon kialakult kapcsolataikon keresztül tudnak más közösségekhez is kötődni.
A partnerintézményekkel nagyon jó az együttműködés, érzik, hogy szükség van a Biztos Kezdet programra. Az óvodában addig nem is értették
mire való ez a program, amíg nem kaptak olyan gyereket, aki klubos volt.
Később belátták, hogy nemcsak a gyerekkel, hanem a szülővel is könnyebb
az együttműködés. A szülő már beilleszkedett egy közösségbe, sokkal kezdeményezőbb, együttműködőbb és nyíltabb lesz az óvónővel szemben.
Megszokták, hogy a klubban elmondhatnak bármit, gondjaikat, bajaikat.
Az óvónők visszajelzik, hogy a szülők feléjük is nyíltabbak, nincs az a nagy
távolság, ami pár éve még jellemző volt.
Jellemző példa, hogy az egyik óvónő, aki nem helyi, és nem is régóta dolgozik itt, kicsit föl volt háborodva, mert az egyik anyuka nem akarta 10 órakor
hazavinni a gyereket beszoktatási időszak alatt. Az anyuka azzal nyugtatta
meg: „Mi klubosok vagyunk, oda jártunk, nem lesz gond a gyerekkel.”
Valóban az a jellemző a „klubos” gyerekeinkre, hogy minden probléma
nélkül illeszkednek be az oviba, sokkal talpraesettebbek, és a szülők is lát-
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ják ezt. Az óvodában, a szülői értekezleten átadják egymásnak a tapasztalataikat, ajánlják a többieknek a klubot.
A védőnővel és a családsegítővel is mindennapos az együttműködés. Az
általános iskolával közös programot szerveztünk az Egészség Hét alkalmával. Az idősek klubjának tagjait arra kértük, hogy adjanak tanácsokat,
mondjanak recepteket a fiatal anyukáknak. Eleinte nehezen akarták a kölcsön adni konyhát, de azóta már voltak közös főzések is.
–– A szülők javaslatai beépülnek a klub működésének tervezésébe?
–– Z. V. A. – Rendszeres időközönként ötletbörzéket szoktunk tartani, amin
a családsegítő, a védőnő és a szülők szoktak részt venni. A nyugdíjasoknál
szoktunk összejönni, az általuk kölcsönadott teremben. Fontos a véleményük, amikor pályázatot írunk – mire van szükség, mit csináljunk. Nagyobb rendezvények, falunapok előtt is bevonjuk őket a munkába.
A továbbtanulással kapcsolatban éppen a roma családok részéről jött a
javaslat, hogy szeretnék befejezni a nyolc általánost. Most tárgyalunk az
iskolával, illetve a munkaügyi központtal ebben az ügyben. A legutóbbi
pályázati ciklusban nyert számítógépeket a szülőknek szervezett számítástechnikai tanfolyamon használtuk. Ebben az általános iskola is partner
volt, nemcsak tanárt, oktatót adott, hanem használhattuk a számítástechnikai termét is, ahol minden szülőnek volt gépe.
–– B. L. – Én októberben kerültem ide, akkor már működött a klub. Hétfőtől péntekig mindennap nyitva van. Hétfőn és csütörtökön 7.30–12.30-ig,
kedden és pénteken 8.00 – 12.00-ig. Szerdán 12.30–16.30-ig azért van délután nyitva, hogy azok a gyerekek is be tudjanak jönni, akik már óvodába
járnak. Ez is a szülők igénye volt.
A katymári Biztos Kezdet programba bevont családok képviselőivel készített interjúk alapján a résztvevők véleményén keresztül is megismerhető a
klub szerepe a közösségi integrációban.
–– Mi az, amit fontosnak tartanak elmondani Katymárról? Milyen előnyei, hátrányai
vannak a településnek?
–– Szeretünk itt lakni, azok is, akik itt születtek, és azok is, akik máshonnan
költöztek ide. Jobban tudunk itt találkozni, beszélgetni, amit a városban
nem biztos, hogy meg tudnánk tenni. Az emberek barátságosak, befogadják a roma embereket is, ismeretlenek is köszönnek egymásnak.
Nagy gond, hogy nincs munkalehetőség. Baja van a legközelebb, de ahhoz
messze, hogy ha dolgozni mennénk, az útiköltséget nem állnák. Többgyerekes szülőt amúgy sem alkalmaznának, mert a gyerek bármikor megbetegedhet. Az is probléma a faluban, hogy nincs játszóterünk.
–– A klubon kívül más közösségbe, csoportba is járnak?
–– Igen, az óvodába, iskolába bejárunk a gyerekekkel, ott is nagyon jó a közösség.
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–– A lakosságon belül vannak-e konfliktusok?
–– Nem jellemző. Gond az mindenhol akad, de az erőszakig nem megy el
sosem. Amit más helyeken művelnek a romákkal, ahhoz hozzá sem lehet
hasonlítani. A klubban senki nem nézi, hogy ki a roma, ki nem. Itt cigányként is elfogadják az embereket. Katymáron nagyon sok alkoholista van,
főleg ebből adódnak az emberek között a konfliktusok.
–– Hogyan kerültek a klubba, és miért járnak ide rendszeresen?
–– „A klub vezetője szólt, hogy indul ez a program, és a faluban is több helyen
ki volt plakátolva. Volt olyan, aki olyan helyről költözött ide, ahol már járt
hasonló klubba, neki nagyon hiányzott ez a lehetőség.”
„Mikor elindult a klub, a nagyobbik lányommal elkezdtünk járni, majd
hoztam a kisebbet is. Nemrég született a harmadik gyerekem, ezért egy
ideig nem tudtam jönni, de most már rendszeresen itt vagyunk a három
gyerekkel.”
„A gyerekeken jól látszik a változás, amit a klubnak köszönhetnek. Megtanulnak egymással játszani, közösségben vannak. Otthon is egészen másképp beszélnek, sok jó ragad rájuk. Az én gyerekem itt lett szobatiszta,
és már szépen beszélt kétévesen. Itt a szülők egymástól is sokat tanulnak.
Nemrég sütöttünk együtt pogácsát.”
„A klubban figyelembe veszik, ha van valamilyen javaslatunk. Sokat tesznek azért, hogy a szülő el tudjon menni, ha valami dolga van. Azért csináltak két »műszakot «, hogy ha pl. az iskolában volt nyílt nap van, akkor
a szülők el tudjanak menni. Amikor a számítástechnikai tanfolyamra jártunk, akkor is vigyáztak a gyerekekre.”
„A klubon kívüli rendezvényekre is együtt járunk. Ilyen volt a számítástechnikai tanfolyam, a babamasszázs, és most lesz majd a gyerekeknek
gyógytorna.”
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5. fejezet

Hatások, eredmények
Az elmúlt évek egyik legnagyobb szakmai felismerése a program működtetésében érintett szakemberek körében az volt, hogy – noha a fókuszban a gyerekek
és családjaik állnak – a helyi Biztos Kezdet klubok érdemleges hatással voltak a
települések foglalkoztatási lehetőségeire is. S ez a jótékony hatás ráadásul épp ott
jelent meg a legszembetűnőbben, ahol erre a leginkább szükség volt: az inaktív
nők körében. Szinte minden második program hatókörében volt egy kismama,
egy gyesen, gyeden lévő szakember, akinek az életébe a programba való bekapcsolódás visszahozta az értelmes célokért folytatott tevékenység, a rendszeres
elfoglaltság lehetőségét, a munka világába való ismételt bekapcsolódás esélyét.

Munkaerő-piaci hozzáférés
támogatása…
Eszik Zoltán
A jelentős érdeklődés mellett lezajlott képzések, a szakmai műhelymunkaalkalmak, amelyek a klubok vezetőinek, munkatársainak találkozásait jelentették, a különféle workshopok bizonyítják, hogy a gyerekek életesélyeinek
növelésében az első lépés a szülők munkaerő-piaci helyzetének rendezése,
annak az állapotnak az elérése, mely legalább egy – rendszeres jövedelmet
biztosító – kereső „védelmébe” helyezi őket.
A programok három jellegzetes – egymást kiegészítő – szinten fejthetik ki
munkaerő-piaci ösztönző hatásukat:
1. a gyerekek szüleinek hatékony álláskeresési technikák átadásával, az
álláskeresés támogatásával,
2. a munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés megkönnyítésével,
3. foglalkoztatási lehetőségek generálásával.
Az alábbiakban a képzések tapasztalatai, a korábban megküldött jelentések feldolgozása, a programirányítókkal és munkatársakkal folytatott interjúk
alapján ezt a három szintet járjuk körül, s hozzáférést biztosítunk azokhoz a
forrásokhoz, eszközökhöz, amelyeket a legaktívabb programok használnak.
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Az álláskeresés támogatása
A programok jelentős részében a szakemberek felismerték, és a magukévá
tették, hogy az álláskeresés hatékonysága jelentősen növelhető a helyes technikák alkalmazásával. Átlagosan tíz hónap alatt helyezkednek el az emberek,
ezt az időszakot segíthetik a Biztos Kezdet klub dolgozói, önkéntesei különféle eszközökkel, útmutatással, és pszichoszociális támogatással. A megfelelő
munkakeresési motiváltság mellett fontos a kitartóan végzett célzott munkaadói megkeresés, helyes módszerek használata. A szőnyeg mellett ülő segítők,
klubvezetők, önkéntes segítők sokat tehetnek ennek a folyamatnak a támogatására, ellenőrzésére. Megfelelő felkészítést követően kompetens partnerként
állhatnak a klienseik mellé, átsegítve őket mindazokon a buktatókon, nehézségeken, amelyek természetes velejárói ennek a kihívásokkal teli időszaknak.
Nem csak az egyén helyzetétől, pszichológiai jellemzőitől függ, hogy hogyan éli meg az állás elvesztését. A munkanélküliség átélésének szociális értelmezése szerint azok a társadalmi mechanizmusok, amelyek magyarázzák,
illetve kezelni próbálják a tömeges munkanélküliséget, döntő mértékben
befolyásolják azt a módot, ahogyan a megküzdés egyéni síkon megvalósul.
Mindenkit érint a tömeges munkanélküliség, egyeseket közvetlenül, másokat
közvetve.
Aki egy munkára épülő társadalomban – ahol az egyéni előrehaladás, fejlődés számtalan szállal kapcsolódik a munkában betöltött szerepekhez – elveszíti az állását, az olyan sérelmet szenved el, amely a tartós károsodás veszélyével jár, és ezáltal elsődlegesen áldozattá válik. Ha a munkanélküliség
társadalmi értelmezésében a hibát az érintett személyeknek tulajdonítják,
akkor ezek megbélyegzettekké és másodlagosan is áldozattá válnak. A munkanélküliség kezelésének és magyarázatának társadalmi mechanizmusai,
amelyek az egyéni átélést jelentősen befolyásolják, a következők: a jelentőség
csökkentése, a felelősség áttolása az egyénre és a probléma természetesként
való feltüntetése.
A munkanélküliség jelentőségének, mértékének bagatellizálása, például
úgy, hogy a statisztikai adatgyűjtés szempontjai szerint csoportokat állapítanak meg, majd egyes csoportokat kizárnak a hivatalos statisztikából. Például, aki átképzésen van, az nem számít munkanélkülinek. Ilyen eljárás az is,
amikor a segély jogosultsági feltételeit egészen szűk korlátok közé szorítják,
és aki nem kap segélyt, azt nem számítják be a statisztikába. A cél az, hogy a
munkanélküliség valódi arányait elrejtsék, és egy kis csoport problémájaként
tüntessék fel.
Egy másik ismert jelenség szerint a társadalmi megítélés az egyént hibáztatja azért, mert munkanélkülivé vált. A felelősséget az egyénre hárítva a
munkanélkülit „munkakerülőnek” lehet tekinteni, akinek ”alacsony a képesítése és nem rendelkezik megfelelő készségekkel” vagy „túl igényes az állással
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kapcsolatban”, illetve „visszaél a törvényes támogatás lehetőségével, nem is
akar dolgozni”. A munkanélküli egyének állandóan kénytelenek bizonygatni,
hogy ők nem tartoznak azok közé, akik a saját hibájuk miatt nem találnak állást. A hibáztatás ugyanakkor jó védekezés azok számára, akik bár munkában
állnak, mégis érzik a munkanélküliség fenyegetését. Vádaskodással és megvetéssel próbálják bizonyítani saját maguknak, hogy ők mások, és soha nem
történhet velük hasonló eset.
A harmadik közismert eljárás az, amikor természetesnek tekintik a problémát, amit meg kellene oldani. E szerint a folyamatos, bizonyos arányban
mindig létező munkanélküliség a dolgok elkerülhetetlen velejárója, amelynek nem lehet véget vetni politikai vagy gazdasági eszközökkel. Ez az álláspont könnyen felismerhető a szlogenekről: „a munkanélküliség volt, van és
lesz” stb. Társadalmi szinten az ilyen megközelítés következménye az, hogy
gyengül vagy teljesen leáll az állással rendelkezők törekvése arra, hogy a foglalkoztatás egyenlő eloszlását segítő, átfogó megoldásokat találjanak.
A munkanélküliek segítését célzó társadalmi mechanizmusok is működnek, de ezeket sem hagyja érintetlenül az előbbiekben ismertetett kétszeres
áldozattá válás. Ez a támogatásban annak a nézetnek az érvényesülését jelenti, hogy a szükséget szenvedőkön, a bajba jutottakon segíteni kell. Ha ez a
hozzáállás erősödik, akkor árthat a jogszerű követelés szempontjainak, aszimmetrikus viszonyt teremthet a segítséget nyújtó és annak fogadója között. Ha
a segítő áldozatnak tekinti a munkanélkülit, ez azzal a veszéllyel jár, hogy a
sajnálat tárgyává minősíti le, és értelmetlennek tünteti fel az egyéni terveket
és próbálkozásokat. Ez a sajátos feszültség visszafoghatja a segítség keresését.
Nagyon kevés tanulmány foglalkozott eddig a munkanélküliek segítséget
kereső viselkedési módjaival. A létező adatok szerint a munkanélküli személyek:
–– néha annak ellenére sem keresnek szakmai segítséget, hogy pontos információkkal rendelkeznek az ilyen segítség forrásairól, mivel a segítség
elfogadása szerintük veszélyeztetné méltóságukat (Hazai viszonylatban is vannak erről informális adatok, például sokan csak akkor kérik a
munkanélküli segély folyósítását, amikor már minden megtakarításukat
felélték. Ugyanakkor az információ vonatkozásában jellemző, hogy azt
leginkább „informális” úton keresik, barátokat, ismerősöket kérdeznek
meg jogaikról, lehetőségeikről.);
–– attól tartanak, hogy a segítő szakemberek esetleg a körülmények szépítésén keresztül ráveszik őket a megbékélésre és helyzetük elfogadására;
–– a megrázkódtatások, a munkanélküliséget kísérő megbélyegzés és szégyen miatt azok, akik pszichológiai problémákkal is küszködnek, megpróbálják nehézségeik valódi mértékét eltitkolni.
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Különös szerencsés helyzetben van a nyíregyházi Biztos Kezdet program,
melynek működtetője, a HUMÁNNET Alapítvány nagy rutinnal rendelkezik
munkaerő-piaci szolgáltatások szervezése és álláskeresőknek nyújtott különféle támogató szolgáltatások területén, munkatársai között munkavállalói tanácsadók is megtalálhatók.
My fair lady programjuk olyan módon dolgozta fel és hozta közel a munkaerőpiacra önmagukat újra visszatornázni szándékozó, elsősorban roma as�szonyok számára az álláskeresők keresési, munkaadók felvételi szokásairól, a
jó önéletrajzról, a telefonos megkeresés vagy a felvételi interjú „trükkjeiről”
szóló ismereteket, hogy közben arra is oda tudtak figyelni, hogy női mivoltukban minél több önmegerősítő támogatást kapjanak.
Az öltözködési tanácsadó, a fodrász, a kozmetikus tanácsai, a mentális kondíciók relaxációs technikákkal történő „turbósítása” jól egészítették ki az elhelyezkedés három alapvető tényezőjéről, az önismeretről, a pályaismeretről és
a munkaerő-piaci ismeretekről szóló ismeretek átadását. Ahogy a szervezők
egyike összefoglalta:
„Ebbe az újszerű programba tizenegy asszony került be. Jellemzően vonakodva jelentkeztek, »Van ennél fontosabb dolgunk is«. A bevonásuk
személyes rábeszéléssel történt, hangsúlyoztuk az álláskeresésben való
segítkezésünket, motiválólag hatott még a közös ötletelés lehetősége, hogy
mit, hol és hogyan érdemes keresni, ha valaki el szeretne helyezkedni, illetve a fodrász, a kozmetikus lehetősége (ez persze elsősorban a fiatalabb
anyukáknak).
Az volt a célkitűzésünk: érezzék minél jobban magukat, hogy a szervezethez a kötődés erősödjön, a bizalmi kapcsolat növekedjen. A tréning ideje a
bevontak számára úgysem elegendő »ideális álláskeresővé« avanzsálni, de
annál fontosabb a hosszú távú jó kapcsolat kialakítása – s erre épp ez a legjobb forma –, mely segítői folyamatban már lesz lehetőség változtatásokat
elérni. Összességében tehát ADNI szerettünk volna az asszonyoknak.
Mit éreztek, hogy mit kaptak? Kaptak sok törődést, figyelmet, érdeklődést,
érintést.
A tréningen nagyon aktívak és együttműködőek voltak az asszonyok. A
munkaerőpiacon zajló folyamatok szemléltető helyzetgyakorlatokon keresztül kerültek bemutatásra. Sok képességfejlesztő feladatban részesültek
játékos formában, melyek témái: egyirányú-kétirányú kommunikáció, első
benyomás alakítása, kapcsolatteremtés. Továbbá szituációs helyzetekben
gyakorolták a munkáltatóval való találkozást. Eleinte szégyenkezve, szerényen vonultak el fodrászhoz, tartottak tőle, de a csoporttársaiktól begyűjtött pozitív visszajelzések után már büszkén viselték a frizurájukat. A kozmetikus szolgáltatásait nem mindenki vette igénybe, leginkább a fiatalok
»álltak kötélnek«. Ők szempillafestést, sminkelést kértek.
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Összefoglalva elmondható, jól sikerült a tréning: lendületet adó, információkban gazdag alkalomsorozat volt. Mint trénereknek egyedül a fegyelemre kellett figyelnünk, mivel egyes játékoknál szívesen belemelegedtek
a »bóhockodásba«, illetve a panaszáradataikat kellett megállítani és a lehetőségek keresésre fordítani.
Tréningértékelő megfogalmazásukban első helyen említették, hogy jól kibeszélhették magukat, végre felszabadultan nevethettek, kikapcsolódhattak és most már megvalósíthatónak látják, hogy álláshoz jussanak. Az egyik
anyuka elmondása szerint: »Azt vettem észre, hogy most a gyerekekkel is
sokkal nyugodtabb vagyok«. És szerintünk ebben minden benne van.”
A Biztos Kezdet programok – azáltal, hogy széles szakmai összefüggésre
támaszkodnak – gyakran más támogatási programok „farvizén” is extra erőforrásokat tudnak eljuttatni a kisgyereküket nehéz körülmények között nevelő családok számára. Mással nem összemérhető haszonnal jár, ha az anyukák
között olyan irányított beszélgetés folyik, amely az álmok, célok, lehetőségek
összevetését célozza. Azáltal, hogy a program résztvevői egyenként egymásnak ötletet, segítséget adhatnak, saját helyzetüket sokkal komplexebb módon
lesznek képes megítélni és egy magabiztos, céljaiban, önértékelésében stabil
személy lényegesen vonzóbb, jobban „értékesíthető árucikk” lesz az egyre élesebbé váló munkaerőpiacon.

Munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés megkönnyítése
A modern kor egyik legnagyobb, ha nem éppen a legnagyobb társadalmi vízválasztója: rendelkezik-e valaki értékteremtő, jövedelemtermelő munkával
vagy sem! Aki kívül van a munka világán, az szinte majdnem minden esetben
rászorul mások támogatására. Társadalmi figyelem, segítség nélkül könnyű
elveszíteni az önbecsülést, a családi, baráti kapcsolatokat, s az ital vagy a drog
kiszolgáltatottjaként parkolni az értelmes emberi lét peremén. Belesodródva
ebbe a csapdába, voltaképp már az a kérdés is elveszíti a fontosságát, hogy mi
volt előbb: a munkátlanság vagy a leépülés.
Még a legjobban működő gazdaság is igényli a foglalkoztatáspolitikai beavatkozásokat, hiszen a munkaerőpiac önmagában lomhán, érzéketlenül szabályoz, és bizony jelentős rétegeket hagy a munkanélküliség csapdájában.
Maga a „hivatalos” foglalkoztatáspolitika is suta elefántként tehetetlenkedik
számtalan helyzetben, jelentős rést kínálva a foglalkoztatási célú civil aktivitásoknak, integrált szakmaközi megoldásoknak. Ez utóbbira a Biztos Kezdet
klubok kitűnő terepet kínálnak.
Mint tudjuk, elvileg a munkaerőpiacra segítésnek felépített diszciplináris
módszertana van. Az is belátható, hogy a nem erre képzett szakembernek kevésbé van rálátásuk a munkaerő-piaci szolgáltatások rendszerére, tanácsadási
folyamatára, fogalomtárára. Ezen az ellentmondáson azzal próbáltunk túljutni, hogy képzéssel, tanácsadással álltunk a programgazdák mellé. A „Szabad
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egyetem a munka világához kapcsolódóan” című tréningünk célja az volt,
hogy a képzés végén a szakemberek képesek legyenek – a kliens problémájának feltárását követően – őt az igényeire reagáló szolgáltatás felé orientálni. A
képzés tematikájának és módszertanának a kialakításában az alábbi megfontolások voltak a legmeghatározóbbak:
2006 első félévében Ausztria látta el az Európai Unió soros elnöki tisztét.
Az osztrák bemutatkozás egy új angol „zanza kifejezéssel” keltett érdeklődést,
és nem csak szűk szakmai berkekben. A flexibility és a security – azaz a rugalmasság és a biztonság – szavak összevonásával, a flexicurity jegyében tett
ajánlást a foglalkoztatáspolitika hatékonyabbá tételére. A fogalom bevezetésével arra szerették volna felhívni a figyelmet, hogy szükség van a munkahelyek
biztonságának és rugalmasságának egyidőben való növelésére. Ezt rugalmas
munkaszerződésekkel, hatékony, a munkahelyváltást megkönnyítő munkaerő-piaci intézkedésekkel, az élethosszig tartó tanulással és megfelelő szociális
védelemmel lehet elősegíteni.
Több figyelmet kell fordítani a szociális partnerek bevonására. Az osztrák
„beköszöntő” pontos diagnózisnak is tekinthető egyben, amely az európai
gazdaság és társadalom egyik legnagyobb sérülését, az alacsony szintű foglalkoztatás problémáját állítja a középpontba. Az elmúlt évek minden törekvése
ellenére is a munkaerő-piaci helyzet legfontosabb jellemzője – s ebben sajnos
hazánk európai éllovasnak számít – az alacsony munkaerő-piaci részvétel. Ma
Magyarországon az alacsony foglalkoztatási szint (56,1%) viszonylag alacsony
munkanélküliséggel (7,1%) párosul, miközben kiugróan magas az inaktívak
aránya (2005-ben a 15–74 éves népességen belül 45,5%). Az alacsony foglalkoztatással párosuló viszonylag alacsony munkanélküliség azt jelzi, hogy a nem
foglalkoztatott emberek jelentős része nem keres aktívan állást.
Az is súlyosbítja a helyzetet, hogy az álláskeresők sokszínűségéhez illő
és a lehetséges foglalkoztatók igényeit érdemben közvetíteni képes „váltók”
nem állnak rendelkezésre. Az állami foglalkoztatáspolitika intézményei túl
bürokratikusan, túl nehézkesen és lassan reagálnak az újabb és újabb korosztályok változó szükségleteire. Magából az iskolarendszerből pedig az elmúlt
évtizedekben egyszerűen kikopott a munkaerő-piaci felkészítéshez értő, a
pályaválasztás kínjain átsegíteni képes szakmai kompetencia. A piaci alapon
szerveződő állásközvetítők pedig nem látnak üzleti rést a gazdasági élet peremvidékének számító vidéki, kistelepülési foglalkoztatás kiszolgálásában.
A mélyben az a feszültség tényleges forrása, hogy a foglalkoztatáspolitika,
a munkaerőpiac nem használja ki azokat a csatornákat, amelyeken keresztül
módja lenne az iskolai felkészítés és szakképzés irányának érdemi befolyásolására.
Tovább mélyíti az ellentmondásokat, hogy hiányoznak az érdemi kommunikáció csatornái, a koordinációnak se kialakult intézményei, se bejáratott
módszerei nincsenek. Noha egyre szélesebb körben felismerik az egymásra
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utaltság szükségletét, ez még nem vezet el automatikusan az együttműködés
gyakorlatához. Extra nehézségként kell számolni a települési lejtőhöz kapcsolódó információs és szolgáltatási deficittel. Minél kisebb egy település, annál
kisebb a szakmailag felkészült, a lehetséges támogatások teljes palettáját kínálni képes szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélye.
A programkoordinátorokkal, a helyi konzorciumok szakmai munkatársaival – tréning keretek között – az ún. Dosszié program során egy olyan információs váz összeállítására tettünk kísérletet, ami a feltételezhetően az elérhető legteljesebb körben segítheti az álláskereső szülőket, a velük foglalkozó
munkatársakat. Azt tudtuk, hogy a nem erre a területre specializálódó szakembereknek megerőltető a foglalkoztatással kapcsolatos információk összefogása. Épp ezért bizonyult hatékony eszköznek a naprakész munkaerő-piaci
információk megszerzésével, csoportosításával való foglalatosság.
A dosszié, mint egy helyi foglalkoztatáspolitikai adatbank, tartalmaz minden
olyan tényt, információt, amely a napi működés során fontos lehet. A munkaügyi rendszerrel kapcsolatban: támogatások formái, szolgáltatások, munkaügyi kirendeltség osztályai. A képzésekkel kapcsolatban: állami iskolarendszerű intézmények, más (felnőtt- és egyéb) képző intézmények, civil szervezetek
támogatott programjai, a képzések támogatásának formái, képzéstípusok. Pályaválasztás: iskolai segítség, civil szervezetek ez irányú tevékenysége, cégek,
állami szervezetek és minden más elérhető, szóba jöhető segítségek különböző
formái. Munka világa: Foglalkozások Információs Kézikönyve, munkaszerződés, jogi segítségnyújtás, felmondás, munkavállalást segítő programok, tanácsadások típusai, munkáltatói adatbázisok, munkaközvetítők gyűjteménye.
A tréning során közösen fölépített vázat a területen dolgozó szakemberek
helyi adatokkal feltöltik, így vált hatékony eszközzé. Ettől a pillanattól kezdve
a pályaorientáció: önismeret, pályaismeret, munkaerő-piaci ismeretek; kulcsképességek; beilleszkedést segítő szocializációs folyamatok konkrét szervezetek és névvel, címmel azonosítható szolgáltatók formájában váltak hozzáférhetővé a klubba látogató családok felnőtt tagjai számára.
A Dosszié program tervezése és lebonyolítása során szembesültünk azzal
a kérdéssel, hogy milyen információt érdemes begyűjteniük a Biztos Kezdet
klubokban, hogy kielégítő tájékoztatást tudjanak nyújtani a gyerekek szüleinek. Valójában a munkaerő-piaci információk standardizálása irányába tett
lépésnek tekinthető, hogy együttléteink közül az első találkozáskor a munkaerő-piaci információk elemzésére, csoportosítására, illetve az információforrások összegyűjtésére helyeztük a hangsúlyt. Az időben elcsúsztatott következő találkozási napokon és a követő elektronikus konzultációs alkalmakkor
egyeztettük az elkészült dossziék tartalmát, illetve arra fókuszáltunk, hogy a
kiképzett munkatársak képesek legyenek a dosszié használatának módszerét
átadni a képzésbe nem került kollégáiknak, esetleg a szülők közül kikerülő
önkéntes segítőknek.
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Érdemes információkat gyűjteni a dossziéba a hazai foglalkoztatáspolitika aktív eszközeiről, melyek az ismeretek és tájékozottság bővülése mellett
a problémakezelő jártasság formálódását is segítik. Melyek ezek? A képzések
elősegítése, az intenzív álláskeresés támogatása, munkanélküliek vállalkozóvá válásának elősegítése, a foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatások, a
közhasznú munkavégzés, a munkahelyteremtés és munkamegőrzés, az önfoglalkoztatás támogatása, a foglalkoztatáshoz kapcsolódó járulékok átvállalása, a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának, a fiatal
munkanélküliek foglalkoztatásának, munkaerő-piaci programok támogatása,
a létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítését célzó támogatások. A területi mobilitás támogatása, aktív foglalkoztatási célok tárcaszintű támogatási pályázatai, közmunkaprogramok támogatása, a szociálpolitika
foglalkoztatáshoz kapcsolódó eszközei, munkaerő-piaci szolgáltatások, illetve
atipikus foglalkoztatási formák.

Foglalkoztatási lehetőségek generálása
A személyes tapasztalatok közös feldolgozása, a megvalósult programok
szisztematikus elemzése vezetett ahhoz a felismeréshez, hogy a lehetőségek
legszélesebb körének feltárása érdekében egy tematikus klasztert állítsunk
össze, amely a program négy fő „stakeholderének”, érintett csoportjának a helyzetében segített meghatározni a főbb azonosságokat és különbözőségeket.
Ezt a négy nagyobb aktori csoportot a koordinátorok, a klubvezetők, a szakértők és természetesen a családok felnőtt tagjai alkotják. A rendelkezésünkre
álló idő egy jelentős részét arra fordítottuk, hogy összegyűjtöttük különböző
dimenziók mentén e csoportok jellegzetes foglalkoztatási, munkaerő-piaci
státuszjellemzőit.
Az alábbi kategóriákra kérdeztünk rá:
1. képzettség, kompetencia,
2. anyagi források,
3. státusz, jogállás,
4. időkeretek.
Az önkormányzati fenntartású intézmények mellett létrejött klubok vagy
közvetlenül igénybe tudnak venni foglalkoztatáspolitikai, munkaerő-piaci
szolgáltatásokat, vagy partnereik révén jut(hat)nak ilyenekhez. Mások számára ez a lehetőség nem ennyire nyilvánvaló, és lényegesen nagyobb erőfeszítést
kell tenni a családok munkaerő-piaci támogatásának helyben rendelkezésre
álló lehetőségeinek a feltárása érdekében.
Az alábbiakban – a fentiek alátámasztásául – jellegzetes „karrier-forgatókönyvekből” idézünk. Az alábbi négy riportrészlet azoktól származik, akik
beavattak minket az élettörténetükbe, olyan Biztos Kezdet program munka-
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társaktól, akik e nélkül a program nélkül esetleg még mindig munka nélkül,
feltételezhetően sokkal nehezebb helyzetben lennének.
„Hogyan lettem Biztos Kezdet program munkatárs?
Januártól dolgozom, heti néhány órát mint Biztos Kezdet program munkatárs. 2007 júliusától álláskereső lettem. Mint sokan mások, először ismerősök útján próbáltam munkát találni és közben böngésztem az újsághirdetéseket. A munkám során sok emberrel ismerkedtem meg és kerültem
kapcsolatba. Sokan a mai napig érdeklődnek, hogy sikerült e már munkát
találnom. Ők mondják, hogy miről hallottak, milyen hirdetésekről tudnak.
A családsegítő szolgálattal és területi gondozási központtal szinte napi
kapcsolatban állok, mert 4 éve 72 éves apósomat gondozom, és részére az
ebédet a napköziből viszem. A gondozási központ vezetője akkor gondolt
rám, mikor a pályázatot elnyerték a Biztos Kezdet programhoz, hogy talán
nekem megfelelő lenne ez a feladat. Kiindulási pontnak megfelelő ez az
állás, mert az emberekkel, gyerekekkel kapcsolatban maradtam, és további
terveim között szerepel, hogy idős vagy sérült emberekkel foglalkozzam.”
„Hogyan kerültem a Biztos Kezdet klubba?
Akkor hallottam először a k-i babaklubról, mikor megszületett a második
gyermekem. Egy ismerős hívott oda, de nem mentem, mert úgy éreztem,
nincs erre szükségem, különben sem érek rá, főzni kell, takarítani kell, nem
érek én rá klubba járogatni. Két éves sem volt a kicsi, mikor egyedül maradtam, nagyon szomorú lettem és kétségbeesett. Csak ültem otthon, és nem
tudtam, mit csináljak. Óvodába menet az egyik akkori klubvezető megszólított. Hívott, hogy menjek el hozzájuk a klubba, beszélgessünk. Nekem is
jót tesz, ha nem ülök otthon egyedül.
Másnap elmentem, kedvesen fogadtak, jó volt beszélgetni, közben a kislányom boldogan játszott a rengeteg játékkal, nagyon jól éreztük magunkat.
Klubtagok lettünk. 2006 decemberében lejárt a gyesem, munkát kellett keresnem, ami itt lehetetlen feladat. Szinte. Nekem sikerült, nagy szerencsém
volt. Az egyik klubvezető „átpártolt” az óvodába. Mivel szinte mindennap
ellátogattunk a klubba, tudták, hogy éppen állást keresek, ami mellett még
a kicsiket is el tudom látni. Megkérdezték hát, nem lenne-e kedvem betölteni az üresen maradt helyet. Természetesen azonnal és örömmel igent
mondtam.
Igazán érdekes a másik oldalról nézni a dolgokat. Mivel pedig én is csak
látogató voltam itt az elején, két oldalról is látok minden helyzetet. Saját
tapasztalataimat felhasználva tudom segíteni a klub munkáját, nem beszélve arról, hogy az odajárók többsége kismamatársam is egyben. Nagyon jól
érzem itt magam, örülök, hogy lehetőségem nyílt segíteni az anyukákon, a
családokon és általuk magamon, a gyermekeimen is. Egymást segítjük.”
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„Hogyan kerültem a jelenlegi munkakörömbe?
K-n részt vettem a Roma Integrációs Modell Programban mint szociális
munkás, és az akkori mentorunk hívta fel a figyelmünket a Biztos Kezdet
programra.
A jelenlegi óvodavezető, aki jelenleg a programért felelős vezető, már a
kezdetektől végigkísérte munkámat. Amikor felkért, hogy vegyek részt a
program kidolgozásában, már jelzett felém, hogy számít rám mint klubvezető a későbbiekben is. Ennek én nagyon örültem. A másik oka nagy valószínűsséggel az volt, hogy eddig is sokat foglalkoztam a roma lakossággal
és hátrányos helyzetű emberekkel, a többségük elfogad, és szívesen fordul
hozzám segítségért. Úgy gondolom (ami persze nem biztos) hogy, még egy
oka lehetett a kiválasztásomnak: ez pedig az, hogy én is roma származású
vagyok. Ott élek köztük, ismerem őket, nincs előítéletem, szívesen foglalkozom a problémáikkal, és el merik mondani gondjaikat. Ez csak az én
véleményem. Nem merült fel bennem az oka a kiválasztásomnak, és nem
is beszéltünk erről. Így hozta a sors.”
„Hogyan kerültem a jelenlegi munkahelyemre és munkakörömbe?
2005 év márciusában összefüggő főiskolai szakmai gyakorlatomat töltöttem
a Módszertani Gyermekjóléti Központban. Már ekkor világos volt előttem,
hogy ez az a munka, amit később csinálni szeretnék. Minden igyekezetemmel azon voltam, hogy az ott dolgozó emberek és a kliensek is elégedettek legyenek velem. Szerencsére ez a törekvésem sikerült. A záróvizsga
után azzal búcsúztak tőlem, hogy amint lesz üres hely, szólni fognak. Július
hónapban már én is családgondozó voltam. Főnököm és kollégáim hamar
megismerték munkámat. Segítőkésznek, vállalkozó szelleműnek tartottak,
ezért amikor az a kolléganőm, aki a Biztos Kezdet programot koordinálta,
elment szülni, engem választottak a helyére. Így jelenleg egyik felem családgondozó, másik felem meg a Biztos Kezdet program elkötelezett koordinátora.
Hát így kerültem a jelenlegi munkakörömbe.”
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E Biztos Kezdet program munkatársai indulásától részesei e munkának, részt
vettek már a modellprogramok kidolgozásában is: a nagyvárosi lakótelepi modell
kialakításával. A tanulmányban ismertetett szervezési, együttműködési és fejlesztési folyamatok, valamint a soktényezős, „beszédes” táblázatok és diagramok
érzékletesen mutatják be működési feltételeiket. Komplex korai szűrő- és fejlesztőprogramjuk jó alapot biztosít a gyermekek képességeinek kibontakoztatására
egy pozitív életút reményében. Ismertetett rövid- és hosszú távú céljaik érdekében koordinálják, koncentrálják és intenzívebbé teszik a gyermekek környezetét
képező személyek munkáját, s maguk is partneri együttműködéssel dolgoznak.
Miként írják is: „Megtanultuk, hogy a társintézmények munkatársaival végzett
közös munka nem csökkenti szakmai presztízsünket, hanem megsokszorozza,
hatékonyabbá teszi erőinket, lehetőségeinket. Növeli szakmai munkánk értékét,
önbecsülésünket.”
„Minden gyermekben, bármilyen körülmények között is született, és bárkik voltak a szülei, potenciálisan az emberi faj születik meg ismét. Ez vala
mennyiünk számára rendkívüli felelősség az emberei élet iránt.”
(James Agee)

Biztos Kezdet Budapesten,
a Józsefvárosban
Scheer Ferencné
Józsefváros a főváros belső részének talán a legszínesebb kerülete. Itt van a
legtöbb múzeum, klinika, főiskola, egyetem, a rádió, a Füvészkert, az Orczy
park, három színház, és a Szabó Ervin Könyvtár.
Jelenleg itt folyik a Corvin sétány, Közép-Európa legnagyobb városrehabi
litációs projektje, valamint a Magdolna negyed1 szociális városrész rehabilitációja is, aminek nagy része közösségi szociális munkára épül.
Ugyanakkor az elmúlt 10 évet vizsgálva megállapítható, hogy a kerület népessége a budapesti népességhez hasonlóan folyamatosan csökkent. Az állandó népesség 1998–2007 között 85 194 főről 71 075 főre csökkent.
A tulajdoni viszonyok tekintetében tovább folytatódott a rendszerváltás
után megindult privatizációs folyamat, melynek hatására az 1998-ra jellemző
1

A Magdolna-negyed a Nagyfuvaros utca – Népszínház utca – Fiumei út – Baross utca – Koszorú utca – Mátyás tér által határolt terület.
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40%-os önkormányzati tulajdoni hányad 2003-ra 22%-ig csökkent. Azonban
még ez a 22%-os arány is többszöröse a budapesti átlagnak.
Az állomány alacsony minőségét jelzi, hogy a 2001-es adatok szerint a lakások mintegy 24%-a nem komfortos (félkomfortos, komfort nélküli, szükséglakás) lakás volt, ezzel szemben a fővárosi átlag csak 9,8%. Az összkomfortos lakások aránya 27% volt, ami szintén lényegesen elmarad a budapesti átlagtól.
Az átlagéletkort tekintve a kerület népessége fiatalabb Budapest más kerületeinél, a 0–29 évesek aránya 32% (2005), de az időskorúak aránya 22% (2005),
mely a fővárosi arányokat követi, értéke 2001-től változatlan.
A kerület lakóinak legmagasabb iskolai végzettségét tekintve két lényeges
megállapítás tehető. Egyrészt a kerületi népesség körében a felsőfokú végzettségűek aránya jelentősen elmarad a fővárosi átlagtól. Bár 1990-hez képest
2001-re a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya a 25 év feletti lakosság
körében 16%-ról 19%-ra növekedett, ez mégis messze a 25%-os fővárosi átlag
alatt marad. Másrészt a 15 éves és idősebb népesség körében a legalább az általános iskola 8. évfolyamát elvégzett lakók aránya 2%-kal maradt el a fővárosi
átlagtól 2001-ben, s így a kerületek között a második legalacsonyabb arányt
mutatta.

Komplex korai szűrő- és fejlesztőprogram
Az országban egyedülállóan 10 éve bevezettünk egy komplex korai szűrő- és
fejlődést segítő programot, szomatikusan egészséges, de lassúbb fejlődési ütemet mutató kisgyermekek részére. A program hét éve kiegészült a kommunikáció és nyelvi fejlődés szűrésével, terápiájával. A korai időszakban felismert
és korrigált fejlődési megtorpanások növelik gyermekeink egészséges fejlődésének esélyeit, csökkentik, esetenként megszüntetik a későbbi magatartási és
tanulási zavarok okozta szocializációs és képzési kudarcokat.

Biztos Kezdet modellprogram
Családtámogató programjaink eredményeire való tekintettel intézményünk,
ötödik éve az Egészségügyi, Szociális, Családügyi Minisztérium, majd az
ICSSZEM meghívásos pályázatán részt vett a Biztos Kezdet modellprogramban. A programot elsősorban hátrányos helyzetű térségek szociális felzárkóztatására írták ki. Mivel a program célja a 0-6 éves ellátásokra, szolgáltatásokra
igényt tartó gyermekek társadalmi esélyegyenlőségének megvalósulása, így
az intézményünkben 10 éve működő prevenciós program, a hétvégi játszóház működtetésével a nagyvárosi, lakótelepi modellprogram kidolgozásának
meghívott résztvevője voltunk.
A két bázisintézmény a Baross utca 103/a és a Baross utca 117. szám alatt lévő
60-60 férőhelyes bölcsőde. 2007 májusától a program kiegészült az intézmény
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új székhelyén működő Biztos Kezdet klubbal. A klub naponta 8.30–12.00 óra
között nyújt foglalkozást a Magdolna negyed területén lakó 12 anyának és
bölcsődébe nem járó gyermekének. A gyermekek átlag életkora 18 hónap.
A gyermekek képességeinek korai serkentésén túl lehetőség nyílik a szülők
indirekt figyelemfelkeltésére, újraszocializálására is. Józsefváros 11 városrésze
közül a Magdolna-negyed a kerület társadalmi és környezeti problémákkal
legjobban terhelt negyede.
A program a célcsoport megsegítésére bevonja a gyermekek családi, rokoni,
intézményi környezetét. A gyermekek környezetét képező szereplők munkáját koordinálja, koncentrálja és intenzívvé teszi. Együttműködő partnereink a
lakótelepen dolgozó védőnők, a gyermekjóléti- és családsegítő szolgálat családgondozói, valamint a területen megnyitott „Kesztyű gyár” Közösségi ház.

A program rövid és hosszú távú célkitűzései
A Józsefvárosban született gyermekek jelentős része lehetőségeiben, esélyeiben már a fogantatáskor sérül. A 0-4 éves életkorban a fejlődési lemaradások,
a megtorpanások korai felismeréssel, a megfelelő tárgyi-személyi feltétlen biztosításával nemcsak megállíthatóak, de vissza is fordíthatóak, megelőzve ezzel
a későbbi életkorban jelentkező tanulási nehézségeket, magatartászavarokat.

A program célja:
Intézményünk a Biztos Kezdet modellprogram 5 éve alatt az alábbiakban részletezett célokat és megvalósítási módszereket dolgozta ki. Céljaink a következő időszakban is változatlanok. A célok elérésének módszereit folyamatosan
tágítjuk és finomítjuk, fő stratégiánk az elkövetkező időszakban az ellátottak
körének bővítése.
Minden kisgyermek érje el a saját képességeinek maximumát az iskoláskor
kezdetéig!
Szolgáltatásaink célja:
–– a családi nevelés segítése, a kisgyermek optimális fejlődéséhez szükséges hiányosságok pótlása, kiegészítése arra;
–– a szülők támogatása, szülői szerepük megerősítése, valamint képessé
tétele, hogy gyermekük testi, érzelmi és értelmi fejlődését biztosítani
tudják;
–– szülői társaságok, önsegítő csoportok alakulásának segítése, működésének támogatása;
–– információ biztosítása szolgáltatókról, támogatási formákról, programokról;
–– partnerszervezetek együttműködésének bővítése a kitűzött cél érdekében;
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–– partnereink, saját munkatársaink, önkéntesek folyamatos képzése;
–– a Biztos Kezdet szemlélet terjesztése a családokkal kapcsolatba kerülő
szolgáltatások munkatársai részére, függetlenül attól, hogy kapcsolatban állnak-e már működő Biztos Kezdet klubbal.

A megvalósítás módszerei:
1. Korai komplex szűrő és fejlődést segítő program:
A kisgyermekek, mozgás-, értelmi, kommunikációs és nyelvi fejlődésének
felmérése, követése. A szociális és egyéb hátrányból adódó esetleges fejlődési megtorpanások, lemaradások korai felismerése, korrigálása.
2. A gondozónők képzése:
Havi 1 alkalommal 5 óra. Esetmegbeszéléssel, tematikai tanácsadással kapnak segítséget, hogy a fejlesztést a gyermek természetes közegében a napirend részeként, a gondozási műveletek, valamint a játéktevékenység során
alkalmazni tudják.
2/a) Partnerszervezetek munkatársainak képzése:
Lehetőséget biztosítunk a gondozónőinknek szervezett képzéseken való
részvételre. Intézményünk által szervezett akkreditált képzési programjainkon (szakmai műhelyek) ingyenes részvételt biztosítunk. Havi egy alkalommal 3 órás képzést, esetmegbeszélést tartunk részükre a fejlődési megtorpanások korai felismeréséről.
3. Családtámogató szolgáltatásaink:
•• 0-4 éves korosztály napközbeni ellátása (bölcsőde),
•• 0-6 éves gyermeket nevelő családok számára felvilágosító, szabadidős,
közösségi tevékenységek biztosítása (játszóház, baba-mama klub, szabadidős rendezvények),
•• hátrányos helyzetű családok kisgyermekei optimális fejlődési ütemét
elősegítő személyi és tárgyi környezet biztosítása, fejlődési lemaradásaik korai felismerése, korrigálása (bölcsőde, játék- és eszközkölcsönző),
•• fogyatékkal élő szülők gyermeknevelésének segítése (bölcsőde, házi
gyermekfelügyelet),
•• a gyes alatt képzésen résztvevő szülők gyermekeinek az oktatás ideje
alatti felügyelete (időszakos gyermekfelügyelet), védelembe vett kisgyermekek családban tartásának elősegítése (bölcsőde, házi gyermekfelügyelet),
•• 0-6 éves gyermeket nevelő családok egészségnevelési, gyermekgondozási, háztartási, egészséges táplálkozási szokásainak kialakítása tanácsadással, közös gyakorlati megvalósítással (bölcsőde, házi gyermekfelügyelet, időszakos gyermekfelügyelet, játszóház, baba-mama klub,
szabadidős rendezvények).
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1. táblázat. A program kedvezményezettjei
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A Biztos Kezdet program ideje alatt 1 214, hat éven aluli gyermekkel és
1 602 szülővel volt rendszeres kapcsolatunk. A részt vevő családok és kisgyermekek számát az 1. táblázat mutatja részletesen. A bölcsődék programjaiból
kikerült, óvodába ment gyermekek és szüleik továbbra is látogatják a játszóházat, illetve részt vesznek az általuk szervezett programokon.
Az 1. diagramon látható a programban résztvevő szülők, 0–4 éves, 4–6 éves
gyermekek, valamint a családok száma éves bontásban.

1. diagram

A korosztályokat vizsgálva látható, hogy a 2-4 évesek száma 746, ami
61,45%-a az összes résztvevő kisgyermeknek. (2. táblázat. Biztos Kezdet programban résztvevők korosztályok szerint 2003–2008)
2. táblázat. Biztos Kezdet programban résztvevők korosztályok szerint (2003-2008.)
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2. diagram

A gyermekek 80,4%-a 0-4 éves, közel 30%-uk 2 éves korában, vagy utána
kerül bölcsődei felvételre, és jelentős részük fejlettségi szintje miatt vagy a
szülő kérésére a harmadik életévének betöltését követő gondozási év végéig
marad a bölcsődében. A születési idejük szerint évvesztes gyerekeket a szülők
szívesebben hagyják a bölcsődében a kisebb csoportlétszám és a személyesebb gondozás miatt.
Tapasztalataink szerint minél későbbi korban kerülnek bölcsődei felvételre, annál inkább szükséges önállóságuk és beszédfejlődési lemaradásaik miatt
a még egy év gondozási idő.
A gyermekek életkora éves bontásban a 2. diagramon látható. A 0–4 évesek
a 3. diagramon, a 4–6 évesek száma a 4. diagramon látható 2003–2008 év időszakában.

3. diagram

4. diagram
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A gyermekek szociális, értelmi és mozgásfejlődési szintjét vizsgálva megdöbbentő, hogy az átlag fejlődési szinttől lemaradást mutató gyermekek aránya 10–29% között van. Az életkor növekedésével nő a fejlődési lemaradást
mutató gyermekek száma is. Ha az átlagtól kissé elmaradt fejlődési ütemmel
együtt vizsgáljuk a lemaradásokat, azt látjuk, hogy az általunk vizsgált gyermekek 35-48%-ánál látható valamilyen lemaradás. (5. diagram )

5. diagram

Míg a 0-2 éves gyermekeknél jelentős a lemaradás a mozgásfejlődésben,
addig a 2-4 évesek esetében a beszédfejlődés és az önállóság terén tapasztalható hasonló elmaradás.
A korai felismeréssel, megfelelő személyi és tárgyi feltételek biztosításával,
a korcsoport életkori sajátosságainak megfelelő napirend kialakítása rohamos
fejlődést indít meg minden korcsoportnál.
A fejlődési megtorpanásokat 1-2 év bölcsődei szakmai programot kiegészítő, Biztos Kezdet programban való részvétellel 3,5-7% szintre tudtuk csökkenteni.
Az első két évben programban résztvevő gyermekeink helyzetét kérdőíves
lekérdezéssel követtük. A 2004 és 2005. évben óvodába került, 2007. és 2008.
évben tanköteles korú 146 gyermekek családjából 134 családot találtunk meg,
akik nagyon örültek, és szívesen válaszoltak kérdéseinkre.
Kérdéseink a szülők gyermek születéskori életkorára, iskolai végzettségére, foglalkoztatottságára, lakáshelyzetére, a családban nevelkedő gyermekek
számára, a résztvevő gyermek programban töltött idejére, valamint iskola
kezdésére terjedt ki.
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Az anyák 67,16%-a volt 30 évnél fiatalabb a gyermek születésekor. Csak 2
anya (1,5%) 18 év alatti. A 30-40 év között szült anyák aránya 28,36%. A szülés
időpontjában 40 év feletti anyák száma 6 fő (4,48%), ők a negyedik, ötödik
gyermeküket szülték. (6. diagram)

6. diagram

7. diagram
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A gyermek születésekor 30 év alatti apák aránya 50%; egy apa volt, aki 1518 év közötti (0,7%) , 49,3% életkora 30 év felett volt. (7. diagram)
A szülők iskolai végzettségét vizsgálva azt látjuk, hogy az anyák és az apák
esetében szinte azonos az iskolázottság. Minimális eltérést az anyák javára az
érettségizettek között találhatunk. (8. diagram)

8. diagram

9. diagram
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Közel azonos számban nyilatkoztak aktív foglalkoztatottságról, de ez természetesen nem biztos, hogy bejelentett álláshelyeket jelent. Az alkalmi munka, munkanélküli ellátással, ellátás nélkül válaszoknál már szembetűnőbb a
különbség.
Az apák estében ez 80 fő volt (59,7%), az anyáknál ez a szám 25 fő (18,66%).
Ennek magyarázata, hogy az anyák közül 59 fő, azaz 44%-uk részesül valamilyen társadalombiztosítási (gyes, gyet, ápolási díj) juttatásban. (9. diagram)

10. diagram

A családok 35,07%-ában 2 gyerek, 29,10%-ában 3 gyerek, 26,12%-ában 1
gyermek él, csak 9,7%-uk nevel 4 vagy több gyermeket. (10. diagram)

11. diagram

A lakáshelyzet vizsgálatának eredménye elszomorító. A családok 68,65%a komfort nélküli, vagy félkomfortos lakásban lakik, s csak 8,59% lakik össz5. fejezet • Hatások, eredmények 115

komfortos lakásban. Az önkormányzati bérlakásban lakók 42,42%-a is komfort
nélküli lakásban él. A saját tulajdonban lakó családok 33,33%-a is komfort nélküli lakással rendelkezik. Nem önálló bérleménnyel, tulajdonnal rendelkezik
(szülőkkel lakik, albérletben, illetve egyéb) a vizsgált családok 58,95%-a. (11.
diagram)
Az elért 134 gyermek a bölcsődében működő Biztos Kezdet programban,
valamint a program kezdete előtt működő prevenciós korai fejlődést támogató programban vett részt. Vizsgálati eredményeink – természetesen az idő rövidsége miatt – bizonyításra nem alkalmasak, csak tájékoztató jellegűek, leginkább a mi számunkra. Azért sem relevánsak, mert a vizsgált korosztály, nem
esetlegesen napi vagy heti 2-3 órát vett részt a program foglalkozásain, hanem
rendszeresen 8-10 órát töltött az életkorának megfelelő tárgyi és szakképzett
személyi feltételeket biztosító intézményben, ahol a korának megfelelő napirend, étkezés is biztosított volt.
A programban való részvétel ideje:
6–18 hónap

22 fő

19–24 hónap

84 fő

25–36 hónap

28 fő
összesen: 134 fő

A 2007 év szeptemberében iskolába ment 64 gyermek közül 2 (3,13%) nem
volt iskolaérett (2001. 01. és 2001. 04. hónapban születtek és 2003. 10-11. hóban
kerültek a programba).
A 2008 év szeptemberében iskolába ment 67 gyermek közül 1 (1,5%) nem
volt iskolaérett (2002. 03. hónapban született és 2004. 11. hóban kerültek a
programba). (3. számú táblázat)
3. táblázat

Születési idő

Óvodába
ment

Kor /
hó

fő

Iskolába
ment

Kor /
év

Fő

1 évet óvodás
maradt

2000. 06. 01–12.31

2004. 09. 01

45–50

15

2007. 09. 01

7

15

0

2001. 01. 01–05.31

2004. 09. 01

39–44

51

2007. 09. 01

6

49

2

2001. 06. 01–12. 31

2005. 09. 01

45–50

14

2008. 09. 01.

7

14

0

2002. 01.01–05. 31

2005. 09. 01

39–44

54

2008. 09. 01.

6

53

1

A kerületi Nevelési Tanácsadó vizsgálati adatai szerint, az óvodába járó
gyermekek 9-11%-a nem iskolaérett, a Szakértői Bizottság vizsgálata szerint
további egy év óvodai nevelés szükséges még 2-4%-nál.
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2009. évi adatok:
Tanköteles: 584 fő
30-40 gyermek felkutatása folyamatban
Iskolába beíratott: 549 fő	Óvodából beíratott: 467 fő
Iskolaéretlen (nevelési tanácsadó): 43 fő Szakértő vizsgálatra küldve: 14 fő
Az oktatási törvény szerint a május 31. után születettek évvesztesek, vagyis
a szülő nem köteles óvodába, iskolába beíratni a gyermekét. Az óvodákban
ugyan a felvétel egész évben folyamatos, de csak abban az esetben, ha van
üres férőhely. Ez okozza a bölcsődei programban részt vevő gyermekek kitolódott életkorát.
Ha a gyermek bölcsődébe jár, az évvesztes gyermekeket – ha lehetőség van
rá – szívesebben hagyják szüleik még egy évet a bölcsődében. Ennek oka az
egy gondozóra jutó kevesebb gyermeklétszám, a személyesebb kapcsolat és
az ez által a gyermek életkorához biztosított jobb gondozási feltételek.
Általános tapasztalatunk, hogy a kétévesen bölcsődébe került gyermekek
jelentős része a különböző fejlődési lemaradásai miatt nem is alkalmas az óvodai nevelésre. Hároméves korukban még nem szoba- és ágytiszták, beszéd-,
szociális fejlődésük, alacsony önállóságuk, fejletlen idegrendszerük nem teszi
őket alkalmassá az óvodai nevelésre.
Ezért vannak kételyeim a kistelepülésen 2009 szeptemberétől bevezetésre
kerülő óvodákban működő bölcsődei csoportok indításáról, a kétévesek óvodáskorúakkal való közös csoportjairól már nem is beszélve.
Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy a kényszerhelyzetek szülte
megoldások is jobbak a semminél, de azt is tudom, hogy ezek nem pozitív
következményei sajnos 15-20 év múlva jelentkezni fognak.
Ha valóban növelni szeretnénk a hátrányos, halmozottan hátrányos gyermekek nem kis számának esélyeit, akkor az óvodai életkor 2 évre csökkentésénél a bölcsődei gondozásban eltöltött időnek a gyermek 4 éves koráig történő emelése eredményesebb lehetne.
Összegezve a tapasztalatainkat, biztos vagyok benne, hogy a programtól
nagyon sokat kaptunk valamennyien, akik benne dolgoztunk.
–– Szemléletünk változott, rájöttünk, tudásunkat nemcsak a gyermekcsoport magas színvonalú ellátására, hanem szüleik segítésére is kell fordítanunk.
–– Megtapasztaltuk, hogy a családok élethelyzetének ismerete nem pluszfeladatot ró ránk, hanem erősíti a bizalmat, felismerhetőbbé teszi a ránk
bízott kisgyermek fejlődéi lemaradásainak okait, megkönnyítve ezzel a
mi munkánkat is, hiszen a cél közös: a gyermek képességeinek kibontakoztatása egy pozitív életút reményében.
–– Megtanultuk, hogy a társintézmények munkatársaival végzett közös
munka nem csökkenti szakmai presztízsünket, hanem megsokszorozza, hatékonyabbá teszi erőinket, lehetőségeinket, növeli szakmai munkánk értékét, önbecsülésünket.
5. fejezet • Hatások, eredmények
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–– Megtapasztaltuk, hogy motiváltságunk, kreativitásunk, továbbképzési
igényünk nem feltétlenül több forrást, munkaidőn túli munkát igényel,
csak több szempont alapján minőségében, hatékonyságában jobbat,
aminek eredményeit akár saját sikerként könyvelhetjük el.
–– Nem utolsó sorban ismét bebizonyosodott számunkra, hogy elengedhetetlen a fenntartó döntéshozóinak, vezetőinek szociális érzékenysége,
erkölcsi és anyagi támogatása.
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melléklet

melléklet
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mesék,
bábjátékok

A gyermekek
törekedjenek az
egymással történő
játékra
Alkalmazkodjanak
társaikhoz.

zenei

Hintáztató,
lovagoltató
dalok

Az udvaron já- Egyenletes
tékvár építése, lüktetés, a
formázások.
halk-hangos
megfigyeltetése

kommunikáció, társas vizuális,
kapcsolatok alakítása tárgyalkotó

Művészeti nevelés

Főzőcske,
vásárlás,
utazás…

utánzó,
„szerepjáték”

nyelvi

Bújócska és Hangutánzó
fogó játékok, kifejezésekhintázás
kel, szavakkal ismerke(mászóka,
dés.
motor, kerékpár)

mozgásos

Játékok

A gyermekek számára a mindennapi
életben megtalálható és ismerős eszközök
gyermekváltozatai (edények, gyümölcsök)

* A programot összeállította a Játszoda Egyesület programvezetője, dr. Oroszné Szarvas Márta

Az évszakok változásával
kapcsolatos mondókák

mondókák, versek

Anyanyelvi nevelés

A már meglévő játékok, eszközök (bábok, mese- Ollók, ragasztók, kréták, rajzkönyvek).
lapok, kazetták, lemezek

Feladatok, eszközök

Általános célok, feladatok szeptemberre:
Ismerkedés a klub új és régi tagjaival (szülők/gyerekek), a vezetőkkel.
A klub új működési rendjének ismertetése, és az új szolgáltatások bemutatása.
A régi és az új munkatársak közös munkájának kialakítása, a feladatok megbeszélése.
Szabadtéri játékok balesetmentes használata

2008. szeptember 1–4. hét

1. melléklet
A Fejlesztőpedagógiai játszóház őszi-téli programterve, 2008.*
(gödi Biztos Kezdet program)
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mesék,
bábjátékok

Szutyejev: Az alma c.
meséjével ismerkedés

Kerekecske gombocska…

mondókák versek

Hangadásra,
beszédre késztetés a közös
játéktevékenységek alatt

kommunikáció, társas
kapcsolatok alakítása

ANYANYELVI NEVELÉS

Szutyejev: Az alma c. meséje

Sógyurmából
golyók készítése, gömbölyítés, hengerítés-lapítás
gyakorlása

vizuális,
tárgyalkotó

Lipem, lopom
a szőlőt

zenei

MŰVÉSZETI NEVELÉS

A gyermekek létszámának
megfelelő mennyiségben ételfestékkel színezett sógyurma,
műanyag terítők, mintázó
pálcák

Feladatok, eszközök

Szüretelés
utánzása

utánzó,
„szerepjáték”

Gyümölcsök, termések gyűjtése,
válogatása

mozgásos

JÁTÉKOK

A termések
megnevezésének
gyakorlása

nyelvi

Kis kosarak, igazi és játék termések
Csősznek való eszközök

Általános célok, feladatok októberre:
A korosztálynak megfelelő mondókák, dalok tanítása, gyakorlása, eljátszása
A taktilis érzékelés gyakorlása, fejlesztése
Vizualitás fejlesztése, ismerkedés különböző formákkal (kerek-gömbölyű, szögletes, sima…) és a termésekkel
A termésekkel kapcsolatban a szókincs bővítése
Tárgyalkotások

2008. október 1. hét

melléklet
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A mesében
szereplő állatokkal kapcsolatos
mondókák.
Pl. nyúl, medve

mondókák, versek

Az alma
c. mese
többszöri
eljátszása

mesék,
bábjátékok

A mese szereplőinek kiválasztása
más bábok közül

kommunikáció,
társas kapcsolatok
alakítása

Anyanyelvi nevelés

Szutyejev: Az alma c. meséje
Bábok a mese eljátszásához (sün, medve, nyúl,
varjú)

Rajzlapon az
előre megrajzolt gyümölcsformák díszítése (papírtépés,
csippentés,
ragasztás gyakorlása)

vizuális,
tárgyalkotó

Brumm,
brumm
Brúnó… c.
dal többszöri éneklése,
megtanítása

zenei

Művészeti nevelés

Színes lapok/krepp-papír,
ragasztó, előre lerajzolt körte,
alma és szőlőformák.

Feladatok, eszközök

2008. október 2. hét

A mesében
szereplő
állatok járásának,
(mászás,
kúszás,
„repülés”)
hangjának
utánzása

utánzó,
„szerep-játék”

Labdás
játékok

Körjáték: Erre
kakas….

mozgásos

Játékok

Végtagszétválasztó
mondóka
pl. Ez
elment vadászni…

nyelvi

Különböző méretű labdák, téri játékok
(mászóka, motorok stb.
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Szüretelnek Diószüretelés
a bábok
eljátszása

Diószüretről képek bemutatása

Erre csörög a
dió…

mesék, bábjátékok

mondókák, versek

kommunikáció,
társas kapcsolatok alakítása

Anyanyelvi nevelés

Bábok, mesekönyvek, állatokról szóló dalok
kazettán/lemezen

Az összeszedett, leszüretelt termések
zacskóba
csomagolása
A zacskók
díszítése

vizuális, ,tárgyalkotó

Vidám
gyerekdalok
meghallgatása a szürettel
és az ősszel
kapcsolatban
lemezről

zenei

Művészeti nevelés

Termések: dió, mogyoró, gesztenye a gyerekek létszámnak
megfelelő mennyiségben
Kis papírzacskók, madzag,
zsírkréta

Feladatok, eszközök

2008. október 3. hét

Diószüret
eljátszása a
teremben.
(különböző
helyekre
eldugott
termések
begyűjtése)

utánzó, „szerepjáték”

Akadálypályán a teremben elrejtett
terméseket
kell megkeresni

mozgásos

Játékok

Az irányok
gyakorlása
az akadálypályán: mellette, alatta,
fölötte…

nyelvi

Akadálypálya: karikák, bóják, babzsákok,
kis székek, mászópad

melléklet
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Bábok, a mese
eszközeinek
gyerekméretű változata
(állvány, ecset,
festékek, ...)

Mese a varázsce- A mese
ruzáról
szereplőinek
bemutatása,
a bábokkal
ismerkedés,
bemutatás

mesék, bábjámondókák, versek
tékok

vizuális,
tárgyalkotó
zenei

Művészeti nevelés

Rajzlapok, festékek, vastagított ecsetek, előre elkészített
alaklemezek

Lágy, kellemes hangulatú zenék,
gyerekdalok
hallgatása

Beszélgetés/ A már megis- Egyenletes
ismerkedés a mert termések lüktetés,
színekkel
kifestése
hullámzás
gyakorlása

kommunikáció, társas
kapcsolatok
alakítása

Anyanyelvi nevelés

Mese a varázsceruzáról c. történet bemutatása

2008. október 4. hét
Feladatok, eszközök

A festő
„munkájának” eljátszása

utánzó,
„szerepjáték”

Nagymozgások,
Végtagszétválasztások
gyakorlása,
utánzó játékok

mozgásos

Játékok

Hangutánzó szavak
gyakorlása:
csobbanás,
fújás, sziszegés, koppanás,
sistergés…

nyelvi

Labdák, karikák, mászóhenger, billenő
tölcsér, színes IKEA golyólabdák
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Megy a maci…
Ecc, pecc…
Kutyatár

mondókák, versek

A kíváncsi
medvebocs
c. mese
bemutatása
bábjátékkal

mesék, bábjátékok

Adott játéknak, gyakorlatnak
megfelelően
10-15 percig
a figyelem
felkeltése

Együttes
játszáshoz,
közös munkálkodáshoz
szoktatás

kommunikáció, társas
kapcsolatok
alakítása

Anyanyelvi nevelés

Állatfigurás bábok (katica, cica, kutya, gólya)
A kíváncsi medvebocs c. mese szövege leírva

A mesének
megfelelő
fejbábok
díszítése krétával

vizuális, tárgyalkotó,

Állatokkal
kapcsolatos énekek
megismerése,
gyakori ismétlés közben

Katalinka
szállj el…

Brumm,
brumm, Brúnó…

zenei

Művészeti nevelés

Gyermekeknek való zsírkréta,
Kartonok 1 cm-es gumi a fejdíszekhez

Eszközök

Általános célok, feladatok novemberre:
Állatutánzó járások és állathangok gyakorlása
Végtagszétválasztó gyakorlatok bevezetése, gyakorlása játékos feladatokkal
Közös játékban való részvétel kezdeményezése
Akadályok kikerülésének, alattuk/felettük való átmászásnak a gyakorlása

2008. november 1. hét

Fejbáb használatával
egybekötve
az állatok
járásának
utánzása
énekkel,
mondókákkal kísérve

utánzó, „szerep-játék”

Szülők segítségével a
mozdulatok
gyakorlása

mozgásos

Játékok

Fejbáb használatával
egybekötve
az állatok
hangjának
utánzása

nyelvi

Kisméretű kendő minden gyermeknek,
bábok

melléklet
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Megy a maci…
Ecc pecc…
Kutyatár

mondókák, versek

A kíváncsi
medvebocs
c. mese
bemutatása
bábjátékkal

mesék, bábjátékok

Az állatok
külső tulajdonságainak
megnevezése

Adott játéknak, gyakorlatnak megfelelően 10-15
percig a figyelem felkeltése,
törekvés a
megtartásra

Együttes játszáshoz, közös
munkálkodáshoz szoktatás
alakítása

kommunikáció,
társas kapcsolatok alakítása

Anyanyelvi nevelés

Állatfigurás bábok (katica, cica, kutya, gólya)
A kíváncsi medvebocs c. mese szövege leírva
Gyermekeknek való hangszerek

Brumm,
brumm, Brúnó…
Katalinka
szállj el…

A mesének
megfelelő
síkbábok
díszítése festéssel

Magas, mély
hangok utánzással való
érzékelése

Állatokkal
kapcsolatos énekek
megismerése,
tanulása gyakori ismétlés
közben

zenei

vizuális,
tárgyalkotó

Művészeti nevelés

Gyermekeknek való festékek,
vastag ecsetek, kartonok, ragasztó, hurkapálcák

eszközök

2008. november 2. hét

Állatok
hangversenye játék

Az állatok
járásának
utánzása
énekkel,
mondókákkal kísérve,
segédeszközök használatával
(bábok,
hangszerek)

utánzó,
szerep-játék”

nyelvi

A gyermekeknél
lévő bábok,
állatfigurák
használatával
egybekötve
az állatok
hangjának
utánzása

mozgásos

Szülők segítségével a
mozdulatok
gyakorlása

Játékok

Kisméretű kendő minden gyermeknek
Állatfigurás bábok (többféle)
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Megy a maci…
Ecc, pecc…
Kutyatár…

mondókák, versek

A kíváncsi
medvebocs
c. mese
bemutatása
bábjátékkal

mesék, bábjátékok

Adott mintákból választva, a
meséhez nem
kötődő síkbábok készítése
Az állatok
külső tulajdonságainak
megismerése

Adott játéknak, gyakorlatnak
megfelelő
10-15 percig
a figyelem
felkeltése
Az állatok
külső tulajdonságainak
megnevezése

vizuális,
tárgyalkotó

Magas, mély
hangok,
gyors, lassú
utánzással
való érzékelése

Brumm,
brumm, Brúnó…
Katalinka
szállj el…
Ha én cica…
Cirmos cica
haj…

zenei

Művészeti nevelés

Gyermekeknek való festékek,
vastag ecsetek, kartonok, ragasztó, hurkapálcák

Együttes játszáshoz, közös
munkálkodáshoz szoktatás
alakítása

kommunikáció,
társas kapcsolatok alakítása

Anyanyelvi nevelés

Állatfigurás bábok (katica, cica, kutya, gólya)
A kíváncsi medvebocs c. mese szövege leírva

eszközök

2008. november 3. hét

Az állatok
járásának
utánzása
énekkel,
mondókákkal kísérve,
segédeszközök használatával
(bábok,
hangszerek)

utánzó,
„szerepjáték”

nyelvi

A gyermekeknél
lévő bábok,
állatfigurák
használatával
egybekötve
„Akadálypáaz állatok
lya” haszhangjának
nálatának
utánzása
megismertetése

A bábok
megnevezésének
gyakorlása,
válogatással
egybekötve

mozgásos

Játékok

Kisméretű kendő minden gyermeknek
Állatfigurás bábok (többféle)
Labdák, babzsákok a nehezített járáshoz,
az egyenetlen talaj kialakításához

melléklet
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Megy a maci…
Ecc pecc…
Kutyatár…

mondókák, versek

A kíváncsi
medvebocs
c. mese
bemutatása
bábjátékkal

mesék, bábjátékok

Az állatok külső
tulajdonsága
inak megnevezése

Adott játéknak,
gyakorlatnak
megfelelően
5- 10
(nagyoknál 15)
percig a figyelem felkeltése

Együttes játszáshoz, közös
munkálkodáshoz szoktatás
alakítása

kommunikáció,
társas kapcsolatok alakítása

Anyanyelvi nevelés

Állatfigurás bábok (nem csak a mesének megfelelőek)
A kíváncsi medvebocs c. mese szövege leírva

zenei

Brumm,
brumm, Brúnó…
Katalinka
szállj el…
Ha én cica…
Cirmos cica
haj…
Magas, mély
hangok,
gyors, lassú
utánzással
való érzékelése

vizuális,
tárgyalkotó

Bábok befejezése, díszítése
(ujjra húzhatók) a szülőkkel közösen
dolgozva
(ismerkedés a
textillel)
Az állatok
külső tulajdonságainak
megismerése

Művészeti nevelés

Textil anyag bábokhoz

eszközök

2008. november 4. hét

Az állatok
járásának
utánzása
énekkel,
mondókákkal kísérve,
segédeszközök használatával
(bábok,
hangszerek).

utánzó,
„szerepjáték”

Erdei „akadálypálya”
használata
„medvevadászat”

A bábok
megnevezésének
gyakorlása,
válogatással
egybekötve.

mozgásos

Játékok

A gyermekeknél
lévő bábok,
állatfigurák használatával
egybekötve
az állatok
hangjának
utánzása

nyelvi

Kisméretű kendő minden gyermeknek
Állatfigurás bábok (többféle)
Labdák, babzsákok a nehezített járáshoz,
az egyenletlen talaj kialakításához
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Mondókák a
Mikulásról

mondókák, versek

Mese a
Mikulásról
bábjátékkal

mesék, bábjátékok

Hogyan beszélgessek a
Mikulással?

kommunikáció,
társas kapcsolatok alakítása

Anyanyelvi nevelés

A Mikulásról mese, vers szövege írásban

Mikulás készítése ragasztással, előre
elkészített
sablon segítségével (síkbáb)

vizuális,
tárgyalkotó

Az évszaknak és az
ünnepeknek
megfelelő dalok tanulása,
éneklése

zenei

Művészeti nevelés

Piros karton, ragasztó, vatta, a
gyerekek létszámának megfelelően.

eszközök

Babák cipői
nek tisztítása

Bábozás
közben beszélgetés a
Mikulással

Hogyan beszélgessek a
Mikulással?

utánzó,
„szerepjáték”

Utánzó járások gyakorlása, előkészületek
a Mikulás fogadására….
(pakolás a
szobában,
babák öltöztetése ünneplőbe…)

mozgásos

Játékok

A Mikulással
kapcsolatos
kifejezések
gyakorlása
(ajándék,
puttony, szakáll, suba…)

nyelvi

Mikulás bábok, babaruhák, gyerekeknek
való takarító eszközök …

Általános célok, feladatok decemberre:
A Mikulás-várás szokásainak bemutatása, eljátszása. Készülődés az ünnepre
A téli időjárásnak megfelelő öltözködésről, szabadidős programokról, a téli időjárás jellemzőiről beszélgetés
Nehezített talajon („havon”) járás gyakorlása. Akadályok kikerülésének, alattuk/felettük való átmászásnak a gyakorlása
Készülődés a karácsonyra. Ünnepi szokásokról, hagyományokról beszélgetés a szülőkkel és a gyerekekkel
Finommanipulációt igénylő játékos gyakorlatok alkalmazása

2008. december 1. hét
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Mondókák a téllel kapcsolatban

mondókák, versek

Téli mese
eljátszása
bábokkal

mesék,
bábjátékok

A gyurmázás
közben az
anyaggal és az
alakításával, az
eszközökkel
kapcsolatos
kifejezések gyakorlása

Együttjátszás a
hóban (ha van),
egymásra figyelés gyakorlása
játék közben

kommunikáció,
társas kapcsolatok
alakítása

Anyanyelvi nevelés

Téllel kapcsolatos mesék, versek, szövegek
írásban

Hóember
készítése
sógyurmából

vizuális,
tárgyalkotó

Téli dalok

zenei

Művészeti nevelés

Sógyurma a gyerekek létszámának megfelelő mennyiségben, ételfestékkel színezve
Simító eszközök, süteményes
formák, alátétek

eszközök

2008. december 2. hét

Hóemberkészítés hógolyózás... ha
lehet a szabadban, ha
nem, utánzó
játékkal a
teremben

utánzó,
„szerepjáték”

Hógolyózás,
járás a hóban, hóember készítése
a szabadban,
ha van hó

mozgásos

Játékok

A téllel, a
hóval, a
hideggel…
kapcsolatos
kifejezések
tudatosítása játékok
közben (hó,
hideg, szél,
olvad, meleg
öltözék…)

nyelvi

Színes labdák, hópihék, hógolyók papírból
Kalap, répa, seprű

132

Jó gyakorlatok a Biztos Kezdet programokban

mesék, bábjátékok

Karácsonyi
mese

mondókák, versek

Mondókák a téllel kapcsolatban

Az ünneppel,
a készülődéssel kapcsolatos
kifejezések
gyakori
használata játék közben
(ünnep, főzés,
sütemény,
ajándék, díszítés…)

kommunikáció,
társas kapcsolatok alakítása

Anyanyelvi nevelés

Karácsonyi mesék, mondókák leírt szövege
Színes ünnepi képek, képeslapok

Sógyurmából,
(papírból)
sütemények,
díszek készítése

vizuális,
tárgyalkotó

Karácsonyi
dalok

zenei

Művészeti nevelés

Színes kézimunka lapok,
sógyurma, formák, simító
eszközök, süteményes formák,
alátétek, ollók, ragasztók

eszközök

2008. december 3. hét

Vásárlás
az ünnepi
ételekhez.

Készülődés
az ünnepre

utánzó,
„szerepjáték”

A vásárlással
kapcsolatos
játék közben
különböző
helyekről
az eszközök
összegyűjtése

mozgásos

Játékok

Bábok, asztaldíszek
Játék „ételek”
Fenyőgallyak

Az ünneppel
kapcsolatos
kifejezések
gyakorlása,
ismétlése

nyelvi
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Egymásra figyelés gyakorlása a fenyődíszek készítése
közben

mesék, bábjátékok

Mese, mondóBábokkal a
kák a karácson�- készülődés
nyal, a fenyővel, bemutatása
a készülődéssel
kapcsolatban

mondókák, versek

kommunikáció,
társas kapcsolatok alakítása

Anyanyelvi nevelés

Karácsonyi mesék, mondókák leírt szövege
Színes ünnepi képek, képeslapok

zenei

A fenyőfa
Karácsonyi
feldíszítése
dalok
saját készítésű
díszekkel

vizuális,
tárgyalkotó

Művészeti nevelés

eszközök

2008. december 4. hét

A fenyő
feldíszítése

Vásárlás
az ünnepi
ételekhez,
a lakás
díszítéséhez
kapcsolódva

Készülődés
az ünnepre

utánzó,
„szerepjáték”

A díszek ös�szegyűjtése
a teremben
(akadálypálya)

mozgásos

Játékok

Az ünnepi
készülődéssel
kapcsolatos
kifejezések
használata,
gyakori
ismétlése

nyelvi

Mászó alagút, épített akadálypálya
Fenyőgallyak

2. melléklet
Munkaerő-piaci információs gyűjtemény
(A munkaerő-piaci hozzáférés támogatása c. fejezethez)
Munkaügyi rendszer:
–– támogatási formái
–– szolgáltatásai
–– a munkaügyi kirendeltség osztályai
Képzés:
–– állami iskolarendszerű intézmények
–– képző intézmények
–– civil szervezetek támogatott programjai
–– képzés támogatásának formái
–– képzéstípusok
Pályaválasztás:
–– iskolai segítség
–– civil szervezetek
–– cégek
–– állami szervezetek
–– segítségek különböző formái
Munka világa:
–– foglalkozások információs kézikönyv
–– munkaszerződés
–– felmondás
–– jogi segítségnyújtás
–– munkavállalást segítő programok, tanácsadások típusai
–– munkáltatói adatbázis
–– munkaközvetítők gyűjteménye
Linktár:
TEMATIKUS OLDALAK

http://allas.lap.hu
http://allasajanlat.lap.hu
http://apro.lap.hu
http://munka.lap.hu
http://palyaorientacio.lap.hu
http://munkanelkuli.lap.hu
http://vallalkozas.lap.hu
http://noivallalkozas.lap.hu
http://cegalapitas.lap.hu
http://vallalkozasfejlesztes.lap.hu
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ONLINE ÁLLÁSKERESŐK
http://www.topjob.hu
http://www.allasajanlat.hu
http://www.jobpilot.hu
http://www.profession.hu
http://www.foglalkoztatas.hu
http://www.hungarowork.hu
http://www.jobline.hu
http://www.allas-start.hu
http://www.allasvadaszat.hu
http://www.allashirdeto.hu

ÁLLÁSINTERJÚ

http://allasinterju.lap.hu
http://www.randstad.hu/hungarian/flexworker/JobInterview.asp
http://www.jobpark.hu/672.php?id_4111=768
http://www.munka.org/allasinterjuk
http://www.jobber.hu/jobber_tippek.php?reszletes=3
http://www.horvath_hr.hu/jo_tudni_2.html
http://www.taninfo.hu/palyakezdo/pk/allas5.html

ÖNÉLETRAJZ, KÍSÉRŐLEVÉL

http://oneletrajziras.lap.hu/
http://www.taninfo.hu/palyakezdo/oneletrajz.html
http://www.oneletrajzmintak.hu/
http://www.fn.hu/index.php?id=7&cid=92302
http://www.jobpilot.hu/content/journal/csucs/2006/europasscv.html
http://www.randstad.hu/hungarian/flexworker/CoverLetter.asp
http://www.tallozz.hu/weboldalak/cikk/jobkft1.htm
http://www.jobber.hu/docs/motivlevel1.rtf
http://www.job-center.hu/?task=Motivacios_level
http://www.kisalfold.hu/allas_karrier/cikk/vegzetes_hibak_a_
kiserolevelben_/1139025/
http://www.careerjournal.com/jobhunting/resumes/19990427-richardson.html - angol nyelvű
http://www.job-pages.de/bewerbung-anschreiben.html - német nyelvű

KÜLFÖLDI MUNKA

http://kulfoldimunka.lap.hu/
http://www.eurostar25.hu/site/index.php?option=com_content&task=blogcategory
&id=3&Itemid=2&colour=_orange
http://www.albahuman.hu/html_hu/albajobs/albajobs_hu.htm
http://anglia-munka.lap.hu/
http://www.iranylondon.hu/
http://floridaimunkak.freeweb.hu/
http://gportal.hu/portal/munkak/
http://www.workholland.nl/
http://www.iranyirorszag.com/
melléklet
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http://www.iranyspanyolorszag.com/
http://nemetmunka.lap.hu/

KÉPZÉSEK, TANFOLYAMOK

http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=AK_tamogathato_kepzesi_ajanlatok
http://tanfolyam.lap.hu/
http://szakkepzes.lap.hu/
http://www.kepzeslista.hu/
http://tanfolyam-videk.lap.hu/
http://www.2007kapos.hu/
http://www.felnottkepzes-info.hu/
http://www.perfekt.hu/index.php?menuid=313
http://www.sztav.hu/index.php?page=miskolc
http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=allaskeresoknek_kepzok_listaja

MUNKAKÖZVETÍTŐK

http://www.ok.hu/katalogus/001/588/index.html  gyűjteményes oldal
http://www.work-force.hu/
http://www.adecco.hu/
http://www.trenkwalder.com/For_applicants/International_Job_Search.html
http://www.cvcentrum.hu/
http://www.pannonwork.hu/PW/index2.htm
http://www.manpower.hu/
http://www.melodiak.hu/?menu=9&agency_id=38#cim
http://www.fejvadaszok.hu/
http://www.allas-pont.hu/main/index.php
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3. melléklet
Felkészülés az állásinterjúra – a várható kérdések
(A munkaerő-piaci hozzáférés támogatása c. fejezethez)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mit vár ettől az állástól?
Miért akar egy ilyen munkát elvállalni, amihez túlképzett?
Hajlandó lenne-e utazni, ha munkája megkívánja ezt?
Miért tartott ilyen sokáig megszereznie a diplomáját?
Milyen számítógépes ismeretekkel rendelkezik?
Miért válasszuk pont Önt?
Hol szeretne tartani az elkövetkező öt évben?
Mi a legnagyobb erőssége és gyengesége, s ezek hogyan befolyásolják a
teljesítményét?
9. Mivel tölti szabadidejét?
10. Milyen fizetést várna el ebben a pozícióban?
11. Miből gondolja, hogy ez a terület hosszú időn keresztül fenntartaná
érdeklődését?
12. Mondjon magáról néhány dolgot, ami az önéletrajzából nem derül ki.
13. Hogyan kezeli a konfliktusokat? Mondjon egy példát.
14. Voltak-e eddigi élete/pályája során találmányai, kezdeményezései, újításai vagy ötletei, arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne a folyamatokat
hatékonyabban, ésszerűbben végezni?
15.	A jelenlegi munkahelyén még éppen csak megmelegedett és máris
továbbállna. Mi a biztosíték arra, hogy ha alkalmazzuk, nem hagy el bennünket rövid időn belül? Miért váltott ilyen gyakran munkahelyet?
16. Miért szeretne itt dolgozni?
17. Mondja el az Ön számára ideálisnak mondható állást!
18. Ez lesz az ön első állása. Miből gondolja, hogy megfelel majd a karrier
elképzelésének?
19. Nem gondolja, hogy túlképzett ehhez az álláshoz?
20. Hozzon egy példát egy munkahelyi nehéz döntéséről!
21. Melyek azok a gyengeségei, amelyek mérséklésén jelenleg is dolgozik?
22. Milyen lenne álmai munkája?
23. Mondana valamit arról a projektről, amit a CV-jében is fontosnak tartott
megemlíteni a legutolsó munkahelyén?
24. Melyik eredményére a legbüszkébb?
25. Tudja-e vállalni a túlórákat?
26. Milyen az ideális karrierről alkotott képe?
27. Milyen kritika segítette önt leginkább a fejlődésében, és honnan származott?
28. Meséljen egy alkalomról, amikor kellemetlen/népszerűtlen megbízatást
kellett teljesítenie!
29. Kockázatvállalásban milyen jegyet adna önmagának?
melléklet
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30. Milyen az íráskészsége?
31. Miért értékelte magát a korábbi válaszai során ennyire alacsonyra?
32. Mi készteti arra, hogy otthagyja jelenlegi állását?
33. Milyennek írná le a saját egyéniségét?
34.	Gyakran váltogatja a munkahelyeit, milyen biztosítékot tud adni arra,
hogy nálunk megpihen végre?

Az asszertív viselkedés elemei interjú során
Meséljen magáról
– így indítanak az interjúk elején az esetek nagy többségében. Ilyenkor az
interjút vezető HR-es szeme az „áldozatra” szegeződik, s a vele szemben ülő
alany érzi, hogy a legkisebb rezzenéséből is fontos információkat olvas majd
ki, amelyek jelentősen befolyásolják majd az állás megszerzésének esélyeit.
Mit kell ilyenkor tenni és mondani, hogy bebizonyítsd, hogy te vagy az ideális
jelölt?
Nem érdemes a születésedtől fogva elmesélni a teljes élettörténetedet, s
nyugodtan kihagyhatod a hobbijaidat, illetve azt, hogy a gimnáziumban a
színjátszókör tagja voltál. Szorítkozz a végzettségeidre és a tapasztalataidra.
Tedd fel magadnak a kérdést: vajon mi az öt legfontosabb dolog, amit ez az
ember tudni szeretne rólam?
Mit gondol, öt év múlva mivel foglalkozik majd?
– hangzik az újabb kérdés. Ettől sokan zavarba jönnek, hiszen alighanem kevés olyan embert ismerünk, aki pontos tervvel rendelkezik arra nézvést, hogy
egy fél évtized múlva mivel tölti majd a napjait. Az interjún arra kíváncsiak ezután, hogy vajon az a pozíció, amelyre jelentkezel, megfelel-e majd az
igényeidnek. Emellett az sem megvetendő szempont, hogy milyen irányba
szeretnéd tovább képezni magadat, illetve mely területek érdekelnek a legjobban. Az ábrándokat és az elrugaszkodott ötleteket itt is hagyd ki a képből,
maradj meg a realitás és a profizmus talaján.
Melyek azok a tulajdonságok, amelyek nélkülözhetetlenné teszik Önt a vállalat számára?
– egy újabb zavarba ejtő kérdés. A szakértők szerint ezzel a kérdéssel azt
tesztelik, hogy az állásra jelentkező aspiráns kellően felkészült-e szakmai és
emberi szinten egyaránt. Itt az alkalom, hogy kidomborítsd a fő erősségeidet,
persze túlzások nélkül. Ne csak beszélj arról, hogy mihez értesz a legjobban,
hanem mondd el, hogy szerinted ez a képzettséged vagy tulajdonságod miként segíthet az adott pozíciót betölteni.
Mi a legnagyobb gyengesége?
– aki idáig már eljutott, most biztos zavarba jön. Mit is mondjak? Hogyan
mondjam? Baj lesz belőle? Füllentsek? Ilyen, és ehhez hasonló gondolatok vil-
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lannak át az agyadon. Nyugodj meg, és légy őszinte, de fogalmazz úgy, hogy
elvedd a dolog élét. Mondj valami olyasmit, hogy „Ezzel és ezzel kapcsolatban gondjaim szoktak lenni, de ezt és ezt szoktam tenni, hogy mindezt elkerüljem.” Nyugodtan beismerheted, hogy nem erősséged rendet tartani magad körül, de, hogy ne keveredjenek el a dolgok, mindent lejegyzetelsz egy
filofaxba vagy egy jegyzetfüzetbe.
Mondja el, mi történt a legutóbb, amikor óriási nyomás nehezedett Önre a munkahelyén! Hogyan vészelte át ezt az időszakot?
Ezzel a kérdéssel azt szeretnék felmérni, hogy az illető mennyire tud előre
tervezni, illetve, hogy mennyire tudja beosztani az idejét. Egyes helyeken
az úgynevezett STAR (Situation, Task, Action, Result) módszert használják,
amelynek a célja, hogy a jelölt vázolja az adott szituációt, az elvégzésre váró
feladatokat, a végrehajtás módszerét, illetve a várható eredményt.
Hasonló a helyzet, amikor a pályázót arra kérik, hogy meséljen el egy olyan
esetet, amikor olyasvalakivel kellett együtt dolgoznia, akivel nehézkes volt az
együttműködés. Ezzel azt mérik fel, hogy a jelölt mennyire képes tekintetbe
venni a munkatársak igényeit, miközben befolyásolja vagy akár irányítja is
őket.
Némileg egyszerűbb a helyzet, ha egy olyan kérdésre kell válaszolni, amelyben azt kérik, hogy egy váratlan probléma megoldását vázolja a jelölt. Ilyenkor ugyanis elsősorban a kezdeményezőképességre kíváncsiak, illetve arra,
hogy az illető miként reagál egy váratlan helyzetben.
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