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Gyermekvédelmi műhelymunka 2010

Berekfürdő 2010. november 29-30.



2

A Család- és gyermekvédelmi műhely programja 2010. 
februárjában kezdődött Kárpátalján (Balazher) a 

Sámuel Alapítvány szervezésében
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Berei Emese (Nagyvárad): A nevelőszülői 
szakma színe és fonákja
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Berei Emese (Nagyvárad): A nevelőszülői szakma színe 

és fonákja II.

A szakma szereplői:

 A saját fészkéből kiesett  GYERMEK

 A nevelőszülő és családja

 A gyermekvédelmi szervezetek
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Berei Emese (Nagyvárad): A nevelőszülői szakma színe 

és fonákja III.

Kihívások:

 Megfelelő-e a mi családi rendszerünk 
ehhez a munkához?

 Eléggé rugalmasak, nyitottak vagyunk-e?

 Óvodával, iskolával való kapcsolattartás

 Megfáradás, kiégés

 Meddig végezzük ezt?

 Ha a gyermek, mindenek ellenére 
elsodródik, elidegenedik tőlünk?
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Dr. Simkó Róbert (Miskolc): Fertőző 
betegségek a gyermekközösségekben
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Dr. Simkó Róbert (Miskolc): Fertőző betegségek a 

gyermekközösségekben II.

 Skarlát

 Ótvar

 Tuberculosis

 Légúti fertőző betegségek

 Gyomor-bélhurutok

 Ételmérgezések

 Agyhártyagyulladás
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Dr. Simkó Róbert (Miskolc): Fertőző betegségek a 

gyermekközösségekben III.

 Tetanusz

 Veszettség

 Bárányhimlő/övsömör

 Rüh

 Fejtetvesség

 Bélférgesség



9

Kovács Attiláné (Miskolc): Idő- és pénzbeosztás 

nehézségei
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Időbeosztási problémák:

 Kialakult helytelen szokások, nem megfelelő 
értékrend

 Pillanatnyi lelki (érzelmi) állapot  szerinti  
döntéshozatal

 Motiválatlanság

Kovács Attiláné (Miskolc): Idő- és pénzbeosztás 

nehézségei II.
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Teendőink:

 A család időbeosztásának, szokásainak 
megismerése

 Helyes időbeosztás kialakítása

 Gondozási terv készítése

 A családgondozás során felszínre kerülő 
problémákra megoldás keresése

Kovács Attiláné (Miskolc): Idő- és pénzbeosztás 

nehézségei III.
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Kovács Attiláné (Miskolc): Idő- és pénzbeosztás 

nehézségei IV.

Pénzbeosztási problémák:

1.  Családi minta hiánya
2.  Nincs előre tervezés   
3.  Gyermekkorban megélt nélkülözés kompenzálása



Eladósodás – „adósság-spirál”
( ami probléma és következmény)
- uzsora kölcsön és banki hitelek felvétele
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Teendőink:

1. A család jövedelmének megismerése
2. Van- e hiteltartozás illetve minden esetben 

felhívni a figyelmet a  hitelfelvétel veszélyeire
3. A család pénzkezelési szokásának 

megismerése
4. Pénzbeosztási terv készítése 
5. Megtakarításra való ösztönzés

Kovács Attiláné (Miskolc): Idő- és pénzbeosztás 

nehézségei V.
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III. Kárpát-medencei Református Diakóniai Találkozó
Berekfürdő, 2010. 04. 19-20.

NCA pályázati támogatásból határon túli szervezetnek négynyelvű 
leporellót készíttettünk, illetve együttműködésünkről molinót
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III. Kárpát-medencei Református Diakóniai Találkozó

 Mi a feladata, szerepe a nevelőszülői szolgálatnak?

 Hogyan erősítsük azokat, akik megfáradtak a nevelőszülői 
szolgálat gyakorlásában?

 A műhelyben arról állapodtunk meg, hogy folytatjuk, figyeljük a 
további pályázati lehetőségeket, nemcsak a határon átnyúló, 
hanem a nemzetközi szakmai tapasztalatcserére kiírtakat is.

 Ismét felvetődött egy közös levelezőfórum létrehozásának igénye.

 További szolgálatokat, intézményeket, alapítványokat keresünk, 
akik bekapcsolódnak a műhelymunkába. 
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Gyermekvédelemben dolgozók egészségvédelme

Berekfürdő, 2010. május 6-9.

A mélypont ünnepélye

A „mélyből forrásozó lelkiség —

a  burnout szindróma megelőzése

„Ki mer

csukott szemmel megállani

ama mélyponton…”
/Pilinszky J: A mélypont ünnepélye/

Dr. Simkó Róbert
Miskolc



17

A mélypont ünnepélye II.

 A magasból építkező (mél) és a mélyből 
forrásozó (mfl) lelkiség (Anselm Grün)

 A Biblia, az Egyház tanítása és a saját 
magunk által alkotott eszményekből indul ki

 Cél: egyre jobbak legyünk, közelebb 
kerüljünk Istenhez (hasonlóság: New Age, 
szcientológia, teozófia, önmegvalósítás, 
humanizmus)

 A fiatalok számára fontosak a példaképek, 
hogy meghaladhassák önmagukat, 
felfedezzék személyes elhívásukat

 A lelki élet kezdete

 Isten mindig személyesen szól hozzánk 
(Biblia, Egyház tanítása, személyes 
létünkön keresztül: gondolatok, érzelmek, 
testünk, álmaink, sebzettségünk, 
gyengeségeink)

 Fontos az önmegismerés és a realitásokból 
való kiindulás

 Az Istenhez vezető út nem egyirányú utca 
(tévutak, kerülők, kudarcok, önmagunk 
feletti csalódások)

 Nem az erényeim tesznek nyitottá Isten 
felé, hanem a gyengeségem, 
tehetetlenségem, vétkem!
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Kozákné Kulcsár Natália: Meggyógyulhat-e a gyermeki 

lélek?
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Gyermekvédelemben dolgozók egészségvédelme
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Önkéntesek fogadása

Miskolc, 2010. 09. 25.

Závodi Emese, ÖDE vezetője 
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Závodi Emese: Önkéntesek fogadása

 Mi az Önkéntes Diakóniai 
Év? 

 Kiket várnak? 

 Hogyan lehet jelentkezni?
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

Gálné Ács Mária
műhelyvezető


