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BEMUTATKOZUNK 

 

A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 2013 áprilisában indította el a Kísérő Nélküli 

Kiskorúak gyermekotthonát, melynek szakmai munkáját szeretném bemutatni a kedves 

olvasónak.  

A fő célunk egy olyan gyermekotthon kialakítása volt, ahol a gyermekek a szükségletüknek 

megfelelő teljes körű ellátásban részesülnek, ahol a gyerekek biztonsága, személyiségük 

fejlődése a legfontosabb, és nem utolsó sorban egy olyan otthont álmodtunk meg, ahol 

szakszerű egyéni esetkezelő szociális munka folyik.  

Mielőtt folytatnám az írást egy-két fontos fogalmat szeretnék tisztázni. 

Kik is a kísérő nélküli kiskorúak?  

Kísérő nélküli kiskorú az a tizennyolcadik életévét be nem töltött harmadik országbeli 

állampolgár, aki jogszabály vagy szokás alapján felügyeletéért felelős nagykorú személy 

kísérete nélkül lépett a Magyar Köztársaság területére, vagy a belépést követően maradt 

felügyelet nélkül, mindaddig, amíg ilyen személy felügyelete alá nem kerül. 

Ha megengedik, egy téma köré szeretném felépíteni az írásomat és ezen keresztül bemutatni a 

gyermekotthont.  Ez a téma egy fontos alapelv, a gyermekek mindenekfelett álló érdeke. 

Több mint egy évvel ezelőtt 4 alappillért határoztunk meg, ez a 4 pillér adja ma az otthon 

szakmai alapjait, és ezen keresztül valósítjuk meg a gyermek minden más szempont felett álló 

érdekét. 

A négy alappillér 

(elméleti alapok) 

1. Oktatás, fejlesztés 

Három szinten valósul meg az oltatás, fejlesztés az intézményben.  

Először egy belső iskolába kerülnek a gyermekek, mely heti két alkalommal valósul meg. Az 

otthon nevelője és a tolmács vezetésével tanítjuk a gyerekeket a magyar nyelv alapjaira. Ez a 
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szint kb. 3-4 hétig tart, illetve addig, amíg a BÁH (Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal) 

egy úgynevezett humanitárius kártyát ( HT kártya) nem állít ki a gyermek részére. 

Miután már rendelkezik a gyermek HT- kártyával beíratjuk a szegedi József Attila Általános 

Iskola és Szakiskolába, ahol egy év felzárkóztató képzésen vesznek részt a gyerekek. ( HÍD II. 

program) A Híd II. programban nyújtott nevelés-oktatás tanulásra motivál, fejleszti a 

jogszabályban meghatározott egyes szakmák sikeres elsajátításához szükséges készségeket, 

szakmacsoporton belüli pályaorientációs feladatokat lát el, részszakképesítés megszerzésére 

készíthet fel. Ez a második szint.  

A harmadik színtere az oktatás, fejlesztésnek egy tanodai képzés, melyet a Motivációs Tanoda 

Alapítvány végez. Heti két alkalommal tartanak fejlesztő képzéseket a gyerekeink részére. A 

tanoda nem kormányzati szervezet által működtetett, helyi sajátosságokra, a gyermekek, 

fiatalok önkéntes részvételére és egyéni szükségleteire építő, független infrastruktúrával 

rendelkező közösségi színtér. A személyiség fejlődés egészét szem előtt tartó komplex 

szolgáltatást nyújt, melyet az oktatási rendszerben nem megfelelően elismert, a társadalmi 

perifériára szoruló gyermekek és fiatalok nem érhetnek el. A Tanodában a gyerekek a magyar 

nyelv tanulása mellett olyan szociális kompetenciákat is elsajátítanak, melyek segítségével 

könnyebben tudnak kapcsolatokat létesíteni, a meglévőeket ápolni, vagy éppen konfliktusokat 

megoldani. Mivel a ránk bízott gyerekek családja teljes mértékben kimarad a gyermek 

neveléséből, így a mi felelősségünk a gyermek személyiség fejlesztése, ebben a munkában 

nagy segítségünkre van a Kreatív Tanoda.  

 

 

2. egészségügyi ellátás 

Kísérő nélküli kiskorúak egészségügyi ellátása kezdetben komoly nehézségekbe ütközött, 

mivel a gyerekeknek nincs társadalom biztosítása. A probléma megoldásában nagy 

segítségünkre volt a hódmezővásárhelyi korház, amely mára a sürgősségi ellátás keretein 

belül tejes mértékben ellátja a gyermekek egészségügyi ellátását.  

 

3. Pszichés állapot felmérése, pszichés vezetés 
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Ez volt az egyik legnehezebben megvalósítható pillére a szakmai munkánknak. El tudják 

képzelni milyen nehézségeket jelent, egy olyan gyereknek a pszichés állapotát felmérni, 

akivel a kommunikáció nem zökkenőmentes? Mert például csak az anyanyelvén ( fárszi, 

urdu) tud megszólalni. Hogyan lehet megvalósítani az egyéni vagy csoportos terápiás 

foglalkozásokat akkor, ha nincs egy mindenki által anyanyelvi szinten beszélt nyelv?  

 Az intézményben használt közös nyelv az angol. A gyerekek egy része beszél valamilyen 

szinten angolul, de ez nem elégséges egy klienscsoport működéséhez. Egy csoport mindig 

nagyon komplex és szinergikus beavatkozást és működést igényel. Ez megvalósíthatatlan, ha 

nem értik egymást a csoporttagok. 

Ezt a problémát úgy oldottuk meg, hogy az otthon mindennapi működésébe „csempéztünk” 

be terápiás elemeket. Ez a gyakorlatban úgy valósul meg, hogy a hét minden napján van egy 

program, amely tartalmaz terápiás elemeket, és amelyek nem épülnek csak a 

kommunikációra.  Talán jobban érthető, ha egy heti programon keresztül mutatom be a 

terápiás jellegét az intézménynek.  

hétfő kedd szerda csütörtök péntek 

tematizált 

kézműves 

foglalkozás 

fociedzés Karácsonyi vásár 

szegeden 

internet nap filmklub ( Zia 

története) 

utána 

beszélgetés a 

filmről. 

  ismerkedés a 

hungarikumokkal. 

Szalámi és 

paprika múzeum. 

 

 A kézműves foglalkozás nem feltétlenül művészi tevékenységet jelent. Elsősorban a 

gyógyulni vágyásunk és a veszteségeink feldolgozása jelenik meg. A múlt, jelen, jövő téma 

köré tematizáljuk a foglalkozásokat. Pl: Rajzold le egy számodra fontos embert. Rajzold le az 

iskolát ahol eddig tanultál. Rajzold le a házat, ahol felnőttél. Rajzold le a jelenlegi otthonodat. 

Hogy néz ki az a ház, amiben szívesen élnél. Rajzold le az iskolát ahová most jársz. Rajzold 

le magad tíz év múlva. 

A Futball nem csak egy népszerű sport, amit szeretnek a fiatalok, hanem egy magas 

együttműködést is kívánó sport. Megjelenik a csapatkohézió, szociális összetartó erő, képesek 

vagyunk egymásért és a közös célért küzdeni. 
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A szerdai nagy programok nem csak egy rekreációs tevékenység, közösségi élményt adunk 

a gyerekeknek. Az igazság az, nekünk, dolgozóknak add egy nagy lehetőséget a szerdai 

programok, amit nem szabad lebecsülni, hiszen lehetőséget add számunkra, hogy 

minőségében jobb kapcsolatot tudjunk kiépíteni a gyerekekkel. A jó kapcsolat elengedhetetlen 

a segítő munkában.  

A csütörtök a kapcsolattartás napja. Egész nap, órás váltásokban interneteznek a gyerekek, 

mivel ez az egyetlen lehetőség a családjukkal való kapcsolattartásnak.  

A pénteki filmklub lehetőséget add a gyerekek számára, hogy meg tudják fogalmazni a 

jövőjükkel kapcsolatos kérdéseiket. Olyan filmet, dokumentumfilmet nézünk meg együtt, ami 

valamilyen szinten kapcsolódik az életükhöz. A film segítséget add a téma felvezetéséhez.  

Az otthon megnyitása előtt is fogadtunk a befogadó otthonba migráns fiatalokat, akkor az 

átlagos gondozási napok 3-5 nap között volt. A tavalyi évben már több mint 14 nap volt az 

átlagos gondozási napok száma. A 2014-es gondozási napokat még nem tudjuk,  de az biztos, 

hogy több lesz, mint tavaly volt. 

Minden gyerekkel egy hónap után egy részletes interjút készítünk, ez lesz az alapja az 

anamnézisnek és a fejlesztési tervnek illetve a pszichológiai véleménynek is.  

 

 Itt szeretném megjegyezni, hogy megítélésem szerint a jelenkor gyermekvédelmének egyik 

kihívása, hogy hogyan képes a működését, szakmai munkáját úgy átalakítani, hogy abban 

helyet kapjon a terápiás, vagy terápiás jellegű munka. Többszörösen traumatizált gyerekekkel 

dolgozunk, a posszt-traumás stressz,( PTSD) . Pszichoszociális fejlődés során átélt krízisek, 

identitáskrízis, a bekerülés krízise, mind előfordul a szakellátásba bekerült gyerekeknél. Ez 

így van a migráns gyerekeknél is. 

4. Jogi képviselet, jogi segítségnyújtás 

A jogi képviseletet a Helsinki Bizottság segítségével sikerült megvalósítanunk. Külön 

szeretném kiemelni Dr. Kovács Tímea nevét, aki heti rendszerességgel látogat el az 

intézménybe és segít azoknak a gyerekeknek, akiknek jogi segítségnyújtásra van szükségük.   

                                                                                                                                 Rácz Béla 

                                                                                                                            Szakmai vezető 
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