
LAKÁSOTTHONOK, GYERMEKOTTHONOK, NEVELŐSZÜLŐI 

HÁLÓZAT: ENGEDÉLY NÉLKÜLI ELTÁVOZÁSOK. 2017. 

 

Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató. 

 
A hazai gyermekvédelem történetében nem újdonság és nem egyedül álló jelenség, hogy a 

szakellátásban élő gyermekek, fiatalok önkényesen kivonják magukat a gondoskodás alól. 

Ezen jelenség körbejárása, információgyűjtés és megoldási lehetőségek keresése a szakellátás 

szakdolgozói segítségével. Az elmúlt évek szembetűnően meredek esetszám emelkedése okán 

is kiemelten kell foglalkozni az engedély nélküli eltávozások számának lehetséges 

csökkentésével, ezek szakmai lehetőségeivel. 

 

Szökésen - engedély nélküli eltávozásokon azt értjük, mikor a gondozási hely bejelenti a 

rendőrség felé az eltűnést. 

 

Engedély nélküli eltávozások a számok tükrében.  
(statisztikai adatok) 

 

Az engedély nélküli eltávozások száma országos szinten a működtetők (szakellátók) 

statisztikai adatszolgáltatása alapján. 

 

 1997 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2015 

Szökött 

gyermekek 

száma (fő) 

1754 1373 1366 1468 1173 2015 2258 2689 3421 4129 6285 

Szökési 

esetek 

száma 

3193 2897 3630 5313 8046 7477 8332 10.319 17928 24448 30857 

 

Két fő kérdéscsoport köré építve kérdeztük meg a gyermekekkel közvetlenül foglalkozó 

kollégáinkat. (Gyermekotthon vezetők, lakásotthonok nevelői, gyermekfelügyelői, 

fejlesztőpedagógusok, etc.) 

 

1. Mi az oka? A Lakásotthon munkatársai szakmai tapasztalataik alapján miben látják az 

engedély nélküli eltávozások okait, milyen gyakorlati tapasztalataik vannak ezen a téren? 

 

2. Mit lehetne ellene tenni? A gyakorlati munka során milyen tapasztalataik vannak az 

engedély nélküli eltávozások kezelésével, csökkentésével, esetleg megszüntetésével 

kapcsolatban.  

 

Mi az oka?  
 problémamegoldás,  

 konfliktusra adott válasz,  

 szabálykövetés kialakulásának hiánya, szabályok be nem tartása,  

 baráti kör, a beutalás előtti baráti kör, 

 Internet kapcsolatok kialakulása, könnyű kapcsolatteremtés lehetősége, elbolondítja, 

könnyen megy a hívásra. Facebook, internetes szerelem. 

 prostituálódás, emberkereskedelem lehetősége, 

 szeretethiány, 

 szerelem, párkapcsolat, 

 szerhasználat, 



 csavargás, unalom, 

 iskolakerülés, 

 beilleszkedési nehézség, 

 már otthonról is "szökött" 

 gondozási hely változtatása-változása, 

 terhes élettárs! Párkapcsolat, 

 bűnözés, 

 szükségletkielégítések, 

 szülő-gyermek, anya-gyermek kapcsolat, 

 

A szakemberek a következő okokat feltették ki bővebben:  
 

Kamaszkor, a beutalási életkor emelkedése. A kései beutalás, mint ok, hogy a gondozási 

helyet nem tudja megszokni, nem fogadja el a segítő szándékot, az eddigi öntörvényűség 

szabályok közé szorítása. A kései beutalás nagyon nehezen definiálható szakmai terminus, 

mert nagyon nehéz meghatározni, mikortól is kései az a beutalás, valamint annak a lehetősége 

sem elvetendő, hogy minél tovább a saját családjában kapja meg a szükséges segítséget. Ez 

nagyon komoly szakmai dilemmája a beutalásnál és a gondozási szükséglet meghatározásánál 

közreműködő szakembereknek. 

Egyre inkább nő a kései beutalások száma, sok esetben be sem tudják vinni a gyermeket a 

gondozási helyre. Eleve szökésben van már otthonról. 

 

Iskolába járás, pontosabban NEM járás: beutalás oka az, hogy nem jár iskolába, a 

lakásotthonból sem fog, de haza fog menni, mert "szeret otthon". Nem hatékony megoldás a 

szakellátásba utalás, abban az esetben, ha a vezető ok az iskolakerülés, az iskolába nem járás. 

Továbbra is kudarcélmény az iskolában, ezért kerülik az iskolát. 

Iskolák nem szívesen fogadják őket, de van jó példa, két hangadó elment az osztályból - nem 

gyermekvédelmi gondoskodásban lévő – azóta a gyerekek járnak iskolába. 

Iskolai integráció hiányosságai: pl: (jobban tud cigányul, nem ismeri a magyar nyelvet, nem 

tud felzárkózni, integrálódni.) 

 

Iskolakerülésnél az azonnali napi jelzés, köröztetés is jelentősen emeli a szökések számát. 

Több, sok olyan eset is van, amikor az iskolából elmegy a gyerek az iskola jelez az otthon 

felé, kiadják a körözést, majd a gyermek, mintha mi se történt volna a tanítás feltételezett 

végeztével visszatér az otthonba.  

 

Testvérek elszakítása a beutalás során egymástól, hazaszökés, szülők otthon bújtatják a 

gyermeket. A vérségi kötődés erősebb lehet a jogszabályoknál!! 

Szeretethiány akár otthon, akár a gondozási helyen, megszokás az otthoni életben, kötődés 

erőssége, illetve hiánya is eredményezhet szökést. 

 

Nem tűrik a szabályokat a gondozási helyen, otthon azt csinálnak amit akarnak.  
Szökés következményei: a gyermek számára érzékelhető, számára büntetés, mely betartható 

és következetesen be is tartódik. Ámbár ezzel nagyon óvatosan és megfelelő pedagógiai 

érzékkel leht élni, mert a büntetés nem erősíti a gondozási helyhez való kötődést, de...! 

A gondozási helyen élő úgynevezett "jó" gyerekek gyakran fogalmazzák meg, hogy miért 

szabad a folyton elmenőknek többet megengedni, néha még az ő rovásukra is mint nekik. 

 

Szerelem, párkapcsolatok:  Lányok!! Élettárshoz, illetve, annak családjához szöknek. 

Érdekes szituációkat tud teremteni a gyakorlat: a szakellátásban élő 17 éves fiatal fiú a 

lakásotthonban él a barátnője/élettársa az 1 éves gyermekét neveli otthon. Szakmai 

továbbgondolásra érdemes! 



 

Internet (internet csatlakozási lehetőség keresése miatt megy el) könnyed, legtöbbször arc 

nélküli, bújtatott adatokkal ismerkedési, kapcsolattartási lehetőség. Ide szorosan kapcsolódik 

a felelőtlen kalandvágy, mely tragédiákba is fordulhat 

 

Kalandvágy (csoporthatás), külföldre is szöknek, több okból, rejtett prostitúció Családi 

minta a prostitúció, anyám is ebből él, de van aki nem akarja ezt a példást követni.  

 

Prostitúció, emberkereskedelem az esetek többségében rejtve marad. A szakemberek, mivel 

ezek bűncselekménye és nincs mérlegelési lehetőség, ezért azonnal intézkedés keretében 

megtörténik a feljelentés ismeretlen tettes ellen, a hatóságok felé. 

 

Szerhasználat, ha a gondozási helyen nincs szerhasználat, márpedig nem engedélyezett és 

nincs is, elmegy érte. 

 

A gondozási hely váltás/váltások okozta trauma. 
 

Hova? is mennek az engedély nélkül eltávozók: Folyamatosan: elsősorban vissza a 

családba, valamint párkapcsolatban a párjához szökés. 

 

Összegezve, a teljesség igénye nélkül: 

 

 kapcsolat felvételi kísérlet az eredeti környezettel (honvágy; szeretteik/barátaik 

meglátogatása; a személyes, mély és bizalmi kapcsolatok hiánya a szakemberekkel, 

ellentétben az otthon maradottakkal);  

 a saját életük feletti irányítás visszaszerzése (kalandvágy, szabadságvágy, 

önállóságvágy; a gyerek számára nem megfelelő körülmények az intézetben és nem 

elfogadható szabályrendszer elutasítása; a szakellátásban történő elhelyezés okának 

nem megfelelő átadása a fiatalnak, bevonásának elmaradása saját sorsának 

irányításába, a közös célok hiánya);  

 érzéseik kifejezése, megküzdési stratégia (menekülés a problémák elől; a megfelelő 

segítség elmaradása, a magárahagyottság érzése a gyermekotthonban, eszköztelenség 

érzéseik kimutatására; bizalomvesztés; gyakori gondozási hely változtatás, a stabilitás 

hiánya; tehetetlenség).  

 

A rendőrség szerint:  

 

„A rendőrség tapasztalatai szerint a gyermekvédelmi szakellátásból főként a családhoz vagy 

vér szerinti környezethez való visszatérés, párkapcsolatba való visszatérés, a 

kötöttségektől, szabályoktól való menekülés, az alkalmazkodási képtelenség, harag vagy 

korábbi tevékenység – mint prostitúció vagy droghasználat – miatt szöknek meg 

 

Szakpszichológus szerint:  

 

„a szökés valójában a bátorság próbája. Ha sikerül, a legnagyobb dicsőség. „Nincs rátok 

szükségem, eltűnök”- gyakran ezzel a gondolattal lógnak ki az otthonból. Sokan már itt 

bűnözésre adják a fejüket: kocsit, ételt lopnak, rabolnak, hogy ellássák magukat. Ha 

visszakerülnek, még nagyobb tisztelet övezi őket, mint korábban.”  

 

 

 

 



 

Mit lehetne ellene tenni? 

 

 sok program, közös program, 

 a házvezető jelentősége a leghangsúlyosabb a szökések kezelésével kapcsolatosan, 

 mintaadás a lakásotthoni gyerekcsoportban, "1-2 jófiú" 

 zsebpénz visszatartó erő, inkább nem szökik, csak legyen pénze, zsebpénz, mint 

visszatartó erő, 

 lakásotthon, mint "bázis", mint otthon. 

 hogyan érzi magát, 

 beutalás időbeni átgondolása. 

 hazagondozás lehetőségének erősítése, 

 továbbképzések, esetmegbeszélések, szupervízió.  

 

Mi a teendő azzal aki "esélyt sem ad a változásra", vagyis addig sincs a gondozási helyén, 

hogy tartalmas, hathatós beszélgetést, megismerkedést lehetne kezdeményezni, a folyamatot 

elindítani? 

 

Bizalom megszerzése és megtartása, bizalmi kapcsolat kialakítása felnőtt és gyermek között. 

 

Hazagondozás elősegítése, elsősorban gyámi segítséggel, kompromisszumos megoldás a 

gyermekjóléti szolgálat segítségével. 

 

 

Szakellátás keresi meg az alapellátást a bekerülést követően, az a tapasztalat, hogy a 

gyermekjólét a bekerülés után nem foglalkozik a családdal, nehéz a szakellátás – gyám – 

gyermekjólét hatékony együttműködése. 
 

Szakmai és szakmaközi együttműködés. 

 

Zsebpénzzel kapcsolatos visszatartó erőről a tapasztalatok megoszlanak. Nem biztos, hogy 

helyes eljárás a szökés csökkentésére a zsebpénz emelése, pótlása. Ez nagyon rossz mintát ad 

a többségnek, aki a gondozási helyén a szabályok betartásával él.   

Volt példa arra is, hogy a "felruházás" idején jelennek meg igényeikkel együtt. 

 

Kapcsolattartások felülvizsgálata, esetleges bővítése.  

 

Egy érdekes adat, melyet a kollégák fogalmaztak meg: A szökési esetek többségében 

lányok szöknek. 

 

A szakdolgozók esetleges elutasító magatartása, címkézése, etc. „Te meg már minek jöttél 

vissza, úgyis menni fogsz!”. Ennek megfelelő tréningekkel való kezelése, továbbképzések 

szervezése a megküzdési stratégiák megismerésévek, begyakorlásával. 

 

Továbbiakban: Kiváltó okok keresése, anamnézis fontossága, miért is szökik. A szökés utáni 

beszélgetés sarokköveinek kifejtése a szakmai programokban, természetese a jogszabályban 

előírt teendők elvégzése. A gyermek előkerülését követően ki, mikor, milyen körülmények 

között és miről beszélget el, és ezek rögzítése hogyan történik. 
 

Az engedély nélküli eltávozások kezelésének néhány szakmai reflexiója a teljesség igénye 

nélkül a szakmai műhelymunka alapján: 

 



A szökések, engedély nélküli eltávozások statisztikai száma jelentősen csökkenne, ha 

szakmai konszenzus kialakítására lenne lehetőség, hogy milyen konkrét esetekben 

jelentjük/jelezzük a rendőrség felé az eltűnés tényét.  

Egy későbbi hazajövetel, iskolai utáni „elkószálás”, otthonról, későbbi busszal visszaérkezés, 

késés...etc.  

Ilyen esetekben, amennyiben nincs egyéb veszélyeztető tényező, melynek ismerete 

elengedhetetlen a gyermekkel kapcsolatban, illetve megfelelő szakmai létszám áll 

rendelkezésre a gyermek fellelésére. Ennek kifejtése – a kollégák által – az alábbiakban kerül 

sor.  

 

Nagyon lényeges, hogy a gyermekről a bekerüléskor milyen adatok állnak rendelkezésre. 

Milyen a gyerekek bekerülés előtti kapcsolata? Milyenek a családi kapcsolatai? Mik azok a  

sarokpontok, amiről mindenképpen beszélnünk kell. 
 

 anamnézis 

 életút elemzés 

 szakmai programok jelentősége. 

 

1. Kevés és sokszor nagyon hiányosak az információk a bekerült gyerekekről. Ez részben az 

információ hiányából adódik, mely lehet hirtelen, kvázi előzmények nélküli beutalásnál vagy 

– ami sajnos gyakoribb és károsabb lehet – a szakemberek közötti információ áramlás 

gátoltsága. A gondozási helynek gyakorlatilag nyomozni kell a gyermek előélete után, 

nehezen áramlik a pontos, a gyermekről rendelkezésre álló összes lényeges adat. Okok 

felsorolása a teljesség igénye nélkül:  

 

Családgondozó: (a szakellátásban) rossz, hogy nincs. A szakmai résztvevők nagyon 

hiányolják a családgondozó megszűnését. 

Nem áramlik az információ, legtöbbször nincs is. Nem mindenki tartja megfelelően 

fontosnak a pontos információk beszerzését és továbbítását. 

Szakvélemények sem pontosak mindig, és nagyon  sokszor nem állnak maradéktalanul a 

gondozási hely rendelkezésére.. 

 

A kollégák gyakorlati példái felsorolás szerűen a fentebbi megállapításokra: 

 7 hónapos terhességet is elhallgattak. (no komment) 

 Egy órával előtte (fél 3-kor) szólnak, hogy fél négykor érkezik a gyermek. Nem lehet 

rá felkészülni. Hol van a vártunk rád élmény, melyet a szakmai programban 

megfogalmaztunk. 

 Ha nevelőszülőtől jön a gyermek, akkor jobban jön az információ a tapasztalataink 

szerint. 

 Gyermekjóléti szolgálattól, gyámhivataltól nem igazán, vagy nehezített formában jön 

át információ, vagy kevés, lehet, hogy az adatszolgáltatónak is csak ennyi áll 

rendelkezésére és nem is tartja szükségesnek a megfelelő szakmai utánajárást? 

 

Van azonban a „bőség” zavara is, túl sok és többnyire lényegtelen vagy egyoldalú 

tájékoztatást biztosító elemeket tartalmaz. Jellemző, hogy minden rosszat leírnak, de ami az 

illeszkedésben segítene, fontos információ azt azonban nem. Például még az sem biztos, hogy 

jár iskolába.  

Az alapellátás jelentősége itt fokozottan jelentkezik, hiszen minden – főleg objektív – 

mindenre kiterjedő információ összegyűjtésének lehetősége a kezükben van. Valamint ennek 

a korrekt továbbítása is lényeges! 

 



Példa, ha rossz is, remélve, hogy nem ez a jellemző: 

 9 éves kislány nevelőszülőtől: „Én vagyok a 3. nevelőszülő, akit elpusztított”  mondja, 

közli a nevelőszülő. 

 „ezt a kislányt csak szeretni kell”- mondja a szakember 

 

ANAMNÉZIS KÉSZÍTÉSE 
 

 Egészségügyi ellátásnál nagyon fontos,  

 Milyen traumák érték? Milyen családból jött? Minden információ nagyon fontos a 

gyerek életútjából! 

 A családot is „gondozzuk”! Figyelek azokra is, akikkel együtt élt. 

 Legtöbbször kapcsolattartáson látjuk, ismerjük meg, hogy milyen a család, a szülők. 

Pl: kap-e szeretetet? 

 Meg kell ismerni a szülőket? Fontos, hogy ők is ismerjék meg a lakásotthoni 

dolgozókat! Esetleg egy együttműködés, bizalom is kialakulhat. /Hazaszökés?!!/ 

 Több szakember szemszögéből reálisabb kép alakulhat ki. 

 „Szakmaiság”   Kompetenciák. 

 Ki kell mozdulnunk! A szakellátásnak! 

 Szakemberek együttműködése meghatározza, hogy a gyermek hogy érzi magát a 

gondozási helyén?  Szökik?   Nem szökik? 

 

Javaslat, amely teljes konszenzussal fogalmazódott meg a műhelymunkában rész vevő 

szakemberek részéről: 

 

Ha a gyermek nem tud beilleszkedni a gondozási helyére, akkor a szakemberek közösen, 

együtt keressék a családot!!! 

 

LEGALÁBB ezekben az esetekben! 

 

LEGALAÁBB 3 szakember: 1.gyermekvédelmi gyám, 2.esetmenedzser, 2.gondozási hely! 

(Lakásotthoni nevelő, családgondozó, ha lenne) 

 

Jogszabály szerint a családgondozás a gyermekvédelmi gyám munkája, mely mellett a 

családsegítés sem „engedi el”a családot a gyermek bekerülése után. 

Ha azonban a gyermek érdeke úgy kívánja – és ez legyen a legelső – azoknál a nehéz, gyakori 

szökésben lévő, a szakembere által tudottan a családjához hazamenő (szándékosan nem a 

szökés szót használtam) gyermekeknél a fentebb említett 3 szakember – még akkor is, ha ezt 

jogszabály nekik nem írja elő – a gyermekért tegyék meg, hogy felkeresik a családot. 

Ettől a javaslattól a gondozási helyek - holott nekik ez nem jogszabály adta feladatuk – nem 

zárkóztak el, sőt maximálisan egyet értve vele, támogatva javasolják minden lakásotthonnak, 

azokban az esetekben, ahol gyakori a szökés és az hazafelé irányul. A szülőkkel is együtt kell 

működni. 

A vér szerinti kötődés a legfontosabb!!! „Nem haragszom a gyerekre, ha hazaszökik!” A 

gyereknek a családban a helye. Minden szakmai szereplőnek jogszabály által előírt és 

szakmai kötelessége, feladata a gyermek mielőbbi hazagondozása.  

A szökésekkel kapcsolatosan a szakemberek együttműködése elengedhetetlen. A gondozási 

helyekre fontos feladat hárul az eltűnt gyermek keresésével kapcsolatosan és a gyermek 

megkerülése, a gondozási helyre visszatérése után is. Ennek okán is elengedhetetlen és 

sürgető lenne a jogszabály olyat módosítása, mely kötelező szakmai létszámmá tenné a 

lakásotthonokban a 6. munkatárs meglétét.  
 



Valamint az is nyomatékkal fogalmazódott meg, hogy legyenek családgondozók és 

utógondozók ismét. 
 

Tapasztalatunk az, hogy a szökések szakmai kezelésével kapcsolatosan nagy eltérések vannak 

megyénként is. Ennek módszertani közelítése, közel azonos alapokon nyugvó kezelése a 

módszertan elé új kihívásokat jelent, melynek kiindulási pontja lehet ez a lakásotthoni 

műhelymunka során összeállított szakmai anyag.  

 

Még két rövid észrevétel mindenféle magyarázat és elemzés nélkül, esetleges 

továbbgondolásra, további szakmai műhelymunkák inspirálására. 

 

1. A gondozási szükséglet megállapítása, és a megállapított szükséglet szerinti gondozási 

hely kiválasztása. NORMÁL – KÜLÖNLEGES és/vagy SPECIÁLIS (KETTŐS) 

SZÜKSÉGLET és a gondozási helyek? 
 

2. A gondozási helyek változtatása, annak gyakorisága és iránya: 

Pl:  

Nevelőszülő  -  Lakásotthon   könnyed, gyakoribb átjárás, átjárhatóság 

 

Lakásotthon  Nevelőszülő   nem jellemző, elenyésző!! 

 

 

Egy jó gyakorlat. 

 

B. Klaudia 2016 októberétől él lakásotthonunkban. Klaudia mielőtt hozzánk érkezett volna, 

szökésben volt. Idegen emberek lakásán húzta meg magát, iskolába nem járt. Gyakorta 

házibulikban vett részt, ahol füvet szívott, drogozott. Életében fontos szerepet töltött be az 

alkohol, amely hatása alatt gyakran nem emlékezett, hogy hol töltötte az éjszakákat.  

Otthonunkba való bekerülésekor ezeknek az információknak a birtokában voltunk és 

igyekeztünk ezt szem előtt tartani, amikor a kislánnyal a lakásotthonban érvényes 

Házirendről, kimenő időkről, szabályokról beszélgettünk. Az első pillanattól kezdve 

tudatosítottuk benne, hogy a lakásotthonba semmilyen bódító szert, alkoholt nem lehet 

behozni, illetve azt, hogy bódult állapotban sem lehet itt tartózkodni. 

Klaudiát Makóra írattuk iskolába (Szegeden nem volt férőhely), felzárkóztató képzésbe 

(HÍD), majd döntésünket módosítottuk, mert azt tapasztaltuk, hogy Klaudiára nagyon rossz 

hatással volt az iskolai közösség (drog, hiányzás, italozás). Ily módon kapcsolatainkat 

mozgósítva áthoztuk őt Szegedre. 

Nagyon nehéz volt Klaudia meglévő, romboló kapcsolatait leépíteni, és segítséget nyújtani 

számára abban, hogy új, értékes kapcsolatokat építhessen ki. 

Az iskolában dolgozó szociális munkással szoros együttműködést alakítottunk ki, aki szintén 

mindent megtett, hogy Klau az iskolapadot válassza a csavargás helyett. Lassan rendeződtek a 



tanulmányi ügyei, de még gond volt a szökésekkel. Klaudia élete spontán módon alakult, 

mielőtt hozzánk érkezett. Gyakorta ismerkedett a Facebook - on, a baráti kapcsolatokról és 

magáról a partnerkapcsolatokról irreális, infantilis elképzelései voltak, amelyek bajba is 

sodorták őt.  

Lakásotthonunkban három alkalommal volt szökése: 2016.11.17, 2017.04.09., 2017.06.10. 

Valamennyi alkalommal kimenőre ment és nem jött haza. Ugyanakkor nem a Rendőrség 

szállította őt haza, hanem ő maga jött vissza. Minden esetben bíztattuk (Facebook - on, 

osztályfőnökén, édesanyján keresztül kerestük őt), hogy jöjjön vissza, nem lesz semmi gond, 

az a fontos, hogy ő rendben legyen. Minden alkalommal a szökésből való hazaérkezése 

napján leült vele a nevelő és megbeszélték a szökés okát. Ezt követően a lakásotthonban élő 

gyermekeket összehívtuk és Klaudiát mintegy megtámogatva, mindenki elmondta 

véleményét, hogyan veszélyezteti Klaudia az életét egy, egy ilyen „kiruccanással”. A 

sorstársaitól így folyamatosan megerősítést kapott arról, hogyan tegye jobban a dolgát a 

lakásotthonban. Klaudia valahányszor időben, késések nélkül érkezett haza a kimenőkről, 

jutalmazásban részesült és a közösség előtt dicséretet kapott.  

Amikor már kirajzolódott, hogy kik azok a gyermekek, akikkel szívesen beszélget, akikkel 

szívesen alkot társaságot, azokat a gyermekeket konkrétan bevontuk (elmondtuk, mit 

tegyenek ahhoz, hogy Klaut erősítsék abban, hogy a közösség részese tudjon lenni) Klaudia 

beilleszkedésének elősegítésébe.  

A beilleszkedés során, amikor Klaudia hibákat követett el (megszegte a Házirendet), akkor is 

igyekeztünk első körben megfogalmazni az ő erényeit, jó tulajdonságait, megerősítéseket adni 

a számára, majd utána kapott visszajelzést negatív hozzáállására, magatartására vonatkozóan. 

Így értük el, lépésről lépésre, hogy végül Klau, maga döntött úgy, hogy nem szökik többé, 

mert az nem méltó hozzá. 

Klaudia köré tudatosan építettünk kapcsolatokat a lakásotthon környezetéből. A nevelő, a 

szakmai vezető és a mentor karöltve dolgoztak Klau előmenetelén. Folyamatos információ 

átadással, konzultációkkal, esetmegbeszélésekkel és nem utolsó sorban érzelmi támogatással 

sikerült segíteni az ő fejlődését. A munkába bevontuk a pszichológust és a fejlesztő 

pedagógust is. Édesanyát folyamatában támogattuk abban, hogy Klaudiával való kapcsolatát 

normalizáljuk. Klaudia és mentora között erős bizalmi kapcsolat van. A nevelő és a szakmai 

vezető referencia személy Klau életében. 

Klaudiának már három hónapja nem volt szökése és ez elől teljesen el is zárkózik. 

Rendszeresen jár iskolába, hiányzások nélkül. A Tanodába gyakorta bejár fejlesztésre, mert 

készül a szakmunkás képzésbe. Fejlesztendő területeit a munkatársakkal, Anamnézisben 

rögzítettük. Ennek alapján, Klau elképzeléseit, céljait pedig életút tervben dolgoztuk ki. 



 

Köszönjük! 

Várjuk a hasonló sikertörténetek leírását, hogy tanulhassunk belőle. 

 

SIKERTÖRTÉNETEKET, JÓ GYAKORLATOKAT VÁRUNK!!! 


