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A hazai gyermekvédelemben mind a lakásotthoni környezetben, mind a 

nevelőszülői hálózatban elhelyezett gyermekek és fiatalok esetében 

nehézséget okoz a roma származású gyermekek beilleszkedésének segítése. 

A társadalmi értékek és normák elsődleges közvetítője a közvetlen család, 

amely felelős az énazonosság és éntudat fejlődéséért, a nemi szerepek 

kialakításáért, a társas reakciók, társadalmi attitűdök kialakulásáért. A roma 

családokból kiemelt gyermekek és fiatalok esetében tisztában kell lennünk 

a roma családokban nyújtott értékekkel és normákkal, mert ez 

nagymértékben segíti a gyermekvédelmi munkánk kiindulási pontjának 

meghatározását.  

Megfigyeléseink és tapasztalataink alapján a nevelési feladataink 

meghatározásakor többek között ezeket a szempontokat vesszük 

figyelembe: 

 Fontos a nagyfokú mozgásszabadság, függetlenség biztosítása: a sport, 

mint nevelési eszköz, kiválóan alkalmazható a roma gyermekeknél. Az 

önkontroll képességének fejlesztése sporttal, szabadidős tevékenységekkel 

kiválóan fejleszthető náluk. 

 Az önálló döntések meghozatalának támogatása értő hallgatással, 

elfogadásunk biztosításával mind szavak, mind pedig tetteink szintjén. 

 Fegyelmezési módszerek körültekintő megválasztása, keretek jó 

megválasztása, az adok-kapok egyensúlyának kialakítása. 

 Szintén fontos számukra, a napirend bevezetése, napirend részeinek akár 

percekre történő felbontása, egyenlőségek kialakítása. 

 A roma családokból érkező gyerekek hihetetlenül családcentrikusak, erős 

kötődésük van, különösen az anyához. Az egyik módszer, ami megalapozza 

a bizalmi kapcsolatunkat a hozzánk nevelésbe került gyermekkel, ha azt 

tapasztalja, hogy előítéletek nélkül, tisztelettel bánunk a kapcsolattartásra 



érkező családtagjaival, különösen az édesanyjával. Ezért fontos az odaadó, 

testvéri magatartás: lehetőség szerint a testvérek együttes elhelyezése, 

kapcsolattartás folyamatosságának biztosítása. 

 

A roma tradíciók ápolása is fontos része nevelési elveinknek, ezek olyan értéket 

képeznek, melyet erényként is megélhetnek a gyerekek, ezért érdemes 

tájékozódniuk a roma gyökerekben rejlő csodákról, és ápolniuk a roma 

tradíciókat. Nagymértékben segít nekik az identitásuk megtalálásában, építésében 

is. Az ÁGOTA táborokban, Ki-Mit tud versenyeken kiemelt figyelmet szentelünk 

az ilyen produkciókra. 

A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató roma pasztorációs pedagógiai és 

kateketikai tevékenysége az országos katolikus módszertani intézmény keretei 

között működik. Egy roma származású, szociálpedagógus végzettségű 

munkavállaló, és egy roma pasztorációs munkatárs szervezi a munkát 

együttműködve a módszertani intézmény munkatársaival és a tevékenységet 

összehangolva a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató élménypedagógiai 

munkatársaival, vezetőivel és más szakterületeken működő kollégákkal. A roma 

pasztoráció legfontosabb eleme az evangelizáció, a hit terjesztése, a vallásos lelki 

élet elmélyítése, megerősítése. Kollégáink feladata többek között a roma kultúrát 

bemutató események szervezése, a roma nevelőszülők és a roma gyermekeket 

nevelő, velük foglalkozó kollégák ismereteinek bővítése. A hagyományos cigány 

kultúra elemeinek ápolása, a roma identitás erősítése szintén fontos része a 

pasztorációs tevékenységnek.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Evangeliz%C3%A1ci%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Cig%C3%A1ny_kult%C3%BAra&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Cig%C3%A1ny_kult%C3%BAra&action=edit&redlink=1

