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Kedves Olvasók! 

 

 A 2016-os év második hírlevelét küldjük Önöknek, melyben reméljük, hasznos 

információkkal, ötletekkel szolgálunk mindazoknak, akik a katolikus egyház 

fenntartásában működő gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézményekben végzik 

munkájukat.  

Minden hírlevelünk részét képezi az aktuális programbeszámolók és tervezett 

programok mellett egy pályázati lehetőségeket bemutató ajánló, valamint egy, a 

munkánkat aktuálisan érintő törvény, vagy törvényi változás jogászok által történő 

értelmezése is, a Jogász válaszol… rovatunkban. Az idei évben egy érdekes cikksorozatot 

is olvashatnak a kézíráselemzés szerepéről, alkalmazhatóságáról a gyermekvédelemben.  

Második hírlevelünkben helyet kapott egy izgalmas olvasmánynak ígérkező 

esettanulmány is, melyben a családrajz elemzést használjuk fel családi konfliktusok 

feltárására. 

Hírlevelünk összeállításában az Önök segítségét is kérjük. Bármilyen tapasztalat, jó 

gyakorlat, aktuálisan munkánkat érintő kérdés merül fel, kérem, írják meg nekünk a 

modszertanmarcsi@gmail.com e- mail címre, hogy mihamarabb kész válaszokkal, 

ötletekkel, ajánlásokkal szolgálhassunk.  

Jó tájékozódást, olvasást kívánunk! 

 

 

 

Balog Mária 

Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 

Országos Egyházi Módszertani Intézmény 

    Módszertani Szaktanácsadói Csoport 

modszertanmarcsi@gmail.com 

       tel: 0620/9458482 

  

mailto:modszertanmarcsi@gmail.com
mailto:modszertanmarcsi@gmail.com
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HÍREINK, PROGRAMOK 

Március- április 

 

Márciusban több programot sikerült megvalósítanunk, előkészítenünk. Az egyik 

ilyen volt a gyermekotthoni ellátás területén dolgozó kollégák szakmai munkacsoportja.  

A munkacsoport a gyermek- és lakásotthonban elhelyezett gyermekek ellátásával 

kapcsolatos problémákra, tapasztalatokra, jó gyakorlatokra fókuszál. A munkacsoport 

feladata, hogy a gyermek-, lakásotthoni ellátás kapcsán felmerülő problémákra, 

nehézségekre, sikerekre, jó gyakorlatokra alapozva szakmai, módszertani ajánlást 

készítsen a területen dolgozó szakemberek számára. A munkacsoport Tolcsván valósult 

meg, több mint 50 fő részvételével, így igazán hatékony szakmai munka jellemezte a 

napot.  

Elindítottuk a kondukív pedagógia kiegészítéseként a kutyaterápiás 

foglalkozásokat a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató módszertani nevelőszülői 

hálózatában 

A Tappancs Alapítvány közreműködésével érkező terápiás, képzett kutyák segítségével 

megvalósuló foglalkozások nagy érdeklődésre tartanak számot, reméljük, kiváló 

tapasztalatokkal fognak gazdagodni a résztvevők. A kutyaterápia alkalmazása az 

idegrendszeri valamint a mozgásukban fejletlen, értelmileg akadályozott gyermekek 

megsegítésére irányul. A terápiás foglalkozás hetente egy alkalommal valósul meg, két 

órában, kifejezetten a konduktív foglalkozások kiegészítéseként annak elősegítésére. A 

terápia fejleszti a gyermek koncentrációs képességét, verbális képességét, így, a 

megfelelő motivációval javulhat a gyermekek tanulmányi eredménye, fejlődik 

mozgáskészsége. 

Több belső képzést valósítottunk meg a gyermek, lakásotthonban dolgozó 

kollégák számára, ahol lehetőség volt a szakmai program egyes elemeinek elmélyítésére, 

újragondolására. A folytatásban a team-építésre, konfliktuskezelésre, kommunikációs 

ismeretek átadására fókuszálunk. A belső képzések mindig adott helyszínen, az 

igényeknek megfelelően valósulnak meg. Ennek megfelelően Csanádpalotán, 

Vértesszőlősön és Oroszlányban jártunk.  
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Tervezett programok 

Április 

 

Terveink között szerepel egy továbbképzés megvalósítása drámajáték 

segítségével családból kiemelt gyermekkel foglalkozó szakemberek számára Komárom- 

Esztergom megyében. 

Szeretnénk kiszélesíteni a konduktív pedagógia megsegítést Pest megyében a 

Váci Egyházmegye nevelőszülői hálózatában, valamint a Szent Ágota Gyermekvédelmi 

Szolgáltató fővárosban működő nevelőszülői hálózatában. A konduktív pedagógia a 

tavalyi év tapasztalatai alapján egészíti ki a nevelőszülői hálózatban folyó szakmai, 

fejlesztő munkát a Váci Egyházmegye, és fővárosi nevelőszülői hálózat igényei alapján. 

Áprilisban Csoportos szupervízió is indul a Hajdúsági Görögkatolikus 

Gyermekvédelmi Központ munkatársai, illetve a Debreceni és Nyírségi Görögkatolikus 

Gyermekvédelmi Központ nevelőszülői hálózata számára. A csoportos szupervíziót 

Petróczi Zsóka szupervízor tartja mindkét helyszínen. A szupervizió 5 hónapon keresztül, 

havonta egy alkalommal 3 órában valósul meg, Hajdúnánáson és Debrecenben. 

Folytatni fogjuk szakmai munkacsoportjainkat, mind a gyermekotthoni ellátásban 

dolgozó, mind a nevelőszülői hálózat munkáját segítő kollégák közreműködésével. 

 

További tervek 

 A 2016-os évre terveink között szerepel konzultációs napok szervezése, melyek 

tervezett témái a következők: 

 Minőségbiztosítás a gyermekvédelemben 

 Terápiás lehetőségek a gyermekvédelmi szakellátásban 

 

Szeretném még egyszer megragadni az alkalmat, és arra buzdítani Önöket, kedves 

Olvasók, hogy minden Önöket aktuálisan érintő témakörben ragadjanak tollat/ 

billentyűzetet, mert az interaktivitás és informálás jegyében nagyon várjuk ötleteiket, 

beszámolóikat a 2016-os év folyamán is, a megadott elérhetőségek bármelyikén. 
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PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 

 

1. SZITAKÖTŐ VERS- ÉS MESEÍRÓ PÁLYÁZAT ÉS TÁBOR 
2016 nyarán a Szitakötő folyóirat és a Nyitott Kör Egyesület ötödik alkalommal 
rendezi meg irodalmi táborát. Időpont: 2016. július 25-29. A táborhoz kapcsolódóan 
alkotói pályázatot hirdetünk. 
Témánk: 
ÁLLATHANGOK: Olyan írásokat várunk, amelyek nem csak szokványos, a 
természetben hallható állathangokról szólnak. Az állatok persze bömbölhetnek, 
visíthatnak, trillázhatnak - képzeletetek szerint.  
Műfaj: mese vagy vers 
Terjedelem: a mese 3-5000 leütés szóközzel együtt, a vers 8-24 soros. 
Életkor: 10-16 év között 
Beküldési határidő: 2016. április 15. Eredményhirdetés: 2016. május 6. 
Díjazás: A pályázat nyertese ingyenesen vehet részt az V. Szitakötő táborban, teljes 
ellátással. A 2. helyezett 50%, a 3. helyezett 25% engedményt kap a tábor árából. 
Csak a szerkesztőség email címére elektronikus úton eljuttatott pályázatokat fogadjuk 
el. info@szitakoto.com  Minden pályázó legfeljebb egy pályamunkát nyújthat be. A 
pályamunkákat Horgas Judit és Szabó Attila táborvezetők bírálják el. 
http://szitakoto.com/szitakoto-vers-es-meseiro-palyazat-es-tabor/ 
 

2. 8. GYEREK ARC 
Beérkezési határidő: 2016. április 15. péntek 
Engedd szabadjára a fantáziád, és alkoss szabadon a témában! De mi is szívesen 
segítünk neked az ötletelésben: ha van kedved, rajzolj Bioxnak minimum 3, 
maximum 6 képkockából álló képregényt a szájápolás és a rágózás fontosságáról, a 
fogak épen tartásáról, vagy rajzodon mutasd be egyik kedves emléked, ami a 
legszélesebb és leghófehérebb mosolyát hozta elő barátaidnak és neked!  
Alkoss A4-es, FEKVŐ formátumú lapra tetszőleges technikával, és küldd el 
pályaművedet (akár többet is) az ARC-nak!Biox idén is üzent a Földlakóknak. Olvasd 
el a levelét, és segíts neki eligazodni az emberek világában! 
Ki pályázhat a 8. Gyerek ARC-on?  
Az 8. Gyerek ARC pályázatra akkor jelentkezhetsz, ha elmúltál 6, de nem vagy 
idősebb 14 évesnél. 
Minden pályaműhöz külön jelentkezési lapot kell benyújtanod. Tehát annyi 
jelentkezési lapot kell kitöltened, ahány pályaművet beküldesz. A 
http://www.arcmagazin.hu oldalon megtalálod a jelentkezési lapot. Ha szükséges, a 
kitöltéshez kérd tanárod, szüleid segítségét! A kitöltött jelentkezési lapodat szülőd 
vagy gondviselőd feltétlenül írja alá a megfelelő helyen!  
Művedet és jelentkezési lapodat helyezd egy A4-es borítékba és küldd el postai úton 
az ARC-nak, a 1583 Budapest, Pf. 33. címre!  
ww.pafi.hu 

  

mailto:info@szitakoto.com
http://szitakoto.com/szitakoto-vers-es-meseiro-palyazat-es-tabor/
http://www.arcmagazin.hu/
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3. KISISKOLÁSOK NAGY TAVASZI SZÍNEZŐ VERSENYE 

Pályázatunkon kizárólag (hazai és határon túl élő) 1.-2.osztályos diákok vehetnek 

részt (természetesen a szülők tudtával!).  

Szervező: GYERMEKJÓLÉTI ALAPÍTVÁNY / Országos Mécs László Irodalmi Társaság. 

A pályaművek beküldése: A mellékelt rajzokat - a teljes rajzlapot - színezzétek ki 

szépen, majd adjátok oda tanító néniteknek vagy a szüleiteknek, akik a 

színezéseket .jpg fájlként küldjék el nekünk emailben legkésőbb:  

Beküldési határidő: 2016. április 30-ig.  

Email címünk: mecslaszlotarsasag@gmail.com  

Minden beérkezett alkotást megjelentetünk népszerű facebook- oldalunkon:  

https://www.facebook.com/orszagosmecslaszlotarsasag 

NYEREMÉNYEK: az 1.-2.-3. helyezettnek Oklevél és szerencsesorsjegy! Szponzorációt, 

támogatást, jutalomfelajánlást szívesen és szeretettel fogadunk! 

http://www.omlit.hu 

 

4. V. MINYATA Gyermekrajzpályázat - Álomtábor 

A MINYATA Egyesület rajzpályázatot hirdet 8-12 éves korú gyermekek számára. 

Idén a téma: "Álomtábor". 

A képeken a gyerekek egy nyári táborral kapcsolatban engedhetik el fantáziájukat, 

megmutathatják, hogy gyerekszemmel milyen lenne egy ideális tábor, ahol 

szívesen nyaralnának. A rajzoknak/festményeknek adjatok címet. A 

pályaműveknek a következő kérdésekre kell választ adniuk: "Hogy képzeled el azt a 

tábort, ahol jól éreznéd magad? Mi kell ahhoz, hogy a gyerekek jól érezzék magukat 

egy nyári táborban?" 

A nevezés ingyenes. A pályázat három győztese térítésmentesen részt vehet az 

Egyesület nyári táborában (2016. július 23-30. között Káptalanfüreden). Kettőt az 

Egyesület Rajzpályázat Bizottsága két külön kategóriában (8-10 és 10-12 korig), 

egyet a Facebook közönsége szavaz meg korosztálytól függetlenül. 

A II. helyezettek egy társasjátékot és egy könyvet, illetve a III. helyezettek egy 

könyvet nyernek. (Az Egyesület a táborba utazás költségét nem téríti meg, arról a 

szülőknek kell gondoskodnia. Viszont a táborba külön busszal indulunk 2016. júl. 

23-án Budapestről. Részletek később a tábori tájékoztatóban.) 

A képek és festmények A4-es méretű papírra készülhetnek. A nyertesekkel való 

kapcsolatfelvétel miatt, és hogy a nyereményüket megkaphassák, a művek hátsó 

oldalán nyomtatott betűkkel, olvashatóan, fel kell tüntetni: 

- a pályázó teljes nevét, születési idejét, lakcímét, elérhetőségét (a pályázó és/vagy 

a szülő/nevelő telefonszámát és email címét), valamint a kép címét. 

A pályamunkák elkészítéséhez bármilyen anyag felhasználható (ceruza, toll, tus, 

zsírkréta, vízfesték stb.), de az eredeti példányt szükséges beküldeni. 

https://www.facebook.com/orszagosmecslaszlotarsasag
http://www.omlit.hu/
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Témába nem illő, elektronikus formában leadott vagy A4-es mérettől eltérő 

alkotásokat nem tudjuk elfogadni és értékelni. 

A pályamunkák leadási határideje 2016. április 29.,  

a leadott pályamunkák más pályázatra nem nyújthatók be. Az alkotásokat a 

következő címre küldjék: MINYATA Egyesület 1380 Budapest, Pf. 1202/73. 

További információ: Dalosné Tóth Zsuzsanna, email: tzs@minyata.hu, telefon: 06-

20/663-0508 vagy   

Dalos László, email: dalos.laszlo@minyata.hu, telefon: 06-20/663-0005 

http://mindenkinyaraljon.hu/rajzpalyazat/ 

 

5. Minden gyermek számít!- Az együttnevelésben rejlő lehetőségek 14-30 év közötti 

fiatalok számára 

A Motiváció Oktatási Egyesület pályázatot hirdet Minden gyermek számít!  

Mi abban hiszünk, hogy a szegénységben élő gyermekeknek is jó oktatást kell 

kapniuk. Ha te egyetértesz azzal, hogy a magyar társadalom egy gyermeket sem 

hagyhat az út szélén, akkor ez a pályázat neked való!  Szerintük az integrált 

oktatás nem csupán emberi jogi kérdés, hanem alapvetően meghatározza a 

magyar társadalom jövőjét. Iskolai sikertelenségük, munkaerő-piaci kudarcuk 

egyrészt egy új generációra örökíti át a szegénységet, másrészt további 

társadalmi-gazdasági problémákat okoz. Ez a folyamat egy olyan társadalmat 

teremt, ahol szegénység van, gyűlölködés és félelem. Mi nem ilyen 

Magyarországot szeretnénk. És te? Azt valljuk, hogy a szegénységben élő 

gyermekek oktatási elkülönítésének megszüntetésével, ezáltal minőségi oktatás 

biztosításával meg lehet fordítani ezt a rossz folyamatot. Ha te is egy egyenlő 

esélyekre épülő, méltányos oktatási rendszert szeretnél gyermekeidnek, akkor 

segíts nekünk, és pályázz!  

Olyan pályaműveket várunk, melyek felhívják a problémára a figyelmet és/vagy 

pozitív lehetőségeket, megoldásokat mutatnak be. 

Milyen anyagokkal pályázhatsz?  

Kreatív írás:  

- Legfeljebb 2 szöveggel nevezhetsz. - Az írások terjedelme legfeljebb 6000 

karakter, műfaji megkötés nincs. - Az írásnak legyen címe, alatta pedig tüntesd fel 

a neved  

- A pályázati anyagokat DOC és PDF formátumban egyaránt küldd el! A fájlok 

elnevezésénél használd a vezetékneved!  

Fotó:  

- Legfeljebb 2 egyedi képpel vagy 2 sorozattal (max. 5 kép/sorozat) nevezhetsz. 

Sorozat esetén a képeket kollázsként, egy fájlban küldd el!  

- A képeket mobiltelefonnal, illetve DSLR fényképezőgéppel is elkészítheted.  

- A képek legalább 72 dpi, valamint 1024x768 pixel felbontásúak legyenek.  

http://mindenkinyaraljon.hu/rajzpalyazat/
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- A pályázati anyagot JPEG formátumban küldd el! A fájlok elnevezésénél használd 

a vezetékneved, és a kép címét is itt tudod megadni!  

Pólóterv:  

- Olyan grafikákat, logókat, szlogeneket várunk, amelyeket kifejezetten 

pólótervként készítesz el. - Legfeljebb 2 pólótervvel nevezhetsz. - A műveket PDF 

és AI (vagy más, vektoros) formátumban küldd el! A fájlok elnevezésénél használd 

a vezetékneved!  

A szakmai zsűri díjazottjai:  

- Minden kategória esetében az I. helyezettek 100 000 Ft, II. helyezettek 50 000 Ft, 

III. helyezettek 25 000 Ft értékű, az adott kategóriához kapcsolódó eszközvásárlási 

utalványt.  

A közönségszavazás nyertesei:  

- Minden kategória nyertese 50 000 Ft értékű eszközvásárlási utalványt.  

Meddig tart a pályázat? - Pályaműveket április 10-ig küldhetsz  

- Közönségszavazásra március 26. és április 10. között van lehetőség 

További információ: Makádi Balázs, projektvezető +36202795296  

http://www.motivaciomuhely.hu/palyazat  

integracio@motivaciomuhely.hu  

http://www.motivaciomuhely.hu/palyazat


9 
 

Családi konfliktusok feltárása 

A családrajz elemzés szerepe a gyermekvédelemben 

(ESETTANULMÁNY) 

 

A gyermekvédelemi szakellátás rendszere a társadalom klasszikus „személyiség 

korrekciós” intézménye, ahol a beutalt gyermek sorsállapotában a legösszetettebb 

problémákkal találkozhatunk. 

Szakmai tevékenységünk során megkülönböztetett szerepet szánunk a pszichés 

problémák kezelésének, a célirányos mentális segítségnyújtásnak és a szocializációs 

hiányosságok korrigálásának. Elsődleges feladatunk a fejlesztés individualizált és 

differenciált megtervezése, amelynek alapjául az életút elemzése és a mentális 

összetevők ok-okozati összefüggésének a feltárása szolgál. 

Az intézetbe történő beutalás egzisztenciális vesztesége gyakran a verbalitás 

szintjén nehezen ragadható meg, ugyanakkor a hányatott előéletű gyerekek 

megnyilvánulásai egyértelművé teszik a biztonságérzés igényét, amely a családhoz 

tartozás tényéből eredt. 

Ahhoz, hogy segíteni tudjuk a gyermeket abban, hogy megértse és feldolgozza 

mindazt, ami vele és a családjával történt, és amely a gyermekvédelmi intézkedéshez 

vezetett, ahhoz fel kell tárnunk az elhelyezését kiváltó okokat.  

Munkánk során naponta tapasztaljuk, hogy a tekintélyválság hátterében gyakran a 

család működési zavara fedezhető fel, ami értékbizonytalanságot és szocializálatlan 

viselkedésmódot generál. 

A negatív kapcsolati élmények következtében lelki zárlat alakulhat ki, ami gátlón hat 

minden fontos pszichés funkció fejlődésére és súlyos zavarokat okozhat. 

A családi konfliktusok feltárásában nagy szerepe van a családrajz elemzésnek.  

A rajzlap, rendelkezésre álló térként, jelképesen szociális mezőként értelmezhető, ahol a 

környezettel fennálló kapcsolatok problémái megjelennek.  

Az aktuális hangulati és érzelmi állapoton túl a gyermek a rajzolás során megjeleníti az 

elszenvedett mentális sérüléseit is.  

A családrajzban mind a tudatos, mind a tudattalan élménytartalmak kivetülnek, 

amelyek jelzik a rajzolónak a külvilághoz való viszonyát. 

 

A módszer ismertetése 

A családrajzok felvételét célszerű kiegészítheti más rajzteszttel is. Legelőször egy 

emberrajzra kértem meg a gyerekeket, mert ez által rálátást nyerhettem az én-ideáljukra 

és az aktuális vágyaikra. A rajzok sorrendjét úgy állítottam fel, hogy az egyszerűbb 

feladatot az összetettebb instrukció követte (emberrajz, hagyományos családrajz, 

állatcsalád és kinetikus családrajz). 



10 
 

A rajzokat négy különböző időpontban és minden esetben kétszemélyes helyzetben 

készítették el. Színes ceruza, zsírkréta és filctoll egyaránt rendelkezésre állt a rajzolónak. 

Nemcsak a formák és a színek, hanem a rajzeszköz választása is fontos információs 

értékkel bírt.  

A rajzlapot a sarkával a gyermek felé fordítva fektettem tettem le, így lehetősége 

volt a szabad választásra. A vizsgálatban részt vevők általában az emberrajzot álló 

rajzlapon, a családrajzokat pedig fekvő rajzlapon ábrázolták, de minden választás a saját 

döntésükön alapult. 

Instrukcióként mindig a legegyszerűbben fogalmaztam, hogy a legkevésbé 

befolyásoljam a projektív tartalmakat. 

A rajzolás során megjegyeztem a sorrendet, a javításokat, a verbális vagy non-

verbális jelzéseket. Az elkészült rajzot megbeszéltük, különösen jelentős információ volt 

az, ahogyan jellemezte az ábrázolt személyeket.  

Eszter bemutatása (fiktív keresztnév) 

 

A felvett rajzok közül Eszter rajzait mutatom be. Eszter 12 éves kislány, akit a 

testvérével közösen helyeztek el ideiglenes hatállyal a szakellátás rendszerében. A 

gyermekvédelmi gondoskodására azért került sor, mert a szülei alkoholproblémával 

küzdöttek, és elhanyagolták a gyerekeket. Négyen éltek nagyon rossz körülmények 

között. Eszter és az öccse gyakran járt koszos, szakadt ruházatban, sokszor éheztek, és az 

apa részéről – ittas állapotban - a fizikai bántalmazás is előfordult.  

A beszélgetések során igyekezett védeni a szüleit és próbálta titkolni a tényeket, 

ugyanakkor az elszenvedett sérelmei miatt neheztelt a szüleire, különösen az apjára. 

Kisebbségi érzést okozott nála, hogy nem kapott meg olyan dolgokat, mint az 

osztálytársai: divatos és tiszta ruha, hajcsat, játékok, valamint édesség. 

Eszternek nem volt barátja az iskolában, csak néhány felszínes kapcsolatot tudott 

kialakítani. A gyerekek nem szívesen játszottak a gondozatlan és szegény kislánnyal. Az 

elhanyagolt körülmények miatt több esetben volt rá példa, hogy tetves volt, ilyenkor az 

osztálytársai ki is közösítették. A túlérzékeny kislányt a szeretetnélküli élethelyzet még 

labilisabbá tette. 

Eszter életében így vált az iskola a sikerélmények helyett a konfliktusok forrásává. 

A gyermekvédelem rendszerébe gyorsan beilleszkedett, 11 éves öccsét igyekezett 

megóvni minden nehézségtől. Az életkorát lényegesen meghaladó feszültséget élt át, 

mert szinte „anya” szerepbe kényszerítette magát. Gyakoriak voltak nála a fejfájások, de 

a kórházi kivizsgálások nem találtak semmilyen szervi kiváltó okot.  

A kezdetben mosolynélküli, szomorú kislány idővel feloldódott, és megtanult 

felhőtlenül és őszintén  örülni.  
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A felvett rajzok ismertetése 

1. Emberrajz 

 

Instrukció: Rajzolj egy embert! 

 

 

 

Az emberrajzban az édesanyját rajzolta le. A megbeszélés során a következő 

mondatokkal jellemezte őt: „Mosolygós, de néha szigorú. Nagyon hiányzik nekünk! Olyan 

szép szeretnék lenni, mint Ő.” 

 

Kellemes összbenyomású, arányos rajz. A színek és a formák esztétikusak, a tér 

kitöltés optimális. A rúzzsal kihúzott száj jelzi a nőiességet, mint én-ideált.  

A csípőre tett kéz érzelmi és kapcsolati elakadást jelez, amelynek hátterében 

ambivalens  anya-gyerek kapcsolat áll. 

 

A térszimbolika szerinti értelmezésben a rajz baloldalra való elmozdulása 

visszafogottságra, introverzióra, alacsony dominanciaigényre és az interperszonális 

kapcsolatokban alárendelt szerepre utal. 
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2. Hagyományos családrajz 

 

Instrukció: Rajzold le a családod tagjait! 

 

 

Globálisan értelmezve pozitív elemeket is találunk a családrajzban: a családtagok egy 

sorban helyezkednek el, és a szülőket a kor szerint felállított testvérsor követi. A 

családrajz színei kellemesek és az emberalakok arányosak. 

 

 Ugyanakkor megfigyelhető az érzelmi elakadást is a rajzon, mert nem találunk járulékos 

elemet. Hiányzik a nap, az ég, a fa, a fű, a virágok, a madarak, amitől szegényessé vált az 

ábrázolás. 

 

A nagy téri távolság hiányzó interakciót és kommunikációs problémát jelez. A családtagok 

között nincs testi kontaktus. Anya és az apa kezei kinyúlnak, de a gyerekek csípőre teszik 

a kezüket, ami egyrészt a kapcsolat visszautasítására utal, másrészt jelzi a csalódástól 

való félelmet is.  
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Eszter hasonlóan csípőre teszi a kezét, mint az emberrajzon az édesanyja. Az anya és a 

gyermek grafikus hasonlósága azonosulási vágyra és érzelmi kötődésre utal, ami a 

családba történő visszagondozás esetében optimális kiindulási pont lehet. 

A kislány számára az jelentheti a legnagyobb veszélyt, ha az anyai komplexusok olyan 

mértékben öntik el a személyiségét, hogy az elhanyagoló, alkoholista anya pszichikus 

vonzereje jelentős mértékben felerősödik, és segítség nélkül képtelen lesz a negatív 

modellnek ellenállni. 

 

Eszternek az életben rövid haja volt, de a rajzon hosszú hajjal ábrázolta magát, és az 

egyetlen olyan családtag volt, akinek a nevét nagy kezdőbetűvel írta. 

A megbeszélés során a szereplőkről az alábbi jellemzéseket adta: 

Anya – sokat főz és mos 

Apa – az öcsémet szereti jobban 

Eszter – ügyes és sértődékeny  

Öcsi – verekedős, de néha szófogadó 

 

3. Az állatcsaládról készült rajz 

Instrukció: A családod tagjait ábrázold valamilyen állat képében! 

 

 

A rajz térkitöltése optimális, de kevesebb színt használ, mint a hagyományos családrajz 

esetében.  

Anya – delfin 

Apa – hal 

Eszter – lepke 

Öcsi – csiga 

A családtagok jobbra néznek, Eszter szembe néz, ami a családon belüli szociális izolációra 

és elutasítottság érzésére utal. 

A családtagokat megszemélyesítő állatokat az alábbi tulajdonságokkal jellemezte: 
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Delfin (Anya) – ügyes 

Hal (Apa) – néha buta 

Lepke (Eszter) –szép 

Csiga (Öcsi) – lusta 

Az ábrázolt állatok szimbolikus jelentése: 

Delfin – jóindulatú hatalom és biztonság 

Hal – bőség, titokzatosság, sodródás 

Lepke – naivitás, öntetszelgés, átváltozás, törékeny szépség és az újjászületés 

Csiga – merevség, védekezés és biztonságra törekvés 

 

Eszter az állatcsalád rajzolásakor is a saját nevét nagy kezdőbetűvel írta. Önmagát 

a papírlapon legfelül helyezte el, magasabban, mint a család többi tagját, ezzel jelezte a 

fokozott figyelemre való törekvését. 

Eszter, önmagát lepkeként szépnek látta. Az életkori sajátosságai alapján 12 

évesen a fejlődés érzékeny és az én-azonosságát kereső időszakát éli át. Ahogyan a lepke 

az újjászületést szimbolizálja, a 12 éves kislány is átéli ezekben hónapokban a saját 

testének az arányaiban történő gyökeres megváltozását. 

4. Kinetikus családrajz 

 

Instrukció: Ábrázold a családod tagjait tevékenység közben! 

 

A családtagok szembe néznek, Eszter balra néz. Eszter kiradírozta a fejét, és még 

kisebbre rajzolta, ezzel jelezte az alacsony önértékelését, 
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Apa fát vág, ami agresszióra és autoriter viselkedésre utal. 

Öcsi mindkét kezével labdázik, de nem akar Eszterrel együtt játszani. 

Anya sepreget, ami kényszerességet jelez, azaz fontosabb számára a takarítás, mint a 

családtagokkal való kapcsolat. 

Eszter félrevonulva nézi a televízióban a romantikus sorozatot, szinte elvész az 

aránytalanul nagy székben. 

A cselekvés ábrázolása során is megjelenik az interakció hiánya, ami tovább erősíti a 

magára maradottság és elutasítottság érzését. 

Összegzés 

 

Az esettanulmányban a rajzelemzés könnyen elsajátítható folyamatát mutattam 

be. A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek életében a legfontosabb feladat a 

személyiség mentális és pszichés normalitásának a helyreállítása és a kiszolgáltatottság 

érzésének a minimalizálása. 

A kétszemélyes helyzetben felvett családrajz csökkentette a gyermek szorongását 

és megalapozta a produktív emocionális állapotát.  

Az oldott helyzet a feszültségcsökkentő hatásán túl kedvező pszichés klímát is teremtett 

a bizalom teli professzionális segítő kapcsolathoz. 

Esztert a testvérével együtt helyezték el nevelőszülőnél. A családközeli modellben 

rövid időn belül sikerült a szocializációs hiányosságait korrigálni. A nevelőszülőkkel 

létrejött emocionális kapcsolat hatására a társadalmi szabályok interiorizációja valódi 

értékké válhatott a viselkedésében. 

A harmonikus személyiségalakulása szempontjából fontos volt, hogy Eszter 

valóságos szükségleteit sikerült feltárni, és ez által aktív részt vevőjévé vált a 

gondozásnak. Személyisége a normatív és adaptív társadalmi együttélésre a 

szocializációs folyamatokban fejlődött. Az elutasítás által generált feszültség 

érvényesítési és a konfliktushelyzetek megoldási technikáinak szociálisan elfogadható 

irányba történő fejlesztését az által sikerült eredményesen megvalósítani, hogy a rajzolás 

során is megismerhettük az egyéni szükségleteit. 

A családrajz elemzés jól alkalmazható módszer a gyermekvédelem mindennapjaiban, 

mert valamennyi segítő szakember a saját szakmai kompetenciájának és eszköztárának 

megfelelően felhasználhatja. 

 

Beőthy-Fehér László 
Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató  
Országos Egyházi Módszertani Intézmény  

Módszertani Szaktanácsadói Csoport 
  



16 
 

A KÉZÍRÁSELEMZÉS SZEREPE A GYERMEKVÉDELEMBEN  

2. rész. 

 

A vizsgálati módszer ismertetése 

 

A gyermekek a szakellátórendszerbe történ beutalását követően - önkéntes alapon - egy 

kézzel írt önéletrajzot készítettek. A tartalomra vonatkozóan azt kértem, hogy azt 

fogalmazza meg önmagáról, amit fontos információnak tart a saját személyével 

kapcsolatban. Az önéletrajz formai követelménye az volt, hogy legyen benne címzés, 

dátum és aláírás, továbbá legalább 10-15 sor terjedelmű legyen. 

Minden esetben tájékoztattam a gyerekeket, hogy az önéletrajzot grafológiai vizsgálat 

céljából kérem, az életviteli nehézségeinek feltárása és a személyiségének a fejlesztése 

érdekében.  

Az eredeti kézírásról 5 db. fénymásolatot készítettem, amelyeken meghatározott 

sorrendben elvégeztem a méréseket. A mérések alkalmával feltüntettem a 

fénymásolatokon az adatfelvételi helyeket, majd megmértem a kézírásnak az 

arányskálával mérhető jellemzőit.  

A szövegtömb első, középső és utolsó harmadában egyaránt 3-3 sort választottam, 

kivéve abban az esetben, amikor a vizsgált három sor valamelyike rövid sor volt, ekkor 

négy sort elemeztem. Ezt követően a mért eredményt mind az abszolút, mind a relatív 

értékekhez viszonyítottam. Az arányok kiszámítása után a feldolgozott eredményeket 

kategóriába soroltam, és értelmeztem az adatokat.  

Az önéletrajz analizálását követően elkészítettem a grafológiai jellemzést, ahol a 

fejlesztésre szoruló személyiség területek mellett az erősségek is feltüntettem.  

 

A mérések kivitelezésének sorrendje: 

 

Az első fénymásolaton mértem a betűmagasságot, az ovál magasságot, valamint 

vizsgáltam a szavak alakiságát, az ékezetek elhelyezkedését, továbbá rögzítettem a zóna 

dominanciára vonatkozó számításaimat. 

A második fénymásolaton mértem a tudatos sortávolságot, a sortávolságot, továbbá 

vizsgáltam a sorok iránytartását és formáját, a sorközt, az írástömb méretét és 

elhelyezkedését, a megszólítást vertikálisan és horizontálisan is elemeztem, valamint az 

aláírás vertikális és horizontális elhelyezkedését, méretét, formai kivitelezését és 

iránytartását is kiértékeltem. 

A harmadik fénymásolaton mértem a dőlést és vizsgáltam a javításokat (áthúzás, ráírás 

és satírozás). 

A negyedik fénymásolaton mértem az elsődleges szélességet, a másodlagos szélességet, 
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a szótávolságot, az ovál szélességet (külön az „a” és az „o” betűk vonatkozásában), 

valamint a margókat. 

Az ötödik fénymásolaton jelöltem be és vizsgáltam a kötési módokat, a kezdővonalakat, 

a végvonalakat, az áthúzást, a tagoltságot, a felső és alsó hurkot és a kötöttséget. 

 

A problémaprofilok bemutatása és fejlesztése a gyermekvédelemben 

 

A gyermekvédelem szakellátó rendszerében jelentkezik a legintenzívebben a súlyos 

helyzetbe került gyerekek életsorsa. A bekerülés előtt megélt  elégtelen családi 

szocializáció, a szerep deficitek különböző formái, az értékbizonytalanság, a 

kultúravesztés, az alacsony önművelődési igény, és a pozitív evidenciák hiánya tovább 

rontották a labilis életvitelt. 

 

 A bekerülés okai: elhanyagoltság, bántalmazás, a szülők felelőtlen magatartása, 

iskolakerülés, drogfogyasztás, alkoholizmus, önsorsrontó életvitel és kriminalitás. 

Az érzelmileg és hangulatilag bizonytalan fiatal részéről a kognitív egyensúly 

helyreállítása gyakran nem-adaptív lehetőségekkel történt (alkohol, drog). A kezdetben 

megélt szorongáscsökkentésnek a hatása a gyermek személyiségében válaszkészségként 

rögzült és ez által a fiatal a tanult tehetetlenség állapotába került.  

A tanult tehetetlenség hasonló lelki állapot, mint a kontrollvesztés, vagy mint a 

depresszió. Olyan szociális stressz, amely jelentős tanulási deficittel jár, és ez által 

csökkenti az egyén kompetencia képességét. 

A vizsgálat során az alábbi problémaprofilokat vizsgáltam: szenvedélybetegség, tanulási 

nehézség, kriminogén életvitel, bántalmazás elszenvedése és az öngyilkossági késztetés. 

 

 

(Folytatás a következő Módszertani Hírlevélben.) 

 
 

Beőthy-Fehér László 
Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató  
Országos Egyházi Módszertani Intézmény  

Módszertani Szaktanácsadói Csoport 
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A JOGÁSZ VÁLASZOL… 

… egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó 

törvények módosításáról 

Az Országgyűlés 2015. december 15-i ülésnapján fogadta el az egyes szociális, 
gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló 2015. évi CCXXIII. törvényt. 
A törvény 2015. december 31-én lépett hatályba, módosítva 33 jogszabályt. 
 
Az alábbiakban a fontosabb változásokra hívjuk fel a figyelmet. 

1. Gyermekgondozást segítő ellátás (korábbi és jelenlegi rövid megnevezése is 
GYES) 
A Gyermekgondozást segítő ellátás biztosítási jogviszonyhoz nem kötött ellátás, 
melynek összege 2016-ban bruttó 28.500 Ft és amely mellett a gyermek fél éves 
kora után időbeli korlátozás nélkül lehet keresőtevékenységet folytatni. 
Bruttó összegből nyugdíjjárulékot vonnak le, így nettó összege 25.650 Ft. 
Ikergyermekek esetén ennek kétszerese, háromszorosa stb. - a gyermekek 
számától függően. 
Időtartama szolgálati időnek számít. 
 
A törvény személyi hatálya: Magyarország területén élő - bevándorolt vagy 
letelepedett jogállású, továbbá a magyar hatóság által menekültként, 
oltalmazottként vagy hontalanként elismert személyre - letelepedett jogállású, 
menekült, hontalanként elismert személyekre, - szabad mozgás és tartózkodás 
jogával rendelkező személyekre, akik három hónapot meghaladóan tartózkodnak 
Magyarország területén , - szociális biztonsági rendszer koordinálásáról (883/2004 
EK rendeletben) meghatározott személyi kör, - EU kék kártyával rendelkező 
személy, - összevont engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár a 
szülő, - a gyám- ide nem értve a gyermekvédelmi gyámot és a kizárólag egyes gyámi 
feladatok ellátásra kirendelt nevelőszülőt -, a 16. életévét betöltött kiskorú szülő (ha 
a saját háztartásban nevelt gyermekének gyámjával nem él egy háztartásban, 
feltéve, hogy a gyámhivatal a kiskorú részére engedélyezte a szülői ház 
elhagyását) 
- a gyermek 3. életévének betöltéséig. 
- ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig. (A gyermek 
tankötelessé válásának időpontjaként legfeljebb a gyermek 10. életéve 
betöltésének napját kell érteni. Amennyiben ikergyermek esetén a tankötelessé 
válás éve nem egyezik meg, úgy az ellátást a legkésőbb tankötelessé váló gyermek 
tankötelessé válása évének végéig folyósítják, legfeljebb a gyermekek tizedik 
életévének betöltéséig, változatlan összegben. Ebben az esetben a jogosult 
köteles benyújtani a hatósághoz az iskola igazgatója azon döntésének másolatát, 
amelyben a jogosult gyermeke tankötelezettségének kezdetét a közoktatásról 
szóló törvényben foglaltaktól eltérően határozza meg.) 
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- a tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermek tizedik életévének 
betöltéséig 
- a gyermek szülőjének vér szerinti, örökbefogadó szülője, továbbá annak együtt 
élő házastársa (nagyszülő). 
A családtámogatási ellátásra való jogosultságot: 
a szülővel együtt élő házastárs a házassági anyakönyvi kivonat másolatának 
csatolásával (abban az esetben, ha nem a vérszerinti gyermeke után igényel GYES-
t) 
a gyám a gyámrendelő határozat másolatának csatolásával 
az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és 
az erre irányuló eljárás már folyamatban van, a gyámhivatal kötelező gondozásba 
történő kihelyezést elrendelő határozat másolatának csatolásával 
az a személy, akihez a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték, az ideiglenes 
hatályú elhelyezést elrendelő határozat másolatának csatolásával 
igazolja. 
Az eljárás illeték- és költségmentes. 
 
Az igénylést a Kormányablakokban, valamint az igénylő lakóhelye, tartózkodási 
helye szerinti fővárosi és megyei kormányhivatalhoz kell benyújtani, a 
munkáltatónál, ha az igénylő munkahelyén működik családtámogatási 
kifizetőhely, illetve elektronikus úton a https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu/ 
oldalon azoknak, akik rendelkeznek ügyfélkapus regisztrációval. 

 
Lehetőség van a gyermekgondozást segítő ellátás méltányossági alapon történő 
engedélyezésére. 
Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság vezetője – méltányossági jogkörben 
eljárva – gyermekgondozást segítő ellátásra való jogosultságot állapíthat meg a 
gyermeket nevelő személynek: 
- ha a gyermek szülei a gyermek nevelésében három hónapot meghaladóan 
akadályoztatva vannak; 
megállapíthatja, illetőleg meghosszabbíthatja a jogosultságot: 
- a gyermek általános iskolai tanulmányainak megkezdéséig, legfeljebb azonban a 
gyermek 8. életévének betöltéséig, ha a gyermek betegsége miatt a gyermekek 
napközbeni ellátását biztosító intézményben nem gondozható. 
A kérelmet formanyomtatványon az igénylő lakóhelye, tartózkodási helye szerinti 
fővárosi és megyei kormányhivatalhoz kell benyújtani. 
A gyermek örökbefogadás előtti gondozásba történő kihelyezésének időpontjától 
számított hat hónap időtartamig gyermekgondozást segítő ellátásra jogosult az 
örökbefogadó szülő - a házastársi és rokoni örökbefogadás kivételével -, 
amennyiben a gyermek az örökbefogadás előtti gondozásba történő 
kihelyezéskor a harmadik életévét már betöltötte, illetőleg ikergyermek esetén 
tankötelessé vált, azonban a 10. életévét még nem töltötte be. 
Amennyiben a gyermek a gyermekgondozást segítő ellátásra jogosító életkort (3. 
életév, ikergyermekek esetén a tankötelessé válás éve, tartósan beteg gyermek 
esetén 10. életév) az örökbefogadás előtti gondozásba történő kihelyezést követő 
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hat hónapon belül tölti be, akkor az örökbefogadó szülő gyermekgondozást 
segítő ellátásra való jogosultsága a gyermekgondozást segítő ellátásra jogosító 
életkorának betöltését követően a jogosultság kezdő időpontjától számított hat 
hónap elteltéig meghosszabbodik. 
Az örökbefogadó szülő ebben az esetben a gyermekgondozást segítő ellátás 
folyósítása mellett kereső tevékenységet heti harminc órát meg nem haladó 
időtartamban folytathat. 
 
Ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, 10. életévének 
betöltéséig állapítják meg a gyermekgondozást segítő ellátást. 
Amennyiben a tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermekre tekintettel családi 
pótlék iránti kérelmet még nem nyújtottak be, a tartós betegség, illetve súlyos 
fogyatékosság tényéről szóló, a magasabb összegű családi pótlékra jogosító 
betegségekről és fogyatékosságokról szóló jogszabály szerinti igazolást a 
gyermekgondozást segítő ellátás iránti kérelemhez csatolni kell. Ha a gyermek a 
gyermekgondozást segítő ellátás folyósításának ideje alatt válik tartósan beteggé, 
illetve súlyosan fogyatékossá és ennek tényét az igazolás benyújtásával az ellátást 
folyósító hatóságnál bejelentik, a családi pótlék magasabb összegben történő 
megállapítása, illetve a gyermekgondozást segítő ellátásra való jogosultság 
időtartamának megváltoztatása iránt új kérelmet nem kell benyújtani. 
 
A nagyszülő GYES-re az alábbi feltételek esetén jogosult: 
Akkor, ha a gyermek 
- első életévét betöltötte, továbbá 
- gondozása, nevelése a szülő háztartásában történik, valamint 
- a szülők a GYES-ről lemondanak, és egyetértenek abban, hogy az ellátást a 
nagyszülő vegye igénybe feltéve, hogy mind ő maga, mind a szülő megfelel a 
jogosultsági feltételeknek. 
A nagyszülő GYES-re való jogosultságát nem érinti az, ha a szülő a gyermek után 
gyermekápolási táppénzt vesz igénybe, a nagyszülő a gyermekgondozást segítő 
ellátásra ez esetben is jogosult. 
Letölthető kérelem nyomtatványok: 
https://cst.onyf.hu/hu/nyomtatv%C3%A1nyok 

 
Vonatkozó, módosult jogszabályok: 
- a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 20. §-22.§ 
- a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 

223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 19. § 
 

Dr. Bálint Csaba 
jogász 

Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató  
Országos Egyházi Módszertani Intézmény 
    Módszertani Szaktanácsadói Csoport 

  

https://cst.onyf.hu/hu/nyomtatv%C3%A1nyok
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Hírlevelünk összeállításában az Önök segítségét is kérjük. Nagyon szívesen 

vennénk a megvalósult programokról beszámolókat, fényképeket.  

Bármilyen tapasztalat, jó gyakorlat, aktuálisan munkánkat érintő kérdés merül fel, 

kérem, írják meg nekünk a modszertanmarcsi@gmail.com e- mail címre, hogy 

mihamarabb kész válaszokkal, ötletekkel, ajánlásokkal szolgálhassunk.  
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