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Kedves Olvasók! 

 

 A 2016-os év harmadik 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.  

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 

 

Áprilisban  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.  

    

 

 

      

 

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 a 

Kőszikla utcai lakásotthonban jártunk Tatabányán.   
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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.  
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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.  
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A terápia fejleszti a gyermek koncentrációs képességét, verbális képességét, így, a 

megfelelő motivációval javulhat a gyermekek tanulmányi eredménye, fejlődik 

mozgáskészsége. 

 

 

 

A terapeuta, Erdős Noémi 2 gyönyörű, magasan kvalifikált kutyussal dolgozik, akik 

a Mazsola és Tádé névre hallgatnak. 
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A terápiás kutyák hihetetlen fegyelmezettsége és alapvető ember- és gyerekszeretete 

jótékonyan oldja az érkező gyerekek szorongását. 

 

 

 

Tervezett programok 

Május 

 

Terveink között szerepel drámapedagógiai foglalkozás beindítása a Bács-Kiskun 

megyei nevelőszülői hálózatban. 

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 indult a Hajdúsági Görögkatolikus 

Gyermekvédelmi Központ munkatársai, illetve a Debreceni és Nyírségi Görögkatolikus 

Gyermekvédelmi Központ nevelőszülői hálózata számára. A csoportos szupervíziót 
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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. "Muzsikál az erdő" irodalmi pályázat, 2016 - Jókai Anna, Kossuth Nagydíjas írónő 

védnökségével 

Muzsikál az Erdő Alapítvány irodalmi pályázatot hirdet a "Muzsikál az erdő" 2016 évi 

rendezvénysorozatának alkalmából. 

Várjuk minden olyan magyarországi vagy határon túl élő magyar alkotó pályázatát, 

akinek alkotásai összhangban állnak a rendezvénysorozat szellemiségével. 

A "Muzsikál az erdő" alapgondolata a természeti környezettel való harmonikus 

együttélés megvalósíthatóságának, s ezen harmónia fenntarthatóságának hitéből 

táplálkozik.  

"Hosszú távon fenntartható, boldog emberi lét csak a természettel harmóniában 

képzelhető el. Hitünk szerint ez csak úgy valósulhat meg, ha életünk négy legfontosabb 

dimenzióját - társadalom, gazdaság, környezet, művészetek - összehangoljuk, 

harmonizáljuk." 

gyermekek: 8 -14 éves korig.  

A gyermekektől meséket várunk max. 3 oldal terjedelemben. A témát a "Muzsikál az 

erdő" 2015-ös gyermekrajz pályázatának 3 díjazott alkotása adja. A rajzok 

megtalálhatóak, letölthetők a http://www.muzsikalazerdo.hu honlapon az irodalmi 

pályázat fülre kattintva. A pályázók választhatnak, hogy egy vagy akár mindhárom 

rajzot belefűzik a meséjükbe, ötletet merítenek belőlük. 

Egy pályázó egy pályaművel jelentkezhet. Az alkotásokat e-mailben, csatolt file-ként 

world dokumentum formájában kérjük beküldeni. e-mail: 

muzsikalazerdopalyazat@gmail.com.  

A file név tartalmazza a szerző nevét és a mű címét pl.: Kiss János "Zene" című műve 

esetében: kissjanos.zene. Minden alkotó köteles mellékelni egy címjegyzéket, ami 

tartalmazza az alkotó nevét, címét, e-mail postafiókját, telefonos elérhetőségét. 

A nevezési díjmentes. 

A művek beküldési határideje: 2016. június 1. 

http://www.muzsikalazerdo.hu/
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2. Muzsikál az erdő - Gyermekrajz Pályázat- Muzsikál az Erdő Alapítvány 

A Muzsikál az Erdő Alapítvány gyermekrajz pályázatot hirdet a "Muzsikál az erdő" 2016. 

évi rendezvénysorozatának keretein belül, melynek témája: "Csodaerdő tisztása". 

Várjuk minden alkotó kedvű gyermek pályázatát, akiknek az alkotásai összhangban 

vannak a rendezvénysorozat szellemiségével. 

Kedves Gyerekek! Engedjétek szabadon a fantáziátokat! Rajzoljatok, fessetek, 

mutassátok meg, hogy Ti hogyan látjátok az erdőt, ezt a varázslatos helyet. A "Muzsikál 

az erdő" rendezvényekkel szeretnénk, ha minél többen felfigyelnétek arra, hogy 

mekkora érték az erdő, a tiszta környezet. Minden napon gondolunk Rátok, kedves 

gyerekek, és várunk kézműves foglalkozásokkal, bábszínházzal, gyerekeknek szóló 

koncertekkel, odakint az erdőben. Gyertek el a szüleitekkel, a nagyszüleitekkel a 

"Muzsikál az erdő" rendezvényeire. Bízunk benne, hogy jól fogjátok magatokat érezni! 

A "Muzsikál az erdő" alapgondolata a természeti környezettel való harmonikus 

együttélés megvalósíthatóságának, s ezen harmónia fenntarthatóságának hitéből 

táplálkozik. 

A rajzok technikája szabadon választott.A4-es méretű pályaműveket várunk. Minden 

pályázó a rajz hátoldalára írja rá a nevét, életkorát, elérhetőségét (postacímét és a 

szülei email címét) és a mű címét. A pályaműveket postai úton várjuk. Pályaműveket 

nem küldünk vissza. 

Pályázhatnak: 1. óvodások 2. alsó tagozatos iskolások 

A pályázatok beadási határideje: 2016. május 1-június 1. között. 

Beadási cím: 3200 Gyöngyös, Gólya utca 28. 

 

3. Csillaglegenda- Tulok László 

A Harmatlegelővel - így nevezték a Csallóközben a Tejútat - és a csillagképekkel 

kapcsolatos mesék és mondák gyűjtését etnográfusok, csillagászok és több lelkes 

magyar ember már több mint 150 éve végzi, kutatja. Munkájuk gyümölcse - érzésünk 

szerint - mostanra érett be. Ez lehetne a magyar csillaglegendárium, vagy, ahogy 12 éves 

kislányom hívja a csillegendárium.  
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A közel 30 legendához, meséhez illusztrációkat készítenek lelkes képzőművészek, 

amelyeket plakát formájában elképzeléseink szerint eljuttatunk minden általános 

iskolába, hogy visszaterelhessük gyermekeink lelkét a magyar képzeletvilágba. A 

planetáriumi műsorhoz - melynek hossza kb. 50 perc, szükség van egy olyan 

sorvezetőre, szövegkönyvre (ennek terjedelme kb. 24 gépelt oldal), amelyre a 

történetek felfűződnek. Némely csillagképnél, csak az alakzat és a név van meg, esetleg 

hiányzik a pontos csillagkép és a múlt homályába veszett a történet, legenda. Ehhez 

kérjük az Ön talentumát, segítségét, meseírói vénáját. A fennmaradt legendák jelentős 

része a hétköznapi, egyszerű ember küzdelmeiről szólnak.  

Elvárások a 20-24 oldalas szövegkönyvvel kapcsolatban:  

- alapvetően vidám, de nem vicceskedő stílusú, a szomorú történeteket természetesen 

nem kell könnyedre venni (pl. Vizimolnár legendája)  

- megcélzott korosztály 10 éves, és annál idősebbek, beleértve a felnőtteket is  

- ahol nincs konkrét történet, pl. Tatárdúlás, a történelmi tényekre hagyatkozva kellene 

rövid összefoglalót írni (Béla király, Szent Margit stb) a fenti stílusban  

- ahol több történet van (pl.Tejút) ott mindegyiket ki lehet fejteni bővebben.  

- Csillagászati tények beolvasztását a szövegbe nem várjuk el, de lehetséges  

Beküldési határidő: 2016. június 16.  

Elbírálási határidő: 2016. július 17.  

A nyertes pályázó díja 75 000 Ft.  

A pályázó(k)nak nyilatkoznia kell, hogy az elkészült mű 100%-ban saját szellemi 

tulajdonát képezi . A4-es oldal 12-es betűméret 1.5 sorköz, Word documentum, vagy pdf.  

Megvalósulás esetén a planetáriumi előadáson is feltüntetjük a nyertes író(k) nevét 

 

4. A tavasz ezer arca - fotó- és rajzpályázat 

Folytatódik a Feltöltött tavasz! Ez alkalommal azonban a képzőművészek is lehetőséget 

kapnak arra, hogy megmutassák, ők hogyan látják a megújulás évszakát. 

Fotó- és rajzpályázatot hirdetünk minden korosztályban. Ha megihletnek a rügyező fák, 

a nyíló virágok, oszd meg velünk alkotásod a következőképpen:-  
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Töltsd fel a képed a Feltöltött tavasz Facebook-eseményébe! 

(https://www.facebook.com/events/1704806623097042/)   

Adj a képednek egy kreatív címet! Egy alkotó több képpel is pályázhat. Nem számít, 

milyen eszközzel dolgozol, egy telefonnal jól elkapott pillanat éppúgy lehet szemet 

gyönyörködtető, mintha profi géppel fotóztál volna, arról nem is beszélve, hogy néhány 

ecsetvonás mikre nem képes.  

A képeket május 31-ig várjuk. Három alkotó könyvjutalomban részesül, két alkotó pedig 

lehetőséget kaphat arra, hogy megtervezze az Uploaded Magazin őszi és téli PDF 

kiadványának borítóját, illetve egy teljes fotósorozatot leközlünk az említett 

számokban. 

http://www.uploadedmagazin.hu/2016/04/a-tavasz-ezer-arca-foto-es-rajzpalyazat.html 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/events/1704806623097042/
http://www.uploadedmagazin.hu/2016/04/a-tavasz-ezer-arca-foto-es-rajzpalyazat.html
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A kézíráselemzés szerepe a gyermekvédelemben  

3. rész. 

 

A szenvedélybetegség fogalma: 

A szenvedélybetegség ártalmainak kitett gyermek folyamatosan megismétli a káros 

következményekkel járó viselkedésformáit. Ehhez a betegségtípushoz lehet sorolni az 

egyén érdeklődésének a középpontjába került szenvedély-magatartásokat is, mint a 

mértéktelen étkezést, az egészséges életritmust megváltoztató túlzott 

internethasználatot és a játékszenvedélyt. 

A pszichoaktív szerekkel kapcsolatos függőség azért veszélyes, mert a káros anyagok 

befolyásolják a központi idegrendszer működését, és megváltoztatják a szert használó 

személynek a gondolkodási, érzelmi, hangulati és észlelési folyamatait.   

A hozzá szokás kialakulása során az egyénnek egyre többet kell az adott szerből használnia 

ahhoz, hogy a korábbi hatást elérje, és egyre kevésbé tudja a viselkedését irányítani, mivel 

folyamatos, csillapíthatatlan vágyat érez a szer használatára.  

Tünetek:  

A szenvedélyétől megszabadulni képtelen gyermek nemcsak fizikálisan és mentálisan 

betegszik meg, hanem a személyiségfejlődése is jelentős mértékben elakad. Regresszióba 

kerül, visszafejlődik, kapcsolatai beszűkülnek és egzisztenciálisan is ellehetetlenedik.  

Megszűnik számára a család, a barátság, a tanulás és emellett a személyiségének a belső 

értékrendje megváltozik. Az előzőleg fontos tevékenységek leértékelődnek, és a 

szabadidő hasznos, kellemes eltöltése helyett az egyedüli örömforrást a pszichoaktív 

szerek jelentik. 

Hipotézis:  

A gyermekvédelmi szakellátás rendszerébe beutaltak egy 12 éves szenvedélybeteg fiút, 

akinél arra kerestem választ, hogy a múltbeli sérelmek, hogyan hatottak a gyermek 

szenvedélybetegségének a kialakulásában. 

Előzmény:  

Viselkedésében 11 éves korában kezdődtek a gondok, tanítás után nem ment haza, 

hanem csavargott a barátaival. Később az iskolából is rendszeresen igazolatlanul hiányzott. 
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Időközben a szülei egymásközti kapcsolata megromlott és közös megegyezéssel 

kezdeményezték a házasságuk felbontását. A válást követően a gyermek az édesanya 

gondozásában maradt. 

Az édesanya a sorozatosan ismétlődő problémák megoldása érdekében felkereste 

a nevelési tanácsadó munkatársait, majd pszichológusi vizsgálatra is elvitte a fiát, akinek a 

viselkedése ezt követően sem változott pozitív irányba.  

A gyermek az általános iskolai tanulmányait nem folytatta, az igazolatlan hiányzásai 

megszaporodtak, a szülői otthont továbbra is engedély nélkül hagyta el. 

Kezdetben a dohányzásra szokott rá, majd alkalomszerűen alkoholt fogyasztott. 

Később rendszeresen gáznemű anyagokat (töltőgázt) lélegzett be, melynek hatására 

bódult állapotba került. Önveszélyes magatartását szakember segítségével sem volt képes 

abbahagyni.  

Időközben már éjszakára sem tért haza, és a felelőtlen valamint költséges 

életvitelére pénzt tulajdonított el otthonról. Viselkedésében a negatív személyiségjegyek 

felerősödtek, egyre kevésbé volt képes kontrollálni a cselekedeteit. 

Az édesanya úgy érezte, hogy a szülői kötelezettségeinek nem tud eleget tenni, és 

egyidejűleg attól is tartott, hogy fia - a megbízhatatlan életmódja következtében - 

bűncselekmény áldozatává válhat, ezért felkereste a területileg illetékes gyámhivatalt és 

kérte a segítségüket. 

Az alapellátás keretében nyújtott védelembe vétel nem járt eredménnyel, ezért a 

gyámhivatal elrendelte a kiskorú ideiglenes hatályú elhelyezését a gyermekvédelem 

szakellátó rendszerében. 

 

(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… 

… a gyermekápolási táppénzről 
(GYÁP) 

 
VÁLTOZIK A GYERMEKÁPOLÁSI TÁPPÉNZ 

A gyermekes családok számára nem ismeretlen az a helyzet, mikor a gyermekünk 

lebetegszik, és nem mehet közösségbe. (bölcsődébe, óvodába, iskolába). 

A szülők tapasztalatból tudják, hogy az a gyerek, aki közösségbe jár, előbb-utóbb általában 

összeszed valamilyen betegséget, és otthoni lábadozásra lesz ítélve. Ez főleg akkor 

jellemző, amikor a gyermek első alkalommal kerül valamilyen közösségbe. 

Ilyenkor meg kell oldani, hogy valaki otthon maradjon a gyermekkel, míg a 

gyógyulás tart. Szerencsés esetben mozgósítani lehet a nagyszülőket, hogy ne essünk ki a 

munkából, esetleg néhány napot kérhetünk a munkáltatótól, hogy jövedelmünk ne legyen 

kevesebb az adott hónapban. 

De mi a helyzet, ha nincs más megoldás, és valamelyik szülőnek otthon kell maradni 

és ápolni a gyermeket. Erre az esetre szól a gyermekápolási táppénz (GYÁP). 

Ilyenkor a gyermekünk jogán kerültünk keresőképtelen állományba. Ez az ellátás – 

hasonlóan a normál táppénzhez – jóval kevesebb összegű, mint munkabérünk, ráadásul 

korlátozottan áll a szülők rendelkezésére. 

A hosszabb-rövidebb otthoni lábadozások esetén nem ritka, hogy a szülők 

rendelkezésére álló GYÁP napok száma nem elegendő a felmerülő betegségek gyógyulási 

idejére. 

Az alábbi táblázatban láthatjuk, hogy a gyermek életkorától függően és a családi állapotra 

figyelemmel hány nap  GYÁP jár pontosan. 

Gyermek kora Igényelhető GYÁP napok száma 

(gyermekenként, évenként) 

Két szülő együtt   Egyedülálló szülő 

1 – 3 éves    84 naptári nap   84 naptári nap 

3 – 6 éves    42 naptári nap   84 naptári nap 

6 – 12 éves    14 naptári nap   28 naptári nap 
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A táblázat utolsó két sorába tartozóknál jól érzékelhető, hogy az együtt élő szülők 

jelentős hátrányban vannak az egyedül élő szülővel szemben, már ami az őket megillető 

GYÁP napok számát illeti.  

Ez azért van így, mert az ilyen ellátásra vonatkozó igény elbírálásakor,  a folyósító 

szervnek be kell szereznie azt az információt, hogy az igénylő – és vele együtt élő párja – 

hány nap táppénzen volt a gyermekük jogán, ugyanis a szülők által ugyanazon gyermekre 

tekintettel igénybe vett GYÁP napok száma összeadódik. Ez a jelenlegi szabályozás. 

Egy törvénymódosítás (mely várhatóan 2016. júliusában lép életbe), éppen ezt a 

különbséget akarja feloldani. A cél az lenne, hogy az együtt élő szülők együttesen 

ugyanannyi napnyi gyermekápolási táppénzre legyenek jogosultak, mint az egyedülálló 

szülők. 

Ez az intézkedés jelentősen lecsökkentené a GYÁP-pal kapcsolatos ügyintézési időt, 

adminisztrációs feladatokat. Várható ezen intézkedéstől az is, hogy jelentősen csökken 

azok száma, akik visszaélnek a jelenlegi szabályozás adta lehetőségekkel, azaz saját 

jogukon igényelnek táppénzt, és nem a gyermekük ellátásához kapcsolódóan veszik 

igénybe a GYÁP-ot. 

A törvénymódosítás életbe lépéséről, és tartalmi elemeiről a Hírlevélben értesítéssel 

leszünk. 

 
 
 
 
 

Dr. Bálint Csaba 

jogász 

Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató  

Országos Egyházi Módszertani Intézmény 

    Módszertani Szaktanácsadói Csoport 
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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.  

 

 

 

 

 

 

Balog Mária 

Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 

Országos Egyházi Módszertani Intézmény 

    Módszertani Szaktanácsadói Csoport 

modszertanmarcsi@gmail.com 

       tel: 0620/9458482 
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