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Kedves Olvasók! 

 

 Soron következő hírlevelünket 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 programbeszámolókat, terveket és 

egy pályázati lehetőségeket bemutató ajánló.  

Szentek élete címet viselő sorozatunkban minden alkalommal egy kiemelkedő 

szent életútját mutatjuk be. Nem titkolt célunk, hogy fiataljaink megismerkedjenek 

választható alternatívákkal, ehhez jó eszköznek tartjuk új rovatunkat. Kiírtunk egy 

képzőművészeti pályázatot is a Szentek életével kapcsolatosan.  

Kollégáink szakmai felkészültségét is szeretnénk támogatni Képzési ajánló 

rovatunkkal. 

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! 

 

 

 
Szili- Balog Mária 

Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 
Országos Egyházi Módszertani Intézmény 
    Módszertani Szaktanácsadói Csoport 

modszertanmarcsi@gmail.com 
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Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Országos Egyházi Módszertani 
Intézmény 

Tervezett Programjaink 

 

A könnyebb tervezhetőség érdekében naptárba rendeztük azokat a programokat, 

melyeket megvalósítani szándékozunk 2019. december 31-ig, az élménypedagógiai 

programjainktól kezdve a szakmai programokig. 

- 2019. november 30. Szent Ágota - Tehetséggondozás az állami gondoskodásban. 

- 2019. december 14. Adventi szavaló verseny 

 

 

A programok az Emberi Erőforrások Minisztériumának résztámogatásával, az EFOP-1.8.9-

17-2017-00017, valamint az EFOP-1.3.7-17-2017-00226 kódszámú projektek keretében 

valósulnak meg. 
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Programbeszámolók 
Szakmai konzultációs nap 

Rezíliencia, avagy a változásokkal való adaptív megküzdés 
2019. október 30. 

 

A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató szakmai konzultációs napot tartott a reziliencia 

témakörben a gyermekvédelemben dolgozó kollégák számára. A főbb tématerületek az 

alábbiak voltak: a megküzdési stratégiák megismerése, megtanulása és fejlesztése; a kritika 

kezelése; céljaink eléréséhez szükséges alternatív módszerek kialakítása, erőforrásaink 

lehetséges használata; problémamegoldás – konfliktusok kezelése, krízisek leküzdése; 

kommunikációs stratégiák elsajátítása. 

 

A reziliencia fogalma  

A reziliencia fogalmát eredetileg a fizika tudománya használta az egyes fémek 

ellenállóképességének kifejezésére, melyet sokkhatás vagy extrém körülmények között 

használtak. Ez alapján a legadekvátabb megfogalmazás a rugalmas ellenállóképesség 

lehet, mely fenntartja a fém állagát, megóvja a töréstől. A reziliencia a törés pillanatáig tart. 

Később a pszichológia tudománya is átvette ezt a fogalmat, és olyan esetekben használta, 

amikor szélsőséges, rossz helyzetekbe kerülő emberekben megmutatkozó megbírkózási, 

öngyógyító képességet tapasztalták.  
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A reziliencia fogalmát többen is próbálták meghatározni. Rutter (1999) úgy határozta meg, 

hogy az egy relatív ellenállás a pszichoszociális kockázatokkal szemben. Norman Garmezy, 

klinikai szakpszichológus 2013-ban pedig az alábbi definícióval foglalta össze a reziliencia 

fogalmát: „A reziliencia olyan képesség , amely a súlyos sérülés, bántalmazás, vagy trauma 

utáni felépülést és az adaptív viselkedés fenntartását teszi lehetővé”. A legfrissebb 

irodalmak lelki ellenálló képességként használják a fogalmat (in Kiss, 2015).  

 

A megküzdés fogalma  

Ha társadalmi adaptációról van szó, akkor foglalkoznunk kell a megküzdés fogalmával is, 

hiszen mindefajta fejlődés és szocializációs folyamat alapja azon képességünk birtoklása, 

hogy hogyan vagyunk képesek megküzdeni a minket ért hatásokkal. Lazarus, akit a téma 

atyjának tekintenek, a megküzdést a következőképpen határozta meg: „megküzdésnek 

tekinthető minden olyan kognitív vagy viselkedéses erőfeszítés, amellyel az egyén azokat 

a külső vagy belső hatásokat próbálja kezelni, amelyeket úgy értékel, hogy azok 

felülmúlják, vagy felemésztik aktuális személyes forrásait” (Lazarus, 1966).  
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Számos pszichológiai vizsgálat bizonyítja, hogy a gyermekvédelmi gondoskodásban 

felnövekvő gyermekek minden téren hátrányos helyzetben vannak családban élő 

társaikkal szemben, személyiségfejlődésük lényegesen eltér azokétól. Az állami 

gondoskodásban élők életében előforduló traumatizáló tényezők nagymértékben 

meghatározzák későbbi személyiségfejlődésüket, megküzdési képességeiket is. 

Leggyakoribb okként ma már nem az árvaság, hanem az elhanyagoló szülői magatartás 

miatt kerülnek gyermekvédelmi gondoskodásba a gyermekek és fiatalok.  

A gyermekkori elhanyagoltság éppoly ártalmas, mint más bántalmazási formák – 

sőt, súlyosabb következményekkel is járhat! A kora gyermekkor a legmeghatározóbb 

időszak: a fiatalon átélt elhanyagolás eredményezi a legsúlyosabb hosszú távú 

problémákat, amik a megküzdési képesség kibontakozásában is gátat jelentenek. 

Az elhanyagolásnak többféle formája lehetséges.  

 gyermek felügyeletének elmulasztása oly módon, hogy az fizikai sérüléshez vezet, 

 fizikai elhanyagolás: a gyermek fizikai szükségletei nincsenek kielégítve (pl. 

ruházat, eszközök, étkezés, higiénia terén), 

 érzelmi elhanyagolás, 

 gyermek felügyeletének elmulasztása oly módon, hogy az bűncselekmények 

elkövetéséhez vezet, 
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 gyermek magára hagyása, 

 oktatási elhanyagolás, 

 orvosi elhanyagolás, 

 a felügyelet elmulasztása oly módon, hogy az szexuális abúzushoz vezet. 

A korai életkorban átélt elhanyagolás súlyos negatív hatással bír a fejlődés különböző 

dimenzióira, melyek egy része nem azonos a bántalmazás más formáinál mutatkozó 

problémákkal. Az elhanyagolt csecsemőkre és óvodásokra súlyosabb kognitív és nyelvi 

károsodás jellemző, mint a fizikailag bántalmazott gyerekekre. A fizikailag bántalmazott 

gyerekek agresszívebbek és engedetlenebbek az elhanyagolt gyerekeknél, akiknek viszont 

inkább az érzelemszabályozásban, a stresszkezelésben és a társas kapcsolatok terén 

akadnak nehézségeik, melyek megint a sikeres megküzdési stratégiák elsajátításában 

jelentenek akadályt. 

 

Az elhanyagolt gyerekek már a korai társas interakcióikban is visszahúzódóbbak, nekik van 

a legalacsonyabb önértékelésük, ők a legboldogtalanabbak, illetve ők mutatják a legtöbb 

negatív és legkevesebb pozitív érzelmet. Az érzelmi elhanyagoltság különösen káros 

csecsemőkorban: rontja a fejlődési teszteken nyújtott teljesítményt és egyre rosszabbodó 

kötődési problémákat eredményez.  
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A gyermek testi elhanyagolása (rossz táplálkozás, hiányos ruházat, nem megfelelő 

lakásviszonyok) létbizonytalanság érzést, reménytelenséget, állandó feszültséget 

okozhatnak a gyermekben. Az értelmi elhanyagolás alatt azt értjük, hogy a gyermek 

környezete gyakran ingerszegény, senki nem foglalkozik vele, nem beszélgetnek vele, így 

értelmi képességei nem fejlődnek megfelelő szinten, melynek következtében beiskolázása 

gyakran csak eltérő tantervű iskolában lehetséges. Számos készségük tekintetében 

„kicsúsznak a kritikus periódusból”, így már későbbi fejlesztésük is nehézkes lehet. Az 

érzelmi elhanyagolás következtében a kötődési zavaroknak valamelyik formája szinte 

törvényszerűen kialakul, már a gyermekvédelmi gondoskodásba vétel előtt. A család 

széthullása következtében a gyermek nem tanul meg odafigyelni másokra, elköteleződni 

egyes kapcsolatokban, ami „érzelmi fogyatékossághoz” (emotional insanity) vezethet.  

Ugyanakkor az érzelmi elhanyagolás jelentős szerepet játszik a gyermekek „erkölcsi 

fogyatékosságának” (moral insanity) kialakulásában is (Kálmánchey 2001).  

A gyermekek gondozásba vételének nagyon sokszor súlyos fizikai vagy szexuális 

bántalmazás az indoka valamelyik szülő (vagy mindkettő) részéről. Ezek komoly lelki 

sérüléseket okoznak a gyermekeknél. Az, hogy milyen mértékű pszichés ártalmat okoz a 

gyermeknél a bántalmazás, vagy az elhanyagolás, az nem csak a trauma mértékétől függ, 

hanem attól is, ahogyan azt ő megélte.  

A szülők alkoholizmusa, újabban droghasználata is igen gyakori oka a gondozásba vételnek 

(Vidra-Szabó, 2001). A szülők szerfüggősége akkor is súlyos traumákat okoz a 

gyermekekben, ha nem jár együtt bántalmazással, agresszióval, bár az esetek 

többségében a kettő szorosan összefügg. Az ilyen családok rendkívül instabilak, a szülők 

kiszámíthatatlanok, hangulatuk hullámzó. A gyermekek ennek megfelelően 

bizonytalanokká válnak, vagy kénytelenek túl hamar felnőni. Nem ritka a szülők bűnöző 

életmódja, vagy a prostitúció jelenléte a családban. Ezek torz értékrendet közvetítenek 

felé. Szocializálódása folyamán a normális erkölcsi szabályokat nem tudja elsajátítani, 

hiszen környezete a bűnözést, prostitúciót kezeli természetesként. Ilyen közegből érkező 

gyermekek azután nehezen értik meg, hogy miért fontos tanulniuk, beilleszkedniük a 

társadalomba, s hogy azt egyáltalán hogyan tudják megvalósítani, arról elképzelésük 

sincsen (Kálmánchey, 2001). 

A reziliencia kialakulásához három alapvető tényező szükséges:  
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 Biztonságban érezze magát a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermek a 

gondozási helyén 

 Interperszonális kapcsolatok, megtartó szociális védőháló, referencia személyek 

jelenléte a gyermek életében. 

 Stabilitás érzése, sikerült e beilleszkednie a családba/ gondozási helyre? 

Hasznos lehet, ha a nevelő/ gondozó ismeretekkel rendelkezik a kötődés biztonságáról 

szóló elméletek tekintetében, így tud hatékony fejlesztést elérni, melynek segítségével 

reziliens személyiségű fiatalt nevelhetünk. Mivel tapasztalataink szerint nagyon sokan úgy 

kerülnek ki a rendszerből, hogy sem végzettségeiket tekintve, sem interperszonális 

kapcsolataik, szociális hálójuk terén, sem anyagi megalapozottságukat tekintve sem állnak 

készen arra, hogy önálló életet kezdjenek. Ezért alakította ki a jogrendszer az utógondozás 

struktúráját, melynek az a célja, hogy olyan készségek alakuljanak ki és szilárduljanak meg, 

melyek alkamassá teszik őket a sikeres társadalmi beilleszkedésre, valamint a 

nehézségekkel való hatékony megbirkózásra. 

Nagyon fontos azt is tisztán látnunk, hogy mi magunk mit tehetünk a ránk bízott fiatalok 

reziliens személyiséggé formálódásához.  

A reziliencia fejlesztésének lehetőségei személyes eszköztárunkban a gyermekvédelmi 

gondoskodásban élő gyermekek és fiatalok esetében 

 A megerősítés, odafigyelés, szeretetteljes, viszonylag állandó jelenlét, a megfelelő 

normák és értékek hiteles átadása, az érzelmi biztonság nyújtása mint pedagógiai eszköz,  

 Egyszerű, őszinte odafordulás és emberség szükséges, mellyel érzelmi stabilitást nyerhet 

az állami gondoskodásban élő gyermek és fiatal. 

 A gyermek az önreflexió képességét, határait, erősségeit, korlátait az őt közvetlenül 

körülvevő környezet visszajelzéseiből tanulja meg, és ameddig el nem sajátítja a saját 

tetteire, érzéseire, gondolataira való reflektálás képességét, addig ezt a környezetének kell 

pótolnia. 

 Az önreflexió és önkritika csak akkor fejlődhet egészségesen, ha a negatív és pozitív 

visszajelzések nagyjából egyenlő mértékben és intenzitással érkeznek a gyermek felé. 

 Az érdem nélküli dicséret éppoly káros lehet, mint az állandó negatív kritika. A hangsúly 

a visszajelzés meglétén van. Korrekt visszajelzés nélkül az egyébként is kusza érzelmi 

világában nem találhatja meg a gyermek az egészséges, magabiztos felnőtté válás útját. 
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 A reális dicséret, a nézőpontváltás lehetőségének megmutatása, az odafigyelő, érdeklődő 

hallgatás segítségével a gyermek saját maga ébred szerethető tulajdonságaira, 

tettrekészségére, erősségeire és határaira. 

 A fokozott gyakorisággal történő megerősítés bizalmunkról, feltételek nélküli 

elfogadásunkról, nagyrabecsülésünkről olyan fejlődést eredményezhet, mely segítségével 

a ránk bízott gyermek önértékelése, önbizalma nő.  

 Fontos „adu” kezünkben a tény is, miszerint nem az az érdekes, amit eddig tett, nem a 

múltja a meghatározó „megítélésében”, hanem jelenlegi teljesítménye, céljai, tettei, a 

jövője. 

 Sok esetben az átélt nehézségeket, traumákat némán, szótlanul viselik az állami 

gondoskodásban élő gyermekek és fiatalok. Nagy előrelépést hozhat az átélt események 

megosztása is, mellyel tudatosul a gyermekben, hogy nehézségével nincs egyedül. 

 A nem egyoldalú, egy nézőpontú megközelítés alkalmazásával, valamint a „mérleg-

gondolkodás” fejlesztésével egyensúlyba kerülhet a fiatalok önrendelkezése. 

 A gyermek megküzdési képességének erősítése (kisebb feladatoktól haladva a 

nehezebbek felé) 

 Szocializációs hiányosságok kiküszöbölése informálással, alternatívák gazdag 

bemutatásával. (Fontos felhívnunk a figyelmet a gyermek méltóságának mindenkori 

megőrzésére! Még ha hiányosságokkal is küzd, eltérő szocializálódása miatt, soha nem 

szégyeníthetjük, alázhatjuk meg emiatt!) 

 Kapcsolatainak, kötődéseinek erősítése is hatékony eszköz kezünkben. 

 Saját, már feldolgozott élettörténeteinket használjuk bátran! Ezzel is gyarapítjuk a 

választható alternatívák számát. Különösen akkor, ha megosztásunk nem kioktató 

hangnemben történik!  

 Interperszonális kapcsolati háló bővítése, referenciaszemélyek jelenléte, jelenlétük 

tudatosítása- sok családból kiemelt gyermek nem találkozott eddigi élete során olyan 

személlyel, akitől megtanulhatta volna a különböző emberi szerepeket. Személyes 

életvitelünk példaként áll a gyermek előtt. Még akkor is, ha látszólag nem vesz tudomást 

rólunk. Soha nem tudhatjuk, hogy a gyermek életének későbbi szakaszában mi jelenthet 

neki kapaszkodót a tőlünk látottakból- hallottakból. 

 Szókincsbővítés és szabad érzésnyilvánítás- sok esetben a gyermekeknek nincs megfelelő 

szavuk annak kifejezésére, amit éreznek. A mi megfogalmazásaink, az érzéseinkről való 

kommunikációnk mintaként funkcionálnak. Az aktív érzelmi megküzdő egyének 
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használják a saját érzelmeiket, és nem élik meg azokat kontrollálhatatlannak (Tiringer, 

2007). 

 Belső erőforrások monitoroztatása- belső állandóság megteremtése. A folyamatos, hiteles 

visszajelzéseink kialakítják a gyermekben (újra) az önbecsülést. Ezáltal a gyermek 

kapaszkodókat találhat önmagában is- erősségei ismeretében. Ezeket senki nem veheti el 

tőle, így magának is tud állandóságot biztosítani. („szerintem te ezt meg tudod csinálni”; 

„kitartó voltál a tanulásban”; „nagyon figyelmes voltál az idős nénivel a buszon, hogy 

átadtad a helyed”… ) 

 Külső erőforrások monitoroztatása- felvilágosítás a segítségnyújtási lehetőségekről; 

annak éreztetése, hogy nem egyedül van a világban. 

 Megtanítani a gyermeket együtt élni a múlttal, valamint önértékelésének erősítésével 

tudatosítani benne hogy saját kezében van a sorsának, jövőjének irányítása. 

 

A segítségnyújtás hatékonyságának biztosítéka saját személyiségünkben is keresendő. 

 Az alkalmas személyiség fontosságának kérdésköre. Egy családból kiemelt gyermek 

és fiatal számára, (mint ahogy más gyermek számára is), az Őt segítő gondozó, 

nevelő feladattal mellé szegődő ember személyisége, olyan, mint a bőrönd. Hiszen 

a bőrönd is teli lehet értékes tartalommal, de amikor az útjára bocsátott ember 

kezébe adjuk, nem mindegy, hogy milyen módon képes megragadni ezt a bőröndöt. 

A személyiségünk tehát olyan, mint a bőrönd, és annak füle, amibe, mint értékes 

útravalóba csak úgy képes belekapaszkodni a gyermek, ha érzi annak 

érinthetőségét, megfoghatóságát, vagyis azt, hogy magához ragadhatja, 

elhordhatja. 
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 A hitelesség kérdésköre. A gyermekeknél a túlélés eszközévé vált a hihetetlen 

szenzitivitás- érzékenység, amellyel azonnal megérzik, ha szavaink nincsenek 

összhangban a tetteinkkel.  

Ha a személyiségünkkel nem dolgozunk, nem foglalkozunk, ha nem merjük magunkat 

olyan helyzetekbe engedni, melyekben érlelődhetünk, és ha nem vagyunk képesek 

minderről partneri együttlétben beszélni, akkor a gyermek önmegosztása meddő 

próbálkozás marad csupán, és bizony ki kell merni mondani, hogy ilyenkor a gyermek 

nevelhetősége, személyiségének alakíthatósága miattunk bukik meg. 

Személyes erőforrásaink:  

 jellemvonások tekintetében: türelem, humor, józan realitás, optimizmus, 

egyszerűség 

 készségek tekintetében: (ezeket életünk során tanultuk meg, tapasztalatok útján 

pl.):  

 Nem a cselekedet alapján ítélünk, hanem megpróbálunk mögé nézni 

 Tudunk, merünk segítséget kérni- időben! 

 Alkalmazzuk a segítséget 

 merünk csapatban gondolkodni 

A konzultációs nap nagyon gyakorlatorientált volt és hasznos ismeretekkel gyarapodva 

távoztak a résztvevők. 
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PÁLYÁZATI LEHETŐSÉG 

 

1. Jószolgálat-díj 2019/20 

Kiíró: Twickel-Zichy Mária Terézia Alapítvány 

Határidő: 2019.11.30 

Pályázhat: bárki 

A Jótékonyság Világnapján tett sajtóbejelentésen a Twickel-Zichy Mária 
Terézia Alapítvány megnyitotta a Jószolgálat-díj 2019/20-as évadát. Kibővített 
kategóriával, már a határon túlról is lehet pályázni a cselekvés díjára november 30-
ig. A negyedik éve futó kezdeményezés a szociális munkát és a rászorulók iránti 
felelősségvállalás fontosságát kívánja népszerűsíteni a budapesti Március 15-e téren 
kihelyezett szabadtéri kiállítással. 

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Dísztermében tartott 
megnyitón a 2018/19-es évad díjazottjaival és pártfogoltjaikkal közösen nyitották 
meg az új jelölési időszakot. Freiherr von Twickel Georg Albert, a Twickel-Zichy Mária 
Terézia Alapítvány alapítója és kuratóriumi elnöke a Jószolgálat-díj alapításakor 
olyan elismerést hívott életre, mely édesanyja, Twickel-Zichy Mária Terézia grófnő 
életművének kíván méltó emléket állítani. A 2016-ban létrehozott emlékdíj a grófnő 
munkásságához kapcsolódóan, és az elmúlt évek jelöléseinek tapasztalatai alapján 
kibővült a külhoni vándor-díjjal. Az idei első évben a Kárpátalján élő 
szórványmagyarság segítőit kívánja támogatni az alapítvány. 

A 2019/20-as évad nagykövetei Barabás Évi műsorvezető és Molnár Ferenc 
'Caramel' énekes, akik a civil életükben is sokszor csatlakoznak jótékonysági 
akciókhoz. A díj nagyköveteiként saját eszközeikkel támogatják azt, hogy 
társadalmunk látásmódja formálódjon, észrevegyük azt, hogy milyen sokan és 
sokféleképpen segítik a hátrányos helyzetű embertársainkat. 

Gáspár Judit, a Jószolgálat-díj szóvivője elmondta, szeptember 5-től lehet 
jelölni a díj honlapján keresztül a négy főkategóriában:  

 életműdíj,  

 hivatásszerűen végzett szociális munka,  

 önkéntesen végzett szociális munka és új kategóriaként a  

 külhoni vándor-díjra. 
A külhoni elismerést a szomszédos országokban élő magyar kisebbségek 

számára ajánlják, akik kiemelkedő munkát végeznek a rászoruló családokért, 
fogyatékkal élőkért, hajléktalanokért, kisebbségekért vagy idősekért. A határon túli 
díjat minden évadban más szomszédos ország részére ajánlják a jószolgálati 
tevékenységet végző egyének részére. 

A pályázatokat a joszolgalatdij.hu/jeloles oldal űrlapján keresztül lehet 
benyújtani 2019. november 30-ig. A felterjesztésekből a szakmai zsűri az 
életműdíjat, a hivatásszerűen végzett szociális munka kategóriáiban, és a külhoni 
vándor-díjra választ díjazottakat. Az önkéntes kategóriákban a jelölések alapján 
2020 januárban online szavazással a közönség választja ki azokat a személyeket és 
civil közösségeket, akiket érdemesnek ítél a Jószolgálat-díj elismerésére 
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A 2018/19-es évad díjazottjairól az Index.hu főtámogató médiapartner 
közreműködésével nyílt szabadtéri kiállítás, szeptembertől várja az érdeklődőket a 
budapesti Március 15-e téren október végéig, majd vidéki városok közterein kerül 
kihelyezésre. http://www.joszolgalatdij.hu/  

http://www.joszolgalatdij.hu/
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Képzési ajánló 

  T-06-023/2019   

Drogprevenciós tanfolyam KÁSZPEM® Módszerrel- 30 óra, 35 pont 

Kapcsolat: 

ÁGOTA Alapítvány 

Pálinkó Krisztina 30/959-1135; krisztinapalinko@gmail.com 

Leírás: 

A továbbképzés fókuszában a hatékony drogprevenció áll. Napjainkban egyre nagyobb 
teret hódít a serdülők körében a drog kipróbálása, majd a droghasználat elmélyülésével a függőség 
kialakulása. Szülők, gyermekvédelmi szakemberek érzik tehetetlennek magukat a beáramló új 
szerek miatt, melyek gyakran zombit, roncsot képesek csinálni a gyermekeinkből.  

Joggal merülnek fel kérdések a nevelőszülőkben, a lakásotthonban dolgozó nevelőkben, 
gyermekfelügyelőkben: 

 Képesek lehetünk a droghasználat elleni gátló- védő tényezőket megerősíteni? 
  Ellenállóvá (rezilienssé) tudjuk tenni a fiatal személyiségét a káros behatások 

ellenére? 
 Mit tehetünk mi, gyermekvédelmi szakemberek, hogy válsághelyzetben, nehézség 

esetén ne törjön a fiatal, hanem személyes és környezeti erőforrásait monitorozva 
rugalmasan tudjon átlendülni az útjába kerülő akadályokon?  

Van megoldás. Ehhez szeretne hatékony segítséget nyújtani képzésünk. 
A képzés során megszerezhető kompetenciák, a képzés témái:  

 Addiktológiai alapismeretek (történet, jelen, kutatási eredmények, addiktológiai 
alapfogalmak) 

 A droghasználattal kapcsolatos veszélyeztető és védő faktorok ismerete 

 A drogprevenció sajátosságainak ismerete családból kiemelt gyermekek és fiatalok 
esetében 

 Drogismeret 

 A KÁSZPEM® adta lehetőségek a drogprevencióban 

 Segítő kommunikációs technikák a drogprevencióban KÁSZPEM® Módszerrel 
 
Időtartam: A tanfolyam óraszáma 30 óra, melyből 22 elmélet, 8 óra gyakorlat. 20% hiányzás 
megengedett. 
A tanfolyam tesztírással és kommunikációs gyakorlat megoldással zárul. 

 

Költség: 

60.000 Ft/fő,  

Helyszín: 

Országos 

  

mailto:krisztinapalinko@gmail.com
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B-03/20198 

A gyermekek érdekében álló kapcsolatok erősítése, családtörténet fotóelemzéssel, 

családi legendárium, 14 óra, 8 pont 

Kapcsolat: 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

Szilágyi Szilvia, Merkl Tímea 70/668-7498, 70/668-7497" 

szilagyi.szilvia@szgyf.gov.hu , merkl.timea@szgyf.gov.hu 

Leírás: 

A továbbképzés fő fókuszában a gyermek szakellátásba kerülését követően, a már 

meglévő, valamint az új kapcsolatai ápolásának jogszabályi háttere, és a jogszabályban 

meghatározott feladatok ismertetése áll.  

A továbbképzés feladata továbbá, hogy egyértelműsítse, hogy a szakellátás elsődleges 

feladata a nevelésbe vett gyermekek esetében hazagondozásuk – erre pedig csak akkor 

van esély, ha a szülővel/szülőkkel való kapcsolatban nem okoz áthidalhatatlan törést a 

családon kívüli nevelés. 

Költség: 

17.000 Ft/fő,  

Az EFOP-3.8.2-16-2016-00001 és VEKOP-7.5.1-16-2016-00001 azonosító számú, Szociális 

humán erőforrás fejlesztése című kiemelt projektek keretében: TÉRÍTÉSMENTES 

Helyszín: 

Országos 

  

mailto:szilagyi.szilvia@szgyf.gov.hu
mailto:merkl.timea@szgyf.gov.hu
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B-04/20198 

Örökbefogadás hatékony és szakszerű előmozdítása, 14 óra, 8 pont  

Kapcsolat: 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

Szilágyi Szilvia, Merkl Tímea 70/668-7498, 70/668-7497" 

szilagyi.szilvia@szgyf.gov.hu , merkl.timea@szgyf.gov.hu 

Leírás: 

A gyermekvédelmi szakellátásban dolgozó szakembereknek tudniuk kell, hogyan 

segíthetik elő a gyermekek örökbefogadhatóvá válását, valamint az örökbefogadhatóvá 

vált gyermekek örökbefogadását milyen módon, eszközökkel és mely szakemberekkel 

együttműködve mozdíthatják elő, megtartva kompetenciahatáraikat.  

Költség: 

17.000 Ft/fő, 

Az EFOP-3.8.2-16-2016-00001 és VEKOP-7.5.1-16-2016-00001 azonosító számú, Szociális 

humán erőforrás fejlesztése című kiemelt projektek keretében: TÉRÍTÉSMENTES 

Helyszín: 

Országos 

  

mailto:szilagyi.szilvia@szgyf.gov.hu
mailto:merkl.timea@szgyf.gov.hu
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B-05/201918 

Aktivitás-, figyelem-, magatartászavar felismerése, kezelésének módszerei, 34 óra, 18 

pont 

Kapcsolat: 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

Szilágyi Szilvia, Merkl Tímea 70/668-7498, 70/668-7497" 

szilagyi.szilvia@szgyf.gov.hu , merkl.timea@szgyf.gov.hu 

Leírás: 

A továbbképzés célja a résztvevők nevelési kompetenciájának megerősítése úgy, hogy a 

szakemberek az ismeretanyag elsajátításával szakértőbbé válnak a gyermekek/fiatalok 

magatartásának kezelésében. 

A továbbképzés segítséget nyújt a magatartászavarok formáinak felismeréséhez és 

differenciált kezeléséhez, a csoportos és egyéni személyiségfejlesztő módszerek által 

pedig a szakemberek további ismeretek, módszerek, eszközök birtokába jutnak. 

Költség: 

51.000 Ft/fő,  

Az EFOP-3.8.2-16-2016-00001 és VEKOP-7.5.1-16-2016-00001 azonosító számú, Szociális 

humán erőforrás fejlesztése című kiemelt projektek keretében: TÉRÍTÉSMENTES 

Helyszín: 

Országos 

  

mailto:szilagyi.szilvia@szgyf.gov.hu
mailto:merkl.timea@szgyf.gov.hu
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B-06/20198 

Gyermekekkel való bánásmód integrált elhelyezés esetén, a gyermekek intézménybe 

történő befogadása, az adaptáció folyamata, 14 óra, 8 

Kapcsolat: 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

Szilágyi Szilvia, Merkl Tímea 70/668-7498, 70/668-7497" 

szilagyi.szilvia@szgyf.gov.hu , merkl.timea@szgyf.gov.hu 

Leírás: 

A továbbképzés célja, hogy a szakemberek megismerkedjenek az integrált elhelyezés 

során adekvát fogalmakkal, valamint a különféle ellátási szükségletű gyermekek esetében 

segítséget kapjanak az integrációs terv elkészítéséhez. 

A továbbképzés az integráció, inklúzió, szegregáció fogalmának gyermekvédelmi 

szempontú megismerése mellett a gyakorlati munka során különféle ellátási típusú 

(különleges ellátási szükségletű, speciális ellátási szükségletű stb.) gyermekekre 

vonatkozó integrációs tervek elkészítésére nyújt lehetőséget. 

Költség: 

17.000 Ft/fő,  

Az EFOP-3.8.2-16-2016-00001 és VEKOP-7.5.1-16-2016-00001 azonosító számú, Szociális 

humán erőforrás fejlesztése című kiemelt projektek keretében: TÉRÍTÉSMENTES 

Helyszín: 

Országos 

  

mailto:szilagyi.szilvia@szgyf.gov.hu
mailto:merkl.timea@szgyf.gov.hu
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T-20/201932 

Kamaszkori problémák kezelése (függőség, engedély nélküli eltávozás), 30 óra, 32 pont 

Kapcsolat: 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

Szilágyi Szilvia, Merkl Tímea 70/668-7498, 70/668-7497" 

szilagyi.szilvia@szgyf.gov.hu , merkl.timea@szgyf.gov.hu 

Leírás: 

A továbbképzés célja, hogy erősödjön a résztvevők szenvedélybetegséggel/függőséggel 

kapcsolatos prevenciós tevékenységének hatékonysága, megalapozott ismereteket 

szerezzenek, ismerjék meg kompetenciahatáraikat, ismerjenek meg saját szolgálati 

helyükön is alkalmazható megelőzési modelleket, szerezzenek tudomást a 

problémamegoldásban igénybe vehető egyéb szolgálatok tevékenységéről, a velük való 

kapcsolatfelvétel módjáról, valamint kapjanak módszertani segítséget az engedély nélküli 

eltávozások megelőzése, illetve csökkentése érdekében végzendő feladatokhoz. 

Költség: 

51.000 Ft/fő 

Az EFOP-3.8.2-16-2016-00001 és VEKOP-7.5.1-16-2016-00001 azonosító számú, Szociális 

humán erőforrás fejlesztése című kiemelt projektek keretében: TÉRÍTÉSMENTES 

Helyszín: 

Országos 

 

  

mailto:szilagyi.szilvia@szgyf.gov.hu
mailto:merkl.timea@szgyf.gov.hu
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Szentek élete 

SZENT ANDRÁS APOSTOL1 
November 30. 

+Petra, 60.  

Szent János elbeszélése szerint András egyike annak a két tanítványnak, akik először követték 

Jézust. Kezdetben Keresztelő János tanítványai közé tartozott, de amikor meggyőződött róla, 

hogy Jézusban megtalálták a Messiást, hozzá csatlakozott. Ezért vitte el Jézushoz a testvérét, 

Simon Pétert is (Jn 1,35--42).  

A Márk-evangélium szerint Jézus maga hívta meg Simonnal és Zebedeus fiaival, Jakabbal és 

Jánossal együtt a Galileai-tó partján (1,16--20; vö. Mt 4,18--22). András jelen van, amikor 

Péternek, Jakabnak és Jánosnak az utolsó időkről beszél Jézus az Olajfák hegyén (Mk 13,3), és 

Fülöppel ő viszi a pogányokat Jézushoz az utolsó napokban (Jn 13,22).  

Az újszövetségi apokrif iratok, különösen az András Cselekedetei sok részletet közölnek az 

apostol életéből, de ezek történeti hitelessége nagyon kérdéses. Az apostolok szétválása után 

András Kisázsia tartományban a Fekete-tengertől délre fekvő vidéken, Thrákiában és 

Görögországban hirdette az evangéliumot. Biztosnak látszik a hagyománynak az az adata hogy 

60-ban az achaiai Petra városában keresztre feszítették. Keresztjének szárait nem derékszögben, 

hanem átlósan ácsolták, ezért nevezik András-keresztnek ezt a formát.  

Ereklyéit a 4. századtól Konstantinápolyban őrizték, 1208-ban erőszakkal vitték át Amalfiba. 

II. Pius pápasága idején, 1462-ben a fejet Rómába vitték. 1964-ben, a keleti és nyugati Egyház 

kiengesztelődésének jeleként a pápa átadta a konstantinápolyi pátriárkának, és Petrába, 

vértanúsága helyére került vissza.  

Ünnepét a naptárak november 30-ra teszik. Rómában a 6. század óta ünneplik.  

András életéről -- aki az elsők között követte Krisztus hívó szavát: ,,Jöjjetek utánam, én 

emberhalásszá teszlek titeket!'' -- az evangéliumokból keveset tudunk meg. Annál többet mond 

el az András Cselekedetei című apokrif könyv. Elbeszéli, hogy milyen viszontagságok 

közepette vitte Krisztus örömhírét András apostol Örményország napégette pusztaságain, 

Kurdisztán szakadékos hegyein át a Fekete- tenger partjáig. Feltűnik a szkíták földjén is, és 

hirdeti az evangéliumot a nomád pásztorok és vadászok sátraiban. Végigjárja Thrákiát és 

Görögországot, míg végül Achaiában Aegeas prokonzul elé állítják.  

A helytartó megkérdezte tőle: ,,Te vagy az az András, aki lerontod a bálványok templomát, és 

az embereket abba a babonás szektába csábítod, amelynek kiirtására a római császárok 

parancsot adtak?'' András így válaszolt: ,,A római császárok még nem ismerték föl, hogy Isten 

Fia minden ember üdvösségéért jött el'', és meggyőző tanúságot tett Jézus mellett.  

Aegeas kifakadt: ,,Csodálkozom rajta, hogy értelmes ember létedre hogyan tudsz olyan valakit 

követni, akiről magad mondod, hogy keresztre feszítették.'' Erre András elmagyarázta, hogy 

Jézus kereszthalála misztérium, és hajlandónak mutatta magát arra, hogy e misztériumról többet 

is elmondjon, ha a helytartó hallani akarja. Aegeas így felelt erre: ,,Én türelemmel 

meghallgatlak, de ha te utána nem teszed meg engedelmesen, amit mondok neked, magad is 

megtapasztalhatod a kereszt misztériumát!''  

                                                           
1 https://archiv.katolikus.hu/szentek/1130.html 
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András egy nagy beszédben föltárta a kereszt által történt megváltást. A helytartó egyre 

türelmetlenebbül hallgatta. Végezetül börtönbe küldte, hogy András rájöjjön: teljesen 

értelmetlen dolog önként a kereszthalált vállalni és kitenni magát a legszörnyűbb kínoknak. 

Amikor a legválogatottabb kínzások sem törték meg, parancsot adott, hogy feszítsék keresztre.  

Amikor András megpillantotta a számára készített keresztet, hangosan fölkiáltott: ,,Üdvözlégy, 

szeretett kereszt! Te szépséget és ragyogást nyertél az Úr tagjaitól. Mert mielőtt az Úr fölszállt 

volna reád, a föld rémülete voltál, most azonban rajtad keresztül az én Uramhoz megyek!''  

Miután megfeszítették, két napig függött András a fán, s a legenda szerint ő maga tartotta vissza 

az embereket attól, hogy levegyék. A harmadik napon véget értek kínjai. Halála pillanatában 

csodálatos fény ragyogta körül, és Krisztus hűséges vértanúja látta, hogy dicsőségében jön el 

érte az Úr.  
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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 2019- es év folyamán is, a megadott elérhetőségek bármelyikén. 

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.  

Jó tájékozódást, olvasást kívánunk! 

 

 

 

 
Szili- Balog Mária 

Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 
Országos Egyházi Módszertani Intézmény 
    Módszertani Szaktanácsadói Csoport 

modszertanmarcsi@gmail.com 

mailto:modszertanmarcsi@gmail.com
mailto:modszertanmarcsi@gmail.com

