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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. július 31-ig, az élménypedagógiai programjainktól kezdve a 
szakmai programokig.  
2019. április 14. Országos Gyermekkonferencia 
2019. május 15. Országos ÁGOTA Gyermekvédelmi és Drogprevenciós Konferencia  
2019. június. 01. Gyermek-Családi és Integrációs Nap, Szeged, Zápor tó  
2019. június. 22. Országos Labdarúgó Torna, Gyula  
2019. július 21-31. XXIII. ÁGOTA Tábor, Doboz-Szanazug  

 

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. 

 

  



 

Utógondozói Klub 

Támogatás és kontroll egységben 

 

 Tapasztalataink azt mutatják, hogy gyermekeink a nagykorúságuk közeledtével, tele 

vannak szorongással és félelemmel a jövőjüket illetően. Mindannak ellenére így van ez, hogy 

a mindennapokban készítjük őket nagykorúságukra. Otthonunkban, gyermekeinket 

folyamatosan tanítjuk a pénzkezelésre, az önálló vásárlásra, az ügyintézésre, arra, hogy 

korukhoz és képességeikhez mérten vállaljanak felelősséget életük vitelében.  

Gyermekeinket, szakmai programunkhoz méltón, beavatjuk a pénzkezelés rejtelmeibe. Erre 

egyrészt a családi pótlék, másrészt az ellátmány felhasználása tekintetében kerül sor. 

Zsebpénzüket és ösztöndíjukat önállóan osztják be, a nevelővel illetve mentorral konzultálva. 

A megmaradt családi pótlék felhasználása mindig a gyermekekkel való közös megegyezés 

szerint alakul. Figyelembe véve az ő elképzeléseiket, figyelmüket próbáljuk finoman terelni, 

annak hasznos és gazdaságos elköltésére. Gyakorta gyűjtögetünk egy, egy vágyott 

ruhadarabra, telefonra stb., amelynek során gyermekeink együttműködőek. 16 éves koruktól 

önállóan járnak vásárolni, de gyakorta kíséri őket fiatal felnőtt, azonban ők maguk kezelik a 

pénzt és kérik a számlát. Rendszeresen kérjük meg őket arra, hogy vásároljanak a konyhára, 

ha elfogy valamely élelmiszer, hiszen otthonunk háztartásának vezetése közös ügy. Felnőtté 

válásuk idejére, valamennyien pontosan tisztában vannak azzal, hogyan és hol kell ügyeiket 

intézni. Ezzel kapcsolatban elmondhatjuk, hogy kellő felelősséggel állnak, a rájuk bízott 

feladatokhoz. Mintegy ezzel szemben, ugyanakkor az a meglátásunk, hogy fiatal felnőttként, 

amikor már saját maguk képviselik saját magukat és teljesen önállóan döntenek 

pénzügyeikben, számtalan probléma helyzet adódik, éppen ezeken a területeken.  

 Lakásotthonunkban jelenleg az utógondozott fiatal felnőttek létszáma azonos a 

kiskorúak létszámával. Mivel a fiatal felnőttek szükségletei és igényei, valamint kötelezettségei 

lényegesen másként alakulnak, mint kiskorú sorstársaiké, többek között erre próbáltunk 

válaszolni a nemrégiben létrehozott Utógondozói Klubbal.  

Az Utógondozói Klub két hetente ül össze, amelyen jelen van a nevelő/utógondozó és a 

szakmai vezető, valamint az összes, lakásotthonban élő utógondozott. Ezeken a 



 

foglalkozásokon, olyan témákat dolgozunk fel, amelyek kifejezetten őket érintik, vagy 

amelyeket ők maguk kérnek. Az első néhány alkalommal arra összpontosítottunk, hogy 

tudassuk a fiatalokkal, ez olyan fórum lesz, ahol nyíltan és őszintén lehet majd beszélni a 

problémákról és nehézségekről. Igyekeztünk olyan hangulatot és hozzáállást biztosítani a 

részünkről, amelyben utógondozottjaink biztonságban érezhették magukat. Azt az alapelvet 

közvetítettük, amely szerint mindenki hibázhat, hiszen ez emberi mivoltunk tulajdonsága, de 

hibáinkból tanulni lehet és kell. Ennek értelmében mindenkor van lehetőségünk javítani a 

dolgainkon és ehhez segítséget is kérhetünk, ha adott esetben egyedül nem megy.  

Utógondozottjainkra partnerként tekintünk ezeken a beszélgetéseken, és elsősorban arra 

hívjuk meg őket, hogy legyenek aktív részesei életük irányításában, tervezzenek és a céljaik 

érdekében, hozzanak felelős döntéseket. És éppen ez az, ami a legnehezebb feladat. 

Felnőttként tekinteni arra, aki még lelkében gyermek, aki még szívesen rakná át a felelősséget 

és bízná a döntést nevelőjére. Gyermekeink a nagykorúságot misztifikálják, legtöbbjüknek a 

felnőttség azt jelenti, hogy szabadság van mindenben, bármit megtehetnek, bármiben 

dönthetnek, úgy ahogy az nekik, adott pillanatban éppen jónak tűnik. Ebből az állapotból 

általában akkor ocsúdnak fel, amikor átgondolatlan vagy felelőtlen döntések következtében 

kudarc élmény éri őket. Ahhoz azonban, hogy segítséget kérjenek, gátolja és blokkolja őket az 

a szégyenérzet, amelyet amiatt éreznek, amiért nem tudtak jól megküzdeni adott helyzettel. 

Ekkor van óriási szerepe annak, hogy nincsenek egyedül – innen indulunk a vissza rendeződés 

felé, amely kb, fél évig tart.  Ezen túlmenően azonban, nem azért vagyunk mellettük, hogy „jó” 

tanácsokkal, előre elkészített tervekkel álljunk eléjük, és megmondjuk nekik, mit tegyenek. 

Ahhoz, hogy a hibákon javítani tudjunk, belátás kell arra, hogy hibáztunk, ezért elsődleges 

feladatunk az, hogy ezt megtanítsuk velük. Amit azonban csak és kizárólag a gyakorlatban, a 

mindennapokban tehetünk meg, oly módon, hogy velük együtt gondolkodunk, és közben 

gyakoroljuk azt a finom kontrollt, amely még szükséges ahhoz, hogy mederben tartsa 

fiataljaink életét mindaddig, amíg saját maguk nem tanulnak meg kontrollt gyakorolni.  

 Az Utógondozói Klub lehetőséget ad arra, hogy kizárólagos figyelmet kapjanak a 

fiataljaink. Az elakadásokat és nehézségeket átbeszéljük, ötleteket kapnak új megoldási 

formákra, és segítséget ahhoz, hogy meg tudjon valósulni elképzelésük. Egyúttal vállalásokat 

is tesznek, amelyekről a következő alkalommal beszámolnak. Ily módon tisztán látjuk miben 

és hol vannak nehézségeik, milyen területek azok, amelyekben nehezebben vagy könnyebben 



 

boldogulnak. Fontos momentum, hogy az utógondozó a mindennapokban figyelemmel kíséri 

ezeknek a vállalt kötelezettségeknek a teljesülését és ehhez kapcsolódóan minden Klub 

alkalmával őszinte vissza jelzést kapnak a fiatalok. 

 Klubunk három hónapja alakult meg, mára már fiataljaink várják a következő alkalmakat, 

programjaikat kérés nélkül úgy igazítják, hogy jelen tudjanak lenni minden foglalkozáson. 

 

   Krizsán Valentina 

   nevelő/utógondozó 

  



 

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 

 

1. Videoklip pályázat - Klip készítés 
Pályázat címe: Klipelj 
Pályázat kiírója: KB8 Film Production 
Beadási határidő: 2019.05.01. 
 
Fogj egy zenészt vagy egy zenekart, forgass klipet, és nevezz pályázatunkra! 
Nevezési határidő: 2019. május 1. 24:00. 
Pályázatunkra még meg nem jelent videoklipeket várunk. A zenei műfaj kötetlen, 
nevezési díj nincs. 
NEVEZZ EGYSZERŰEN 
Nevezésed a regisztrációs felület kitöltésével adhatod le. A nevezéskor 
felületünkön egyszerűen megosztod velünk a pályaműved elérési linkjét, így 
alkotásod eljut hozzánk. 
ZSŰRI 
A klippeket szakmai zsűri válogatja és értékeli, tagjait Facebook-oldalunkon és 
weboldalunkon is bemutatjuk a nevezési időszak alatt. 
DÍJÁTADÓ GÁLA 
A legjobb 10 videoklipet a pályázatot lezáró díjátadó gálán mutatjuk be, ahol 
eredményt hirdetünk és beszélgetünk a zsűritagokkal. Gyere el, találkozz szakmai 
zsűrinkkel, ismerj meg minket! A díjátadó gála időpontját és helyszínét később 
pontosítjuk. 
KÖZÖNSÉGDÍJ 
A legjobb videoklipeket a díjátadó gála után feltöltjük Facebook-oldalunkra, így ha 
nem tudsz ott lenni velünk a gálán, a videoklipeket online is megnézheted. 
Közönségszavazásra a díjátadó gála utáni 30 napos időszakban lesz lehetőség. A 
legtöbb lájkot kapott alkotás nyeri el a közönségdíjat. 
DÍJAZÁS 
Fődíj: 300 000 Ft (bruttó) 
Közönségdíj értékes tárgynyereménnyel 
https://www.kb8.hu/index.php/klipelj-videopalyazat 
 

2. Fotópályázat  
Pályázat címe: Muzsikál az erdő fotópályázat - 2019 
Pályázat kiírója: Muzsikál az Erdő Alapítvány 
Beadási határidő: 2019.05.24 
Pályázhat: bárki 
 
"Muzsikál az erdő" fotópályázat - 2019 
A "Muzsikál az erdő" rendezvénysorozata 2019. évi eseményeihez kapcsolódóan a 
Muzsikál az Erdő Alapítvány ezévben is fotópályázatot hirdet. Az idei évben, 
immáron 16. alkalommal megrendezésre kerülő rendezvény ismét három helyszínen 
jelentkezik: Kecskemét vonzásában, a Mátra vidékén és a Körösök völgyében. A 
zenei és kulturális programok mellett idén is meghirdetjük a rendezvény 
fotópályázatát, melyre várjuk minden olyan magyarországi, vagy határainkon túl élő 

https://www.kb8.hu/index.php/klipelj-videopalyazat


 

magyar amatőr, vagy profi fotós munkáit, akinek az alkotásai összhangban vannak 
a rendezvény szellemiségével. 
A rendezvényünk szellemisége és céljai: 
A "Muzsikál az erdő" alapgondolata a természeti környezettel való együttélés 
fontosságából, e harmónia fenntarthatóságának hitéből táplálkozik. "Hosszútávon 
fenntartható, boldog emberi lét csak a természettel harmóniában képzelhető el. 
Hitünk szerint ez csak úgy valósulhat meg, ha életünk négy legfontosabb dimenzióját - 
a társadalmat, a gazdaságot, a környezetet és a kultúrát-művészetet - 
összehangoljuk." 
A "Muzsikál az erdő" rendezvénysorozat fő célja, hogy az embereket egy 
fenntartható, környezettudatos életforma irányába fordítsa az erdő, a zene és a 
művészet erejével. Kiemelt célunk a klasszikus zene, az irodalom, a vizuális 
alkotóművészet támogatása, az egészséges életmód népszerűsítése, a helyi 
természeti és kulturális értékek, valamint az erdő, a természet védelme, a 
környezettudatos életmód népszerűsítése, a fenntarthatóságra nevelés, a helyi 
közösségek építése. Szeretnénk, ha az eseményekre látogatók új impulzusokat 
meríthetnének természeti környezetünk és kultúránk megismeréséhez. 
Milyen fotókat várunk a pályázatra: 
Olyan fotókkal lehet pályázni, melyeken a fenti szellemiség gondolatai, érzései 
jelennek meg, akár a művészetek felől, akár a természet, az erdő felől megközelítve. 
Az alkotások témája ezen feltételek mellett szabadon választható, kötetlen. A 
honlapunkon - inspiráció gyanánt - a korábbi díjazott fotók megtekinthetők.  
A pályázati feltételek: 
Egy alkotó maximum 6 fotóval pályázhat. A képek készítési idejére vonatkozóan 
nincs időbeni megkötés, de javasoljuk, hogy friss, az elmúlt évek során készített 
felvételekkel pályázzanak. A pályázatra kizárólag digitális fotókat fogadunk, analóg 
technikával készült képek esetén jó minőségű szkennelés, vagy egyéb digitalizálás 
a feltétel. A képrögzítő eszköz tekintetében nincsen megkötés. A digitális fotók 
felbontásánál a hosszabb oldalnak legalább 3000 pixelnek kell lennie, ennél kisebb 
felbontású képeket nem áll módunkban befogadni. A beküldött képformátum 
kizárólag JPG lehet.  
A fő pályázat mellett két külön pályázati kategóriát is indítottunk. Az "ifjú fotós" 
kategóriában az a gyermek indulhat, aki 2019. december 31-ig még nem tölti be a 18. 
életévét. A gyermekek fotói külön elbírálás alá esnek, de itt is fontos a jó kompozíció 
és a képi mondanivaló, a látvány. Külön pályázati szekciót nyitottunk a mobil 
telefonnal, vagy tablettel készített képeknek is. Aki a fő mezőnyben méretteti meg 
magát, az is beküldhet ebbe a kategóriába fotókat, de a két kategóriába küldött 
fotók között nincs átjárási lehetőség. A mobil eszközzel készített fotóknál is 
minőségi és szép kompozícióval készített képeket várunk. A külön kategóriákban 
egy pályázó maximum 4 fotót küldhet be. (Az ifjú fotós kategóriánál írásban kell 
nyilatkozni a születési dátumról. A mobilos kategóriába való nevezés esetén pedig a 
fotó EXIF adataiból egyértelműen kiolvashatónak kell lenni a készülék típusának!) 
A fotókat kizárólag a pályázat email címére megküldve fogadunk, egyéb módon: 
adathordozón, postán, linket megosztva, más email címre küldve stb. nem tudunk 
pályázati anyagot befogadni. A fotópályázat email címe: muzsikal.foto@gmail.com 
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Az alkotó a pályázati kiírás alapján köteles a beküldött fotók filenevét a következők 
szerint megadni: az alkotó neve (alulvonás) a kép sorszáma (alulvonás) a kép címe. 
Példaként Kiss János fotós harmadik fotója, Erdei nyugalom címmel a következő 
fájlnevet kapja: KissJános_03_Erdeinyugalom.jpg  
A képek beküldése mellett a pályázat érvényességének feltétele, hogy a pályázó a 
honlapról letölthető, vagy a fotópályázat email címén bekérhető pályázati 
adatlapot kinyomtassa, kitöltse, eredetiben aláírja(!), majd beszkennelve, vagy 
befotózva csatolja JPG formátumban. Az adatlap tartalmazza a fotós nevét, 
lakcímét, e-mail címét, telefonos elérhetőségét és a fotók sorszámozott 
felsorolását kép címekkel. A pályázónak kötelessége nyilatkozni, hogy a fotók saját 
alkotásai és annak teljes körű felhasználási jogával rendelkezik.  
Amennyiben az alkotó a beküldött pályázati anyagánál bármely formai 
követelménynek nem felel meg, úgy a pályázat kiíró egy esetben emailben értesíti 
a hiányosságról, melyet korrigálhat. Amennyiben a felszólítástól számított max. 10 
napon belül (de a pályázati határidőt betartva) nem javítja ki a pályázati anyagát, 
úgy a kiíró külön értesítés nélkül jogosult az érintett fotó, vagy a teljes nevezés 
elutasítására. A pályázati határidőn belül a pályázó jogosult a 6 illetve 4 db-os 
kereten belül további fotókat beküldeni vagy a már megküldött képet másikra 
cserélni. Ezekben az esetekben a pályázati adatlapot is cserélni kell.  
A pályázat benyújtásával az alkotó elfogadja, hogy a fotóiról készített papírképeket 
a Muzsikál az Erdő Alapítvány rendezvényein és kiadványaiban, valamint digitális 
formában a honlapján és a közösségi médiában - a fotós nevének megjelölésével - 
az Alapítvány jogszerűen felhasználhatja, de azért az Alapítvány pénzbeli 
megváltásra nem kötelezhető.  
 
Nevezési díj: A nevezés díjtalan. 
A fotók beküldési határideje: 2019. május 24. péntek - éjfél. 
 
A fotópályázat zsűrizése: Az alkotásokat fotóművészekből és természetvédelmi-
erdészeti szakemberekből álló zsűri bírálja el. 
Díjazás: Felajánlások alapján a helyezettek egyéni és kollekció díjakat, értékes 
tárgyjutalmakat nyernek. 
 
Különdíjak: Az "ifjú fotós" és a "mobilos képek" kategóriákban a legkiemelkedőbb 
fotók külön kategória díjban részesülnek.  
 
Díjkiosztás: Az ünnepélyes díjkiosztás helyéről, idejéről tájékozódjanak a 
rendezvény honlapján. Az érvényes pályázattal rendelkező alkotók emailben is 
értesítést kapnak a rendezvényekről, a díjazásról és a kiállításokról. 
A fotók bemutatása: A zsűri által kiválasztott, legkiemelkedőbb alkotásokat 
bemutatjuk a 16. "Muzsikál az erdő" - Mátrai Művészeti Napok, illetve az ország más 
régióiban szervezett rendezvényeinken, valamint közzétesszük azokat 
honlapunkon. A díjazásban részesült alkotásokból az idei rendezvénysorozaton is 
kiállítást rendezünk. Az alkotásokat az Alapítvány saját költségen dolgoztatja ki 
20x30 cm-es méretben, mely nyomatok ezt követően az Alapítvány tulajdonában 
maradnak, és későbbi rendezvényeik helyszínein is kiállításra kerülhetnek.  
A fotópályázat szervezője: Kalácsi René muzsikal.foto@gmail.com  



 

Egyéb tájékoztatás a rendezvényről: http://www.muzsikalazerdo.hu 
http://www.facebook.com/muzsikalazerdo/ 

3. Életmesék 
Pályázat címe: Életmese írói pályázat 
Pályázat kiírója: Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete 
Beadási határidő: 2019.04.30 
Pályázhat:  

1. 10 éves kor alatt 
2. 10-14 éves kor között 
3. 14-33 éves kor között 
4. 33 éves kor felett 

 
A "Mosolyvirág” Nagycsaládosok Debrecen Egyesülete az idén 11. alkalommal írja ki 
Életmese írói pályázatát. 
Téma: "Szülők, nagyszülők életmeséi", "Amikor kicsi voltam...", "Amikor kicsi 
voltál..." 
Olyan igaz történeteket, történetcsokrokat várunk, amelyeket szülők-nagyszülők 
meséltek, illetve családi pillanatok felelevenítését, vicces gyermekkori események 
leírását tartalmazzák, műfaji kötöttség nélkül. 
A pályázók műveit négy korcsoportban bíráljuk el: 
1. 10 éves kor alatt 
2. 10-14 éves kor között 
3. 14-33 éves kor között 
4. 33 éves kor felett 

A pályaműveket elektronikus úton max. 20 oldalban, .doc vagy .rtf 
formátumban az eletmese2019@gmail.com címre kérjük beküldeni. A nevezés 
díjtalan. 
Díjazás: 
Minden kategóriában az első három helyezettet díjazzuk. A zsűri által legjobbnak 
ítélt írásokat kötetbe foglaljuk, melyből minden pályázó részesül. A pályázat 
beküldése egyben hozzájárulást jelent a kötetben való megjelenéshez. 
 
Beküldési határidő: 2019. április 30. 
Eredményhirdetés: 2019. május 15. 
Díjkiosztó: 2019. június 
Az előző évek írásai, illetve bővebb információ a http://www.mosolyvirag.hu 
honlapon olvashatók. 
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Képzési ajánló 

 

T-04/201834 

Kommunikáció (segítő beszélgetés, erőszakmentes kommunikáció) 40 óra, 34 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 szakmai tanfolyam célja kettős, egyrészt cél a kommunikációról való elméleti tudás 

rendszerezése és célzottan a kommunikációval összefüggésben, a gyermekvédelemre 

jellemző sajátosságok számbavétele, másrészt a gyermekvédelemben dolgozó 

szakemberek számára konkrét technikák bemutatása, amelyekkel kommunikációs 

képességeik fejleszthetők. Hangsúlyozzuk, hogy a hatékony kommunikáció 

alkalmazásának feltétele, hogy a segítő beszélgetést és az erőszakmentes kommunikációt 

megalapozó szemléletmóddal is azonosulni tudjon használója, ezért a szakmai tanfolyam 

fókuszába a szemléletformálást helyeztük, a tananyagot egymásra épülő tudás- és 

gyakorlati elemekből építettük fel, így lehetővé válik, hogy végül a résztvevők egységes 

megközelítéssel rendelkezzenek. A szakmai tanfolyamon megismert, konkrét, 

kommunikációs készség- és képességfejlesztő technikák, módszerek a továbbképzési 

rendszerben kiscsoportos, szakmai személyiségfejlesztő foglalkozások keretében lesznek 

aztán begyakorolhatók. 

Költség: 

68.000 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
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T-05/201832 

Gyermekprostitúció visszaszorítása, gyermekkereskedelem, 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 szakmai tanfolyam egy kevéssé ismert témakörbe enged bepillantást: a prostitúció 

általános jelenségébe, problematikájába. Ismereteket ad a gyermekprostitúcióban való 

érintettség jellemzőiről. Segítséget nyújt a résztvevőknek abban, hogy felismerjék a 

veszélyeztetett, valamint a már áldozattá vált gyermekeket, azonosítja az elkövetőket, 

bemutatja a nemzetközi egyezmények és a magyarországi jogszabályok elvárásait, az 

intézményi lehetőségeket, a gyermekvédelemben tapasztalt speciális megnyilvánulási 

formákat és folyamatokat. 

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


 

 

T-06/201834 

Gyermekbántalmazás (felnőtt általi, kortárs) 40 óra, 34 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 a szakemberek felismerjék a gyermekbántalmazásra utaló 

gyanújeleket, hatékonyan tudják alkalmazni a gyermekbántalmazás kezelésére és 

kivizsgálására vonatkozó módszertanban foglaltakat, továbbá saját munkakörük 

nézőpontjából azonosítani tudják azokat a feladatokat, tevékenységeket, lépéseket, 

amelyek hozzájárulhatnak a bántalmazott gyermek, fiatal megsegítéséhez. A szakmai 

tanfolyam a gyermekbántalmazás különböző formáinak meghatározását, rizikótényezőit, 

rövid és hosszú távú következményeit ismerteti meg a résztvevőkkel. Továbbá hangsúlyt 

fektet az együttműködés lehetőségének módszereire és kitér arra is, hogy a szakemberek 

mit tehetnek a bullying, cyberbullying megelőzése érdekében. 

Költség: 

68.000 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


 

 

T-07/201832 

Nevelési kihívások a kamaszkorban (fegyelmezés, kamaszok kezelésének speciális 

módszerei) 40 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 szakmai tanfolyam célja, hogy a résztvevők részletesen megismerjék a kamaszkorral járó 

testi, lelki, szellemi változások, folyamatok, a kamaszkori krízisek (identitáskrízis, 

teljesítménykrízis, autoritáskrízis), az evészavar, alvászavar, drogfogyasztás, és a szuicid 

tartalmak (fantáziák, szándék, kísérlet, cselekedet) tüneteit.  Megismerik továbbá a 

gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő kamaszok viselkedésének sajátosságait, a 

különböző gondozási helyek lehetőségeit a gyermek és környezetének illeszkedésében. A 

programban helyet kapott az együttműködés, a kommunikáció, az önkéntesség vs. 

kényszer kérdéskörének tárgyalása is. 

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 

  

mailto:szilagyi.szilvia@szgyf.gov.hu
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T-12/201830 

Felismerés és támogatás – a kora gyermekkori intervencióról, 30 óra, 30 pont 

Kapcsolat: 

Családbarát Ország Nonprofit Közhaszú Kft. 

Kereki Judit 

kereki.judit@csbo.hu 

Leírás: 

A továbbképzés célja a szociális ágazgatban dolgozó szakemberek szemléletformálása, az 

ágazaton belüli és az ágazatok közötti szakmai kapcsolatok, szakmai együttműködés 

fontosságának megértetése, elősegítése, egységes szemlélet kialakítása. A továbbképzést 

azoknak az alap- és szakellátásásban az iskoláskor előtti gyermekekkel és családjaikkal 

foglalkozó szakembereknek ajánljuk, akik a mindennapokban az intézményi tartózkodás 

alatt a kisgyermekekkel legtöbb időt töltik, ugyanakkor tanulmányaik során nem, vagy csak 

érintőlegesen tanultak a kora gyermekkori intervencióról, illetve ismereteik eltérőek a 

különböző életkorból, a középfokú végzettség vagy szakképesítés megszerzésének 

idejéből fakadóan is. 

Költség: 

Ingyenes 

Helyszín: 

országosan, több helyszínen 
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Szentek élete 

ANIANEI SZENT BENEDEK bencés apá1t  

Február 12. 

*Aquitánia, 750 körül. +Kornelimünster, 821. február 11.  

Vitiza -- így hívták Benedeket megtérése előtt -- Aquitánia egy nyugati gót nemesi családjából 

származott. 750 körül született Maguelone grófjának fiaként, s a katonai-udvari életben nőtt fel. 

Apja ezt az életpályát szánta neki. Pipin, majd Nagy Károly alatti szolgálatai megmutatták, 

amint életrajzírója, Ardo elmondja, hogy a fiatal lovagot tehetsége, hajlamai és képességei 

vezető szerepre jelölték ki. A ragyogó jövőt ígérő fényes udvari szolgálat közepette azonban 

lényének egy másik oldala vált erőteljesebbé. Végiggondolta életének és törekvéseinek értékét, 

s lelki beállítottsága alapvető változáson esett át. Három évig őrizte szívében e folyamat titkát, 

végül elhatározta, hogy a Legfölségesebb szolgálatába lép. Nagy buzgalommal gyakorolta a 

hallgatás és a böjt aszkézisét, s egyre nőtt benne annak tudata, hogy a szerzetességre hivatott. 

Hogy atyjának és rokonságának ellenkezését elkerülje, elindult Aachen felé, de fele útról 

visszaküldte kísérőjét, és 774-ben belépett a Dijon melletti Saint-Seine apátságba.  

Mint sok nagy szent, Benedek is azzal kezdte szerzetesi szemléletének kialakítását, hogy 

kemény életmódot, szélsőségesen radikális aszkézist, elkülönült szemlélődést gyakorolt. A 

keleti sivatagi atyák voltak a mintaképei. Miközben azonban a legnagyobb eszményekre 

törekedett, megőrizte az élet valóságai iránti érzékét is. Kezdte felfogni, hogy a bencés Regula 

nemcsak kezdőknek és gyenge lelkeknek való, mint korábban hitte, hanem hogy a valódi 

szerzetesi élet regulás szabályozása a nyugati embernek szól. Egyre jobban megtanulta a bencés 

Regula értelmezését és a testvéri közösség iránti szeretetet mint aszkézisének mértékét, és az 

engedelmességet mint annak magvát.  

Amikor Saint-Seine-ben cellerárius (házgondnok) és apát volt, belső fejlődésének még csak a 

kezdetén állott. Semmit sem tartott elég szigorúnak, elég keménynek. Szerzetestársai nem 

osztották szigorú nézeteit. Elhagyta hát ezt a kolostort, és néhány követőjével együtt 

szülőföldjén, az atyai földön megalapította az ,,új élet''-et. Ez azonban még csak a helyes útért 

való harc, életfeladata tisztaságáért vívott küzdelmének ideje volt. Csak lassanként és ismételt 

nekirugaszkodások után szakadt el a bencéstől idegen, szokatlan keménységtől, és jutott el a 

montecassinói szerzetes atya bölcsességéhez.  

Benedek reformáló buzgósága anianei kolostorának határain is túlterjedt. Meglátogatott más 

apátságokat, magyarázta a Regulát, szóval és tettel egyaránt segített. Az anianei anyakolostor 

maga is alapított új házakat, és mintául szolgált ezek számára. Mindegyik Benedek 

fennhatósága alá tartozott; ilyképpen kolostorszövetség jött létre.  

Nagy Károly és Alkuin (730 körül--804) megbízása alapján Benedek két utat tett a hispániai 

határszélre, s ott fellépett az adopcianizmus tévtanai ellen. Amikor Károly halála (814) után 

Jámbor Lajos lett a császár, Benedek munkássága még hatékonyabbá vált az egész birodalom 

számára. Az elzászi Maursmünster reformja után a császár megbízta, hogy alapítsa meg Aachen 

mellett az Inden kolostort, amelyet a frank birodalom mintakolostorának szánt. Aachen 

közelében Benedek apát Lajos bizalmasa és tanácsadója, s a birodalom minden kolostorának 

generális apátja lett. A birodalom valamennyi kolostorának életkörülményeire vonatkozó, 

                                                           
1 https://archiv.katolikus.hu/szentek/0212.html 



 

messzemenő egységesítés reformját a 816. évi első összejövetel után a 817. évi híres zsinat volt 

hivatott szolgálni. Az apátoknak ezen a gyűlésén -- tudósít Benedek életrajzírója, Ardo -- 

,,Benedek apát megmagyarázta az egész Regulát, megvilágította néhány nehéz helyét, a 

felvetett kételyeket megoldotta, feltárta a tévedéseket, és jóváhagyta az elfogadásra érdemes 

szokásokat és kiegészítéseket. Végül javaslatait jóváhagyásra az egyetemes gyűlés elé 

terjesztette. A határozatot egy kapituláréban foglalta össze, a császártól pedig kérte 

megerősítését, hogy ezek a rendelkezések a királyság valamennyi kolostorában jogerőre 

emelkedjenek.'' Egy regulagyűjtemény (Codex regularum) és egy regulakonkordancia 

(Concordia regularum) szolgált arra, hogy közelebbről megokolja a bencés Regulának és az 

aacheni statútumnak egyedüli jogosultságát.  

Hogy ezt az egységes bencés szabályzatot a frank birodalom minden kolostorában végrehajtsák, 

a császár vizitátorokat nevezett ki; nekik kellett ellenőrizniök az egyes házakat. Benedek 

reformáló buzgalma arra indította Lajost, hogy 818/19-ben új zsinatot hívjon össze, amely a 

kolostorok kiváltságainak jogi biztosításával foglalkozott. A nagy monasztikus törvényhozás 

összműve elé azt a célt tűzték, hogy a kolostori életmód egységét szolgálja az egész frank 

birodalomban. Törekvése teljesen megfelelt Jámbor Lajos fáradozásainak, akinek szeme előtt 

az ,,egység'' eszméje lebegett: egység politikai téren, egység az Egyházban, egység az egyházi 

életben. Ebben az összefüggésben és a Karoling birodalom e fénykorában Benedek jelentős 

szerepet játszott a politikai és egyházi életben egyaránt.  

Amikor 821. február 11-én meghalt, törekvései még nem valósultak meg általánosan, a 

következő politikai zűrzavar pedig megakadályozta az egyenes vonalú fejlődést. Ennek ellenére 

életműve a bencés rendben a legmaradandóbbak közé tartozik: a hatáskörébe tartozó kolostorok 

zöme visszatalált a Regula szerinti életre, és a bencés Regula a császári törvényhozás 

segítségével egyedüli érvényességre jutott a frank birodalomban. Szent Benedek rendjében 

elmélyítette a liturgikus életet; aszkézisére a zsolozsma bővítése, a világból való elvonulás, 

rendi irányítására pedig a központosítás jellemző. Később mindez Clunyben is otthonra talált.  

  



 

 

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.  

 

 

 

Szili- Balog Mária 
Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 
Országos Egyházi Módszertani Intézmény 
    Módszertani Szaktanácsadói Csoport 

modszertanmarcsi@gmail.com 
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