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Az elmúlt bő másfél évtizedben sok olyan pont 
volt az életünkben, amikor az volt bennünk, hogy 
felesleges, amit csinálunk. Mikor hívtak külföldre 
szolgálni, épp olyan időszakban voltam, hogy 
szívesen itt hagytam volna mind az országot, 
mind a segítő területet, de feleségem segített a 
tisztánlátásban. Mikor ő égett ki, én tudtam ott 
lenni mellette. Valahogy mindig kapunk olyan 
személyeket, akik a holtponton átsegítenek. Isten 
tökéletesen látja, mikor, hogyan és kin keresztül 
adjon további erőt. 
Bő egy évtizede bekerült hozzánk egy család. 
Brutális háttérből érkeztek, most nem kezdem el 
sorolni, mindenki találkozott már a szakmájában 
rémtörténetekkel, ők is ilyen csomaggal a hátukon 
jöttek hozzánk. Amíg itt voltak, az édesanya 
talpra állt, megerősödött, a gyerekek kamaszokká 
váltak, kivirultak, mintává váltak az iskolában. A 
gyerekek gyülekezetbe is elkezdtek járni. Mindig 
örömmel néztünk rájuk. Aztán kiköltöztek… 
Karácsonykor viszont kerestek minket. 
Megijedtünk. Mi történhetett, hogy pár hónap 
után négyszemközt akarnak velünk beszélni. 
Mikor kiderült, hogy egyszerűen csak találkozni 
szeretnének, megnyugodtunk, hogy nincs baj. A 
következő ünnepre is meghívtak. Majd azután is. 
Aztán mentünk ballagásokra, egyéb találkozókra, 
és így tovább, évről évre találkozunk, látjuk, 
hogyan bontakozik ki az egész család. Nem is 
tudják igazán, de az, hogy láthatjuk őket évről 
évre, emlékeztet minket arra, hogy mennyire 
fontos és szükséges az, amit csinálunk. Akkor is, 
ha épp hetekig, hónapokig nem látjuk sem 
értelmét, sem eredményét.  
Nem mindig értjük vagy tudjuk, miképpen, de 
Isten rendkívül változatos módon tud újra erőt 
adni ahhoz, hogy ne álljunk meg a szolgálatban.  
 
Téged hogyan újít meg az életedben, 
szolgálatodban, feladataidban? 

Hát nem tudod, vagy nem 
hallottad, hogy örökkévaló 

Isten az Úr? Ő a 
földkerekség teremtője, 

nem fárad el, és nem 
lankad el, értelme 

kifürkészhetetlen. Erőt ad a 
megfáradtnak, és az 

erőtlent nagyon erőssé 
teszi. Elfáradnak és 

ellankadnak az ifjak, még a 
legkiválóbbak is 

megbotlanak. De akik az 
Úrban bíznak, erejük 

megújul, szárnyra kelnek, 
mint a sasok, futnak, és 

nem lankadnak meg, 
járnak, és nem fáradnak el. 

Ézs 40:28-31 
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Figyelő

Feliratkozás a hírlevélre: itt

Közlemény a a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény (Szt.)  58/A. § (2c) bekezdés b) 
pontjához 

Bérek, bérpótlékok 2020-ban, a szociális, gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ágazatban. Meleg Sándor összeállítása
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Megjelenik kéthetente. 
Természetes módon küldjük a baptista szolgáltatók e-mail címeire. Kérjük a vezetőket, hogy intézményükben tegyék 

elérhetővé hírlevelünket a szakmai dolgozók számára is. Feliratkozni a szocialismodszertan.hu oldalon lehet. 

Összefoglaló a 2019 második félévében megjelent szociális, 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatot érintő, és egyes 
társadalompolitikai jogszabályokról

Társadalmi egyeztetések után véglegesítésre került a Támogatott 
Lakhatás protokoll 

Várakozói jelentés 2019. december

Közlemény a 2020. január 1-től meghosszabbított nyitva tartásra 
kijelölt intézményekről

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának országos hatósági 
ellenőrzési terve a fővárosi és megyei kormányhivatalok 
szociális, gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörben eljáró 
szervezeti egységeinek részére, 2020.

Kis létszámú bentlakásos fogyatékos intézmények, illetve 
egyházi és civil fenntartású család- és gyermekjóléti szolgálatok 
kiegészítő támogatása - pályázati felhívás

https://www.szocialismodszertan.hu/hirlevel/feliratkozas/
https://www.szocialismodszertan.hu/tudastar_custompost/berek-berpotlekok-2020-ban-a-szocialis-gyermekjoleti-es-gyermekvedelmi-agazatban/
http://www.tamogatoweb.hu/index.php/jogszabalyfigyelo/jogszabalyok-2019/420-kihirdetett-jogszabalyok-2019-ii-felev
https://fszk.hu/hir/tarsadalmi-egyeztetesek-utan-veglegesitesre-kerult-a-tl-protokoll/
http://szocialisportal.hu/web/guest/hir-megjelenito/-/journal_content/56/10181/234762?redirect=/kutatasok
https://www.kormany.hu/download/d/3e/b1000/Nappali_melegedok.pdf#!DocumentBrowse
https://www.szocialismodszertan.hu/tudastar_custompost/emmi-orszagos-hatosagi-ellenorzesi-terv-2020/
https://www.kormany.hu/download/d/2e/b1000/kozlemeny_palyazat.pdf#!DocumentBrowse
https://fszk.hu/palyazat/komp2019/
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Az év első felében elindítottunk egy előadás-sorozatot, „Testi-lelki egészség 
megőrzése idős korban” címmel. Lényegét dr. Iván László professzor 
fogalmazta meg: „minél hosszabban éljünk kielégítően, fenntartható 
egészségben és életminőségben”. Fontosnak tartjuk, hogy ellátottaink 
megtalálják a belső békességet önmagukkal, családtagjaikkal, amihez 
szükség van megbocsátásra, kapcsolataink rendezésére. Hat alkalommal volt 
vendégünk Török Zsuzsa pszichológus, aki olyan témákban tartott előadást, 
mint a gyász, a veszteség feldolgozása, magány-egyedüllét kérdése, 
depresszió előfordulása idős korban, családi életciklusok alakulása. 
Kiemelte, hogy idős korban is szükséges az életcélok kialakítása, az élet 
értelmének és céljának megtalálása.  

Radváné Ildikó

Idősek nappali ellátása Kiskőrösön 
- 2019 emlékei dióhéjban

Beszéltünk még a betegségek 
megelőzéséről, az egészség, 
a szellemi-�zikai aktivitás 
megőrzéséről és a rendszeres 
orvosi ellenőrzés szükséges-
ségéről.  
Szlávik-Kupán Emese az 
egészséges táplálkozásról, a 
betegségekhez kapcsolódó 
diéták betartásáról tartott 
előadást. 

Az időskorúak nappali ellátásába azok az idősek jönnek, akik nem 
szeretnének otthon egyedül lenni, magányosak, és közösségre vágynak. Arra 
törekszünk, hogy ne csak felügyelet biztosítsunk számukra, hanem az ott 
töltött időt aktívan, hasznosan töltsék el. Ennek érdekében sok programot, 
és sok különböző hasznos foglalkozást tartunk, melyekkel igyekszünk a 
mozgásukat, képességeiket, készségeiket fejleszteni, szinten tartani. Ezek 
közül adunk közre néhányat az alábbiakban.
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Október 22-én egészségnapot tartottunk. Ráhangolódásként pár nappal 
korábban arra kértük az időseinket, hogy hozzanak olyan zöldségről vagy 
gyümölcsről képet, amit egészségesnek tartanak és szeretnek. 
Megbeszéltük, hogy ezeket miért tartják jónak, milyen vitamin van benne, 
milyen formában lehet/szeretik fogyasztani, mit lehet belőle készíteni. 
Végül mindenki képe felkerült egy plakátra. Ezt követően az elméletet 
tettekre váltottuk: az egészséges táplálkozás (és egy kicsit a 
reformkonyha) jegyében padlizsánkrémet, avokádó krémet készítettük, 
amit bagett (barna, magvas, sima) karikákra kenve tálaltunk. Készítettünk 
gyümölcs- és sajttálakat is. Majd a közös torna következett, ahol az 
újonnan vásárolt gumiszalagok és gumi medicinlabdák segítségével 
végeztünk különböző gyakorlatokat. A torna után jött a kóstolás! Időseink 
minden különleges falatot megkóstoltak és el is fogyasztottak. A napot 
memória és kognitív készségeket javító, serkentő játékokkal, feladatokkal 
zártuk, melyekkel nagyon jól lehet a demens időseket foglalkoztatni, 
állapotukat szinten tartani, a romlást lassítani. A nem demens idősek is 
örömmel próbálták ki és használták ezeket a játékokat. 

Nyáron többször fagyiztunk, és egy alkalommal ellátogattunk Akasztóra, 
sétáltunk a horgásztó körül, után pedig megebédeltünk (a halászlé és 
rántott ponty volt a legkelendőbb). 
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November 22-én Bodonyi-
Kovács Istvánnét köszöntöttük 
90. születésnapja alkalmából, 
melyen a családon kívül Kiskőrös 
polgármestere is részt vett. 

November 26-án a Kikelet 
Egyesület szervezésében Kuti 
Erika bűnmegelőzési főelőadó 
volt a vendégünk, aki az időseket 
érintő leggyakoribb bűncselek-
ményekre és veszélyekre hívta fel 
a �gyelmet. Elmondta, hogy 
hogyan lehet ezek ellen 
védekezni, mire kell �gyelni, 
hogy biztonságban legyenek. 

Hálás vagyok Istennek, hogy egész évben adott erőt és megáldotta 
munkánkat. Hálás vagyok a munkatársaimért is, akik igazi 
elköteleződéssel, hivatástudattal, kitartással és szeretettel végzik 
munkájukat. 
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Karácsonyi pillanat - képek

Benita Nevelőszülői Hálózat 
Debrecen,  

Kölcsey Központ

Baptista Szeretetszolgálat 
Cipősdoboz Akció Kampányzáró 

Magyar Nemzeti Múzeum
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Fészek Egyesület 
Gyermekek 

Átmeneti Otthona

Menedékváros 
Családok Átmeneti Otthona 

Kiskunmajsa

https://www.szocialismodszertan.hu/hirek/tamogatott-lakhatas-konferencia/


Egy gyereknek, lehet, pont rád 
van szüksége!

Kinyitom a szemem. Három éves Rozi unokám haja belelóg az arcomba. 
Közelebb bújok, hogy érezzem az illatát. Tudom, hogy csak pár percig tart 
ez idilli mozdulatlanság, mindjárt ébred és kéri a kakaóját. Így is történik. 
Automatikusan kelek, készítem a reggelijét, úgy ahogy szereti, ügyelve a 
legapróbb részletekre is, melyik bögre, mennyi tej, milyen meleg, ahogy az 
anyukája otthon szokta, ahogy szereti. Nézem, ahogy issza, békésen, hiszen 
biztonságban van. Tudja, hogy szeretik őt, mindenki szereti, az élet szép.  
Elmélázok. Eszembe jut néhány hónappal ezelőtti kirándulásom 
Kecskeméten az SOS gyermekfaluban. Közben Rozira nézek, aki még 
hangosan kortyolja a kakaóját. Belegondolni is szörnyű, mi történne, ha a 
családja egy váratlan élethelyzet következtében nem tudna róla 
gondoskodni. Jönne az „emberszállító” és elvinné, mert a vér szerinti 
szüleinek hirtelen megváltoznának az életkörülményei, s emiatt 
gyermekvédelmi gondoskodásba kerülne. Hirtelen kicsúszna a lába alól a 
talaj, az élet ijesztővé és érthetetlenné válna.  
Ma Magyarországon 23 000 gyermek van, aki valamilyen okból nem élhet a 
vér szerinti szüleivel. 
Mikor megérkeztem a SOS gyermekfalu nyílt napjára, sok más érdeklődővel, 
szülőkkel, szakemberekkel, nevelőszülőkkel, újságírókkal együtt, fogalmam 
sem volt, mit fogok látni és hallani. Mindig úgy képzeltem el ezt a zárt 
közösséget, hogy kis házikókban egy anya több gyermeket nevel a nap 24 
órájában, egyik sem a sajátja, mégis mindegyik anyának szólítja. 
Magabiztosan ültem le a teremben én is a többiekkel együtt, kört alkotva, 
mint az amerikai tréningeken. Később tudtam meg, hogy itt a tréningek 
tényleg amerikai mintára zajlanak. Anita a tréning vezetője megszólalt, 
egyetértünk-e abban, hogy másfél óráig senki nem veszi elő a telefonját. 
Mély csend. Természetesen igen, bár ezen a ponton már sérült a 
komfortzónánk. Mellettem egy �atal intellektuálisnak tűnő �atal pár 
megszólalt: „Elnézést, nekünk mindenképpen fel kell vennünk a telefont, 
fontos hívást várunk.” Rendben. A csoport ezt is elfogadta. Nem fogunk 
ítélkezni! Elfogadtuk ezt is egyöntetűen, csoportszerződésként, bármilyen 
kérdéseket, válaszokat hallunk majd. Nincs rossz kérdés, nincs rossz válasz. 

Kereskedő Emőke
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Bemutatkozunk. Van itt olyan egyedülálló édesanya, óvónő, aki évek óta 
gondolkozik azon, hogy nevelőszülő lesz, most jött el az ő ideje. Vannak 
negyven-ötvenévesen egymásra talált „friss” párok, akik koruknál fogva, 
már nem akarnak közös gyermeket. 
Ki a nevelőszülő? Próbáljuk együtt megfejteni. Aki képes gondoskodni 
egy „idegen” rászorult gyermekről, amikor a legnagyobb szüksége van rá, 
amikor nincs más, aki szeretné, elkészítené a reggelijét, elvinné az 
óvodába - amíg el nem dől a sorsa. Aki boldogan adja őt vissza a saját 
családjának egyszer, ha helyreállt a vér szerinti szülők élete, vagy adja át 
a végleges befogadó családnak. Aki képes arra, hogy elfogadja, nem ő az 
igazi anya, apa, de most egy kicsit mégis, minden olyan, mintha ő lenne. 
Anita elmondja: lehet, hogy csak 1-2 évig, de előfordulhat, hogy 18 éves 
koráig neveled, vagy tovább, az élet hozza a helyzetek megoldását. 
Minden úgy történik, ahogy történnie kell. 
A „szeretet” a legfontosabb kántálja a csoport, de egy nevelőszülő 
megszólal „mit teszel, ha a 14 éves drogos családból kiemelt gyerek nem 
akar téged szeretni”. Ja, erre senki sem gondolt, itt csökken a 
magabiztosságunk. Megint mély csend. Szerencsére van megoldás, egy 
szakértői csoport, akihez fordulhatsz, aki melletted áll.  
Anitától megtudjuk: „jelentkezhet nevelőszülőnek, aki elmúlt 24 éves, 
házas vagy egyedülálló, van egy plusz szobája az albérletében, vagy saját 
lakásában, aki gyermektelen, aki saját gyermekei mellé vállalna még, 
akinek a gyermekei már kirepültek, de még van energiája a 
gyermekneveléshez, aki szeretne nehézsorsú gyermekeken segíteni, aki 
elvégzi a 60 órás tanfolyamot. Nevelőszülőnek lenni tejes állású 
jogviszonynak számít.”  
Szétnézek a faluban, látom, hogy az itt élő családok egymás szomszédjai, 
egy bekerített területen élnek, de megtudom, ezt változik majd, fejlődik, 
ha integrálják az itt élő nevelőszülői családokat saját ingatlanukba, a 
való világba.  
Rozi közben megitta a kakaót, hozzám bújik. „Játszunk, Mama?” 
„Játszunk!” - felelem. Felkelek a kanapéról, boldog vagyok és hálás. 

Baptista 
Gyermekvédelmi 
Szolgáltató 
Központ 

Baptista fenntartású nevelőszülői hálózataink: 

Link Link Link 

Benita 
Nevelőszülői 
Hálózat 

Boldog 
Gyermekkor 
Nevelőszülői 
Hálózat 

Fészek 
Nevelőszülői és 
Helyettes Szülői 
Hálózat 

Link 

http://orszik.hu/neveloszuloi-halozat
https://btesz.hu/neveloszuloi-halozat/
http://benitanh.hu/
https://www.feszekegyesulet.hu/lap/dokumentumaink



