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Együttműködések a gyermekvédelemben 

(otthon és itthon)  



Miért vagyunk ma itt? 

- Mert fontosnak tartjuk az együttműködést. 

- Mert szükségünk van egymásra. 

- Mert sokan már barátokként üdvözölhetjük egymást. 

- Mert jó együtt lenni. 

- Mert kiváncsiak vagyunk. 

- Mert reménykedünk, hogy egy kis támogatást kapunk. 

- Mert Debrecen egy szép város. 

- Mert meghívott az Emberi Erőforrások Minisztériuma – Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatósága. 



Gyermekvédelem 
Romániában 
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A gyermekvédelmi rendszerben gondozott gyermekek számának 
alakulása, gondozási forma szerint. 

 

Családi gondozás (családi elhelyezés, nevelőszülő) Gyermekotthoni gondozásban Összesen
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Helyi önkormányzatok Civil szervezetek Megyei Igazgatóságok

Az alapszolgáltatásokban részesülő gyermekek száma 
fenntartókként 

Nappali és rehabilitációs központok Más megelőző szolgáltatások
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Szakellátási intézmények száma fenntartókként 

Állami fenntartású Civil szervezet



A Hargita megyei Igazgatóság gyermekvédelmi 
intézményei: 

 
• Családi típusú elhelyező központok  - 46 ház/tömbházlakás (400 hely) 

• Hivatásos nevelőszülők – (450 hely)  

• Speciális iskolák melletti elhelyező központ – 2 központ (120 hely) 

• Súlyosan sérült gyermekek elhelyező központja –két központ  (68 hely)  

• Sürgősségi elhelyező központ - (6 hely) 

• Tanácsadó központ  

• Utógondozási központ (20 hely) 

• Esetkezelési osztály 

• Örökbefogadási osztály  

 















 











 

Együttműködések a Hargita megyei 
gyermekvédelemben 



Együttműködés megyei szinten: 
 
Gyermekvédelmi Bizottság (az intézményesült együttműködés): 
 
  - a megye főjegyzője 
  - a gyermekvédelmi igazgatóság vezetője 
  - a megyei tanfelügyelőség képviselője 
  - a munkaügyi igazgatóság képviselője 
  - a rendőrség képviselője 
  - az egészségügyi igazgatóság 
  - civil szervezetek képviselője 

 



Néhány otthoni civil partnerünk a gyermekvédelemben: 
- Csibész Alapítvány - Csíkszereda 

- Dévai Szent Ferenc Alapítvány 

- Domus Egyesület - Székelykeresztúr 

- LIA – Wolter alapítványok – Székelyudvarhely 

- Ora International Alapítvány - Gyergyószentmiklós 

- Ház a Holnapért Egyesület – Székelykeresztúr 

- Fehérlófia Egyesület - Székelykeresztúr 

- Pro Autist - Székelyudvarhely 

- Gyulafehérvári Caritas 

Több civil szervezetet hoztak létre a rendszerünkben dolgozó kollégáink, 
és sok más szervezetet támogatunk pályázati programunk révén 



Otthoni együttműködési projektek:  

Fiatalok a jövőért – Támogatott foglalkoztatás 

 

A projekt célja: a támogatott foglalkoztatási szolgáltatás meghonosítása 
Hargita megyében, gyermekvédelmi rendszerből kikerülő fiatalok és 
fogyatékkal élő fiatalok számára. 

Három partnerszervezet segítségével (Mozgássérültek Hargita megyei 
Egyesülete, Lokodi Ifjúsági Alapítvány, Domus Egyesület) – 4 támogatott 
foglalkoztatási központot hoztunk létre. 

A projekt támogatója az EGT Alapok 2009-2014 program.  



Otthoni együttműködési projektek: 

United Networks – integrált kezedeményezés hátrányos helyzetű 
közösségek felzárkoztatásáért. 

A projekt célja: a hátrányos helyzetű gyerekek és fiatalok társadalmi 
kirekesztődése elleni küzdelem támogatása Hargita, Kovászna és Maros 
megyékben a közösségek és a közintézmények együttműködésének 
javítása által. 

A projekt partnerei: a Gyulafehérvári Caritas – projektkoordinátor, a 
Hargita, Kovászna és Maros megyei szociális és gyermekvédelmi 
igazgatóságok, a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem 

A projekt támogatója az EGT Alapok 2009-2014 program. 

 



Itthoni parnereink: 

- Budapesti TEGyESZ 

- Budapesti Egyetemi Lelkészség 

- Csányi Alapítvány 

- Több megyei gyermekvédelmi szakszolgálat 

- Gyermekotthonok 

- Emberi Erőforrások Minisztériuma - Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság 

- Egyesületek, alapítványok 

- Cégek 

- Önkormányzatok 

 



Nemzetközi együttműködési  

projektjeink  



C’You - A közösségek megelőzik a fiatalok körében 
terjedő erőszakot 

Finanszírozási program: DAPHNE III  

A projekt célkitűzése:  

- A fiatalok közötti erőszak megelőző tevékenységek kidolgozása és megvalósítása 
közösségi szinten, minden olyan csoport vagy szervezet bevonásával, amely 
fiatalok között tevékenykedik, vagy amely közvetlen kapcsolatban áll velük. 

Partnerek :                

Jugend am Werk Steiermark - Ausztria, E.N.T.E.R. Ausztria, Fritid & Samfund - 
Dánia, ARSIS-Görögország, RADAR – Franciaország, FormAzione CCo & So–
Olaszország, Fritid Jönköping - Svédország. 

 

http://www.cyou-daphne.eu 
 

JUST/2010/DAP3/AG/1134  |  A projekt az Európai Bizottság DAPHNE III programjának pénzügyi támogatásával jött létre. Jelen 
kiadvány tartalmáért a felelősség kizárólag a szerzőket terheli, ugyanakkor a kiadvány tartalma semmiképpen sem tükrözi az Európai 
Bizottság nézőpontjait. 

http://www.cyou-daphne.eu/
http://www.cyou-daphne.eu/
http://www.cyou-daphne.eu/


FALEFOS (Family Learning in Foster Families) Családi tanulás 
nevelőszülői rendszerben 

 Finanszírási program:  

– LLP/Grundtvig, 01.10.2013-30.09.2015 

A projekt célkitűzése: 

– a nevelőszülői rendszer továbbfejlesztése a kettős családi rendszer 
(nevelőszülő-biológiai szülő) együttműködésének tükrében, a családi tanulás 
elveinek támogatása által, annak érdekében, hogy  segítséget nyújthassanak a 
gyerekeknek a kettős identitásból eredő problémákkal való megküzdésben 

Projektpartnerek: 

Jugend am Werk Steiermark GmbH, Ausztria – projektkoordinátor, ARIADNE – 
Svájc, FormAzione Co&So Network, Olaszország, Sirius – Centre for Pszchological 
counselling, education – Horvátország, Uniwersztet Lodzdki – Lengyelország, 
University of Siegen – Németország 

http://falefos.eu/ 
539028 – LLP-1-2013-1-AT-GRUNDTVIG-GMP  |  A tevékenységet az Európai Bizottság támogatta. Ez a kiadvány (közlemény) a 
szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért 

http://falefos.eu/
http://falefos.eu/


Workshop – Szociális munkások 

 



Workshop  -  nevelőszülők 



Workshop  - vérszerinti szülők 

 



CareComp - Kompetenciafejlesztés gyermekfelügyelők, nevelők és nevelőszülők részére az 
intézményes ellátásból a közösségi alapú felé történő átmenet jegyében 

 

Finanszírozási program:  
– Erasmus +, KA2 / Stratégiai partnerség, 30.09.2015 – 29.09.2017 

 

Célkitűzések: 

– Nemzetközi tanulmány létrehozása a célcsoport szükségleteinek, gyerekfelügyelők, nevelők 
és nevelőszülők képzési és fejlődési igényeinek felmérése alapján 

– Jógyakorlatok tárháza –, legjobb gyakorlatokat összegyűjtő adatbázis, honlap kialakításais;  

– a gyermekvédelmi szakemberek rugalmas készségeit fejlesztő tanmenet kialakítása és képzés 
kivitelezése 

Partnerek: 
– Koordonátor: DGASPC Hargita- RO 

– Jugend am Werk Steiermark GmbH, Ausztria, Sirius – CR, Tegyesz – HU, Soros Oktatási Központ – 
RO 

 http://carecomp.eu   

2015-1-AT02-KA205-001199 |  A tevékenységet az Európai Bizottság támogatta. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit 
tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért 

http://carecomp.eu/


Nemzetközi képzés 

 



Helyi képzések 

 



Helyi képzések 



Konferencia  



ECVET AGENT – ECVET rendszeren alapuló mezőgazdasági 
vállalkozói képzés  

(ECVET = Az európai szakoktatási és szakképzési kreditrendsze)  

Finanszírozási program:  

– Erasmus +, KA2 stratégiai partnerségek, 01.10.2014-30.09.2016 

A projekt célitűzése: 

– egy szakképzési program kidolgozása, amely a roma közösségek és a hosszú távú 
munkanélküli személyek számára nyújt mezőgazdasági képzést és segíti őket saját 
kisvállalkozásuk elindításában.  

Partnerek:  

– Koordonátor: European Neighbours, Verein zur Forderung von Benachteiligten in Europa, 
Ausztria 

– INIT Developments Ltd, DE, DAN – Development Agency North, CR, Meath Communitz 
Rural abd Social Development Partnership LimitedIR, DGASPC Hargita, RO, Formazione 
Co&So Network, IT, National Centre for Equal Opportunities, SK, Land- und 
fortwirtschaftliche Fachshule ALT-GROTTENHOF, AT 

http://www.ecvet-agent.eu// 

 2014-1-AT01-KA202-000978 |  A tevékenységet az Európai Bizottság támogatta. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit 
tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért 

http://www.ecvet-agent.eu/
http://www.ecvet-agent.eu/
http://www.ecvet-agent.eu/
http://www.ecvet-agent.eu/


Képzés 

 



INCREASE - Elhelyezési és krízis intervenciós központokban 
tevékenykedő ifjúsági gondozók (nevelők) interdiszciplináris 

kompetencia fejlesztése 
 Finanszírozási program:  

– Erasmus +, KA2 / Stratégiai partnerség, 30.09.2015 – 29.09.2017 
 

A projekt célkitűzése: 
– Az elhelyezési köpontokban dolgozó személyzet (nevelők és gyerekfelügyelők) kompetenciáinak 

fejlesztése 

Célkitűzések: 

– Jó-gyakorlatok és tapasztalat csere a projektpartnerek között 

– Nevelőknek szánt képzési tanmenet és tanagyag kidolgozása 

– A képzési anyag alkalmazása képzések során 
 

Partnerek: 
– Koordonátor: Jugend am Werk Steiermark GmbH, Ausztria 

– ARSIS-Association  for the Social Support of Youth, GR, CVS – Community Service Volunteers- GB, 
DGASPC Hargita- RO, ENTER GmbH - AT, Formazione Co&So Network-IT, Universitatsklinikum Ulm - DE 

http://www.increase-project.eu./index.php/en/ 
 2015-1-AT02-KA205-001199 |  A tevékenységet az Európai Bizottság támogatta. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit 

tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért 

http://www.increase-project.eu./index.php/en/
http://www.increase-project.eu./index.php/en/
http://www.increase-project.eu./index.php/en/


Az együttműködés nehézségei: 

Állam – civil szervezetek viszony  

Versengés a pénzügyi forrásokért 

Erős egyéniségű vezetők 

Törvényi akadályok 

Idő és erőforráshiány 

Információhiány 



Most olyan világot élünk, hogy senki nincsen reautalva senkire. Ma mindenki valahogy 
magának megél, vagy úgy es lehetne mondani, hogy ma mindenki csak magának él. 
Magányos lett az ember, s ahogy nézem a világ folyását, még csak ezután lesz egyre 
magányosabb. 

Ezelőtt minden egésszen másképpen vót, met akkor egymásra vótunk utalva, segitteni 
kellett egymáson, másképpen megélni nem lehetett. Akkor mindenki odafigyelt a 
másikra, s ha valakinek valamire szüksége vót, sokszor nem kellett még szólani se. Amikor 
1964-be a csürépittésnek nekifogtam, én csak András Dénest, az ácsot híttam vót el, a 
többiek, a segítségek, amikor látták, hogy mi készül nálunk, mind jöttek magiktól, tiszta 
hívatlanul. Balázs Péter s Töke Simó bácsi napokon keresztül a szélkoszorúkot faragták. 
Mindenki látta, hogy másnap mi fog történni, melyen művelet következik, s ha tudott, 
jött, nem kellett senkit még szólittani se. Nagyobb kalákát az építkezéskor csak akkor 
híttunk, ha valami olyan munka vót, ahova egyszerre sok ember kellett. Februárba a régi 
csűrt elbontottuk, s áprilisra az új csűr má tető alatt vót, a koszorút rea feltettük. De én 
azt a munkát pénzzel kifizetni nem tudtam vóna soha, nem es számittottam ki soha, hogy 
az vajon pénzbe mennyi lehetett. De hogy sok lett vóna, az bizonyos, s a pénz akkor 
nálunk ejisze még szűkebb vót, mind most. 

 

                    

Egy csíkszentkirályi bácsi gondolatai az együttműködésről (Tánczos 
Vilmos – Elejtett szavak) 



Egy csíkszentkirályi bácsi gondolatai az együttműködésről 
(Tánczos Vilmos – Elejtett szavak) 

Akkor ha tettünk egymásnak s egymásétt valamit, azt nem tartottuk úgy 
fülitől farkáig pontosan számon, akkor nem számolkodott a munkájával 
senki sem. De azétt úgy nagyjából ügyekezett mindenki, hogy ő es segítsen 
a másiknak, amit tud, hogy ő se maradjon adós.  

De most má elyen segítségek nincsenek. Most ha valaki a másiknak két 
szalmaszálat keresztbe tett, akkot má nyomba s azonnal kéri érte a fizetést. 

Ebbe a mostani világba az állam valamennyire istápolja az elesetteket, az 
öreget, az árvát, a beteget, a munkanélkülit. De minél nagyobb a 
támogatás, annál nagyobb a magány. Hallom, hogy ott a svédeknél es, a 
németeknél es úgy bé van biztosittva nyakig minden s mindenki, hogy 
osztán az emberek egymásra még nem es néznek rea.  

 



Mit várok el ettől a konferenciától? 

- A Kárpát-medencei gyermekvédelmi együttműködés 
szervezettségének javulását. 

- A szakmai tapasztalatcsere és tudásátadás lehetősségeinek 
sokszorosodását. 

-  Az anyaországi támogatások átláthatóságának és 
kiszámíthatóságának javulását. 

- A gyermekvédelmi intézmények által segített gyermekek 
életesélyeinek javulását. 

  



Fontos lenne megpályázható támogatásokat 
biztosítani: 
• A Kárpát-medencei magyar gyermekvédelmi intézmények 

szakembereinek, nevelőinek közös képzéseire 

• A gyermekvédelmi rendszerekben élő gyerekek közös és 
cseretáboroztatásaira hogy megismerjék egymást, identitatásukat, 
történelmi múltjukat. 

• A gyermekvédelmi rendszerekben élő gyermekek 
tehetséggondozására. 

• Találkozók, fórumok, szakmai konferenciák szervezésére ahol a 
szakemberek tapasztalatokat, jó példákat cserélhetnek, kialakíthatják 
közös álláspontjukat.      

• Forráshiánnyal, állami támogatások hiányával küszködő kissebbségi 
szervezetek gyermekvédelmi szolgáltatásaira. 



 

 

Köszönöm szíves figyelmüket! 


