
Aki megment egy életet, egész 
világot ment meg!  

Kezünkben a Jövő Alapítvány 
 





ADATOK: 
 
 

Ukrajnában 92 865 árva  gyermek él. (2013-as adat) 
 

Kárpátalján közel 2000 gyermek él állami gondozásban. 
Ahol élnek: 
• állami intézmények  
• családi típusú otthonok 
• befogadó családok  
  
Kárpátalján 20 városi és járási szociális szolgálat és 19 gyámhivatal működik. 
 
Állami gondozás: 
• A gyerekek elosztása kor szerint történik.  
• Az állam 18 éves korukig gondoskodik róluk. 
• A gyerekek között van szellemi és testi fogyatékkal élő betegséggel 

küzdő és roma származású. 

Valamennyien családra vágynak! 



A KEZÜNKBEN A JÖVŐ 
ALAPÍTVÁNY HITVALLÁSA 

Minden gyermeknek joga van ahhoz, 
hogy: 

családban nőjön fel 
 legyenek gyökerei 
 legyen családtörténete 
 átéljen családi ünnepeket  
boldog és szomorú eseményeket tapasztaljon 
meg a családban  
 legyen hite és nemzetiségtudata 
legyen nemi identitása 
lásson apai, anyai, nagyszülői  és  egyéb rokoni 
szerepeket 
 legyen egy fészek, ahonnan kirepülhet, s ahova 
visszatérhet 

 
 

 
 

 



A KEZÜNKBEN A JÖVŐ ALAPÍTVÁNY  
CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE: 

 

Minél több gyermeket kiemelni az intézetekből és elősegíteni a 
családba kerülésüket. 
Örökbefogadó szülők és nevelőszülők toborzása, képzése, 
támogatása.  
Örökbefogadó és nevelőszülői családok figyelemmel kísérése, 
szakmai és egyéb tanácsadás. 
Programszervezés a családok számára (óvodásnap, iskolásnap, 
Baba-börze, házaspárok napja) 
Kórházmissziós tevékenység  
Gyermekmentő szolgálat 
Telefonos lelki elsősegély szolgálat 
 
 



PROGRAMJAINK 
 

Gyermekre váró és vágyó 
házaspárok napja 

 



GYERMEKNEVELÉS HALADÓKNAK 
 

Az örökbefogadó és a nevelőszülői családok későbbi 
támogatása. 
A különböző korosztályú gyermekek testi-lelki-szellemi 
nevelésének támogatása egynapos találkozók formájában. 
Óvodáskor, kisiskoláskor, kiskamaszok kora, ifjúság 

 



NEVELŐSZÜLŐK KÉPZÉSE 
 

Kárpátalján egyedül a Kezünkben a Jövő Alapítvány és a Sámuel 
Alapítvány szervez államilag is akkreditált magyar nyelvű 
nevelőszülői képzést.  
 
A képzés négy napos és az egész család rész vesz rajta. 
 
Pszichológusok orvosok, pedagógusok, szociális munkások vezetik 
ezeket a képzéseket. 
 

Amiről hall a nevelőszülő: 
 

• jogi ismeretek 
• társadalomismeret 
• szülő-gyermek kapcsolat  
• életkori sajátosságok 
• konfliktusok és konfliktuskezelés 
• pedagógiai és pszichológiai ismeretek 
• egészségügyi ismeretek 
• nevelőszülői munkával kapcsolatos kihívások 



ÖNKÉNTESEK  KÉPZÉSE 
 
 



BABA- ÉS GYERMEKRUHA BÖRZE 



KÓRHÁZMISSZIÓ 
Életablak 



LÁTOGATÁS A 
KÓRHÁZAKBAN ÉS A 

GYERMEKOTTHONOKBAN 





KÓRHÁZI SZOBÁK FELÚJÍTÁSA, 
MŰSZEREK MEGVÁSÁRLÁSA 





TELEFONOS LELKI ELSŐSEGÉLY 
SZOLGÁLAT 

 

Képzés - Szolgálat 
 



GYERMEKMENTŐ SZOLGÁLAT 



KAMPÁNY 
30000 szórólap 
óriásplakátok 

poszterek 
média 



PROBLÉMÁK 
 

Csonka család 
 
Infláció 
 
Nevelőszülők képzési hiányossága 
 
Magyar szakemberek hiánya 
(logopédus,pszichológus, fejlesztő 
pedagógus, gyógypedagógus)  



TERVEK 
Nyílt örökbefogadás 
megvalósítása 
 
Utógondozás 
 
Nehezen kezelhető 
gyerekek és 
nevelőszüleik 
támogatása 
 
Talentum program 
(ösztöndíj) 
 
Partnerek keresése a 
Kárpát-medencében 
 



Köszönjük a figyelmet! 


