
Miben segítetek még?
A szülői szerepük erősítésén, a szülők gyermekgondozás-

sal, neveléssel kapcsolatos tudásának bővítésén túl,

szeretnénk a szülőket is támogatni saját készségeik,

képességeik kiteljesedésé érdekében. Sokat

beszélgettünk a programokon részt vevő gyerekek

szüleivel, és közösen elhatároztuk, hogy szeretnénk egy

varró tanfolyamot indítani a helyi asszonyok számára.

Először csak a saját ruháikat tanulják megvarrni, majd

egy idő után különböző tárgyakat varrnának, amelyeket

el tudnak adni, így jövedelemre tehetnének szert. 

Mind a szülők, mind a gyermekek esetében fontos az

alapvető „szabályok” elsajátítása, mint például kézmosás,

fogmosás, a tisztálkodás, a köszönés, az étkezés

mikéntje, a közösségi együttlét, együttélés szabályai.

Fontos, hogy a gyermekek megtanulják, hogyan

alkalmazkodjanak a közösségben viselkedésükkel,

hogyan kell közlekedni autóbusszal, vigyázni a saját

dolgaikra, és ezt lehetne még hosszasan sorolni. Ez az

életben nagyon fontos, mert hosszú távon kihat a

gyermekek jövőjére, ami segíti őket a beilleszkedésben,

és ami a helyzetük adta hátrányok kompenzálásához is

hozzájárul. Ha felnőttek lesznek, szabályok között fognak

élni, és ha ezek elsajátítása elmarad, akkor a

NAGYBETŰS életben nem fogják tudni megállni a

helyüket. Ha kisgyermekként nem sajátítjuk el ezeket az

alapvető „szabályokat”, akkor a további életszakaszokban

sem fogunk tudni szocializálódni, beilleszkedni,

együttműködni, fejlődni, boldogulni.

 

 

 

 

 

 

 

Mivel foglalkozik a szervezetetek? 
Heves megyében, Egertől 30 km-re lévő településen, egy kis

faluban, Szajlán és azon belül is Ó-Szajlán működik a

szervezetünk, a Tarnagyöngye Egyesület. Szerencsére

rendelkezésünkre áll egy ingatlan, egy közösségi ház, ahol a

helyiek számára tudjuk a programjainkat lebonyolítani, és

a fejlesztéseinket végezni. 2013-tól működik az Egyesületünk,

és immáron harmadik éve, hogy részt veszünk a Kárpátok

Alapítvány „Roma gyerekek korai képességgondozásához

szükséges helyi kapacitások fejlesztése” elnevezésű

programjában, mint kedvezményezett szervezet. E

támogatásnak köszönhetően a 0-8 éves korú helyi gyerekek

számára szervezünk rendszeres fejlődést segítő játékos

foglalkozásokat.

 

Miért fontos a korai képességgondozás a hátrányos
helyzetű gyermekek és szüleik esetében?
A gyerekek fejlődési üteme egyéni, de az életkoroknak

megvannak a fejlődési szabályszerűségei. Ha egy-egy terület

elmarad, szakember segítségét kell kérni, hogy hogyan lehet a

lemaradást korrigálni. A hátrányos helyzetű családok esetében

sok esetben sajnos nem elégséges a szülők tudása,

tapasztalata; a hátrányos helyzetű szülők gyakran nem

rendelkeznek olyan korábbi tapasztalatokkal, amelyek

mintaként szolgálhatnának a gyermeknevelés,

gyermekgondozás terén számukra. Ez lehet az oka, hogy sok

esetben nem figyelnek fel az elmaradt fejlődési szakaszokra,

illetve nehezen találják meg a fejlődést segítő aktivitásokat,

amelyek segítségével a gyerekek maguk is behozhatják a

lemaradást. Sok esetben a zavartalan fejlődés biztosításához is

hiányoznak az eszközeik. Egy kisgyermek fejlődésében nagyon

fontos, nagyon sokat számít az első három év, és az annak

során kapott gondoskodás, nevelés, fejlesztés, a mozgás, és a

közösségi élet is, az óvodára való felkészülés, a „szabályok”

tanulása, és az iskolára való felkészülés. Az a cél, hogy már

kisgyermekkorban megalapozzuk azokat a készségeket,

képességeket, amelyekkel az óvodában és később

sikeresebben tudják venni az iskolai akadályokat.
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Milyen főbb problémákkal szembesültök most a
munkátok végzése során a járvány következtében?
A legnagyobb problémánk most, hogy nem tudunk

személyesen találkozni, közösségi foglalkozásokat tartani.

Jelentős probléma továbbá, hogy a szülőknek otthon kell

maradni, van, aki nem tud dolgozni menni, van aki már el is

vesztette a munkahelyét; a gyerekeknek is gondot okoz a

folyamatos otthonmaradás. Egyesületünk próbál minden

gyermeknek a tanulásban segíteni, akinek szüksége van rá.

Egyrészt eszközökkel tudunk segíteni (vagy kölcsönbe adni az

otthoni tanuláshoz szükséges eszközöket) a gyerekeknek és

szülőknek. Ha épp szükség van rá, mi biztosítjuk a házi

feladathoz szükséges ragasztót, füzetet, filcet, gyurmát,

festéket, krepp papírt. Sokszor olyan feladatokat kapnak a

gyerekek, amelyekhez ezek szükségesek, pl. építőkockából

várat építeni és elküldeni a fotót a tanárnak; és amely

eszközök, alapanyagok sok esetben még a középosztálybeli

családok háztartásából is hiányoznak. Hogy tudjunk segíteni,

mi is több adománykérő levelet küldtünk ki, és jelenleg várjuk

a visszajelzéseket.

 

Hogyan lehetne ezeket a problémákat kezelni?
Azt gondolom, hogy az állam (és intézményei) feladata lenne,

hogy segítsen a bajba jutott, nehéz helyzetbe került

családokon, illetve az őket támogató civil szervezeteknek. 

 

Elsősorban a civil szervezetek azok, akik próbálnak

összefogást generálni helyi szinten, gyűjtéseket

szerveznek, adományokat kérnek, koordinálnak,   hogy

segítsék a családokat, gyerekeket. A készleteink sajnos

hamar kimerülnek, hogyan, miből pótoljuk? Sajnos

kevesen támogatják a kis településen működő

egyesületeket. A problémákkal viszont nekünk kell

szembenéznünk, megküzdenünk.

 

 



A  Kárpátok Alapítvány 2018-ban indította el "Roma gyerekek korai

képességgondozásához szükséges helyi kapacitások fejlesztése" elnevezésű

programját, amelynek keretében évente 12-13 civil szervezettel dolgozik

partnerségben. A program közel 300-400 nehéz körülmények között élő,

hátrányos helyzetű településen vagy településrészen élő 8 év alatti kisgyermek

korai képességgondozásához járul hozzá évente. A támogatott projektek

keretében olyan rendszeres készségfejlesztő programokat, kirándulásokat,

táborokat szerveznek a gyerekeknek, amelyek számukra egyáltalán nem vagy

alig érhetőek el ezekben a vidéki térségekben. Emellett az érintett szülők

gyermekgondozással kapcsolatos információkhoz és szolgáltatásokhoz jutását

segítik elő, illetve a romákkal szemben fennálló kirekesztő sztereotípiák

oldásán dolgoznak a megvalósítók.

 

További információ a programról:
www.karpatokalapitvany.hu 

 

 

 

 

 

Számodra miért fontos ez a munka? 
Számomra nagyon fontos a munkám, 2013-tól dolgozom, ez

idő alatt nagyok sok tapasztalatot szereztem, sokat tanultam,

harcoltam azért, hogy megbízzanak bennem a helyiek és

valóban segíteni is akarok, itt élek ebben a kicsi faluban és

nem is szeretnék elmenni, sok hiányosság van és szeretnék

tenni ellene. Azért, hogy jobb legyen a családomnak, a

rokonaimnak és az ismerőseimnek és mindenkinek. Együtt

élünk a faluban és együtt kell elérnünk, hogy ezt a szép falut

fellendítsük! Bizalmat szavaztak nekem a helyiek nemrégen,

így képviselő lehetek a szajlai önkormányzatnál, ezzel

megerősítve, hogy van értelme csinálnom, amit csinálok. 

 2013-ban, amikor elkezdtem, elkezdtünk dolgozni, a falu

lakosságának 90%-a nem rendelkezett munkahellyel, vagy

közmunkán dolgozott (2013-ban kb. 60 fő dolgozott

közmunkán). Jelenleg a falunk 90 %-nak rendes, állandó

munkahelye van. És jó érzéssel tölt el, hogy tudom, hogy

ehhez a változáshoz nekünk is van közünk, benne van a

kezünk, sok családnak segítettünk munkahelyet szerezni,

önéletrajzot írni, tanácsot adni, hova menjen, hogyan

jelentkezzen; segítettük őket, hogyan és merre induljanak el. 

 A faluban a gyerekeknek szinte csak a közösségi ház van,

ahová eljárhatnak hasznos szabadidő-eltöltés céljával, és

szeretném, ha ez továbbra is így maradna, eltökéltek vagyunk,

hogy ezt a lehetőséget fenntartsuk számukra.  

Illetve egyesületünk,  közösségi házunk mindenki számára

nyitva áll, bármilyen problémával is jelentkezzenek,

megpróbálunk, megpróbálok segíteni.

 

Botosné Bencsik Enikő, egyesületi elnök
 

 


