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ELŐSZÓ
A CELCIS és az SOS Nemzetközi Gyermekfalvak – másokkal együtt –
elkötelezett aziránt, hogy biztosítsa a szülői gondoskodás nélkül maradt,
vagy ennek a kockázatnak kitett gyermekek és fiatalok számára a jogaik
gyakorlását, és megkapják a nekik járó támogatást, gondoskodást és figyelmet.
Nagy örömünkre szolgál, hogy szorosan együttműködhettünk velük a „A
gyermekvédelmi gondoskodásból való kilépés támogatása – Gyakorlati útmutató”
című kiadvány elkészítése során, amely az ENSZ Gyermek jogairól szóló
egyezményén és az Alternatív gondoskodásról szóló ENSZ Útmutatón
alapul. A Gyakorlati útmutató tartalmát átható négy alapelv képezte a
projektünk mozgatórugóját: gondoskodáson és bizalmon alapuló kapcsolat
kialakítása a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülő fiatallal, a fiatalok
érdemi részvétele, a fiatalok és gyermekek emberi jogainak védelme és
megvalósulásának elősegítése, és a területek közötti együttműködés.
Közös és legfőbb felelősségünk, hogy megfelelően törődjünk a
gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülő fiatalokról, és biztosítsuk
a jogaikat. A legtöbb fiatal számára a felnőtté válás felé vezető úton a
legfontosabb lépések: önálló lakhatás megteremtése, a megfelelő munka
vagy képzés megtalálása, a továbbképzési lehetőségek feltérképezése, az
egészséges élet, és a pozitív jóllét-érzés megteremtése jelentik. Általában ez
az időszak a remények és az elvárások kora.
Tisztában vagyunk azzal, hogy vannak olyan fiatalok, akik a gyermekvédelmi
gondoskodásból való kilépést követően teljes és rendkívül sikeres életet
élnek. De az Európai Bizottság társfinanszírozásában megvalósuló
két projektünkben résztvevő 10 országból – Ausztria, Horvátország,
Magyarország, Románia, Észtország, Bulgária, Olaszország, Lettország,
Litvánia és Spanyolország – meghallgattuk olyan, gyermekvédelmi
gondoskodást megtapasztalt fiatalok történeteit is, akik nem csak arról
számoltak be, hogy mennyire várták életük elkövetkező szakaszát, hanem
beszéltek az előttük álló kihívásokról, és a magány, az aggodalom, és a
félelem érzéséről is. Nagyon fontos, hogy a szakemberek meghallják ezeket
az érzéseket, és reagáljanak rájuk: a szakellátásból kikerülők beszámoltak
arról, hogy védtelennek érzik magukat, nem kapnak megfelelő segítséget a
szolgáltatóktól és ellátó intézményektől, és arról is, hogy a kapott szolgáltatás
nem kielégítő, és időnként közel sem gondoskodó módon nyújtják számukra.
Nagyon sokan úgy érzik, hogy nem hallgatják meg őket, és nem teljesítik
az elvárásaikat, és a kívánságaikat azok, akiknek az lenne a feladata, hogy
segítsék őket a gyermekvédelmi gondoskodásból való kikerülés során.
Tisztában vagyunk azzal, hogy a világ valamennyi részén jelen van az
a törekvés, hogy a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülők számára
nyújtott szolgáltatások javuljanak. Ezzel együtt szomorúan kell tudomásul
vennünk azt is, hogy tovább kell javítani, mégpedig szoros és hatékony
együttműködéssel. További erőfeszítéseket kell tennünk annak érdekében,
hogy a fiatalokat a lehető legjobban felkészítsük a kikerülésre még a
gondoskodás időszaka alatt, és azért, hogy az intézményekből való
kilépésük után is a lehető legmagasabb színvonalú támogatást kapják. A A
gyermekvédelmi gondoskodásból való kilépés támogatása – Gyakorlati útmutató
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éppen ezért azzal a céllal készült, hogy biztosítsuk a szükséges információt,
és eszközöket azok számára, akiknek a feladata a fiatalok támogatása a
gyermekvédelmi gondoskodásból való kikerülés a felnőtté válás idején.
Rendkívül fontos, hogy a szakemberek e szerepkör betöltése során fiatalközpontú megközelítést tanúsíthassanak: a fiatalok érdemben legyenek
bevonva saját sorsuk tervezésekor, a kilépésre való felkészülés során.
A Gyakorlati útmutató hasznos a döntéshozók és szakpolitikusok számára
is, nem beszélve azokról, akik változást szeretnének elérni. Reméljük,
hogy a jelen Gyakorlati útmutató jelentős mértékben hozzájárul ahhoz,
a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülők esetében jogos igényként
megfogalmazott időszerű, valódi és tartós változások eléréséhez szükséges
tudás és eszközök rendelkezésre álljanak.
Alapvető fontosságú, hogy képessé tegyük a gyermekeket és a fiatalokat arra,
hogy a gyermekek és a fiatalok folyamatosan részt vegyenek a közös célként
kitűzött változások megvalósításában, így közösen érjünk el pozitív változásokat
a gyermekvédelmi gondoskodás által nyújtott szolgáltatások javítása terén. Éppen
ezért nem tudunk elégszer köszönetet mondani annak a 109 gyermekvédelmi
gondoskodásból kikerülő és a projektben részt vevő 10 országból jövő fiatalnak,
akik részt vettek a felmérésben; megosztották velünk a tapasztalataikat, és értékes
információt szolgáltattak, amiért nagyon hálásak vagyunk. Köszönetet szeretnénk
mondani továbbá mindazoknak, akik a 35 regionális és helyi szervezettől
hozzájárultak ennek a kiadványnak a létrejöttéhez.
A CELCIS és az SOS Nemzetközi Gyermekfalvak a jövőben is kiáll amellett,
és biztosítja azt, hogy a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek és
fiatalok, illetve a gyermekvédelmi szakemberek a jövőben is megkapják azt a
támogatást és képzést, amire szükségük van ahhoz, hogy a lehető legjobban
tudjanak gondoskodni a szakellátásból kikerülő fiatalokról, és biztosítani tudják
számukra az önálló életbe történő pozitív átmenetet. Kétségtelen, hogy az
államoknak, valamint a regionális és helyi hatóságoknak úgy kell megszervezni
a rendszereiket és a szolgáltatásaikat, hogy proaktív beruházások révén
erősítsék és fenntarthatóvá tegyék azokat, így nagymértékben támogatni tudják
a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülőket.
Végezetül, köszönetet szeretnénk mondani az Európai Bizottság Igazságügyi
Főigazgatóságának a gyermekek és fiatalok jogainak megvalósulása érdekében
kifejtett állhatatos és progresszív erőfeszítéseikért, és azért, hogy különös
hangsúlyt fektetnek azokra, akik valószínűleg most teszik meg a sikeres és
kiteljesedést biztosító jövő felé vezető úton az első lépéseket.

Jennifer Davidson
Ügyvezető igazgató, CELCIS

Norbert Meder
Ügyvezető igazgató, SOS
Nemzetközi Gyermekfalvak
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A NEMZETKÖZI FIATAL SZAKÉRTŐI
CSOPORT ELŐSZAVA
“Én döntök a saját életemről, én vagyok felelős a döntéseimért. Szabad
vagyok. Rendelkezem az önálló életvitelhez és az érzelmi problémák
megoldásához szükséges készségekkel. Ha gyengének és sérülékenynek
érzem magam, tudom, hogy ez rendben van. Nem félek attól, hogy segítséget
kérjek és számíthatok a gyermekvédelmi gondoskodásban dolgozókkal, a
szociális munkásokkal, és másokkal kialakított, bizalmon és őszinteségen
alapuló kapcsolataimra. Nem szégyellem, hogy szakellátásban éltem.
Megbirkózom a napi feladatokkal, és tudok álmodozni. Sikeresen befejeztem
a tanulmányaimat, és olyan munkát találtam, ahol meg tudom valósítani
önmagamat. A kezemben tartom a saját életemet.” A 2017 novemberében
Granadában rendezett Nemzetközi Fiatal Szakértői Csoport találkozóján
fogalmaztuk meg ezt a víziót. Vajon mindannyian meg fogjuk tudni ezt
valósítani? Még nem tudhatjuk. A granadai találkozón közösen határoztuk
meg mindazt, amire szükségünk van ahhoz, hogy közelebb kerüljünk a
fenti vízió megvalósításához. Sok tényező játszik majd ebben szerepet,
amik egy része tőlünk függ, más része pedig azoktól az emberektől és
intézményektől, akik, és amik gondoskodtak rólunk, és elkísértek bennünket
a felnőtté és függetlenné válás felé vezető úton. Arra kérünk mindenkit,
hogy tanulmányozza az ezzel kapcsolatos gondolatainkat és gondolkozzon el
azon, hogy a gyermekvédelmi szakellátás intézményei, illetve az it dolgozó
szakemberek, hogyan tudnak hozzájárulni mindezek megvalósulásához.

Segíts és erősíts bennünket az utunkon!

Mindegyikünknek vannak erősségei, de ezek tovább fejlesztéséhez, és ahhoz,
hogy még erősebbekké váljunk, érzelmi segítségre, szakmai iránymutatásra
és támogatásra van szükségünk. Kell nekünk valaki, aki mellettünk áll az
életünk fontos fordulópontjain: amikor beköltözünk az utógondondozói
otthonba, szakmát választunk, vagy lakást keresünk. Szükségünk van valakire
akkor is, ha másfajta kihívásokkal találkozunk, mint például beiratkozunk az
iskolába, főzni tanulunk, próbáljuk hasznosan eltölteni a szabadidőnket, és
igyekszünk leküzdeni az olyan érzelmeket, mint a magány, és a kétségbeesés
– még akkor is, ha már elmúltunk 18 évesek. Ezt a segítséget megkaphatjuk a
nevelőszülőktől, nevelőktől, lakásotthon vezetőktől, a tanároktól, a szociális
munkásoktól, a családtól, és a barátoktól. De lehetnek más, számunkra fontos
erőforrások, például a pszichológusok, a diáktársaink, pénzügyi problémák
megoldását segítő ösztöndíjak, stb.

Maradjunk kapcsolatban!

A gyermekvédelmi gondoskodásból való kilépés sikerének a titka az, hogy
jó legyen a kapcsolatunk a rólunk gondoskodókkal. Szeretnénk, hogy a
szakemberek meghallgassanak bennünket, és egyénileg foglalkozzanak
velünk. A szoros kapcsolat segít abban, hogy kialakuljon közöttünk a bizalom,
és beszélni tudjunk a fájdalmas vagy nehéz dolgokról is. Létfontosságú
számunkra, hogy tudjuk, van valaki, aki gondoskodik rólunk, aki nem ítél meg
bennünket, és akkor is segít nekünk, ha helytelen dolgot csináltunk.

Vedd figyelembe a véleményünket!

A legfontosabb az, hogy a fiatalok véleményét is figyelembe vegyék az
intézményből való kikerülés során. Időnként egyesek azt hiszik, hogy
tisztában vannak azzal, mi kell nekünk, mi a jó, de mi el szeretnénk
elmondani, hogy a mi esetünkben – szerintünk – mi működik, és mi nem.
Őszintén reméljük, hogy a véleményünk hozzájárul a gyermekvédelmi
gondoskodás színvonalának a javításához.
Azt szeretnénk, hogy a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek
és fiatalok következő nemzedéke optimális körülmények között nőjön fel,
fejlessze magát, és boldog, teljes életet éljen!
A Nemzetközi Fiatal Szakértői Csoport
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Háttér
A szakellátásból való kikerülés fontos lépés mind a fiatalok, mind a
gondoskodásukért és fejlődésükért felelős szolgáltatók számára. Az állami és
nem állami szolgáltatások hatékonyságát és a gyermekvédelmi szakemberek
szaktudását mutatja, ha képessé teszik a kikerülő fiatalokat arra, hogy
sikeresen valósítsák meg az átmenetet az önálló életbe, és a közösségük
hasznos tagjaivá válnak. Habár a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülő
fiatalokra vonatkozó adatok eltérőek, és sok országban rendkívül szűkösek,
a rendelkezésre álló információ nagyon elszomorító eredményeket mutat.
Annak ellenére, hogy a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülők közül
néhányan sikeres és teljes életet élnek, nagyon sokan közülük éveken át
küszködnek. Nagyon alacsony azoknak a fiataloknak a száma, akik 18 éves
koruk után is bennmaradnak a szakellátásban, mert a legtöbbjük már 16,
vagy 17 éves korában elhagyja az intézményi kereteket. Az ő esetükben
gyors és rövid a felnőttkorba való átmenet, ami egyértelműen hozzájárul
a sérülékenységükhöz, továbbá az oktatás, a munkaerőpiac, és az élet más
területein megmutatkozó marginalizációjukhoz.
Az Alternatív gondoskodás a gyermekekről című ENSZ Útmutató
értékes keretet ad a minőségi gyermekjóléti-gyermekvédelmi szolgáltatások
kialakításához. Az Útmutató egyértelmű és világos javaslatokat fogalmaz
meg az államok számára, azokkal a szakpolitikákkal és szolgáltatásokkal
kapcsolatban, amik olyan gyermekekre és a fiatalokra vonatkoznak, akik
– amint elérték a gyermekvédelmi gondoskodás felső életkori határát –
kötelezően kikerülnek az intézményekből. Az Útmutató továbbá olyan
támogatást sürget a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülők számára,
aminek a segítségével, nevezetesen az élethez szükséges készségek
megszerzésével, „öngondoskodóvá válnak, és teljes mértékben be tudnak
illeszkedni a közösségükbe”.
Az olyan gyermekvédelmi ellátó rendszer létrehozásához, ami magába foglalja
a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülők jogainak megvalósulását,
a tiszteletet, és a jogaik fenntartását, állandó és folyamatos befektetések
és beruházások szükségesek a jogrendszerbe, a stratégiai tervezésbe, a
rendszerekbe, és azokba szakemberekbe, akik mindezek megvalósításáért
felelősek, beleértve a gyermekvédelmi szakembereket és a nevelőket is. A
gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülő gyermekek és a fiatalok jogainak
érvényesítése rendkívül fontos az ENSZ, az Európai Unió, és az Európa Tanács
számára. Ez, egyebek mellett abban nyilvánul meg, hogy felhívják az országok
figyelmét egy olyan erős, szakterületek közötti csapat létrehozásának a
fontosságára, amelyik a munkája során képes a jogokon alapuló megközelítést
alkalmazni. Az Európa Tanács Gyermekjogi Osztálya folyamatos
elkötelezettséget vállal a téma iránt, amit mindennél ékesebben bizonyít a
2005-ben kiadott Javaslatok a bentlakásos intézményekben élő gyermekek
jogaival kapcsolatban2, és a 2011-ben megjelent Javaslatok a gyermek- és
családbarát gyermekjogi és szociális szolgáltatásokkal kapcsolatban3
című kiadvány. Mindezeken túlmenően, a gyermekvédelmi gondoskodásban
élő gyermekekkel foglalkozó szakemberek képzése különös hangsúlyt kap a
jelenlegi programjukban, melynek címe Gyermekjogi Stratégia (2016-2021).
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A Felkészítés a gyermekvédelmi gondoskodásból való kikerülésre – A fiatalok
és a szakemberek számára egyaránt működőképes gyermekvédelmi rendszer,
egy, az Európai Bizottság Igazságügyi Főigazgatósága társfinanszírozásával
és az SOS Nemzetközi Gyermekfalvak és a CELCIS vezetésével megvalósuló
projekt. A projekt célja, hogy a gyermekek és a fiatalok, de különösen a
gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülők esetében jobb eredményeket
lehessen elérni azáltal, hogy a gyermekvédelmi gondoskodásban dolgozó
szakemberek körében elterjed és meghonosul a gyermekjogokon alapuló
kultúra. A projekt megvalósítására 5 Európai Uniós tagországban kerül
sor, és részt vesz benne 35 országos partnerintézmény, beleértve a
minisztériumokat, a hatóságokat, az ombudsmanokat, a fiatalokkal foglalkozó
szervezeteket, és több mint 50 fiatalt.

A jelen Gyakorlati útmutató azzal a céllal készült, hogy a nemzetközi
normáknak való megfelelés érdekében hozzájáruljon a gyermekvédelmi
gondoskodásból kikerülő gyermekekért és fiatalokért felelős szakemberek,
gyermekvédelmi gondoskodásban dolgozók, és más érdekelt felek tudásának
és képességeinek, készségeinek a javításához.
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1. rész

BEVEZETÉS A GYAKORLATI
ÚTMUTATÓBA
1. MIÉRT VAN SZÜKSÉG A GYAKORLATI
ÚTMUTATÓRA?
Amikor a gyermekvédelmi gondoskodás intézményeiben
élő fiatalok elérnek egy adott életkort, az állam már
nem tartozik jogi felelősséggel a róluk való gondoskodás
biztosításáért, és ezért el kell hagyniuk az ellátó
intézményt. Ez az életkor országonként eltérő. A kikerülés
rendkívül fontos esemény, aminek része az intézményben
megvalósuló, gyermekkori függőségből való kikerülés, és
az önellátáshoz adott szakmai segítségnyújtás.
Minden fiatalnak folyamatos segítségre van
szüksége ahhoz, hogy a felnőttkorba való átmenet
zökkenőmentes legyen. Minden jó szülő szereti és
támogatja a gyermekét 18 éves kor után is, a lehető
legjobb indulást biztosítva számukra az életben. Ennél
nem kívánhatunk kevesebbet a szakellátásban élő
fiatalok számára sem. (Mendes, 2009)
Ugyanakkor számtalan bizonyíték van arra, hogy a gyermekvédelmi
szakellátásból való kikerülés témáját elhanyagolták, vagy nem helyeztek rá
kellő hangsúlyt, és ennek következtében a kikerülők szociális és más fejlődési
térületeken rossz eredményeket mutatnak4.
Az SOS Nemzetközi Gyermekfalvak által a közelmúltban, Közép-Európa
tizenkét országában végzett tanulmány eredményei azt mutatják, hogy a
gyermekvédelmi gondoskodásból való kikerülést – igen gyakran – veszélybe
sodorják a rendszert „gyengítő hiányosságok”5. A fent említett tanulmány
az alábbi gondokat tárta fel: nem megfelelő tervezés és támogatás a
gyermekvédelmi gondoskodásból való kikerülés előtt; a lakhatáshoz,
oktatáshoz, és foglalkoztatáshoz való hozzáférés aránytalanul nagy
nehézségei; a pénzügyi ellátások elégtelen volta; és rossz minőségű szociális
és érzelmi támogatás az utánkövetés időszakában.

A gondoskodásból való kilépés
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Minden szakellátásból kikerülő fiatal egyedi eset mindegyiküknek eltérő az
életútja, a lehetőségei és a választásai. Néhányan közülük jól teljesítenek
az életben. Ugyanakkor, ha csoportként tekintünk rájuk, azt látjuk, hogy a
gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülők a legrosszabb eredményeket mutatják
fel a társadalmi életben. A nemzetközi kutatások is megerősítik azt a tényt, hogy
a gondoskodásból kikerülő fiatalok a társadalom legsérülékenyebb csoportját
alkotják, és a kortársaikhoz képest rendkívül hátrányos helyzetben vannak.

Nagyobb a valószínűsége annak, hogy a gyermekvédelmi
gondoskodásból kikerülők megtapasztalják az alábbiakat:
• magasabb munkanélküliségi ráta
• alacsonyabb képzettség és rosszabb lehetőségek a továbbtanulásra
• anyagi gondok
• hajléktalanság
• sokkal magasabb arányú korai elhalálozás
• rosszabb mentális egészség és fizikai jóllét
• magasabb arányú tinédzser-terhesség
• magasabb arányú részvétel, illetve kitettség a bűncselekmények elkövetésében

A gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülők, a fentieken kívül szenvednek még
a megbélyegzettségtől és hátrányos megkülönböztetéstől, továbbá az átlagosnál
gyakrabban kell megküzdeniük az elbizonytalanodással, ami sokszor igen komoly
mérteket ölt, a félelemmel és a magánnyal. A fenti különbségek nagy része fennáll,
függetlenül attól, hogy mennyi idő telt el a gyermekvédelmi gondoskodásból való
tényleges kikerülés óta, és egyesek esetében a hátrány egész életen át megmarad.

A projektben résztvevő öt országban – Horvátország, Olaszország, Lettország,
Litvánia és Spanyolország – végzett felmérés szintén feltárta a gyermekvédelmi
gondoskodásból való kikerülés során felmerülő kihívásokat és hiányosságokat.
Ezek a megállapítások nagyon fontosak voltak a Gyakorlati útmutató tartalma
szempontjából, és az alábbiakban ezeket részletesen tárgyaljuk.

Mindenkinek, aki részt vesz a gondoskodásból való kikerülés folyamatában,
össze kell fogni, együtt kell dolgozni azért, hogy a fiatalok a lehető legjobb
minőségű, és az egyéni igényeikhez, vágyaikhoz és körülményeikhez igazított
támogatást kapják. Ezért a jelen Gyakorlati útmutató a támogatásnak és az
útmutatásnak azokkal a területeivel foglalkozik, amiket a kikerülés egész
ideje alatt – vagyis a gyermekvédelmi gondoskodásból való kikerülésre
történő felkészítés, az átmenet, illetve a gondozással kiegészített kintlakás, és az önálló életre felkészítő utógondozás – biztosítani kell.
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2. MI A CÉLJA A GYAKORLATI ÚTMUTATÓNAK?
A Gyakorlati útmutató célja, hogy olyan javulást
lehessen elérni a gyakorlatban, ami a gyermekvédelmi
gondoskodásból való kikerülés alatt és után is pozitív
hatást gyakorol a fiatalokra.
A megközelítés azzal a feltételezéssel él, hogy – legalábbis kezdetben – nem
lesznek jelentős változások a jelenlegi jogszabályokban, szakpolitikákban és a
rendelkezésre álló humán és anyagi erőforrásokban. Ennek az a magyarázata,
hogy minden esetben sok időre van szükség – függetlenül attól, hogy
mennyire látszanak szükségesnek és sürgősnek a változások – ahhoz, hogy a
felsorolt területek bármelyikén pozitív változásokat lehessen elérni.

Ezért a Gyakorlati útmutató elsődleges célja az,
hogy a szakemberek, nevelők és más érdekelt
felek elgondolkodjanak azon, hogyan lehet olyan
változásokat elérni a saját országuk jogi és jogszabályi
kereteiben, amik pozitív eredményekkel járjanak
a fiatalok számára. Ez magába foglalja azokat a –
jelenlegi keretek között megvalósítható – pozitív
kezdeményezéseket, amiket akár egyénileg, akár
közösen lehet kezdeményezni, illetve megvalósítani.

Ezzel párhuzamosan, a Gyakorlati útmutató célja az is, hogy olyan
anyagot adjon közre, ami az adott keretek között segíti a jó gyakorlatok
megvalósulását. Komoly hangsúlyt fektet a különböző érintett felek, és
természetesen a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalokkal való
konzultáció és együttműködés szükségességére.

A gondoskodásból való kilépés
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3. KINEK KÉSZÜLT A GYAKORLATI ÚTMUTATÓ?
A Gyakorlati útmutató elsősorban azért készült,
hogy tájékoztatást és eszközöket biztosítson a
gyermekvédelmi szakemberek részére. Azoknak a
szakembereknek, akik közvetlenül és napi gyakorisággal
foglalkoznak a kikerülőkkel, nevezetesen a nevelőknek,
utógondozóknak, nevelőszülőknek. Ezen kívül ide
tartoznak még az olyan szakmák képviselői is, mint az
egészségügy, oktatás, foglalkoztatási szolgáltatások,
lakhatás, jog és a bírói testületek. A Gyakorlati útmutató
fontos lehet még a vonatkozó területeken dolgozó
döntéshozóknak és szakpolitikusoknak, valamint a
változások, reformok szószólóinak is.
Mivel „csak egy falu képes felnevelni egy gyermeket” (Francis Rae dala – a
ford.), úgy egyetlen hatóság sem remélheti, vagy gondolhatja azt, hogy ki
tudja elégíteni egy fiatal minden igényét, illetve biztosítani tudja számára az
összes, szükséges szolgáltatást. Ezért fontos az, hogy átfogó és holisztikus
hozzáállással közelítsünk a fiatalok igényeihez és a szükségleteikhez. Az
is rendkívül fontos, hogy a kulcsfontosságú hatóságok a korábbinál jobban
működjenek és tervezzenek együtt annak érdekében, hogy biztosítsák a
fiatalok számára szükséges támogatásokat és szolgáltatásokat. Mindebből
az következik, hogy a nevelőknek, a szociális munkásoknak, és a többi
gyermekvédelmi szakembernek egyformán kell értelmezni a gyermekvédelmi
gondoskodásból kikerülők szerteágazó igényeit, aggodalmait, és a kikerülő
fiatal egyéni erősségeit, valamint azt, hogy külön-külön mit tudnak tenni a
fiatalok e csoportjának a megsegítéséért.

Továbbá, a Gyakorlati útmutató céljai között szerepel az is, hogy tájékoztatást
és tanácsokat adjon a politikusoknak, döntéshozóknak és jogalkotóknak a
gyermekek és a fiatalok szükségleteiről a gyermekvédelmi gondoskodásból
való kikerülés folyamatának minden szakaszában.
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4. MILYEN TÉMÁKKAL FOGLALKOZIK A
GYAKORLATI ÚTMUTATÓ?
A Gyakorlati útmutató először bemutatja a
projektben résztvevő öt országban a gyermekvédelmi
gondoskodásból való kikerülés terén szerzett
tapasztalatokat, amik a dokumentum legfontosabb
részét képezik. Ezt követően rátér azokra a vezérelvekre,
amik a kilépés, az átmenet, és az utógondozás alapját
képezik. Majd, az életúttervezés segítségével azt tárgyalja,
hogyan lehetne a legjobban segíteni, támogatni, és
irányítani a fiatalokat az életüknek ebben a fontos
szakaszában. Az anyag egy olyan résszel zárul, ami az
érdekképviselettel foglalkozik az olyan változások elérése
érdekében, amelyek biztosítják a pozitív végeredményt a
gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülők számára.
Ezért a Gyakorlati útmutató 13 részből áll:
1. rész:

Bevezetés a Gyakorlati útmutatóba

2. rész:

Definíciók

3. rész:

A fiatalok hangja: A gyermekvédelmi gondoskodásból való
kikerülés tapasztalatai Horvátországban, Olaszországban,
Lettországban, Litvániában, és Spanyolországban

4. rész:

Vezérelvek

5. rész:

A gyermekvédelmi gondoskodásból kilépő fiatalok támogatása:
kit kell bevonni

6. rész:

A gyermekvédelmi gondoskodásból való kilépés, mint folyamat

7. rész:

A gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülők
szükségleteinek megértése

8. rész:

Életúttervek és a tervezési folyamat

9. rész:

Az életútterv kidolgozása: az esetgazda feladatai

10. rész:

Az életútterv elkészítése: a gyermekvédelmi
gondoskodásból kikerülők teljes és érdemi
részvételének a fontossága a saját életük
meghatározásában

11. rész:

Az életútterv tartalma

12. rész:

Utógondozás és önállóság

13. rész:

Segítsük elő a változást – vigyük előre a dolgokat!
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5. HOGYAN HASZNÁLJ GYAKORLATI ÚTMUTATÓT
A Gyakorlati útmutató azzal a céllal készült, hogy
megfeleljen két alapvető feladatnak:
1. Állandó segéd- és referenciaanyag a gyermekvédelmi gondoskodásból
kikerülő fiatalokkal dolgozók részére. Az anyag felhasználóbarát,
világosan elkülönülő, a gyermekvédelmi gondoskodásból való kilépés
különböző szempontjaival foglalkozó fejezetekből áll, lehetővé téve
ezáltal, hogy a kulcsfontosságú témák kapcsán felfrissíthessék az
ismereteiket az egyes pontok gyors fellapozásával. Ezen kívül elősegíti a
párbeszédet más intézményekkel, hatóságoknál dolgozó gyermekvédelmi
szakemberekkel olyan témákról, amelyekkel mindenképpen foglalkozni
kell ahhoz, hogy a fiatalok sikeresen tudjanak átlépni az önálló életbe.
2. Egy tágabb szakképzési és fejlesztési program része a gyermekvédelmi
gondoskodásból kikerülő fiatalokkal dolgozók, és az őket a kilépésre
felkészítők számára. Azok, akik ezt az útmutatót használják a fiatalok
szakellátásból való kilépésének a segítésére, részt vesznek egy
szakképzésen is. A képzés kiegészíti a Gyakorlati útmutatót, és elősegíti,
hogy a tartalma megfelelő legyen minden ország számára. A Gyakorlati
útmutatót mindenképpen ki kell egészíteni a kifejezetten ehhez
a projekthez kidolgozott képzéssel. A képzést olyan mestertrénerek
tartják, akik jól ismerik a Gyakorlati útmutatót, és annak a céljait. A
Gyakorlati útmutatót kiegészítő képzés hivatkozik az Útmutatóban
található anyagra, és lehetőséget biztosít további, a helyi igényelnek
megfelelő eszközök kidolgozására.

rész
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DEFINÍCIÓK
A gyermekvédelmi gondoskodás terminológiája
országonként eltérő lehet. Az alábbiakban azok
a kifejezések szerepelnek, amik a Gyakorlati
útmutatóban használatosak.
Utógondozás: a fiatalnak a hivatalos gyermekvédelmi gondoskodás
intézményéből való kikerülését követő időszak, ami alatt a fiatalok folyamatos
útmutatást és támogatást kapnak, illetve jogosultak minderre.

Gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülő: az, aki kikerül a hivatalos
gyermekvédelmi gondoskodásból, mivel eléri azt, a jogszabályban
meghatározott kort, amikor ez kötelező.

Nevelők: akiknek közvetlen, napi feladatai vannak a szakellátásban élő
fiatalokkal kapcsolatban.

Gyermek: minden, 18 év alatti ember, kivéve, ha a gyermekekre vonatkozó
törvény szerint a nagykorúságot hamarabb eléri (ENSZ Gyermek jogairól szóló
egyezménye, 1. cikk).

Gyermekvédelmi gondoskodás: minden gyermekvédelmi szakellátás amit egy
illetékes hatóság, vagy bíróság rendelt el.
Önálló lakhatás: amikor egy fiatal már nem lakik a gyermekvédelmi
gondoskodás intézményében.

Utógondozó: az a személy – ideális esetben a professzionális szociális munkás –,
aki teljes és közvetlen felelősséggel tartozik egy adott fiatal sikeres kilépéséért a
szakellátásból egy rendezett, önálló életbe. Ez országonként eltérő lehet.

Gyermekvédelmi gondoskodásból való kilépés/kikerülés: az a folyamat,
ami akkor kezdődik, amikor egy gyermekvédelmi gondoskodásban élő
gyermek, vagy fiatal eléri azt az életkort, amikor már jogi értelemben nem
jogosult arra, hogy gyermekvédelmi gondoskodás intézményében lakjon. A
gyermekvédelmi gondoskodásból való kilépésbe beletartozik a kiköltözésre
történő felkészítés, az önálló életbe történő átmenet (kikerülés és félönállóság), és a kiköltözést követő időszak.

A gondoskodásból való kilépés
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Átmenet: a változás azon időszaka, vagy folyamata, amikor a fiatal kikerül a
hivatalos szakellátásból azért, hogy önálló, felnőtt életet éljen. (Például: az
SOS Gyermekfalvakban az „átmenet/kilépés” kifejezést gyakorta használjuk
az SOS Gyermekfalvakból ifjúsági házba, és az ifjúsági házból egy, a teljes
önállóságot megelőző, félig önálló életprogramba való átmenetre.)

Fiatal: Az ENSZ meghatározása szerint a fiatalok (fiatal emberek) 15 és 24 év
közöttiek (ENSZ Közgyűlés 2001, 56. ülés.)

rész

3.

A FIATALOK HANGJA:
A GYERMEKVÉDELMI GONDOSKODÁSBÓL VALÓ KIKERÜLÉS
TAPASZTALATAI HORVÁTORSZÁGBAN, OLASZORSZÁGBAN,
LETTORSZÁGBAN, LITVÁNIÁBAN ÉS SPANYOLORSZÁGBAN

26

3. rész

A FIATALOK HANGJA: A GYERMEKVÉDELMI
GONDOSKODÁSBÓL VALÓ KIKERÜLÉS
TAPASZTALATAI HORVÁTORSZÁGBAN,
OLASZORSZÁGBAN, LETTORSZÁGBAN,
LITVÁNIÁBAN ÉS SPANYOLORSZÁGBAN
A Gyakorlati útmutató tartalmát nagyrészt az a felmérés teszi
ki, amit a projektben résztvevő öt országban, nevezetesen
Horvátországban, Olaszországban, Lettországban,
Litvániában és Spanyolországban végeztünk.
A felmérés részeként elkészült 68 kortárs interjú is, amit gyermekvédelmi
gondoskodásból kikerülő fiatalok készítettek egymással. Az egyes országok
Nemzeti Fiatal Szakértői Csoportjával folytatott megbeszélések alapján az
alábbi három, az interjúk során feltett fontos kérdésben állapodtunk meg:

• Mi működött jól a te esetedben a gyermekvédelmi
gondoskodásból való kikerülés során?
• Mik azok a jó gyakorlatok, amiket meg kell tartani
a gyermekvédelmi gondoskodásból való kikerülés
folyamata során, és vannak-e olyanok, amiket meg
kell változtatni?
• Milyen képességekre, tudásra és tapasztalatokra
van szüksége a gyermekvédelmi gondoskodásból
kikerülőkkel foglalkozó szakembereknek?

A felmérés tartalmazta továbbá a gyermekvédelmi gondoskodásból való
kikerülés hazai folyamatának a feltérképezését és egy kérdőívet is. Ezeket az
egyes országok elismert szakembereiből álló Országos Szakértői Csoport tagjai
töltötték ki. A kérdőív célja az volt, hogy megértsük a szakellátásból kikerülők
előtt álló legfontosabb kihívásokat, és javaslatokat tegyünk a változtatásokra.
Az eredmények azt mutatják, hogy a gyermekvédelmi gondoskodásból
kikerülők a kilépéskor különböző érzelmi állapotban vannak: az öröm
és a szabadságvágy és függetlenség iránti vágy keveredik a magány,
szorongás és – időnként – a félelem érzetével. A szakellátásból kikerülők
aggódnak a védtelenségük, a nem megfelelő támogatás, a nem megfelelő
formában nyújtott segítség, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés hiánya,
és a döntéshozatalban való nem megfelelő bevonásuk miatt. Úgy érzik,
hogy az érzelmeiket és vágyaikat nem veszik teljes mértékben figyelembe
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azok, akiknek az lenne a feladata, hogy támogassák őket a gyermekvédelmi
gondoskodásból való kikerülés egész folyamata alatt.

A felmé résből

Az eredmények egyértelműen azt mutatják, hogy javításra szorul az a
támogatás, amelyben a gyermekek és a fiatal felnőttek részesülnek a
kikerülésre való felkészítés, a szakellátásból az önálló életbe történő átmenet
és az utógondozás alatt.

Az alábbi táblázat a felmérés legfontosabb megállapításait tartalmazza.

A Horvátországban, Olaszországban, Lettországban, Litvániában és
Spanyolországban végzett felmérés megállapításainak a táblázata

Téma

Megállapítások

Gyermekvédelmi
gondoskodásban élni

A szakellátásból kikerülők szerint a bizalmon,
a tiszteleten, és a valódi gondoskodáson
alapuló kapcsolat köztük és a kikerülésükért
felelős személyek – elsősorban az
utógondozók – között rendkívül fontos.

Részvétel

A szakellátásból kikerülők szerint rendkívül
fontos számukra, hogy teljes mértékben,
és érdemben vegyenek részt az életüket
befolyásoló döntések meghozatalában.
Lehetőséget szeretnének kapni a véleményük
kifejtésére, a döntéshozatal befolyásolására,
és annak eldöntésére, hogyan akarják
megváltoztatni az életüket. Azt szeretnék, ha
lenne olyan személy, aki valóban meghallgatja
őket, akivel valódi párbeszédet tudnak folytatni.

Egyéniség

A szakellátásból kikerülők szeretnék
elismertetni, hogy mindannyian mások,
eltérőek az igényeik, a körülményeik és a
vágyaik. Olyan támogatásra van szükségük,
ami igazodik a személyes helyzetükhöz és a
saját törekvéseikhez.
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A gyermekvédelmi
gondoskodásból való
kikerülés életkora

A felmérés eredményei rámutattak arra,
hogy a gyermekvédelmi gondoskodásból való
kikerüléskor nem csak az életkort, hanem
más tényezőket is figyelembe kellene venni,
például az érettséget, a képességeket, a
körülményeket, és az egyéni motivációkat.
Ez azt jelenti, hogy a szakellátásból való
kikerülés jogszabályokban meghatározott
életkora a különböző országokban nem
minden esetben áll összhangban a kikerülő
fiatal egyéni szükségleteivel, körülményeivel,
és saját akaratával.

Felkészítés és támogatás az
átmenet és az utógondozás
során

Néhány gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülő
fiatal szerint a kikerülésre való felkészítésnek
akkor kellene elkezdődnie, amikor a gyermek
bekerül a szakellátásba, míg másik szerint
ennek legalább egy-két évvel azelőtt kellene
elkezdődnie, hogy elérik a jogszabályokban előírt
nagykorúságot. Továbbá úgy gondolják, hogy a
gyermekvédelmi gondoskodásból való kikerülés
után nyújtott támogatás időtartamát az egyéni
igényekhez kellene igazítani. Ez arra utal, hogy
a kikerülés utáni támogatásnak sokkal hosszabb
ideig kellene tartania, mint ameddig a jelenlegi
gyakorlat szerint tart.

Az átmeneti időszak

Számos résztvevő országban a szakellátásból
kikerülők számára biztosított a lehetőség,
hogy „átmeneti” szálláson lakjanak (például:
„külső férőhely”). Az ilyen tapasztalatokkal
rendelkező kikerülők legtöbbje azt mondta,
hogy ez lehetőséget biztosított számukra a
fokozatos önállóságra, és a jobb felkészülésre.
Néhányuk szerint az olyan korlátozások,
mint a takarodó, és más egyéb szabályok nem
segítik elő a felnőtté és önállóvá válásukat.

A szakellátásból való
kikerülés folyamatának
egységessége

Az eredmények azt mutatják, hogy a
gyermekvédelmi gondoskodásból való kilépés
folyamata nem egységes, hisz mind az egyes
országokon belül, mind az országok között eltérések
vannak a folyamatban. Ez azt jelenti, hogy a kilépő
fiatalok nem kapnak azonos támogatást, illetve
nincsenek azonos jogaik és jogosultságaik.

Önálló élet

A fiatalok szerint nagyon fontos, hogy el tudják
sajátítani az önálló életvitelhez szükséges
készségeket. Például, meg szeretnének tanulni
főzni és takarítani, a pénzzel bánni, és a saját
egészségüket megóvni. Szeretnének tanácsokat
kapni a jogaikról és a jogosultságaikról,
segítséget kapni a megfelelő lakáskörülmények
biztosítása terén, továbbá tájékoztatást kapni a
tanulási és munkalehetőségekkel kapcsolatban.
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Kapcsolattartás

Hangsúlyozták, hogy a szakellátásban élő
gyermekek szeretnék tartani a kapcsolatot
a családjukkal. Néhány fiatal és számos
szakember is rámutatott arra, hogy a családot
be kellene vonni a kilépési folyamatba.
Hasonlóképpen, a kikerülők szeretnének
kapcsolatban maradni a nevelőikkel is, például
a nevelőszülőkkel, a bentlakásos intézményben
dolgozókkal, és a gyermekvédelmi gondoskodás
ideje alatt szerzett barátaikkal.

Területek közötti
megközelítés

A szakellátásból kikerülő fiataloknak egy sor
olyan támogatásra és alapszolgáltatásra van
szükségük, amiket a különböző területeken
dolgozó szakemberek tudnak biztosítani. Szükség
van az egészségügy, az oktatás, a lakhatás, és a
foglalkoztatás, valamint más fontos területeken
dolgozók, továbbá az igazságügyben dolgozók
közötti együttműködésre.

Támogató környezet

A szakembereknek, a nevelőknek, és
másoknak olyan, támogató környezetre van
szükségük, amiben eleget tudnak tenni a
feladataiknak. Ebből a szempontból határozott
igény mutatkozik arra, hogy javuljanak a
jogszabályok, a szakpolitikai intézkedések,
a rendeletek, a minőséggel kapcsolatos
protokollok, előírások, és útmutatások.
Továbbá, szükség van az adatgyűjtés és
adatelemzés javítására ahhoz, hogy lehetővé
váljon a hatékonyabb és pontosabb tervezés.

Szakemberek (fiatalokkal
foglalkozó munkatársak)
képzése

A felmérés eredményei rámutattak arra,
hogy a szakellátásból kikerülő fiatalokkal
foglalkozó szakemberek esetében nagyobb
figyelmet és sokkal több erőforrást kell
szentelni a készségeik, a tudásuk, és a
képességeik fejlesztésének.

A pozitív változás
megvalósulásának
elősegítése

Aggályosnak tartják a gyermekvédelmi
gondoskodásban élő, és az onnan kikerülő
gyermekek megbélyegzettségét és hátrányos
megkülönböztetését, és hangsúlyozták
a jobb és hathatósabb érdekérvényesítés
szükségességét ezeken a területeken.

A fentiekben említett megállapítások megismerése rendkívül fontos volt a
Gyakorlati útmutató tartalma és elkészítése szempontjából, amelynek a célja a
szakellátásból kikerülők tapasztalatainak a javítása a résztvevő országokban.
A felmérés során a fiatalok beszéltek az elképzeléseikről és tapasztalataikról,
amiket a Gyakorlati útmutatóban beszéd-buborékok formájában olvashatnak.
A felméréssel kapcsolatban további tájékoztatás található a dokumentum
lilával bekeretezett részeiben.
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VEZÉRELVEK
A Gyakorlati útmutató átfogó gondolkodásmód és
megközelítés, amely négy vezérelven nyugszik.
Ezek a vezérelvek olyan, gyermek- és fiatalközpontú
megközelítés alapvetései, miszerint a szakellátásból
kikerülők különlegesen sérülékeny csoport, akiknek
önálló jogaik vannak.
A szakellátásból való kikerülés gyermek- és fiatalközpontú megközelítése
a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülőket helyezi az összes folyamat
középpontjába, és biztosítja, hogy az értük felelős személyek eleget tegyenek a
fenti jogok tiszteletben tartásával, védelmével, és beteljesítésével kapcsolatban.
Fontos, hogy azok szakemberek, akik a gyermekekért és fiatalokért dolgoznak,
érdemi módon vonják be őket az önállóságba vezető útjukat közvetlenül
befolyásoló döntéshozatali folyamatokba. A gyermekek és a fiatalok ki tudják
fejleszteni azokat a képességeket, amelyek segítségével harcolni tudnak a
jogaikért, gyakorolni tudják azokat, és fel tudják emelni a hangjukat ezeknek
a jogoknak az elismeréséért. (lsd. még a Gyermekek jogainak biztosítása, és a
Gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek és fiatalok: Ismerd fel a jogaidat!
című anyagokat az 1. 2. és 3. számú mellékletekben.)

Ez a rész egyszerre tárgyalja a négy, mindent átívelő vezérelvet, lefekteti
a mögöttük húzódó érveket és a gyakorlati hatásukat is. Ezek a vezérelvek
az egész dokumentumot átszövik, és – közvetlen, vagy közvetett módon –
felidézésre kerülnek a Gyakorlati útmutató különböző részeiben, amikor az
éppen tárgyalt témára vonatkoznak. A vezérelveket azonban minden téma, és
a gyermekvédelmi gondoskodásból való kilépés minden szakasza során szem
előtt kell tartani.
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I. ELV:
Gondoskodáson és tiszteleten alapuló,
stabil kapcsolat kiépítése
A Gyakorlati útmutató következetesen azt az
álláspontot képviseli, hogy az a mód, ahogy a
szakellátásból kikerülőket segítik és támogatják,
legalább olyan fontos, mint az, amit nyújtanak
nekik. A gondoskodás, a tisztelet, és a megbecsülés
érzése a fiatalok számára rendkívül fontos (lásd: a
Gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülők igényeinek
megértése című részt).
A kapcsolaton alapuló megközelítés rámutat arra, hogy a szakellátásból való
kikerülés megtervezését és megvalósítását nem szabad bürokratikus módon
végrehajtani, hanem ennek a szakemberek és az érintett fiatal közötti kölcsönös
bizalmon és tiszteleten kell alapulni. Hasonlóképpen, az utógondozás alatti
támogatás során is empátiára (beleértve ebbe a határvonalak esetleges
megerősítésének szükségességét), a fiatalok motiválására és a képességeikben
való megerősítésükre van szükség.
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4. rész

II. ELV:
Magas szintű részvétel megcélzása
A Gyermekjogi egyezmény, ami minden 18 év alatti
személyre vonatkozik, előírja azt a kötelezettséget, hogy
minden, a gyermeket érintő területen figyelembe kell
venni a gyermek véleményét (12. cikk). A Gyermekjogi
Egyezmény továbbá kimondja azt is, hogy a gyermekeknek
joga van ahhoz, hogy „megfelelő irányítást és útmutatást”
kapjanak az egyezményben meghatározott egyéb
jogok gyakorlása kapcsán, figyelembe véve a gyermek
„kibontakozó képességét” (5. cikk).
Mindebből az következik, hogy a fiatalok véleményét, és a folyamatban
játszott szerepüket minden esetben figyelembe kell venni a kikerülés és
az utógondozás egyéni módozatainak meghatározása során. A felmérés
eredményeivel összhangban (lásd: Részvétel, 10. rész), a Gyakorlati útmutató
is hangsúlyozza a részvétel fontosságát.

A döntéshozatal területén a „gyermekek részvételének” a
következményei sokrétűek.

Az első helyen az áll, hogy a gyermekek számára – egyénileg és csoportosan
– biztosítani kell, hogy megkapják az összes információkat ahhoz,
hogy megalapozott véleményt tudjanak kialakítani, más szóval, hogy a
„részvételük” érdemi legyen. (Valójában az ilyen tájékoztatáshoz való jog a
Gyermekjogi Egyezményben lefektetett másik jogon alapul.)

A második az, hogy ennek az információnak valósnak kell lenni a kilátásaikat,
a lehetőségeiket, és a ténylegesen elérhető támogatásokat illetően, és az
információkat érthető formában kell biztosítani.

A harmadik az, hogy a gyermek/fiatal nézeteit úgy kell képviselni, hogy
az lehetővé tegye számukra a véleményük szabad kifejtését. A véleményük
kifejtése során nem szabad őket sem kényszeríteni, sem korlátozni.

A negyedik az, hogy a gyermeket/fiatalt már a kezdetektől fogva tájékoztatni
kell arról, hogy nem feltétlenül lehet minden kérését és vágyát teljesíteni. A
gyermeket/fiatalt tájékoztatni kell a meghozott döntések okairól, függetlenül
attól, hogy azok összhangban állnak-e az általa kifejtett elképzelésekkel, vagy
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sem. A végeredménytől függetlenül így lehet megteremteni egy olyan terv
kigondolásának az alapjait, amit a fiatal segít létrehozni, és amit megért.

Éppen ezért a „részvétel” elvének való megfelelés nem egyszerű
„konzultáció”, mivel a fiatal hathatósabb bevonása, és a megvalósulás
elősegítéséért és biztosításáért felelős szakemberek elköteleződése kell hozzá.

Ha a részvétel a fentiekben bemutatott szinten valósul
meg, akkor ez nagymértékben hozzájárul a fiatal
képességeiben való megerősítéséhez, és ahhoz, hogy
kialakuljon, illetve fejlődjön a rezílienciája, amire
építeni lehet. Ezek a tényezők tudják biztosítani
a gyermekvédelmi gondoskodásból való sikeres
kikerülést, és a Gyakorlati útmutató emiatt fektet
nagy hangsúlyt erre a kérdésre. A részvételhez
cselekvésre van szükség. A részvétel nem olyan dolog,
amit a fiatalnak csinálnak. A gyakorló szakemberek
számára ez azt jelenti, hogy olyan reális, és jogszerű
folyamatokat kell találniuk, amik garantálják, hogy
mind a szakember, mind a többi felnőtt figyelembe
veszik azokat.

Végül, de nem utolsó sorban, azok a fiatalok, akik a fentiekben bemutatott
módon vesznek részt a döntéshozatalban, nagy eséllyel tudják támogatni a
szolgáltatások és támogatások jobbítását célzó erőfeszítéseket, és segíteni
tudják azoknak a fiataloknak az érdemi részvételét, akik majd a jövőben
kerülnek ki a szakellátásból.
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Section 4

III. ELV:
A gyermekek és fiatalok emberi jogainak
elősegítése és védelme
Nyilvánvaló, hogy azok az emberi jogok, amikre
minden gyermek és fiatal jogosult, egyértelműen
vonatkoznak a gyermekvédelmi gondoskodásból
kikerülőkre is. A Gyakorlati útmutató minden
megközelítésében ezeknek a jogoknak a tiszteletben
tartását és megvalósítását tükrözi, reagálva a felmérés
eredményire (lásd: Segítsük elő a változást, 13. rész).
A részvételhez való joghoz (lásd: a fenti II. vezérelvet) szorosan kapcsolódik, hogy
a döntéseket a „gyermek legfőbb érdeke” szerint kell meghozni (Gyermekjogi
Egyezmény, 3.1 cikk). Ez a kapcsolat kétirányú. Egyrészt azt jelenti, hogy a gyermek
véleményének és vágyainak fontos szerepet kell kapni annak eldöntésében, hogy
milyen tevékenységekre kerül sor a gyermek legfőbb érdekében. Másrészt azt
is jelenti, hogy a döntéshozatal – részben, vagy teljes egészében – a gyermek
véleményével és vágyaival ellentétes lehet, pontosan azért, mert a többi tényező
miatt arra a következtetésre jutottak, hogy azok követése nem szolgálná a gyermek
legfőbb érdekét. Ezt az egyensúlyt nehéz megteremteni, és ezért ismételten
alátámasztja annak a fontosságát, hogy a gyermek részére biztosítani kell az összes
releváns információt és lehetőséget, azokat meg kell vitatni vele, átlátható és
támogató módon, ahogy az a II. elvben is szerepel.
Természetesen igen kiterjedt azoknak a jogoknak a köre – nem csak a
gyermekjogoké, hanem az emberi jogoké –, amiket figyelembe kell venni.
A gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülő fiatalok esetében talán a
legidőszerűbbek ezek közül a különböző szolgáltatásokhoz, például az
egészségügy és az oktatás (Gyermekjogi Egyezmény, 24. és 28. cikkek), a
társadalombiztosításhoz (Gyermekjogi Egyezmény, 26. cikk), és a megfelelő
életszínvonalhoz, vagyis az élelemhez, a ruházathoz, és a lakhatáshoz
(Gyermekjogi Egyezmény, 27. cikk) való hozzáférés joga. Hasonlóképpen, a
kizsákmányolás minden formájától való védelem joga (Gyermekjogi Egyezmény,
32-36. cikkek) is különös figyelmet érdemel akkor, ha a szakellátásból kikerülő
fiatalok kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek. A hátrányokkal élő fiataloknak is
joga van ahhoz, hogy olyan, speciális támogatást kapjanak, ami „elősegíti az
öngondoskodásukat” és „lehetővé teszi [számukra] a közösségi életben való aktív
részvételt” (Gyermekjogi Egyezmény, 23. cikk).
Sok országban, illetve helyen szükség van arra is, hogy külön figyelmet fordítsanak
a fiatalok kultúrájának, és a kulturális identitásukkal kapcsolatos különleges
jogaiknak a tiszteletben tartására, (Gyermekjogi Egyezmény, 30. cikk), továbbá a
hátrányos megkülönböztetés elleni védelmükre (Gyermekjogi Egyezmény, 2. cikk).

Ezért a Gyakorlati útmutató holisztikus, jogokon
alapuló megközelítést alkalmaz a gyermekvédelmi
gondoskodásból kikerülők számára nyújtott
támogatások megszervezése és nyújtása terén.
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IV. ELV:
A területek közötti együttműködés szükségessége
A rengeteg megoldandó kérdés, és a holisztikus,
jogokon alapuló megközelítés megköveteli a különböző
területek részvételét, és a közöttük megvalósuló
koordinációt. Sem elviekben, sem a gyakorlatban nem
fordulhat elő, hogy az esetgazda egyedül és közvetlenül
legyen felelős a fentiekben említett területeken végzett
munkáért. Mindezt a felmérés eredményei is jól
mutatják (lásd: Területek közötti megközelítés, 8. rész).
Miközben a rendszerek és az erőforrások szétosztása országonként eltérő,
több-kevesebb függőséggel a nem-kormányzati szektorok szereplőitől,
nyilvánvaló, hogy valamilyen mechanizmusnak működnie kell ahhoz, hogy
az összes, a különböző területeken működő illetékes intézmény és szervezet
részéről biztosítva legyen a szükséges hozzájárulás.

Ezért az esetgazda egyik fontos feladata az, hogy kezdeményezze ezt a
részvételt és lehetőleg koordinálja is annak az érintett fiatalok számára
történő biztosítását. Ugyanakkor sziszifuszi feladatot és cseppet sem
hatékony működést eredményezne, ha az esetgazdának minden fiatal
esetében a nulláról kellene kezdenie. Ebből következően a hatóságok,
hivatalok felelős személyeinek tisztában kell lenni az e tekintetben rájuk
háruló feladatokkal, továbbá, hogy a koordinációt a szakellátásból való
kikerülésért felelős állami szervezetnek kell kezdeményezni és létrehozni.

A különböző szakmai szereplők által íly módon nyújtott
beavatkozás és segítség fontossága – nem beszélve
az emberi jogi kötelezettségeikből fakadó megfelelő
reagálásról – e Gyakorlati útmutató számos pontján
keresztül nyilvánvaló lesz.
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5. rész

A SZAKELLÁTÁSBÓL
KIKERÜLŐ FIATALOK
TÁMOGATÁSA: KIT KELL
BEVONNI?
Ebben a részben megnézzük, hogy kik játszhatnak szerepet
a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülő fiatalok
támogatásában.
Az „esetgazda”: Ideális esetben ez a személy egy szakképzett szociális
munkás, akinek az a feladata, hogy biztosítsa a fiatal sikeres átmenetét a
gyermekvédelmi gondoskodásból egy rendezett önálló életbe. Előfordulhat,
hogy ilyen feladatkör jelenleg nem létezik minden ország gyermekvédelmi
rendszerében, ezért ebben az esetben egy másik személyt kell hivatalosan,
vagy informálisan kinevezni erre a feladatra.

Ideális esetben az esetgazda a gyermekvédelmi szakellátás intézményben való
tartózkodás alatt már kiépítette a bizalmi kapcsolatot a rendszerből kikerülő
fiatallal, és elkíséri őt az önálló életbe vezető úton, és még azt követően is,
egészen addig, amíg erre szükség van. Ha ezt a folytonosságot nem lehet
biztosítani, szükség lenne egy olyan, hosszabb időszakra, ami alatt a gyermeket
a felkészítés során segítő esetgazda „átadja” a szakellátásból kikerülő
gyermeket támogatásáért felelős személynek.

Az esetgazda és a fiatal közötti kapcsolat minősége legalább olyan fontos,
mint a ténylegesen nyújtott szolgáltatás, támogatás. Az esetgazda egyrészt
szoros kapcsolatot alakít ki a kikerülő fiatallal, és közvetlenül együtt dolgozik
vele, másrészt kezdeményezi és összehangolja azokat a mások (egyének és
intézmények) által megvalósított beavatkozásokat és nyújtott szolgáltatásokat,
amelyeket az egyes kikerülő fiatalok igényei és helyzete alapján meg kell
tervezni és biztosítani kell. Éppen ezért az esetgazda központi szerepet játszik
a nyújtott támogatások terén, de nem várható el tőle, hogy egyedül biztosítsa
az összes támogatást. Ezt a témát a későbbiekben még részletesen tárgyalja a
Gyakorlati útmutató.

Nevelők/nevelőszülők: nevelőszülői hálózatban, gyermekotthonokban,
utógondozói otthonokban azok a szakemberek akik a gyermekvédelmi
gondoskodás alatt közvetlenül felelősek a fiatalokért, és akik nem csak
alapvető szerepet játszanak a fiatalok felkészítésében a kikerülésre, de a lehető
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legteljesebb mértékben a fiatalok rendelkezésére állnak az utógondozás ideje
alatt is. Ezzel lehetővé teszik a gyermekvédelmi gondoskodásban való élet és
az önálló élet közötti különbség áthidalását, vagyis azt, hogy a gyermekvédelmi
gondoskodásból kikerülő fiataloknak nem kell egy vonalat húzni, vagyis egy
életszakaszt lezárni, a gyermekvédelmi gondoskodásban szerzett tapasztalataik
után, hanem fenn tudják tartani a kapcsolatot azokkal a nevelőkkel, akikkel
bizalmi kapcsolatot alakítottak ki. Ez rendkívül fontos lehet annak a fiatalnak, aki
elindul a függetlenség felé vezető úton.

Speciális szolgáltatások: Szükség lehet az állami intézmények, és a nemállami szervezetek folyamatos, vagy egyszeri speciális támogatására is. A
vonatkozó területek valójában magukba foglalják a szociális szolgáltatások
minden területét, továbbá a lakhatást, az oktatást, az egészségügyet, a
foglalkoztatást, és a bírókat, ügyvédeket, valamint a kulturális szervezeteket.
A különböző szakmák összehangolt, területek közötti szerepét a Gyakorlati
útmutató a későbbiekben még tárgyalja.

Gyermekvédelmi gondoskodásban tapasztalatokkal rendelkező fiatalok:
A kortárs mentorálás nagyban hozzájárulhat a kikerülési folyamat sikeréhez.
Azok a kiválasztott, önkéntes mentorok, akiknek a szakellátásból való
kikerülése, mindent összevetve sikeres volt, különleges bizalmi kapcsolatot
tudnak kiépíteni a kikerülő fiatalokkal, és úgy tudják megválaszolni a
kérdéseiket, és tudnak reagálni az aggodalmaikra, hogy az kiegészítse a
szakmai támogatást. A szakellátásból kikerülő fiatalok esetgazdái egymás
között megbeszélik, hogy a kikerült fiatalok közül kiket kellene megkérdezni
arról, hogy vállalják-e ezt a feladatot. A kortárs mentorálás témájára a
későbbiekben még visszatérünk a Gyakorlati útmutatóban.

Család: A családtagok bevonását a gyermekvédelmi gondoskodásból való
kikerülés folyamatába minden – esetben fontolóra kell venni, kivéve, ha a
fiatal ezt egyértelműen elutasítja. Ezzel párhuzamosan a családtagok részére
is biztosítani kell az építő jellegű részvételükkel kapcsolatos tanácsadást,
különösen akkor, ha a kikerülő fiatallal való kapcsolatuk ritka, és/vagy
feszültségekkel terhes volt a fiatal gyermekvédelmi gondoskodásban töltött
évei alatt.
Fontos a családtagok részvételének elősegítése, de ezt nem szabad erőltetni:
előfordulhat, hogy igen sok időnek kell eltelnie ahhoz, hogy meg lehessen
teremteni a pozitív részvételük alapjait.

Más fontos személyek: Meg kell kérdezni a fiatalt arról, hogy vannak-e olyan
barátai, vagy bizalmi emberei, akiket valamilyen módon be szeretne vonni a
gyermekvédelmi gondoskodásból való kikerülésébe.
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6. rész

A GYERMEKVÉDELMI
GONDOSKODÁSBÓL
VALÓ KIKERÜLÉS MINT
FOLYAMAT
Ez a fejezet segítséget nyújt annak a megértésében,
hogy miért jelent a „gyermekvédelmi gondoskodásból
való kikerülés” folyamata sokkal többet, mint az a
pillanat, amikor a fiatal fizikai értelemben elhagyja
a gyermekvédelmi rendszert, és hogyan kell ezt a
folyamatot megtervezni és véghezvinni.

1. A GYERMEKVÉDELMI GONDOSKODÁS
FOLYTONOSSÁGA
A „gyermekvédelmi gondoskodásból való kikerülés” egy sor, egymással
összefüggő szakaszból áll.
•

Az első szakasz a felkészülés a kilépésre, miközben a fiatal továbbra is
a gyermekvédelmi gondoskodási intézményben él.

•

A második szakasz a teljes gyermekvédelmi gondoskodás utolsó napja
az adott intézményben, és így a „továbblépés” első napja is egyben. Ez olyan,
átmeneti időszak is lehet, ami magába foglalja, például, a félig önálló életet,
ahelyett, hogy már a kezdetektől teljesen önálló életet élne a fiatal.

•

A harmadik szakasz a gyermekvédelmi gondoskodás biztosítása az egyes
fiatalok szintjén és igényei szerint az „utógondozás” alatt, ami – ideális
esetben — addig tart, amíg a fiatal sikeresen beilleszkedik.

Valójában a szakellátásból kikerülő fiatal részére
nyújtott támogatás színvonalának és eredményének
a javítása szempontjából a legfontosabb az, hogy a
kikerülő fiatalokkal dolgozók felismerjék, hogy a
„gyermekvédelmi gondoskodásból való kikerülés” nem
egy esemény, hanem egy folyamat.
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„Először is, a függetlenség elnyerését
olyan folyamatnak kellene tekinteni,
amiben látható a dolgok kimenetele. És
hogy az illetők készen állnak-e? És ha nem
állnak készen, kellene, hogy legyen valaki
mellettük, hogy ne csak botladozzanak, és
végül elbukjanak.”

Fontos szem előtt tartani az alábbiakat is:
•

Az olyan rendszerekben, ahol lehetőség van a rugalmasságra a
tényleges kikerülés időpontjának megválasztásában, a fiatalok
számára lehetővé kellene tenni, hogy ők válasszák meg a gyermekvédelmi
gondoskodásból való kikerülés számukra legmegfelelőbb időpontját.

•

A fiataloknak sok időre van szükségük a felkészülésre, és a
folyamatot, beszélgetések formájában, már a fiatal gyermekvédelmi
gondoskodásba kerülésekor el kellene kezdeni. Tudjuk azonban azt is,
hogy ez nem minden esetben kivitelezhető, illetve kívánatos, és egyes
esetekben jobb, ha az ilyen beszélgetéseket későbbre halasztjuk.

•

Fontos, hogy a kikerülést gondosan és időben megtervezzük, azért,
hogy szükség esetén meg lehessen találni az erőforrásokat, és meg
lehessen tenni a szükséges lépéseket ahhoz, hogy megfelelhessünk a
fiatal igényeinek és körülményeinek továbbá szét lehessen osztani a
feladatokat, és együtt lehessen működni a többi, fontos intézménnyel.
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6. rész

2. A FELELŐSSÉG MEGOSZTÁSA
A FOLYAMAT SORÁN
A szakellátásból történő kilépésre nem szabad olyan pillanatként tekinteni,
amikor az összes felelősséget egyszerűen átadja szakemberek egyik csoportja
egy másiknak. A gyermekvédelmi gondoskodásból való kikerülés a valóságban
egy sor, különböző felek által együttesen megvalósított cselekvések sorozata,
ami a kilépés előtt, alatt és után a támogatás folytonosságát eredményezi.
Az egyik módja annak, ahogy biztosítani lehet a zökkenőmentes kilépést, és ily
módon a lehető legsimábbá lehet tenni a fiatalok átmenetét a gyermekvédelmi
gondoskodásból az önálló életbe az, ha a különböző területek szakemberei
együttműködnek egymással azért, hogy áthidalják a gyermekvédelmi
gondoskodás és az utógondozás, illetve a gyermekvédelmi gondoskodás
utáni időszak közötti szakadékot.
Amint az alábbi ábra is mutatja, összehangolásra, és egymástól kölcsönösen
függő szerepekre, feladatokra van szükség azok között, akik a még a
gyermekvédelmi gondoskodásban – és/vagy, ha ez volt a választott megoldás,
átmeneti elhelyezésben – élő fiatalok gondozásáért és támogatásáért felelősek,
és akik az utógondozás alatt lesznek értük felelősek.

Esetgazda a gyermekvédelmi gondoskodás intézményeiben

Esetgazda (és más szakemberek), akik
felelősek a kilépő fiatalért, miután
kikerült a gyermekvédelmi ellátásból

Gyermekvédelmi
gondoskodás
intézménye

Átmenet

(félig önálló
lakhatási
intézményben
való elhelyezés)

önálló élet
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Ennek eléréséhez azonban újra kellene gondolni azoknak a szakembereknek,
és más szereplőknek a jelenlegi feladatait és szerepköreit az egyes
országokban, akik részt vesznek a gyermekvédelmi gondoskodás
intézményeiben élő fiatalok ellátásában az intézményi rendszerből való
kikerülésük előtt és után, és feltétlenül szükség van a közöttük megvalósuló
együttműködésre is.
Ismét hangsúlyozzuk azt, hogy a fokozatos átmenet biztosítása
szempontjából a jó gyakorlat alfája és ómegája a hosszabb ideig nyújtott
támogatás. Például, fontos szem előtt tartani, hogy amikor egy fiatal kikerül a
lakhatást biztosító szakellátásból, akkor:

Egy nagyon beszabályozott környezetet hagynak ott.
Meg kell tanulniuk bánni a nagyobb felelősséggel és a
szabadság egy nagyobb fokával. Előfordul, hogy erre még
nincsenek felkészülve, amikor elhagyják a rendszert.

rész

7.

A KILÉPŐK
IGÉNYEINEK
MEGÉRTÉSE
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A KILÉPŐK IGÉNYEINEK
MEGÉRTÉSE
Ebben a részben megvizsgáljuk a szakellátásból kikerülő
fiatalok komplex igényeit, és azokat az alapvető kihívásokat,
amikkel a kilépő fiataloknak – nagy valószínűséggel — meg
kell birkózni, és amiket, éppen ezért figyelembe kell venni
akkor, amikor felkészítjük és elkísérjük őket az önállóságba
vezető úton. Ebben a részben elsősorban a szakellátásból
kikerülő fiatalok nehézségeire fókuszálunk. Ugyanakkor
tisztában vagyunk azzal is, hogy néhány kikerülő fiatalnak,
a gyermekvédelmi gondoskodási intézményben eltöltött
évei előtt vagy alatt kapott pozitív dolgok hatására,
sikerült rendkívül konstruktív készségeket és képességeket
kifejleszteni, és ők bizakodással, pozitívan és felkészülten
tekintenek a kikerülésre és a felnőtté válásra. Éppen ezért
rendkívül fontos, hogy az esetgazdák odafigyeljenek az
egyes, kikerülő fiatalok egyéni és különleges igényeire, és
ezekhez igazítsák a támogatásukat.

A SZAKELLÁTÁSBÓL KIKERÜLŐ FIATALOK
ELŐTT ÁLLÓ KIHÍVÁSOK FELISMERÉSE
Miközben támogatást nyújtunk a kikerülő fiataloknak a kilépési folyamat
során, fontos felismerni a felnőtté válás összetett jellegét is. A gyermekvédelmi
gondoskodásban élő fiataloknak, a gyermekkori élményeik, tapasztalataik miatt,
minden valószínűség szerint más gondokkal is meg kell küzdeni. Mindez komoly
hatást gyakorolhat arra, hogy a fiatal hogyan vesz részt a kikerülési folyamatban, és
befolyással lehet a küzdőképességükre is, amikor már önálló életet élnek. Ebben a
részben olyan témákkal foglalkozunk, amik különleges figyelmet érdemelnek:

A. A szakellátásból való kikerülés érzelmi dinamikájának
a megértése
B. Az állandóság biztosítása a változás során
C. A kapcsolaton alapuló gyakorlat fontossága
D. A rezliencia kiépítése
E. A sokrétű igények kielégítése
F. Rugalmas megközelítés
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Cselekvési pontok
Vegyék fontolóra az alábbiakat:
• A felnőtté válás fejlődési szakaszai általában zavarosak és konfliktusokkal
terhesek a fiatalok számára
• A fiataloknak szükségük van olyan lehetőségekre, amikben
“kipróbálhatják” az új tapasztalatokat, és amikben értelmet nyerhet a
kialakulófélben levő felnőttségük
• Próbáljanak meg egyensúlyt teremteni a biztonságérzet, a korlátok
felállítása és a kihívások megteremtése között

Ha őszinte akarok lenni, a nevelőknek
volt a legnagyobb hatásuk az életemre.
Még a kilépésem után is tartottuk a
kapcsolatot, továbbra is támogattak
valamilyen módon. Ezért egy ponton
elkezdtem hinni magamban, elhittem,
hogy fontos vagyok. Ez nagyon segített
abban, hogy tovább tudjak menni,
képes legyek fejlődni és legyen céljaim.

Meg kell érteniük, hogy
mi is emberek vagyunk.
Sokkal nagyobb
megértésre vágyunk.
És sokkal több valódi
beszélgetésre.
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„Nagy a különbség a
„meghallgatás” és az
„odafigyelés” között;
amikor beszélsz, akkor
kell valaki, aki odafigyel
rád, mert érdekled, és
nem azért, mert mindent
rá kell vezetnie egy
papírra, amit végül
valaki elolvas.”

A felmérésből

„A gyermekvédelmi szakembereknek
szívvel-lélekkel kell végezni a
munkájukat, és ha szükséges, 8
óránál többet kell dolgozniuk.
Például, ha egy gyermeknek gondjai
vannak, vele kell maradniuk, és meg
kell őt hallgatniuk, még akkor is, ha
már lejárt a munkaidejük. Tudom,
hogy ez nagy feladat nekik, de a mi
életünkkel dolgoznak.”

A szakellátásból kikerülők
• tisztában vannak azzal, hogy nem rendelkeznek ugyanazzal az érzelmi
és támogatói hálózattal, mint a vérszerinti családjukban élő gyermekek,
• olyan kapcsolatot szeretnének kiépíteni az esetgazdájukkal, ami
hasonlít egy támogató szülővel fennálló kapcsolathoz
• keresik az érzelmi kötődés lehetőségét azokkal, akiknek a feladata
a róluk való gyermekvédelmi gondoskodás, és akik meghozzák a
döntéseket az életükről
• folytonosságra vágynak, különösen azokkal, akikkel szoros kapcsolatot
építettek ki a kilépés folyamata előtt és alatt
• nem azt akarják, hogy beszéljenek velük – arra vágynak, hogy legyen valaki,
aki meghallgatja őket, és akivel valódi párbeszédet tudnak folytatni
• fontosnak tartják a titoktartást – szeretnének biztosak lenni abban,
hogy bízhatnak abban az emberben, akivel megosztják az érzéseiket
és elképzeléseiket
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A. A GONDOSKODÁSBÓL VALÓ KIKERÜLÉS
ÉRZELMI DINAMIKÁJA
Amint már korábban is hangsúlyoztuk, a Gyakorlati útmutató következetesen
azt az álláspontot képviseli, hogy a szakellátásból kikerülők részére
biztosított útmutatás és támogatás mikéntje, módja pont annyira fontos, mint
maga a támogatás minősége.

Ezért érdemes megfontolni, hogyan tudja hasznosítani a kapcsolaton alapuló
gyakorlatot, ami az alábbiakat teszi lehetővé:
• A szakellátásból kikerülő fiatalnak állandóan éreznie kell, hogy értékelik,
és gondoskodnak róla
• Az esetgazda, az összes szakember és a fiatal között legyen meg a
kölcsönös bizalom és tisztelet
• A szakellátásból kikerülő fiatalokkal foglalkozó szakemberek között
legyen kölcsönös bizalom és tisztelet

Cselekvési pontok:
Ahhoz, hogy jobban megértsék a családi otthonból a független életbe és a
felnőttkorba való átmenet érzelmi dinamikáját, vegyék fontolóra az alábbi
kérdések kapcsán felmerülő gondolataikat, és a kérdésekre adott válaszaikat:
• Hány éves korban „ment el otthonról”?
• Milyen érzés volt, hogy érezte magát?
• Mi segítette?
• Mi akadályozta?
• Volt választása?
• Véleménye szerint készen állt erre?
• Miben különbözik a szakellátásból kikerülők által megtett út az emberek
többsége által megtett úttól?

Érdemes ezt a feladatot a saját munkahelyén, vagy más intézményekben
dolgozókkal együtt elvégezni.
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B. A STABILITÁS BIZTOSÍTÁSA A
VÁLTOZÁS SORÁN
A felmérésből

A szakellátásból kilépő fiatalok szerint nagyon fontos, hogy a kilépés után
tarthassák a kapcsolatot a nevelőikkel, vagy a nevelőszülőkkel, és a bentlakásos
intézményekben dolgozókkal. A családtagokkal való kapcsolattartásnak
is fontos szerepe van, de ez esetben figyelembe kell venni a kilépő fiatal
kívánságát és azt, hogy a családi kapcsolat a kikerülő fiatal legfőbb érdekét
szolgálja-e. A szakellátásból kikerülők fent szeretnék tartani azokat a baráti
kapcsolatokat is, amelyekre gondoskodásba kerülés előtt és alatt tettek szert,
és szeretnének lehetőséget kapni arra is, hogy a kikerülés után új kapcsolatokat
építsenek ki. Köztudott, hogy a barátok, és más kortársak értékes támogatást
nyújthatnak a rendszerből kikerült fiataloknak.

A gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek és fiatalok – a többi
gyermekhez hasonlóan — mindenekelőtt állandóságra, támogatásra és
biztonságra vágynak, és ehhez joguk van. A szakellátásból való kikerülés
számtalan fontos változással jár, és nagy a valószínűsége annak, hogy a
fiatalok nem érzik a fenti követelmények teljesülését a folyamat során.
Ezért nagyon fontos, hogy amikor az életútterven dolgoznak, próbálják
megteremteni azokat a feltételeket, és azt a tudást, amik segítik a fiatalt
abban, hogy megtapasztalja az „állandóságot” a folytonosság által.

Ismét hangsúlyozni kell annak a fontosságát, hogy támogatni és fejleszteni kell az
alábbiakat:
• közösségi hálózatok
• folyamatos elkötelezettség aziránt, hogy lehetővé tegyük a fiatalok számára
a már meglévő családi, baráti, és más fontos kapcsolatainak a megőrzését, és
javítását (beleértve a korábbi lakóhelyeivel fenntartott kapcsolatot is)
• a korábbi lakhelyéül szolgáló intézmény nevelőivel, dolgozóival, és az ottani
kortársakkal való pozitív kapcsolat fenntartása

Mivel az esetek többségében ezek a barátságok feszültséggel és szorongással
teli időszakban születnek – amikor egy gyermek, vagy fiatal bekerül a
gyermekvédelmi gondoskodásba, vagy a kilépésre készül – nem csak arra
képesek, hogy összetartsák a dolgokat akkor, amikor a fiatal az életének
egy új, kihívásokkal teli szakaszába lép9, hanem értékes alapul szolgálnak a
továbbfejlődésre is akkor, ha már állandósult a helyzetük.
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Az életútterv készítése során gyakorta megfeledkeznek a családi
kapcsolatokról, vagy nem veszik azokat kellő súllyal figyelembe, és ezért
a fiatal sérülékennyé válik akkor, amikor újra szembekerül egy korábbi
traumával és elutasítással. Ezért azok számára, akik a gyermekvédelmi
gondoskodásból kikerülő fiatalokkal dolgoznak, és segítik a fejlődésüket, és az
életúttervek megvalósítását, ennek is egy fontosnak szempontnak kell lenni 10.

A kikerülésre történő felkészítés során a fiatalok
gyakorta újragondolják a családi kapcsolataikat,
és fontolóra veszik, hogy vajon jó ötlet lenne-e újra
felvenni velük a kapcsolatot. Néhányuk számára ez
valós és pozitív lehetőség, mások esetében viszont
fájdalmas dolgokat idéz fel a korábbi életük során
elszenvedett trauma és elutasítás miatt. Fontos, hogy a
gyermekvédelmi gondoskodásukért felelős személyek
tudatosan figyeljenek ezekre a lehetőségekre, és az
életútterv kidolgozása, és megvalósítása során ezt
mindenképpen vegyék figyelembe.

C. A KAPCSOLATON ALAPULÓ GYAKORLAT
ELŐTÉRBE HELYEZÉSE
Esetgazdaként, vagy olyan személyként, aki a kilépők támogatásáért felelős,
fontos előtérbe helyezni a kapcsolaton alapuló gyakorlatot, aminek az
építőkövei az alábbiak:
• megértés
• empátia
• tisztelet
• kitartás

Mindezt – egyebek mellett – az alábbi módokon lehet megvalósítani:
• Úgy kell viselkedni, hogy az egyértelműen mutassa a fiatalok iránti
tiszteletet, a gondolataik és aggályaik megértését és figyelembe vételét,
továbbá fontos, hogy az adott fiatal által meghatározott ütem szerint
foglalkozzanak a reményeivel és törekvéseivel
• Meg kell érteni, és el kell fogadni a korábbi trauma és stressz által okozott
frusztrációjukat és fájdalmukat
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• A gyermekvédelmi gondoskodás ideje alatt és azt követően is segíteni
kell a fiatalokat a korábbi nevelőikkel és a szakemberekkel való pozitív
kapcsolatok és kötődések ápolásában
• Bátorítani kell a nevelőket és a fiatalokat arra, hogy maradjanak
egymással kapcsolatban, például rendszeres vacsorameghívások,
társadalmi eseményeken és ünnepségeken való részvétel formájában, ami,
szükség esetén, a támogatás kiegészítése lehet
• Minimalizálni kell a személyzet cseréjét, és el kell érni, hogy a
gyermekeket, illetve a fiatalokat támogató dolgozók személye – lehetőleg
– változatlan maradjon
• Biztosítani kell, hogy a szolgáltatások ne az életkorhoz, hanem az egyéni
igényekhez igazodjanak
• Küzdeni kell azért, hogy legyen elegendő személyzet és erőforrás ezeknek
a fontos feladatoknak az ellátásához

D. A REZÍLIENCIA KIFEJLESZTÉSE
A rezíliencia az egyén azon képessége, amelynek segítségével sikeresen szembe
tud nézni és meg tud birkózni a nehéz, illetve konflikusokkal teli helyzetekkel.
A gyermekek és a fiatalok rezílienciájának mértéke nagyon eltérő. Bár az
élettapasztalatok nagyban befolyásolják a rezíliencia mértékét, a mögöttes
képességeket, készségeket minden életkorban lehet fejleszteni. Ebben a részben
megnézzük, hogy miért kell a rezíliencia fejlesztését központi feladatnak tartani a
kilépési folyamatban résztvevőknek, és hogy lehet ezt a képességet erősíteni.
Miért fontos a rezíliencia?
Minden embernek szüksége van rezílienciára ahhoz, hogy szembe tudjon
nézni az élete során előforduló nehézségekkel és kihívásokkal. A rezíliencia
segít az alábbiakban:
• leküzdeni a viszontagságokat
• magunk mögött hagyni a hányattatásokat
• előre menni egy pozitív jövő felé
A rezíliencia kifejlesztése különösen fontos a gyermekvédelmi
gondoskodásban élő, és az abból kikerülő fiatalok számára, mert:
• gyakori, hogy különösen fájdalmas és nehéz eseményekkel és
helyzetekkel kell megbirkózniuk
• előfordulhat, hogy azt a lakóhelyet, ahol felnőttek, hamarabb kell
elhagyniuk, mint a kortársaik legtöbbjének
• a többi fiatalhoz képes kevesebb támogatást kapnak a családjuktól
• a szakellátásban eltöltött idő miatt esetleg hátrányosan
megkülönböztetik és megbélyegzik őket
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Mit lehet tenni, ha nem megfelelő a rezíliencia
A rezílienciát, bizonyos mértékig, lehet tanulni és tanítani.
A rezíliencia összetett interakció a gyermek külső és belső világának
különböző elemei között. A gyermekvédelmi gondoskodást megtapasztalt
gyermekek és fiatalok részére nyújtott támogatás akkor jár a legjobb
eredménnyel, ha a rezílienciát a külső és belső tényezők terén egyaránt
segítjük. Mit jelent mindez?

Külső tényezők
A gyenge ellenálló képesség, vagyis a rezíliencia hiánya több, egymástól
eltérő külső tényezőből áll. Ezek közül az alábbiakat érdemes megemlíteni:
• szegénység, elhanyagoltság
• hirtelen kikerülés a családból
• több intézményben történő elhelyezés
• rendszertelen iskolába járás a gyakori költözések miatt
• a személyzet/a nevelők változása
• a feldolgozatlan gyermekkori trauma hatásai

Habár megmásítani nehéz, csökkenteni, bizonyos
mértékig és általában mégis lehet ezeknek a hosszú
távú kihatásait. Az esetek többségében az olyan bizalmi
kapcsolat kiépítése, ami segít a fiatalnak abban, hogy
meg tudja beszélni és érteni a szakellátásba kerülésének,
és a rendszerben szerzett tapasztalatainak az okait,
nagymértékben hozzájárul az rezílienciájuk fejlődéséhez.
Ahhoz, hogy megfelelően lehessen kezelni egy gyermekben, illetve egy
fiatalban kialakult aggodalmakat, dühöt és elutasítást, azoknak, akik nem
lettek kifejezetten felkészítve az ilyen reakciók kezelésére, mindenképpen a
szakértő kollégák segítségét kell kérni.

Belső okok
Az alacsony rezíliencia belső okait általában sokkal könnyebb megváltoztatni.
Azok a gyermekek és fiatalok, akiknek sok nehézsége volt az életük kezdetén,
gyakran negatív gondolatokat táplálnak saját magukkal, a képességeikkel, és a
jövőjükkel kapcsolatban, ami aláássa a rezílienciára való képességüket.
Ahhoz, hogy megfelelően lehessen ezekkel az aggodalmakkal foglalkozni,
a szakellátásban élő, és az onnan kikerülő gyermekekkel és fiatalokkal
foglalkozóknak a gyermekvédelmi gondoskodás ideje alatt, és a kikerülés
folyamata során különös figyelmet kell szentelni a fentiekben említett

58

7. rész
negatív érzések elemzésére és megszüntetésére. Célként kell kitűzni a fiatal
önértékelésének a kifejlesztését és növelését, hogy fokozatosan egyre
több magabiztosságra tegyen szert, és bízzon, higgyen abban, hogy ő
maga alakítja a saját jövőjét. Fontos az is, hogy a gyermekeket és a fiatalokat
segítsük a többiekkel létesítendő, erős kapcsolatok kiépítésében, és abban, hogy
nehéz időszakokban bátran fordulhassanak ezekhez az emberekhez.
Az egyéb olyan tevékenységek, amik segítik a fiatalokat abban, hogy
megbirkózzanak a rezíliencia hiányával, és meg tudják változtatni azt, a napi
élet részét képezhetik. Például: Fontos lehet, ha biztosítjuk a fiatalok számára,
és elfogadtatjuk velük, hogy nagyobb felelősséget vállaljanak az életük
különböző területein, beleértve az alábbiakat:
• ruházkodás
• szórakozás
• lefekvés
• pénzköltés
• kockázatvállalás
• a saját problémáik megoldása fokozatosan saját maguk által
A gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülők számára hasznos az is, ha – közeledve a
kikerülés időpontjához – az elhelyezésükben meghatározott korlátozások némelyikét
kicsit enyhítik. Ha lehetséges, rugalmasabbnak kell lenni az olyan területeken, mint a
többiekkel való kapcsolattartás vagy a közösségi média használata, mert ezek jelzik,
hogy a kikerülő fiatal egyre érettebbé válik, és segítenek felkészíteni őt a nagyobb
szabadsággal járó önálló élet küszöbön álló valóságára.

Cselekvési pontok
Gondolkozzanak el az alábbiakon:
• Hogyan tudja elősegíteni a fiatalok egyéni fejlődési igényeinek
a kielégítését olyan támogatókörnyezet létrehozásával, amiben
lehetőségeik legyenek az alábbiak kifejlesztésére:
• autonómia
• döntéshozatal
• a felmért kockázatok kezelési módozatai
• felelősségvállalás
• a problémás helyzetekkel való egészséges megbirkózás
• Hogyan teremti meg lehetőségét ahhoz, hogy a fiatalok életkoruknak
megfelelő tudásra, készségekre és önbizalomra tegyenek szert?
• Mindez milyen kérdéseket vet fel a munkatársak számára, és véleménye
szerint milyen támogatásra van szükségük ahhoz, hogy ezt a gyakorlatba
is át tudják ültetni?

A gondoskodásból való kilépés

59

E. A FIATALOK ÖSSZETETT IGÉNYEINEK
KIELÉGÍTÉSE
Fontos, hogy figyelembe vegyék a fiatalok karakterét, jellemzőit, akikkel
együtt dolgoznak, és felismerjék, hogy egymásnak ellentmondó üzeneteket
kaphatnak és adhatnak. Például: A fiatalok esetében gyakori, hogy
úgynevezett „túlélő” mentalitást11 alakítanak ki, és azt mondják, hogy a lehető
leghamarabb ki akarnak kerülni a gyermekvédelmi gondoskodásból, hogy ne
legyenek megbélyegezve a szakellátás miatt 12.
Stein13 három olyan kategóriát, vagy „identitást” határoz meg, amelyeket a
szakellátásból kilépők a függetlenség felé vezető úton magukra ölthetnek:
1. azok, akik sikeresen tovább haladnak
2. azok, akiket ő túlélőknek nevez
3. azok, akiket küzdőkként kategorizál
Az alábbi ábra a fenti három identitásnak a különböző jellemzőit mutatja be
(átvéve: Stein, 2012).

A továbbhaladók
•

Stabil lelki alkat

•

Kötődésre való képesség

•

Értelmesen hasznosították a
családi kapcsolatokat

•

Túlélők

Küzdők

•

Több bizonytalanságot és
elszakadást éltek meg

•

A leghátrányosabb
helyzetben levők

•

Korábban kikerültek
a gyermekvédelmi
gondoskodásból

•

A legrombolóbb családi
élmények a szakellátásba
kerülés előtt

Tanulmányi sikerek

•

Tanulmányi kudarcok

Tervezett és fokozatos
átmenet

•

Feldolgozatlan gyermekkori
trauma

•

•

Hozzáférés a folyamatos
támogatáshoz

Összeomlás a
nevelőszülőknél való
elhelyezés során, vagy
a gyermekotthon gyors
elhagyása

•

•

Gyakori gondozási hely
váltás

Rugalmasság

•

•

Kapcsolati & támogató
hálózatok

Gondok a személyes & szakmai
kapcsolatokban

•

•

Az elhelyezés kudarcát
követően korábban
kikerülnek a szakellátásból

•

•

•

„Gyermekvédelmi
gondoskodás utáni”
identitás kifejlesztése

A gyermekvédelmi
gondoskodást követő
bizonytalanság, beleértve
a hajléktalanságot,
munkanélküliséget

Konflikusos családi
kapcsolatok

•

Magány, elszigeteltség –
rosszabb mentális egészség

•

Túlélő mentalitás –
„keménység”

•

•

Ellentmondó vélemények saját
magukról

Komplex igények
– hajléktalanság és
munkanélküliség

Stein, 2012
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7. rész
A tovább haladók kevesebb mélypontot és bizonytalanságot éltek át a
szakellátásban töltött idejük alatt, képesek a lelki megbékélésre a családjukkal,
ami hozzásegíti őket a tovább lépéshez, és annak is, hogy bizonyos mértékben
sikeresek voltak a tanulás terén.
A túlélők, általában, hirtelen és fiatalabb korban hagyják el a gyermekvédelmi
gondoskodást. Az ebbe a csoportba tartozók számára a rossz iskolai
eredmények, az átmenetiség, és a rendszertelen, rosszul fizetett munkák, stb.
elentik azokat a kihívásokat, amikkel szembe kell nézniük.14 A túlélők között
sok olyan fiatal van, akik nehezen tudják elfogadni a tervezés és a kilépés
során nyújtott támogatást. Az is előfordulhat, hogy ezt a segítséget teljesen
elutasítják, vagy következetlenek abban, hogy mit akarnak, és mire van
szükségük, vagy más formában mutatnak ellenállást.
A küzdők azok, akik a leghátrányosabb helyzetben vannak, a kikerülésük után
súlyos bizonytalansággal és sok negatív következménnyel kell megküzdeniük.
Az olyan élmények, mint a gyermekkori trauma, vagy a rossz családi
kapcsolatok hozzájárulhatnak ehhez. Ebben a csoportban több a hajléktalan, és
a rossz mentális állapotú személy.
Ráadásul a gyermekkori traumát átélt fiatalok érzelmi fejlettsége gyakran
nem áll összhangban az életkorukkal.15 Előfordulhat, hogy egy 18 éves fiatal
úgy viselkedik, mint egy 12-14 éves. Lehetséges, hogy a fiatalok félnek a
jövőtől, vagy dühösek azok miatt a dolgok miatt, amiket újabb elutasításként
élnek meg, és ez megmutatkozik a másokkal való viselkedésükben és
kommunikációjukban.

Ugyanakkor azonban a fenti identitások, illetve
kategóriák nem „szilárdak”, és a fiatalok, a belső
(személyes) és a külső (szociális) tényezőktől függően
átkerülhetnek egyik kategóriából a másikba.
Érdemes megjegyezni, hogy a korai trauma és a káros
gyermekkori élmények ellenére sok kikerülő fiatal
le tudja küzdeni ezeket, és pozitív eredményeket tud
felmutatni. Fontos, hogy a szakellátásból kikerülő
fiataloknak legyenek törekvéseik, és kulcsfontosságú az
is, hogy segítsük őket a rezílienciájuk és az önbizalmuk
növelésében. Ahhoz azonban, hogy a további akadályokat
és nehézségeket le tudják küzdeni, általában folyamatos
gyakorlati és érzelmi támogatásra van szükségük.
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Nagyon fontos, hogy a gyermekvédelmi szakemberek meg tudjanak birkózni
a kihívásokat jelentő viselkedéssel, és hogy az ilyen viselkedés miatt ne
adják fel.

Cselekvési pontok
A fiatallal együtt elkészített életútterv elkészülésekor valami hasonlót kell
mondani az alábbiakhoz:
• „Úgy tűnik, hogy ma nem haladtunk előre túl sokat, ezért most
megállunk, és megállapodunk egy másik időpontban, amikor majd megint
beszélgetünk.”
VAGY
• „Holnap/a jövő héten visszajövök, és megpróbálok másképpen segíteni.
Talán te is elgondolkodhatnál azon, hogy neked mi lenne hasznos.”

Nyilvánvaló, hogy nincs egyetlen olyan helyes, kőbe vésett módszer, ami
minden fiatalnak és dolgozónak megfelel, de az alapelv az, hogy ki kell
mutatni, hogy megértjük és elfogadjuk a fiatal érzéseit és csalódottságát.

Cselekvési pont
Gondolkozzanak el Stein kategóriáiról, és arról, hogyan vonatkoznak ezek
arra a fiatalra, akivel éppen együtt dolgoznak.
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7. rész

F. RUGALMAS MEGKÖZELÍTÉS

„Mindenki másképpen
reagál; mindenki saját
maga teremti meg a
függetlenségét.”

A legtöbb fiatal számára a felnőtté válás és a függetlenség felé vezető
út kitérőkkel, elhibázott kezdetekkel, és leküzdendő akadályokkal
terhes. Ráadásul, a kikerülő fiataloknak folyamatosan meg kell küzdeni
a szakellátásban élés miatti megbélyegzettséggel, a gyenge támogatási
hálózatokkal, és az anyagi és szociális tőke hiányával.

Ezért nagyon fontosak az alábbiak:
• Ne várjuk el, hogy a fiatal útja kövesse az előre kidolgozott, bürokratikus
tervet: az életek és a tervek általában nem követnek egy tiszta,
lineáris vonalat
• Ne feledjük, hogy a „sikerhez” vezető út nagyon ritkán egyenes, illetve
akadályoktól és kitérőktől mentes
• Legyünk tisztában azzal, hogy a fiatalok számára nyújtott
támogatásoknak és szolgáltatásoknak illeszkedniük kell a változó
körülményekhez és igényekhez

Az alábbi ábra segít annak felidézésében, hogy a mi utunk a „felnőtté
válás” és a „siker” felé sem volt egyenes – az út során általában
akadályokkal kellett megküzdenünk. Azt is emlékezetünkbe idézi, hogy
a bürokratikus folyamatoknak és eljárásoknak számításba kell venni az
emberi tényezőt.
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Az egymásrautaltság és
a felnőtté válás irányába
vezető utak csak ritkán
egyenesek...

Fontos, hogy a támogatás
rugalmas legyen, és a
fiatalok igényire reagáljon...

SIKER ... ?

SIKER ... !

Ahogy szerintünk kinéz

Ahogy a valóságban kinéz

rész

8.

ÉLETÚTTERVEK
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FOLYAMAT
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8. rész

ÉLETÚTTERVEK ÉS A
TERVEZÉSI FOLYAMAT
Ez a rész elmagyarázza, hogy kell alkalmazni a
kikerülő fiatalok esetében az életútterven alapuló
megközelítést. Olyan ötleteket és elképzeléseket is
tartalmaz, amelyeket a kilépő fiatallal együtt készülő
életútterv kidolgozása során érdemes kiaknázni.
A kilépésre vonatkozó életútterv egy olyan folyamat megvalósítása, ami
magába foglalja a fiatal igényeinek kielégítéséhez, a körülményeinek és
az óhajainak a figyelembe vételéhez szükséges valamennyi szempontot
és tevékenységet az önálló élet megkezdésének — a megtervezése és
megvalósítása során. (Átvéve: Életútterv kézikönyv és anyagok az életúttervhez
— Pathways Handbook and Pathways Materials, skót vezető, 2004.)

Az életútterven alapuló megközelítés alkalmazása a kilépési folyamat
megtervezése során az alábbi területeken nyújt segítséget:
• Biztosítjuk, hogy a fiatal gyermekvédelmi gondoskodás alatti és utáni
élményei, tapasztalatai egy folyamatos utat képeznek
• Érdemi partnerségi kapcsolat jön létre az egyes fiatalokkal, amiben a
véleményük, a saját irányeik, véleményük, központi szerepet játszanak a
rájuk vonatkozó jövőbeni terv elkészítésében
• Együttműködünk a szakellátásból kikerülővel, figyelembe vesszük a
számukra fontos kérdéseset, mivel együtt készítjük el gondoskodásból az
önálló életbe vezető életúttervet

Mielőtt még tovább mennénk, először idézzük fel, hogy mit is hangsúlyoz a
Gyakorlati útmutató:
• A kikerülés folyamatát az egyes fiatalok egyéni körülményeihez,
jellemvonásához, igényeihez, és óhajaihoz kell igazítani, hogy
segíteni tudjuk őket annak az érzésnek a kifejlesztésében, hogy készen
állnak a továbblépésre
• A fiatalokat támogatni kell a kilépés számukra legmegfelelőbb
időpontjának a megválasztásában
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• A kilépés egyéni és lehetőleg rugalmas megtervezését és megvalósítását
kellő időben el kell kezdeni, a gyermekvédelmi gondoskodásból
kikerülő fiatal érdemi és teljes bevonásával

1. BEVEZETÉS AZ ÉLETÚTTERVEKBE
A felmé résből

A kikerülésre történő felkészítésnek része a jóváhagyott “Útmutatás a
bentlakásos gondoskodáshoz” című anyagnak, ami egy adott ország összes
földrajzi és adminisztratív egységére vonatkozik, beleértve azt a kitételt,
hogy a szakellátásból való kilépésre történő felkészítésnek azon a napon kell
elkezdődnie, amikor a gyermek bekerül a gyermekvédelmi gondoskodásba.
Jogszabályi kötelezettséggé kell tenni, hogy a szakellátásból kikerülő fiatalok
mindegyike számára készüljön Kilépési terv.

Életútterv
• Olyan eszköz, aminek segítségével meghatározható, megtervezhető
és nyomonkövethető az összes olyan tevékenység és erőforrás, amire a
kikerülő fiatalnak szüksége van. Fontos, hogy az életútterv teljes mértékben
figyelembe vegye a szakellátásból kilépők egyéni körülményeit, valamint az
erősségeiket, az igényeiket, a céljaikat és a törekvéseiket. Fontos, hogy az
életútterv egyedi és az egyes kilépőre szabott legyen.
• Meghatározza azokat a sajátos tevékenységeket, amiket el kell
végezni ahhoz, hogy a kilépők igényeit, a körülményeik, a szükségleteik, a
céljaik és a vágyaik figyelembevétele alapján pontosan ki lehessen elégíteni,
az ehhez szükséges, elvégzendő feladatokat ki lehessen osztani, és meg
lehessen határozni az ezek elvégzéséhez szükséges „ideális” időigényt. A
tervnek, közbülső célokat is meg kell határoznia, amiket módosítani lehet
abban az esetben, ha nehézségek merülnek fel, vagy változnak a körülmények.
• A fiatallal együtt kell elkészíteni. A tervnek holisztikus megközelítést kell
alkalmazni a fiatal saját, egyéni igényei, véleménye és körülményei alapján,
és ennek érdekében számítani kell a különböző szolgáltatások, és egyének –
beleértve a nevelőket – támogatására is.
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8. rész
Az életútterv olyan, írásos anyag, ami foglalkozik az alábbi követelményekkel:
• Biztosítja, hogy egyetlen fiatal se kerüljön ki a szakellátásból felkészítés,
és azoknak a készségeknek a megszerzése nélkül, amik elengedhetetlenül
szükségesek a sikerhez, és tartalmazza mindazokat a tevékenységeket, amik
a szakellátásból, a gondozással kísért kinnlakásból, illetve az utógondozásból
való kikerülésre történő felkészítésükhöz szükségesek
• Meghatározza a legmegfelelőbb támogatást, beleértve azokat a
tevékenységeket, tanácsot, és erőforrásokat, amik megfelelnek a
rendszerből kikerülő fiatal korábban már meghatározott körülményeinek,
igényeinek, céljainak és elképzeléseinek
• Meghatározza, hogy a szolgáltatásokat mikor és hogyan kell nyújtani,
beleértve azt az időpontot, amikor elkezdődik a támogatás/szolgáltatás
nyújtása
• Meghatározza a támogatások és a szolgáltatások nyújtásáért felelős
személyeket
• Rögzíti, hogy az életúttervben szereplő célokat és tevékenységeket
rendszeresen figyelemmel kell kísérni és felül kell vizsgálni, a szükséges
változtatásokat, és hogy a változtatásokat ki hajtotta végre

A Gyakorlati útmutató 11. részében további tájékoztatást kapnak azokról a
témákról, amiket javasolt bevenni az életúttervbe.
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2. AZ ÉLETÚTTERVEZÉS FOLYAMATA

A felmé résből

Egy érdemi életúttervnek az alábbi követelményeknek kell megfelelni:
• A tervezésnek, valamint az önállóságba és a felnőtt korba való
átmenetre történő felkészítésnek egy olyan folyamata, ami épít azokra a
gyermekvédelmi gondoskodás ideje alatt létrejött pozitív kapcsolatokra
és lehetőségekre, amik hozzájárulnak a készségek és képességek
fejlesztéséhez, és a bizalom kiépítéséhez
• Szükségletek által vezérelt folyamat, ami a kikerülő fiatal erősségein és
képességein alapul
• Dinamikusan fejlődő folyamat, és nem csak egy bürokratikus
nyomtatvány-kitöltési gyakorlat

Mikor kell elkezdeni az életút tervezést?
Az életútterv elkészítését, valamint a függetlenségbe és felnőttkorba való
átlépést már jóval a tervezett kikerülés időpontja előtt meg kell kezdeni.
A lehető leggördülékenyebben kell folytatódnia a kikerülés pillanatáig és
a kikerülést követően is biztosítani kell a támogatást a szükséges ideig.
Rendkívül fontos, hogy az életútterv kidolgozása olyan ütemben folyjon,
ami megfelel az adott fiatal igényeinek, szem előtt tartva az életkorát és a
képességeit. Az életútterv készítésének részeként fiataloknak el kell mondani,
hogy milyen döntéseket hozhat meg ő, melyeket kell másoknak meghozni.
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8. rész

Mit tartalmaz az életúttervezés folyamata?
Az alábbi ábra bemutatja a tervezési folyamat lépéseit:

maradjon rugalmas
és rendszeresen
figyelje az
előrelépést

dolgozza ki az
életúttervet

határozza meg a
kikerülés alatt és
után rendelkezésre
álló erőforrásokat és
támogatásokat

kerüljön
kapcsolatba a
kilépő fiatallal,
és ismerje meg!
a gyermekvédelmi
gondoskodásból
kilépő fiatallal
együtt vizsgálják meg
az egyes témákat!

a tervezési
folyamat
lépései

gyűjtsön minél
több érdemi
információt a
fiatalról!

alakítson ki világos
képet a kilépő fiatal
jelenlegi és jövőbeni
igényeiről, vágyairól,
és törekvéseiről
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3. A TERÜLETEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS:
A TÖBBI SZAKEMBERREL ÉS HATÓSÁGGAL
VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS FONTOSSÁGA
AZ ÉLETÚTTERV KIDOLGOZÁSA ÉS
MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN
A közös tervezés és a partnerségen alapuló együttműködés a gyermekekről és
a fiatalokról való jó gyermekvédelmi gondoskodás alapja. Az életúttervnek
tartalmaznia kell a fiatal igényeivel kapcsolatos a partnerekre és a
hatóságokra háruló feladatokat is.

Ezért az életútterv tartalmazza azoknak szereplőknek a felsorolását,
és a velük való együttműködés mikéntjét, akiknek feladatuk van (pl.:
lakhatást, elhelyezést biztosító felek, kollégiumok, munkaadók, stb.),
és annak biztosítását, hogy a fiatal kapcsolatba tudjon lépni velük.
Az esetgazda szerepe éppen ezért nagy jelentőségű a szükséges
kapcsolatok megteremtésében, és abban, hogy a szakellátásból kilépő
érdekképviselőjeként lépjen fel a szolgáltatók felé.

rész

9.

AZ ÉLETÚTTERV
KIDOLGOZÁSA:
AZ ESETGAZDA
FELADATAI
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9. rész

AZ ÉLETÚTTERV
KIDOLGOZÁSA:
AZ ESETGAZDA
FELADATAI
Ebben a részben arra kérjük azokat, akik
kulcsfontosságú szerepet játszanak az életúttervnek
elkészítésében, hogy gondolkozzanak el néhány
„feladaton”. A feladatok segítik Önöket abban, hogy
érdemi, gondoskodó, bizalmon alapuló kapcsolatot
építsenek ki a szakellátásból kilépő fiatalokkal, és ezt
ki is tudják mutatni feléjük.
Ne feledjék, hogy az itt található feladatok listája nem teljes, ezért pusztán
csak „ellenőrzőlistának” tekinthető.
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1. KAPCSOLATTEREMTÉS A FIATALLAL

Rendkívül fontos, hogy érdemben megismerjék azt a kilépő fiatalt, akivel
együtt dolgoznak, és hogy a kilépő fiatal gyermekvédelmi gondoskodásban
megtett útjára a fejlődését jól ismerő módon tekintsenek. A korai
gyermekkorban szerzett tapasztalatok és hányattatások erőteljes hatást
gyakorolnak a fiatalok érzelmi és pszichés fejlődésére. Ez azt jelenti,
hogy amikor elkezdenek a kilépési terven dolgozni, mindenképpen
tisztában kell lenniük azokkal a fiatal által korábban szerzett egyéni
tapasztalatokkal, amelyek befolyásolhatják a kilépését, és ezeket a
tapasztalatokat figyelembe kell venni a közös munka során.

Nagyon fontos az is, hogy a fiatallal a megismerkedés során kifejezzék, hogy
fontos az Önök számára a jövője és hogy gondoskodnak róla.

Feladat
Úgy ismerkedjenek meg a fiatallal, hogy közben megértse,
fontos az Önök számára a jövője és gondoskodnak róla
Ha sok időt töltenek a fiatallal, akkor könnyebben kialakul a bizalmi kapcsolat:
• Előre tervezzék meg a rendszeres kapcsolattartást, amelynek során
kiegyensúlyozott módon, egyrészt foglalkoznak a célirányos támogatással
és tervezéssel, másrészt informális közösségi tevékenységeket is végeznek
• Állapodjanak meg a fiatallal a találkozások gyakoriságában, helyszínében,
és időpontjában
• A fiatal igényeinek és körülményeinek esetleges változásától függően
legyenek rugalmasak és fogékonyak a lehetséges megoldások terén

Rendkívül fontos, hogy a fiatalokkal való kapcsolata segítse Önt a fiatal
gyermekkori élményeinek, tapasztalatainak a megértésében. Ebbe
beletartoznak a pozitív tapasztalatok is. Ugyanakkor a negatív élmények, mint
például elhanyagolás, elutasítás és abúzus is történhettek gyermekkorukban.
Tisztában kell lennie azzal, hogy az ilyen tapasztalatok következményei
különböző módon jelentkezhetnek a fiatal esetében. Például:
• lemaradás a fejlődésben és a tanulásban
• szoros kötődés kialakítására való képtelenség
• állandó instabilitás és bizonytalanság
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9. rész
Ne feledjék, hogy ezek a következmények azt is eredményezhetik, hogy a
kikerülő fiatal nem minden esetben tudja hasznosítani azokat a tanácsokat,
útmutatásokat és támogatást, amit Ön és a kollégái biztosítanak a számára.

Feladat
Dolgozzon a fiatallal azon, hogy megértse a gyermekvédelmi gondoskodás ideje alatt szerzett tapasztalatait, élményeit
• Ismerkedjen meg a fiatallal és próbálja megérteni, hogyan élte meg az
élményeit, tapasztalatait és a családi hátterét.
• Tudja meg, hogy milyennek találja a fiatal a gyermekvédelmi
gondoskodás során szerzett tapasztalatait.
• Térképezze fel, hogy a fiatal képes-e kapcsolatot, kötődést kiépíteni
másokkal.
• Milyen gyermekvédelmi gondoskodásban éltek és ez hogyan segítette
elő, illetve hátráltatta a fejlődésüket?
• Beszélgessen azokkal, akik a gyermekvédelmi gondoskodásukért voltak
felelősek (pl.: nevelők, nevelőszülők, stb.).
• Tudja-e, hogy a fiatal mit gondol arról, miért él az otthonától távol?
• Tudja meg, hogy mi hiányzik a fiatalnak – vannak-e hiányosságok az
elbeszéléseiben, történeteiben?
• Gondolkozzon el azon, hogyan tudná segíteni a fiatalt abban, hogy
megszerezze a helyzete megértéséhez hiányzó információt.
• Tárja fel a káros élmények — a családtól és más fontos kapcsolatoktól
való elszakadás — hatásait, és a fiatallal együtttérképezze fel, hogy „mi
történt vele” és „milyen lehetséges kihatással jár mindez az érzelmi és
pszichés fejlődésére”. Hogyan hatott mindez a képességeire?
• Olyan eszköz segítségével, mint például az élettörténettel végzett
munka, próbálja megérteni az élete történetét.
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Az alábbi táblázat bemutatja azokat a tényezőket, amelyeket a fentiek miatt
figyelembe kell venni a szakellátásból kikerülő fiatalok támogatása során.
Ne feledjék, hogy a tényezők egymással szoros összefüggésben állnak, és
összetett, együttes hatást gyakorolhatnak a fiatalra.

Életút – a gyermekvédelmi gondoskodás
útvonala
Átmenet a szakellátásba
Szakellátásban élés
Átmenet a
függetlenségbe
• A zaklatás, elhanyagoltság
és trauma hatása
• Késedelem a kapcsolatok
és a fejlődés terén
• Döntéshozatal
• Hosszú távú
gyermekvédelmi
gondoskodás tervezése
• A nevelők és más
szolgáltatók elvárásai és
kapacitásai

• Biztonság & állandóság
• Érzékelt biztonság –
„állítólagos”
• Tanulási tapasztalatok és
törekvések
• Kapcsolódás & valakihez
való tartozás érzése
• Identitás
• Proaktív tervezés
felnőttkorban

• A fiatal elvárásai

• Az életkor, amikor a fiatal
továbblép
• Következetesség
• Támogató hálózatok
• Elvégzi az iskoláit &
tovább tanul
• Egyén-központú
• Érzelmi jóllét
• Utógondozás során
nyújtott támogatás a
felnőttkorig
• Kultúra & gyakorlat

Az első naptól...

Kiválósági központ

Egyértelmű, hogy a jelen fejezetben tárgyalt problémák jelentős
mértékben hozzájárulhatnak azokhoz a kihívásokhoz, amikkel a fiatalok
szembetalálhatják magukat a szakellátásból való kikerülésükkor. Ismét
hangsúlyozni szeretnénk, hogy ezért fontos a fiatalok által a gyermekvédelmi
gondoskodás alatt és után szerzett tapasztalatoknak a megismerése.
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9. rész
Az elvégzendő feladatok között szerepel olyan tájékoztatás, ami segíti a
kikerülőket a saját élettörténetük jobb megértésében azáltal, hogy végig
gondolják mások – a saját családjuk, a szociális munkások, a nevelőszülők,
stb. — cselekedeteit a gyermekvédelmi gondoskodásba történő belépésükkor.

Ezért segíteniük kell a kilépő fiatalnak abban, hogy betekintést nyerjen
azokba az iratokba, amik segítenek neki megérteni az akkori helyzetet.
Szinte biztos, hogy eközben érzelmi támogatásra lesz szükségük. Ezáltal
abban is segítjük a fiatalokat, hogy végig gondolják a saját reakcióikat és
viselkedésüket, és elkezdjenek gondolkozni azon, hogy milyen segítségre van
szükségük ahhoz, hogy meg tudjanak birkózni az érzéseikkel, beleértve az
esetleges veszteség és elutasítás érzését most és a jövőben.

Ezért a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülő fiatalok támogatása
során figyelembe kell venni a korábbi élményeknek, tapasztalatoknak a
fiatalok életére gyakorolt hosszú távú hatásait, hogy ezeket teljes mértékben
számításba lehessen venni a felnőttkorra való felkészítésük során.

Fontos az alábbiakra való törekvés:
• stabilitás és kiszámíthatóság biztosítása az életükben
• pozitív tapasztalatok biztosítása
• a jövőre vonatkozó törekvéseik és ambícióik támogatása
• a valakihez való tartozás érzésének biztosítása
• biztonságérzet garantálása
• állandó pozitív kapcsolatuk legyen a szakellátás teljes ideje alatt
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2. INFORMÁCIÓGYŰJTÉS
A kilépéshez szükséges információt egy részletes igény-értékelés alapján
lehet meghatározni, ami az életútterv alapját képezi.

A gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülő fiatal esetgazdája felelős azoknak
az információknak az összegyűjtéséért, amelyeknek alapján a fiatallal
együttműködve elkészül az életútterv alapját képező értékelés. De ebbe be
kell vonni az összes olyan hatóságot és egyént is, beleértve — szükség szerint
— a családtagokat, a többi nevelőt, és a mentorokat, akik részvétele szükséges,
illetve kívánatos a szakellátásból való kikerülés előtt, illetve után.

Mielőtt belekezdenénk a kilépéshez szükséges értékelés elkészítésébe a
fiatallal, tanácsos megnézni a rendelkezésre álló gondozási terveket és a
gondozási tervről szóló anyagokat és nyilvántartásokat, hogy ellenőrizzük,
készültek-e ilyenek a fiatal számára. Ezzel elkerülhető az erőfeszítések, a
végzett munka megkettőzése mind a kikerülő fiatal, mind azok esetében,
akik a kilépési folyamat zökkenőmentessé tételén fáradoznak. Az aktuális
gondozási terveknek tartalmazni kell azt, hogy milyen módon kerülnek
kielégítésre a fiatal esetében felmerülő igények, szükségletek.
Ideális esetben, van olyan dokumentáció, ami tartalmazza a legfontosabb,
tényszerű információkat a fiatalról, és egy beszámolót arról az értékelésről
és gondozási tervről, ami már az életútterv kidolgozásának megkezdése előtt
elkészült. Ha ezek rendelkezésre állnak, fontos információt tartalmaznak,
beleértve az alábbiakat:
Fontos háttér információ: tények a gyermekről, illetve a fiatalról, beleértve az
alábbiakat:
• családi háttér
• az intézmény(ek)be kerülésének időrendje
• jogi státusz
• egészségügyi információ
• oktatási információ
Fontos, hogy ne ítéljük meg a fiatalokat annak alapján, amit róluk írtak.
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9. rész

FELADAT
Információgyűjtés
• Szerezzék be az összes háttéranyagot és jelentést.
• Vegyék figyelembe a tanulási eredményekről szóló anyagokat, a
bizonyítványokat, a kikerülő fiatal hozzáállását a tanuláshoz, az elért
eredményeit, amit szeretnek, és amit nem szeretnek.
• Figyeljenek oda az egészségi állapotukra – a fizikai és a mentális
állapotra egyaránt.
• A fiatalt a széles családi környezetében helyezzék el, hogy megértsék
a családtagok (vagy egyes családtagok) fontosságát, szerepét. Vegyék
figyelembe a potenciális támogató rendszer erősségeit és gyengéit, és
azt, hogy az „utógondozás” előtti és utáni szerepük hogyan javítható.

3. VILÁGOS KÉP KIALAKÍTÁSA A FIATAL
	JELENLEGI ÉS JÖVŐBENI IGÉNYEIRŐL,
CÉLJAIRÓL ÉS TÖREKVÉSEIRŐL
Fontos, hogy a kilépést ne olyan bürokratikus folyamatnak tekintsük, amiben
a megtervezés csak egy kipipálandó feladat. Természetesen lényeges az is,
hogy a fiatalok számára fontos támogatásoknak és szolgáltatásoknak ne
csak a gyakorlati oldalát vegyük figyelembe, hanem felismerjük azt is, hogy a
gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülő fiatalok számára — a többi fiatalhoz
hasonlóan — biztosítani kell, hogy legyenek reményeik, törekvéseik, és
elképzeléseik a jövőjükről.
A nevelők, utógondozók különleges helyzetben vannak a fent említett
vágyak és törekvések táplálása szempontjából. Habár a bizalmon és
gondoskodáson alapuló kapcsolat kiépítése a kikerülő fiatalokkal időbe
telik, ha rászánjuk a fiatalra ez időt, az sokat segít abban, hogy érdemben be
tudjuk vonni őket a jövőjükkel kapcsolatos vágyaikat és terveiket tartalmazó
életútterv elkészítésébe.
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FELADAT
Táplálják a reményt és a törekvéseket
Célozzák meg az alábbiakat:

• koncentráljanak arra, amit a fiatal leginkább vár a jövőtől
• tárják fel azokat az aggodalmakat, amik felmerülnek a fiatalban a céljai
megvalósítása kapcsán
• támogassák a fiatalt a konstruktív probléma megoldásban és
kockázatvállalásban
• legyenek pozitív példaképek – mutassák meg azokat a viselkedési formákat,
tulajdonságokat és értékeket, amiket szeretnének a fiatalban is viszontlátni
• legyenek nyitottak és realisták a törekvések megvalósítása terén

A gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülő fiatallal való érdemi, a jövőjére
vonatkozó reményeit és terveit támogató kapcsolat kialakításának egyik módja
az egyén-központú tervezés17 (PCP). Ez a megközelítés jó lehetőséget biztosít a
fiatalnak arra, hogy valóban központi szerepet játsszon a saját életúttervében. A
gyermekvédelmi gondoskodásból való kikerülés értékelését és a vonatkozó tervet
„dinamikus” folyamatnak tekinti, és valódi partnerséget kíván meg a kilépést
támogató hatóságok és egyének, valamint a kilépő fiatal között.
A jövőre vonatkozó terv, illetve útvonal kidolgozása szaktudást igénylő
feladat, de a fiatal számára így még vonzóbbá és jelentőségteljesebbé tehető.
Az alábbi kép egy példa arra, hogy nézhet ki egy fiatal terve/térképe.

A fénykép forrása: https://inclusive-solutions.com/training/person-centred-planning/
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9. rész
A gyermekvédelmi gondoskodásból kilépő fiataloknak joguk van ahhoz,
hogy megkapjanak minden olyan, lényeges információt, ami a jelenlegi
és jövőbeni választási lehetőségeikre vonatkozik, azért, hogy megalapozott
döntést hozhassanak a saját életükről, és a szakellátásból való kikerülésük
mikéntjéről. Az információnak valósnak, reálisnak kell lenni mind a
lehetőségeiket, mind az előttük álló perspektívákat illetően, nem beszélve
a rendelkezésükre álló támogatásokról. Továbbá, a tájékoztatást számukra
érthető formában és módon kell biztosítani.
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FELADAT
Tájékoztassa a fiatalt az őt érintő dolgokról,
eseményekről, helyzetekről!
• Mutassa be az életúttervezés folyamatát, hogy elkezdhessen gondolkodni
a jövőjéről.
• Térképezze fel, hogy mi a fontos a fiatalnak, majd adjon további
tájékoztatást, ami hasznos lehet a jövője elképzeléséhez.
• Mutassa be a fiatalt azoknak a más szakembereknek, akik segítséget
nyújthatnak neki a terve elkészítésében (pl.: tanárok, lehetséges
munkaadók, gyámhivatali dolgozók, stb.).
• Támogassa a fiatalt abban, hogy tisztában legyen a jogaival és a
támogatásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzáférés mikéntjével. Beszélje
meg a saját intézményén belül, hogyan tud egy izgalmas és dinamikus
tervezési folyamatot kidolgozni, amit közösen alkotnak meg, és ami segíti
a fiatalt abban, hogy tényleg a saját terve gazdájának érezhesse magát.

4. A FIATAL EGYÉNI IGÉNYEINEK, ÓHAJAINAK,
ÉS TÖREKVÉSEINEK A KIELÉGÍTÉSÉT
SZOLGÁLÓ TÁMOGATÁSOK MEGHATÁROZÁSA
A 8. részben tárgyaltuk a területek közötti megközelítés fontosságát. A
közös tervezés, a hivatalok, hatóságok közötti, partnerségen alapuló
együttműködés a fiatalokról való gyermekvédelmi gondoskodás alapja.
Az életúttervnek tartalmaznia kell mindazoknak (beleértve a hatóságokat és
az egyéneket is) a listáját, akik előre meghatározott szereppel és felelősséggel
bírnak a fiatal igényeinek a kielégítésében a fokozatos felnőtté válása során.
A fentiek miatt az életúttervezés magába foglalja azoknak a hivataloknak
és szereplőknek a meghatározását és a velük való együttműködést,
akiknek szerepük van (pl.: lakhatást biztosító felek, oktatási intézmények,
bírák, jogi képviselők, egészségügyi dolgozók, munkaadók, stb.), és
biztosítania kell a fiatal számára a velük való kapcsolatfelvétel lehetőségét.
Éppen ezért fontos az esetgazda szerepe abban, hogy létrehozza a
szükséges kapcsolódási pontokat, és a szolgáltatók felé a gyermekvédelmi
gondoskodásból kikerülő fiatal érdekképviselőjeként lépjen fel.
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9. rész
A 6. részben megvizsgáltuk azt, hogy miért fontos a szakellátásból való kilépést
folyamatként kezelni. Életbevágóan fontos az is, hogy jóval a kilépés előtt
kezdődjön a kapcsolatfelvétel az utógondozói csapattal, hogy legyen elég idő
a felkészülésre és a jó kapcsolat kialakítására. Ahol nincs olyan szakember, aki
hivatalosan felelős az utógondozásért, lépéseket kell tenni annak érdekében,
hogy meghatározásra kerüljenek azok a személyek a különböző hatóságoknál,
és/vagy szervezeteknél, akik el tudják látni ezeket a feladatokat.

FELADAT
Építse fel saját tudásbázisát és szakmai hálózatát
• Szerezze meg a szükséges ismereteket a gyermekvédelmi gondoskodásból
kikerülők számára fontos szolgáltatásokról, jogokról és jogosultságokról.
• Építsen ki pozitív munkakapcsolatot a többi területen dolgozó
szakemberekkel, és tudja meg, hogy az egyes szervezetek mit tudnak
nyújtani a fiatalnak (és ezeken a területeken milyen jogai vannak).
• Aknázza ki a csapatmunkából származó előnyöket a más területeken
működő szervezetekkel és/vagy szakemberekkel való együttműködés
során.
• Szervezzen megbeszéléseket a legfontosabb szervezetekkel, ahol
megbeszélik az egyéni életútterveket, és kidolgozzák a közös
munkavégzés általános szabályait és gyakorlatát.
• Segítse a többi intézményt, hatóságot abban, hogy megértsék a
gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülő fiatal szükségleteit, és az Ön
szerepét ebben a folyamatban.
• Ismerkedjen meg a hazai jogszabályokkal és szakpolitikákkal.
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5. KORTÁRS MENTORÁLÁS
A gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülők számára a kikerülésre történő
felkészítés és az utógondozás során nyújtott segítség másik formája a kortárs
mentorálás. A Gyakorlati útmutatónak ebben a részében a kortárs mentorálás
a következőt jelenti: a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülő fiatal
összehozása egy másik, hasonló tapasztalatokkal rendelkező fiatallal.
A kortárs mentor fontos szerepet tölthet be a szakellátásból kilépő fiatal
szempontjából, mivel az általa a gyermekvédelmi gondoskodásból az önálló
életbe történő átmenet során nyújtott támogatás révén fel tudja vértezni a
kikerülő fiatalt az előtte álló feladatok megoldására. A kortárs mentorálás
egyik erőssége, hogy a szakellátásból kikerülők hasznosítani tudják a
mentoraik által az ő kikerülésük során szerzett jó és rossz tapasztalatokat.
A kortárs mentorok a saját tapasztalataik miatt fontos szerepet töltenek be
a kikerülő támogatásában, mivel a szakellátásból kikerülő fiatal gyakorlati,
szociális és érzelmi igényeinek megfelelő módon segíthetik elő a pozitív
döntések meghozatalát, és jó tanácsokat tudnak adni.

A kortárs mentorok az alábbiakat nyújtják:
• az idejüket és a figyelmüket
• megbízható, pozitív példát
• közös tapasztalatokat
• hallgatóságot
• segítséget a célok meghatározásában
• bátorítást a tervezéshez
• jó problémamegoldó képességet
• támogatást a közösségbe való beilleszkedéshez
• bevezetést az új közösségi hálókba

A kortárs mentorok az alábbiakat nem biztosítják:
• döntést a mentorált fiatal helyett – de javasolhatnak
különböző lehetőségeket, és segíthetik a mentorált
személyt abban, hogy végiggondolja a lépései
következményeit
• a professzionális szociális munkás, illetve a
szolgáltató helyettesítését.
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AZ ESETGAZDA FELADATA A KORTÁRS
MENTOR KIVÁLASZTÁSÁBAN ÉS A
TÁMOGATÁSBAN
A gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülő fiatalok elvárásai és igényei
eltérőek, és a kortárs mentorok is különböző tudást és tapasztalatokat tudnak
velük megosztani. A közöttük levő kapcsolat egyik fontos kritériuma az, hogy a
mentornak legyen megbízható, hogy tényleg a fiatalnak szentelje a figyelmét és
az idejét, illetve, hogy tényleg azt csinálja, amit előre megbeszéltek.
Az esetgazdáknak feladata, hogy felmérjék, mennyire illik össze a
gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülő fiatal és a jövőbeni mentora, hisz
rendkívül fontos a személyiségük, érdeklődési területük és tapasztalataik
összehangja. A kortárs mentorok esetében különös figyelmet kell szentelni a
részvételük folytonosságának, a megbízhatóságnak és a megfelelő viselkedésnek.
Mindenképpen el kell beszélgetni a fiatallal arról, hogy milyen elvárásai
vannak a mentorával kapcsolatban, és hogy a jövőbeni kortárs mentora
mit tud és mit hajlandó nyújtani, annak érdekében, mert csak így lehet a
szerepeket egyértelművé tenni és a határvonalakat meghúzni..

Az esetgazda feladatai az alábbiak:
• mondja el a rendszerből kikerülő fiatalnak, hogy mit
tud tenni a mentor
• segítsen a kikerülő fiatalnak, hogy meghatározza a
mentorral szembeni elvárásait
• nevezzen meg egy lehetséges mentort
• ellenőrizze a mentor megfelelőségét és ajánlásait
• készítse fel a kortárs mentort a feladatra
• készítsen el egy megállapodást a kortárs mentor
szerepéről és feladatairól
• kísérje figyelemmel a kortárs mentor által nyújtott
támogatást
• tartsa szemmel a kortárs mentor munkáját

Előfordulhat, hogy a kortárs mentor személye természetesen adódik
a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülő fiatal saját közösségi
hálójából vagy családi kapcsolataiból, és ilyen esetekben a kapcsolatot
kisebb valószínűséggel tekinti mesterségesnek a kikerülő fiatal. Kortárs
mentort lehet találni a kikerülő fiatal iskolájában, szomszédságában,
a sporttársak között, illetve a különböző, fiatalok számára működő
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egyesületekben, szervezetekben. A másik megoldás, hogy a kortárs mentort
a kortárs mentor programok keretében a helyi újságban megjelenő
hirdetéssel toborozzák.

Az ellátással foglalkozó szervezetek számára komoly feladatot jelent annak a
megértése, hogy a kortárs mentor miért vállalja ezt a feladatot. Ennek ellenére
nagyon fontos, hogy felelősségteljesen, de olyan, hivatalos és szigorú kiválasztási
eljárás nélkül ellenőrizzék a lehetséges kortárs mentor ajánlásait és motivációját,
ami nem riasztja el a potenciálisan értékes mentorokat a feladattól.

KIHÍVÁSOK
A kortárs mentorral való kapcsolatban vannak kihívások is, és ilyen esetekben
a tájékozott szakember szerepe kritikus jelentőségű. A kihívások közül az
alábbiakat érdemes megemlíteni:
• a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülő fiatal tapasztalatainak és
elvárásainak a kielégítése, illetve kezelése
• kellő távolság fenntartása a mentor és a kikerülő fiatal között
• olyan időszakok, amikor a kikerülő fiatal viselkedését nehéz kezelni
• a kilépő csalódottsága és frusztrációja, ha a mentor nem követi, nem
tartja be a megállapodásban szereplő dolgokat

A kutatási eredmények azt mutatják, hogy a kortárs
mentorok jutalomként élik meg, ha másokat
mentorálhatnak. Például: szeretnek másokon
segíteni, és azt látni, hogy a többi, gyermekvédelmi
gondoskodásból kikerülő fiatal sikeresen veszi
az átmenettel együtt járó akadályokat. A kortárs
mentorálás lehetőséget biztosíthat a mentoroknak a
saját, a szakellátásból való kikerülésük során szerzett
tapasztalataiknak a végig gondolására.
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Egy példa a mentorálásra
Olaszországból
Az alábbiakban bemutatunk egy olyan mentorálást, amit az SOS
Gyermekfalvak által támogatott Fiatal Szakértői Csoport tagjai végeztek
Olaszországban, akik szintén tagok az Agevolando 18 által irányított országos
szervezetnek, a Gyermekvédelmi gondoskodásból Kikerülők Hálózatában. Ők
az alábbiakat írták:
1. A peer-to-peer támogatás, vagyis a kortárs mentorálás során nagyon
fontos szerepet játszottak az „úttörő” kikerülők, mivel ők felismerték,
milyen segítségre, támogatásra van szükségünk ebben az átmeneti
időszakban, és mindenkinél jobban tisztában voltak az érzelmi és
gyakorlati igényeinkkel. Ez tette lehetővé számunkra, hogy hasznosítsuk
a jó példákat, és tanuljunk a tapasztalataikból.
2. A Fiatal Szakértői Csoport egyik tagja elmondja, hogy meghívták egy
konferenciára, ahol beszélt a gyermekvédelmi gondoskodás ideje alatt
megtett útjáról. Elmondta a saját történetét arról, hogy hívták fel
telefonon, hogyan ért el jó eredményeket az iskolában és az egyetemen,
miközben azon is fáradozott, hogy más kikerülők számára kiépítse a
támogató hálózatot. A konferencia végén a hallgatóságból egy lány
odament hozzá, és azt mondta neki: „Köszönöm neked, mert te tudod,
hogy én tudom, hogy ha te meg tudtad csinálni, és is meg tudom tenni.”
3. A fentiek alapján a Fiatal Szakértői Csoport azt javasolja, hogy a
bentlakásos (és más) gyermekvédelmi gondoskodást nyújtóknak és a
szakembereknek az eddigieknél több lehetőséget kellene teremteni a
gyermekvédelmi gondoskodásban élő, és az abból kilépő fiatalok számára
az egymással való találkozásra. Ez lehetővé tenné a gyermekvédelmi
gondoskodásból történő kilépésben tapasztalatokkal rendelkezők
számára, hogy kortárs támogatást és megértést biztosítsanak a kikerülő
fiataloknak, és azt, is, hogy ez a támogatás és kapacitásépítés beépüljön a
nevelők által nyújtott segítségbe.
4. A Fiatal Szakértői Csoport egyik tagja azt is elmondta, hogy hasznos volt
számára az egyik nevelőjével való kapcsolat fenntartása, ami – miután
ő kikerült a szakellátásból – fokozatosan egyfajta kortárs mentorálássá
alakult át, mivel kölcsönösen támogatják egymást.
5. A kortárs mentorálás fontos, mert lehetőséget ad a gyermekvédelmi
gondoskodásból kikerülőknek, hogy megismerkedjenek olyanokkal, akik
hasonló tapasztalatokkal rendelkeznek, hasonló a családi hátterük, meg
tudják egymással vitatni a véleményüket, és hasznosítani tudják egymás
tapasztalatait. A gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülők szerint
így nem érzik magukat egyedül, és együtt jobb megoldásokat tudnak
találni. Például, több fiatal, aki első alkalommal találkozott egymással
az öt olasz városban megvalósított „A gyermekvédelmi gondoskodásban
élő gyermekekkel foglalkozó szakemberek képzése” 19 projektben
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való részvételük miatt a projekt végén elmondta, hogy a későbbiekben
is szeretnének egymással találkozni. Arra nincs pénzük, hogy az
intézményen kívül találkozzanak egymással, és egy másik támogatási
projekt beindításáig várniuk kell, pozitív választ kaptak arra az igényükre,
hogy a kortársaik támogatására, és a tapasztalataik megosztására
vágynak. Ez sokukat arra motiválta, hogy részt vegyen a néhány hónappal
később indított Gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülők hálózata
elnevezésű projektben

Cselekvési pont:
Az Ön intézménye/szolgálata támogatja és bátorítja a gyermekvédelmi
gondoskodásból korábban kikerülőket arra, hogy segítsék a gyermekvédelmi
gondoskodásból kikerülő fiatalokat? Ha igen, az Ön véleménye szerint ez
mennyire működik jól, és vannak-e olyan dolgok, amiket meg szeretne
változtatni? Ha igen, Ön mit tud tenni az ötletei megvalósítása érdekében?

rész

10.

AZ ÉLETÚTTERV
ELKÉSZÍTÉSE:
A GYERMEKVÉDELMI GONDOSKODÁSBÓL KILÉPŐK
TELJES ÉS ÉRDEMI RÉSZVÉTELÉNEK A FONTOSSÁGA
A SAJÁT JÖVŐJÜK MEGHATÁROZÁSÁBAN

92

10. rész

AZ ÉLETÚTTERV
ELKÉSZÍTÉSE:
A GYERMEKVÉDELMI
GONDOSKODÁSBÓL
KILÉPŐK TELJES
ÉS ÉRDEMI
RÉSZVÉTELÉNEK
A FONTOSSÁGA A
SAJÁT JÖVŐJÜK
MEGHATÁROZÁSÁBAN
“Nem tőlem függ,
hanem tőlük. Minden
a vezetőségen és a
nevelőkön múlik.”

A felmérésből

Mindenki számára fontos, hogy teljes mértékben és érdemben részt vegyen a
saját életét érintő döntésekben – beleértve a gyermekvédelmi gondoskodásból
kilépőket is! A kilépők számára fontos, hogy lehetőséget kapjanak a
véleményük kifejtésére, a döntések befolyásolására, és az életük menetének
a megtervezésére. A megalapozott döntések meghozatalához a kilépőknek
tisztában kell lenni a jogaikkal, a jogosultságaikkal és a lehetőségeikkel. A
szakellátásból kikerülők gyakran úgy érzik, hogy nem tudnak teljes mértékben
részt venni a folyamatban, és az esetgazdáik döntéseit előnyben részesítik az
ő döntéseikkel szemben.
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A fiatalok teljes és érdemi részvétele a jó gyakorlatok
egyik legalapvetőbb eleme (lásd: II. vezérelv, a
fenti 4. rész). Ez azt jelenti, hogy fel kell ruházni
a fiatalt azokkal a készségekkel, amik a döntések
meghozatalához, és az életük ellenőrzés alatt
tartásához szükségesek. Ehhez az kell, hogy a fiatalok
álljanak a szükségletfelmérési és tervezési folyamat
középpontjában, és – megfelelő támogatással – teljes
mértékben részt vegyenek a jövőjük tervezésében.
A fiatalok részt akarnak venni az róluk való gondoskodás folyamatában,
és a kapott szolgáltatásokra vonatkozó döntésekben. Habár sok fiatal
úgy érzi, hogy részt vesznek ezekben a dolgokban, nem mindegyiküknek
az a véleménye, hogy valós választási lehetőségeik vannak, illetve nem
érzik azt, hogy tényleg be lettek vonva az értékelésbe és az életúttervük
kidolgozásába. Érdemes fontolóra venniük, hogy Önök és az intézményük
mennyire támogatja a fiatalokat a gondozási tervükben és a jövőjükre
vonatkozó tervezésben való részvételük terén. Érdemes elgondolkodni azon
is, hogy a fiatalok hogyan tudnak hozzájárulni a szolgáltatások javításához,
kialakításához, és nyújtásához.

“A szakellátásból való kikerülésre vonatkozó
jogszabályok középpontjában a fiatalok részvételének
kell lenni. A folyamatokat érthetővé és egyszerűvé
kell tenni. A fiatalok terveit kell követni, és támogatni
kell őket, ha hibát követnek el, fel kell szólalnunk
az érdekükben, lobbizni kell a jobb erőforrások
biztosítása érdekében, számon kell kérni a
kollégáinkat, hogy biztosítsák a fiatalok számára a
nekik járó szolgáltatásokat, meg kell kérdőjelezni a
sztereotípiákat, hinnünk kell a fiatalokban.”
(McGhee és társai, 2014, 6. oldal).

A saját képességeikben való megerősítés, bátorítás és az önértékelés növelése,
amely a valódi részvételből következik, nagymértékben hozzájárul egy másik,
a fiataloknak a gyermekvédelmi gondoskodásból való kikerülésére és felnőtté
válására történő sikeres felkészülés során fontos tényező, nevezetesen a
rezíliencia kialakításához (lásd: 7. rész).
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Cselekvési pont:
Nézzék meg a 4. mellékletet, ahol további információ található az egyes
részvételi modellekről.

A RÉSZVÉTEL MUTATÓI A JÓ
GYAKORLATBAN
Az alábbiakban néhány olyan jellemzőt mutatunk be, amelyek segítségével
értékelheti, hogy mennyire és milyen jól vesz részt az Ön felelőssége alá
tartozó, a szakellátásból kikerülő fiatal az életúttervezésben:
• a fiatalokat bevonják a napi gyermekvédelmi gondoskodásukkal
kapcsolatos döntésekbe
• a megbeszélések előtt van idő a fiatal felkészítésére és annak az
elpróbálására, hogy mit szeretnének elmondani
• a fiatalok aktív szerepet játszanak a szükségleteik felmérésében és a tervezésben
• a fiatalok részére felajánlunk egy támogatót, független szószólót, vagy
mentort, aki segíti a részvételüket, a bevonásukat, és növeli az bizalmukat.

FELADAT
Ruházza fel a fiatalt a korának és a képességének megfelelő felelősséggel
• Ne feledjék, hogy a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalok
nem minden esetben viselkednek, illetve cselekednek az életkoruknak
megfelelő módon. A fejlődésüket befolyásoló káros tapasztalatok,
élmények befolyást gyakorolhat a viselkedésükre.
• A fiatalok hozhatnak rossz döntéseket és követhetnek el hibákat
– támogatni kell őket abban, hogy ezeket tanulási lehetőségként
értelmezzék, és bátorítani kell, hogy gondolkozzanak el ezeken,
tanuljanak belőlük és fejlődjenek a tapasztalataik segítségével.

Cselekvési pont:
Érdemes megosztani az ötleteiket a kollégáikkal, hogy megvizsgálják az
intézményük hozzáállását az érdemi részvételhez és közös véleményt
alakítsanak ki ezzel kapcsolatban. .

rész

11.

AZ
ÉLETÚTTERV
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11. rész

AZ ÉLETÚTTERV
TARTALMA
Ez a rész felsorolja azokat a témákat, amelyeket az
életúttervnek tartalmaznia kell.

1. AZ ÉLETÚTTERV FONTOSSÁGÁNAK
ISMÉTELT HANGSÚLYOZÁSA
Mielőtt rátérnénk az életútterv legfontosabb témáira, szeretnénk felidézni
az életút tervezési folyamat legfontosabb szempontjait, amikkel a Gyakorlati
útmutató már foglalkozott.
Ne feledjék, hogy a középpontban az alábbiak állnak:
• megismerni a szakellátásból kikerülő fiatalt
• összegyűjteni a véleményeket és meghatározni az egyedi körülményeket,
igényeket, és törekvéseket
• megtervezni a tevékenységeket
• figyelemmel kísérni a fejlődést

Az életúttervezés folyamata során az alábbiakat kell figyelembe venni:
• Az életútterv elkészítése és megvalósítása egy olyan folyamat, amiben
részt vesz a szakellátásból kikerülő fiatal, egy kijelölt esetgazda, és –
szükség és lehetőség szerint – egy sor egyéb szakember, családtag, és más
nevelők.
• A rendszerből kikerülőknek ugyanúgy vannak reményeik, törekvéseik és
jövőképük, mint a többi fiatalnak. A nevelőknek és a támogatást nyújtó
szakembereknek a pozitív célok táplálására, és azokra a reális megoldásokra
kell koncentrálnia, ahogy a fiatalok el tudják érni ezeket a célokat.

Az életúttervnek mindenképpen egy olyan szükséglet felmérésen kell
alapulni, ami – az alábbi követelményeknek megfelelő folyamat segítségével –
meghatározza a kikerülő fiatal körülményeit, igényeit, céljait és törekvéseit:
• úgy végezzék el az szükségletfelmérést és a tervezést, hogy annak az
üteme megfeleljen a fiatalnak
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• holisztikusan közelítsen a szakellátásból kikerülő fiatal körülményeihez,
igényeihez, céljaihoz és törekvéseihez – valamennyi szempont fontos,
és egymással szoros kapcsolatban áll
• olyan szükségletfelmérést készítsenek, ami tartalmazza az igények
kulcsfontosságú témáit és területeit, és megfeleljen a kikerülő fiatal
egyéni igényeinek (a témákról még bővebben szólunk a későbbiekben)
• készítsenek írásos beszámolót a felmérésről, amit odaadnak a kikerülő fiatalnak

Az életúttervnek biztosítania kell, hogy minden kikerülő fiatal fel legyen
készítve a kikerülésre, és rendelkezzen a sikerhez szükséges gyakorlati és
szociális készségekkel. Az életútterv, éppen ezért, meghatározza, megtervezi
és nyomon követi az összes olyan támogatást, beleértve a tevékenységeket,
szolgáltatásokat, tanácsadást és erőforrásokat, amikre a fiatalnak
szüksége van a gyermekvédelmi gondoskodásból való kikerülésre történő
felkészítés, az esetleges gondozással kísért kintlakás és az utógondozás során.

Cselekvési pont:

• Tekintsen a jövőbe – gondoljon a személyes célokra, és azokra a lépésekre,
amelyek megtétele által a szakellátásból kikerülő fiatal el tud jutni oda,
ahová szeretne.
• Segítsen a fiatalnak a jövőjével kapcsolatos, megalapozott döntések
meghozatalában oly módon, hogy hiteles tájékoztatást nyújt.
• A kikerülő fiatallal együtt döntse el, hogy melyek a legfontosabb,
figyelmet igénylő területek.
• Gondolja végig, hogy kik azok az emberek, akik az életútterv különböző
részeinek az elkészítésében segíteni tudnak, pl.: az iskolai tanár, vagy a
karrier-tanácsadó segíthet a „Tanulás & munka”, a lakhatási ügyekkel
foglalkozó a „Hol fogok lakni?”, a nevelőszülő a „Jövőbeni remények”
című fejezetekben.
• Olyan ütemben segítsen a fiatalnak a felnőttkorra való felkészülésben és
a készségei fejlesztésében, ami megfelel a korának, személyiségének és
fejlődési szakaszának.

Nem valószínű, hogy minden a „Terv” szerint fog történni, és az sem,
hogy ne kelljen megbeszélni a kikerülő fiatallal a célok és az időkeretek
módosítását.
Habár a gyakorlati készségek elsajátítása nagyon fontos, a gyermekvédelmi
gondoskodás alatt és az utógondozás során a fiatalnak nyújtott
folyamatos érzelmi és szociális támogatás a legkritikusabb. A nevelőknek
és a különböző intézményeknél dolgozóknak mindent meg kell tenni azért
– csakúgy, mint a saját gyermekükkel esetében is tennék -, hogy a fiatal a
sikeres felnőtt életét támogató hálózattal, kapcsolatokkal kezdjen el önálló
életet élni.
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Cselekvési pontok:
• Gondolkozzon el a nevelők vagy a családtagok szerepén
• Vegye fontolóra, hogy a szakellátásból kikerülő fiatal akarja-e, hogy
mások, akik fontos szerepet játszanak az életében, is támogassák, segítsék
őt, és ha igen, hogyan?
• Gondolja végig, hogy a kilépőnek kivel van pozitív, támogató kapcsolata,
és ki van jelen közülük már most is az életében
• Gondolja végig az esetleges hiányokat, nehézségeket
• Vegye számításba a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülő fiatal egyéb
szükségleteit a szociális és érzelmi támogatás terén.

Ne feledjék, hogy a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülő fiatallal való
foglalkozás és a bizalmi kapcsolat kiépítése sok időt vesz igénybe, de ha
időt szentelnek ennek a feladatnak, ez nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy
fiatal érdemben részt vegyen a jövőjére vonatkozó terv kidolgozásában. Az
esetgazdáknak, a többi támogató félnek és a nevelőknek az alábbiakat
kell megcélozni:
• Legyenenek rugalmasak és gondoskodók – legyenek őszinték, hitelesek,
megbízhatóak, szavatartók.
• Először személyesen ismerkedjenek meg a fiatallal – Ismeri Önt a fiatal
eléggé ahhoz, hogy ebbe belekezdjen?
• Legyenek pozitív példaképek – mintázzák meg azt a viselkedést,
azokat a jellemvonásokat, és értékeket, amelyekről azt szeretné, hogy
a fiatal is kifejlessze.
• Legyen a kikerülő fiatal a tervezés és tevékenységek középpontjában, vonják
be a fiatalokat ezekbe a folyamatokba, és tegyék azokat értelmessé számukra.
• Gondoskodjanak róla, hogy a kikerülő fiatal értékesnek érezze magát
– koncentráljanak arra, amit a fiatal a leginkább vár a jövőjétől, és
tudatosítsák benne, hogy fontos a jövője.
• Beszéljenek azokról az aggodalmakról, amelyeket a fiatal érez a céljai
elérésével kapcsolatban.
• Bátorítsák a fiatalt, hogy érezze magáénak a szükségletfelmérést és a
tervezési folyamatot.
• Hallgassák meg, amit a fiatal mond – Tényleg odafigyeltek a fiatal
véleményére?
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• Vegyék figyelembe a fogyatékossággal, az egészségügyi és nyelvi
problémákkal, stb. kapcsolatos különleges igényeket.
• Értsék meg azt, ha a kikerülő fiatalnak több támogatásra van szüksége
ahhoz, hogy ki tudja fejteni a véleményét.

A fentiek szem előtt tartásán kívül nem szabad megfeledkezni arról sem,
hogy az írásos életúttervnek számításba kell vennie, és tartalmaznia
kell az alábbiakat:
• A gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülő fiatal körülményeit, igényeit,
céljait és törekvéseit
• A legmegfelelőbb támogatások meghatározását, beleértve azokat
a tevékenységeket, szolgáltatásokat, tanácsokat és erőforrásokat,
amelyek ahhoz szükségesek, hogy ezek a körülmények, igények, célok és
törekvések kielégítésre kerüljenek
• Hol és hogyan nyújtják a szolgáltatásokat, beleértve a támogatás/
szolgáltatás nyújtásának megkezdését
• Azoknak a személyeknek a nevét, akik felelősek a támogatások és a
szolgáltatások nyújtásáért
• Az életúttervben meghatározott célok és tevékenységek rendszeres
monitorozására és felülvizsgálatára hogyan kerül sor, hogyan és kik
végzik el a szükséges változtatásokat
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2. AZ ÉLETÚTTERV LEGFONTOSABB TÉMÁI
“Megrázkódtatás volt, mert hozzá
voltunk szokva, hogy szinte
mindent megcsináltak helyettünk...
megcsinálták az ennivalót, kimosták
a ruhánkat, kitakarítottak, … és
most ezeket a dolgokat nekem
kell megcsinálni a lakásomban, és
minderre sokkal jobban fel kellett
volna készíteni bennünket.”

A felmérésből

“Vannak olyan
gyerekek, akik mindig
kérhetnek tanácsot a
szüleiktől. Itt minekünk
ez nem adatott meg.
Nekünk egyedül kell
önállóvá válni.”

A gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülők szerint fontos, hogy fel legyenek
készítve és készen álljanak az önálló életre. Az alábbiakat szeretnék:
• A szakellátásból való kilépés előtt fejleszteni az összes, szükséges
gyakorlati készségeket, például főzés, takarítás, mosás, stb.
• Ismerni a pénzzel való bánásmódot, a csekkbefizetés mikéntjét, a
bankszámlanyitást, a pénzügyi támogatásokhoz való hozzájutás
lehetőségeit, stb.
• Segítséget és lehetőséget kapni a biztonságos, jó minőségű, és
pénzügyileg megengedhető lakhatáshoz
• Olyan lakást, ami megfelelő az életük egyéb vonatkozásai szempontjából is,
így például a munkahely, az iskola, a barátok, és a családtagok közelsége
• Ismerni a továbbtanulási lehetőségeket, és segítséget kapni a lehetőségek
kiaknázásában
• Tudni, hogy vigyázzanak az egészségükre, és szükség esetén hogyan
juthatnak hozzá az egészségügyi szolgáltatásokhoz
• Útmutatást a munkavégzésre való felkészülés és a munkahely megtalálása
kapcsán, hogy végül biztonságban érezhessék magukat, és hasznos tagjai
lehessenek a társadalomnak

Már beszéltünk arról, hogy az életútterv elkészítésébe beletartozik az is, hogy
szorosan együttműködünk a kikerülő fiatallal azért, hogy figyelembe tudjuk
venni a számukra legfontosabb témákat. Az alábbi „témák” megvitatása és
beépítése az életúttervbe biztosítja azt, hogy a teljes értékelési és tervezési
folyamat foglalkozik a kikerülő fiatal élete szempontjából fontos
témákkal a kikerülés és az utógondozás során egyaránt.
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A témák a következők:
A. Egészség és jóllét
B. Személyiségfejlődés
C. Család és barátok
D. Tanulás és munkavégzés
E. Lakhatás
F.	Gyakorlati készségek
G. Pénz
H.	Jogok és jogi témák

Ne feledjék, hogy az életúttervezésbe beletartozik azoknak a hivataloknak
és egyéneknek a meghatározása és a velük való együttműködés,
amelyekre, és akikre feladat hárul (pl.: lakhatást biztosító szervezetek,
oktatásért felelősök, egészségügyi szolgáltatók, munkaadók). Az Ön feladatai
között szerepel az is, hogy segítse a fentiekkel való kapcsolatfelvételt és a
fiatal érdekében járjon el azért, hogy a fiatal is fel tudja venni az említett
hivatalokkal és egyénekkel a kapcsolatot.
A Gyakorlati útmutató hátralevő részében azokkal a legfontosabb témákkal
foglalkozunk, amelyeket az életúttervnek mindenképpen tartalmaznia kell.

A. EGÉSZSÉG ÉS JÓLLÉT
Az egészség és a jóllét nem csak a fiatal fizikai igényeit jelenti, hanem –
hasonló jelentőséggel – az érzelmi egészségüket és jóllétüket is. A társadalmi
elszigeteltség, a magány és a feldolgozatlan gyermekkori trauma olyan
tényezők, amelyek befolyást gyakorolnak a szakellátásból kikerülő fiatal
érzelmi jóllétére és mentális egészségére.
A fiataloknak folyamatos egészségügyi tanácsadást és szolgáltatásokat
kell biztosítani azzal kapcsolatban, hogy mikor következhetnek be nehéz
időszakok az életükben. A támogatást nyújtó személyzetnek együtt kell
működni a gyermek és felnőtt egészségügyi szakemberekkel azért, hogy a
fiatalok hozzáférése mindezekhez ne szenvedjen hiányt a szakellátásból való
kikerülésüket követően sem.
Az esetgazda egyik feladata az, hogy teljes képet kapjon a fiatal fizikai és
mentális állapotáról és szükségleteiről. Rendkívül fontos, hogy odafigyeljenek
az érzelmi jóllétükre és a pozitív mentális állapotukra. Ebbe beletartozik az
is, hogy az esetgazdák bátorítják és támogatják a fiatalt a pozitív kortárs és
baráti kapcsolatok kiépítésében.
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A gyermekvédelmi gondoskodásból való kikerülésre való felkészülés, és az
utógondozás során nyújtott támogatás az alábbi lépéseket foglalja magába:

Minden életúttervnek figyelembe kell venni a rendszerből kikerülő
fiatal esetében az értékelésben szereplő egészségügyi szükségleteit,
és azok kielégítésének a mikéntjét. Beszéljék át a fiatallal, hogy a
jelenlegi és jövőbeni egészségére vonatkozó kérdéseit!
Gondoskodjanak arról, hogy a fiatal bejelentkezett a körzeti
orvosnál és a fogorvosnál, és tudja, hogyan kell — szükség esetén
— a szolgáltatásaikat igénybe venni.
Ha egészségügyi problémái vannak, ki segít ezek megoldásában?
A fiatal képes-e arra, hogy igénybe vegye azokat a tanácsadási,
mentorálási, vagy más, közösségi szolgáltatásokat, amiknek a
célja az érzelmi jóllét javítása?
A fiatal — szükség esetén — könnyen hozzá tud férni a speciális
szolgáltatásokhoz, beleértve a felnőtt mentális egészégügyi
szolgáltatásokat?
Olyan speciális ellátás és segítség , amely pszichés problémák,
öncsonkítás, öngyilkossság kockázata esetén rendelkezésre áll?
Léteznek-e a kábítószerekkel való visszaélésekkel kapcsolatos
olyan szolgáltatások, amelyek megfelelnek a szakellátásból
kikerülő fiatal körülményeinek és értelmi szintjének? A fiatal
hogyan tudja ezeket igénybe venni?
Vannak-e a szexuális egészséggel foglalkozó intézmények,
beleértve a sürgősségi ellátást? A fiatal hogyan tudja ezeket
igénybe venni?
Az egészséges életmóddal, étrenddel, sporttal kapcsolatos
szokásokkal ismertesse meg a fiatalt, és bátorítsa ezekre.
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b. SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉS
A személyiség fejlődése a fiatal érdeklődésére, véleményére, viselkedésére,
szokásaira, életmódjára és értékeire vonatkozik. Az önmeghatározás és
identitás kialakításának egyik módját az életünk során meghozott döntések,
választások jelentik.

A gyermekvédelmi gondoskodásból való kikerülésre való felkészülés, és az
utógondozás során nyújtott támogatás az alábbi lépéseket foglalja magában:
Segítsék a fiatalt az interperszonális készségek és az
önbecsülés kifejlesztésében, és abban, hogyan kell megszabni
a viselkedésbeli korlátokat, és kialakítani a döntéshozatali
képességet: mindezt a coacholás, a lehetőségek megteremtése és
a pozitív példaképmutatás segítségével lehet elérni.
Segítsék a fiatalt a készségei, adottságai, vagy hobbijai
meghatározásában, és támogassák őt az erősségeinek és
érdeklődésének megfelelő kulturális, művészeti és más szabadidős
lehetőségek feltárásában.
Ismertessék meg a fiatalt új lehetőségekkel és élményekkel,
amik fejlesztik a szociális készségeit és az önbizalmát, beleértve
az olyan csoportos programokat, mint a kirándulás vagy a
kempingezés.
Osszák meg a fiatalokkal saját könyv, mozi, sport és zenei
élményeiket, ösztönözve őket a saját érdeklődési körük
kialakítására, és elősegítve a kapcsolatuk javulását.
Biztosítsák, hogy a fiatalok hozzájussanak a szükséges pénzügyi
támogatáshoz és lehetőségekhez azért, hogy találkozni tudjanak
a kortársaikkal és a barátaikkal, és támogató, pozitív közösségi
hálót tudjanak kiépíteni.
Tegyenek meg mindent azért, hogy csökkentsék a társadalmi
kirekesztést és elszigeteltséget, ami kihatással van a mentális
és fizikai jóllétre oly módon, hogy — lehetőség szerint —
megtalálják az ingyenes, vagy olcsó szabadidős programokat,
tömegközlekedési lehetőségeket, stb.
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C. CSALÁD ÉS BARÁTOK
A gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülő fiatalok többsége számára
nagyon fontosak a pozitív családi és a kortárs kapcsolatok. A fiatalok a
gyermekvédelmi gondoskodásból való kilépést követően gyakran visszatérnek
a vérszerinti családhoz, akkor is, ha csak rövid időre és különböző okokból.
Eközben azonban előfordulhat, hogy megoldatlan problémák sodorják
veszélybe a kikerülésüket.

Gyakori, hogy a fiatalok idealizált képet őriznek a vér szerinti családjukról,
illetve konfliktusokkal teli, ellentmondásos véleményt és elvárásokat
alakítanak ki velük szemben. A valahová való tartozás és a kapcsolatok
iránti természetes vágy, és az identitással kapcsolatosan meglévő kérdések
hazatérésre ösztönözhetik a fiatalt, függetlenül attól, hogy milyen
körülmények között került állami gondoskodásba. Azonban a feldolgozatlan
trauma, a nem ápolt vagy nem helyrehozott megromlott kapcsolatok, illetve
a gyermekvédelmi gondoskodásba kerülésével kapcsolatos információ hiánya,
ha nem foglalkoznak velük megfelelően, irreális elvárásokhoz vezethet. Ebből
további konfliktusok, összeomlás és elutasítás következhet.

Rendkívül fontos biztosítani a fiatal számára a támogatást ahhoz, hogy
megértse és kezelni tudja a szüleivel és a családtagjaival fennálló kapcsolatait.

Következésképpen, a fiatalokat a gyermekvédelmi gondoskodás során és
azt követően is a lehető legteljesebb mértékben támogatni kell abban,
hogy foglalkozzanak a családi problémáikkal és megoldják azokat. Egyben
az is létfontosságú, hogy a család felkészüljön a szakellátásból kikerülő
hazatérésére – különösen akkor, ha a fiatal sokáig volt távol, a kapcsolattartás
rendszertelen volt, vagy ha a viszony feszült volt közöttük.

A gondoskodásból való kilépés

105

A gyermekvédelmi gondoskodásból való kikerülésre történő
felkészülés, és az utógondozás során nyújtott támogatás az alábbi
lépéseket foglalja magába:
Nyúltson érzelmi támogatást, beleértve a múltbeli problémák és
konfliktusok megoldását, segítsen a kapcsolatok és barátságok
létrehozásában és fenntartásában.
Támogassa a fiatal kapcsolatát a vérszerinti szülőkkel, ha ez
biztonságos és a legfőbb érdekét szolgálja, és ő is így akarja —
legyen közvetítő és segítse a fiatalt a családi kapcsolatainak a
megértésében és feldolgozásában.
Teremtse meg a kortárs támogatás lehetőségét — például, a
szakellátásból korábban kikerült fiatalok köréből válasszon ki
kortárs támogatókat, mentorokat.
Segítsen a fiatalnak a pozitív önképe kialakításában azzal,
hogy támogatja őt a családi kapcsolatainak az értelmezésében,
támogatja őt a jó baráti és egyéb kapcsolatok kiépítésében.
Segítsen a hátterének és a kultúrájának a megértésében.
Teremtsen lehetőséget a fiatal számára arra, hogy különböző
társadalmi helyzetekbe kerülhessen, és fejleszthesse az
interperszonális készségeit és önbizalomra tegyen szert. Például:
bátorítsa és támogassa a fiatalt abban, hogy más fiatalokkal
sport, művészeti, vagy egyéb szabadidős tevékenységekben
vegyen részt.
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D. TANULÁS ÉS MUNKA
A fiatalok számára komoly motivációt jelent, ha segítséget kapnak a
jövőképük kialakításához, és a jövőkép megvalósításához szükséges, reális
terv elkészítéséhez. Az identitás, a rezíliencia, és az önbecsülés fejlesztésében
sokat segíthet az is, ha van megfelelő állásuk vagy iskolába járnak. A
gyermekvédelmi gondoskodásból való kikerülés során rendkívül fontos, hogy
segítsük a fiatalt a munka és tanulási lehetőségek feltárásában, és útmutatást
adjunk neki ahhoz, hogy jól megalapozott döntéseket hozzon ezekről.

A kikerülésre való felkészülés és az utógondozás során nyújtott
támogatás az alábbi lépéseket foglalja magába:

Motiválják és bátorítsák a kikerülő fiatalt, hogy munkát találjon,
ha ezt szeretné és segítsék őt a számára legmegfelelőbb
munkalehetőségek megtalálásában.
Vegye fel a kapcsolatot a helyi főiskolával vagy egyetemmel, és
segítsen abban, hogy a kikerülő fiatal kapcsolatba léphessen
ezekkel az intézményekkel.
Nyújtsanak további segítséget ahhoz, hogy a fiatal munkába
állhasson (pl.: segítség a kérelmek beadásában, vagy az
interjúkkal kapcsolatos készségek fejlesztésében).
Biztosítsa a fiatal számára a további támogatást, ha például nem
tette le a vizsgáit az iskolában, vagy olvasási illetve számolási
problémái vannak.
Alakítson ki támogató hálózatot és kapcsolatokat azokkal a
helyi munkaadókkal, akik diákmunkásokat, gyakornokokat,
foglalkoztatnak, vagy munkavégzési és karrier lehetőségeket
kínálnak fiatalok részére.
Motiválják és bátorítsák a kikerülő fiatalt, hogy folytassa a
tanulmányait vagy a képzést, és segítsenek neki a számára
legmegfelelőbb és legreálisabb tanulási, vagy képzési
lehetőségek megtalálásában.
Segítsen a fiatalnak az oktatási lehetőségek kiaknázásában,
például a jelentkezési lap kitöltésével vagy az ösztöndíjkérelem
beadásával.
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E. HOL SZERETNÉK LAKNI
A biztonságos, tartós, és fenntartható lakhatás kulcsfontosságú tényező
a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülő fiatal számára. Nem elég, hogy
legyen egy hely, ahol el tud lenni: másokhoz hasonlóan, a szakellátásból
kikerülők is szeretnék magukat biztonságban és komfortosan érezni a
lakóhelyükön. A folyamatos munkavégzés és tanulás szempontjából is
rendkívül fontos, hogy a kikerülő fiatal lakóhelye biztonságos és tartós legyen.

A gyermekvédelmi gondoskodásból való kilépésre való felkészülés,
és az utógondozás során nyújtott támogatás az alábbi lépéseket
foglalja magába:

Gondoskodjanak róla, hogy a fiatal lakhelye — az erőforrások
függvényében — megfeleljen a szükségleteinek, és hogy a fiatal
is részt vegyen a lakóhelye kiválasztásában (hol lakik, kivel lakik
együtt, egyedül él-e, stb.).
Gondoskodjon róla, hogy a lakóhely biztonságos, állandó, és
megfelelően berendezett legyen.
A lakóhely alkalmas arra, hogy a fiatal iskolába, vagy dolgozni járjon?
Ki tudja-e a fiatal fizetni a bérleti díjat és a rezsiszámlákat?
Tanítsák meg arra, hol kell leolvasni a mérőórákat, hogy kell
kifizetni a bérleti díjat, és befizetni a rezsit.
Tanítsa meg a fiatalt a pénzgazdálkodásra, és a kockázatos
hitelek felvételének, a tartozásoknak az elkerülésére.
Beszélgessen a ház gondnokával/a nevelőszülőknél
történő elhelyezés felelősével, hogy szükség esetén a fiatal
visszamehessen hozzájuk (pl. vacsorára, egy ottalvás erejéig, egy
társasági összejövetelre, vagy ünnepségre, mert ez segíthet a
fiatalnak, hogy fenntartsa a megszokott helyekkel a kapcsolatot,
megőrizze az identitását, és legyőzze a magány és elszigeteltség
érzését. A kapcsolatok a gyermekvédelmi gondoskodásból
való kikerülés és a korábbi nevelőkkel való kapcsolattartás jó
gyakorlatának fontos részét képezik, és nagy jelentőséggel
bírnak a fiatal számára.
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F.	GYAKORLATI KÉSZSÉGEK
Azok a gyermekek és fiatalok, akik sok időt töltöttek a gyermekvédelmi
gondoskodásban – elsősorban, de nem kizárólag a bentlakásos
intézményekben – általában nem tudták elsajátítani azoknak a gyakorlati
feladatokat, amelyekre a kikerülésük után, az önálló életben szükségük van.
Ezek között a tevékenységek között van a bevásárlás, a főzés, a takarítás,
stb. Nem szabad megengedni, hogy bármelyik fiatal úgy lépjen ki a
szakellátásból, hogy nincsenek meg a sikerhez szükséges készségei
és támogatottsága. A nevelőknek és a hivatali munkatársaknak, a saját
gyermekeikhez hasonlóan biztosítani kell, hogy a rendszerből kilépő fiatal
rendelkezzen a szükséges gyakorlati készségekkel. Ezért a kikerülésre való
felkészítés során a fiatalokat meg kell ismertetni ezekkel a készségekkel.
Gondoskodjanak arról, hogy a rendszerből kikerülő fiatalok ne csak egy
támogató környezetben sajátítsák el ezeket az életfontosságú készségeket, de
kellő támogatással „teszteljék” is őket.

A gyermekvédelmi gondoskodásból való kilépsre való felkészülés,
és az utógondozás során nyújtott támogatás az alábbi lépéseket
foglalja magába:
A gyermekvédelmi gondoskodás elhagyását során nyújtson
állandó, folyamatos segítséget a fenti és egyéb, a háztartással
kapcsolatos készségek terén.
A gyermekvédelmi gondoskodásból való kikerülés előtt vértezze
fel a fiatalt a mindennapi élethez és a háztartás vezetéséhez
szükséges készségekkel. Ezeken a területeken és a háztartás
vezetéséhez szükséges készségek terén biztosítson állandó
támogatást a kikerülés után. Például:
•

bevásárlás

•

egészséges táplálkozás és főzés

•

takarítás

•

alapvető javítási feladatok

•

mosás
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G. PÉNZ
A szegénység, a hátrányos helyzet és a pénzügyi gondok fontos szerepet
játszanak a legtöbb kikerülő fiatal életében. Általában nem rendelkeznek
olyan biztonsági hálóval és családi háttérrel, mint a legtöbb kortársuk.

A kilépésre való felkészülés, és az utógondozás során nyújtott
támogatás az alábbi lépéseket foglalja magába:

Gondoskodjon róla, hogy a fiatal megkapja az összes lehetséges
jövedelmet és pénzügyi támogatást, beleértve a szociális
juttatásokat és kedvezményeket is.
Tudja meg, hogy milyen támogatások, illetve szociális
juttatások vannak, és támogassa a fiatalt, hogy sikeresen meg
tudja ezeket pályázni.
Ha a fiatal szeretne bekerülni főiskolára vagy egyetemre, segítse
a jelentkezési lap beadásában, és gondoskodjon róla, hogy a
tanulmányai megkezdése előtt megkapja az összes lehetéges
ösztöndíjat és pénzügyi támogatást.
Segítse a fiatalt a saját költségvetésével kapcsolatos készségek
és a jó pénzügyi szokások kifejlesztésében. Mielőtt kilépne
a gyermekvédelmi gondoskodásból, segítsen neki abban,
hogy tisztában legyen a megélhetési költségekkel, az
élemiszerárakkal, a ruházati cikkek árával, a közműdíjakkal, a
bérleti díjakkal, a tömegközlekedés árával, stb.
Gondoskodjon róla, hogy a fiatalnak legyen elég pénze a
hobbijára és a szabadidős tevékenységeire, és lépést tudjon
tartani a divattal. Ez hozzájárul az egészséges személyiséghez,
csökkenti a megbélyegzettséget és a társadalmi elszigeteltséget.
Segítse a rendszerből kikerülő fiatalt a bankszámlanyitásban, és
az egyéb, fontos pénzügyi rendszerbe történő regisztációban.
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H.	JOGOK ÉS JOGI KÉRDÉSEK
Tegyen meg mindent azért, hogy a fiatal tisztában legyen a jogaival és minden
olyan jogi kérdéssel, ami – a gyermekvédelemben eltöltött időszak miatt –
általánosan, vagy konkrétan érinti őt.

A gyermekvédelmi gondoskodásból való kikerülésre való felkészülés, és az
utógondozás során nyújtott támogatás az alábbi lépéseket foglalja magába:

Gondoskodjon róla, hogy a fiatalnak meg legyen a születési
anyakönyvi kivonata, és meg legyenek az egyéb, fontos iratai.
Támogassa a fiatalt az útlevél és személyi igazolvány kérelem
beadásában.
Gondoskodjon róla, hogy a fiatal be legyen jelentkezve a
megfelelő hatóságoknál azért, hogy legyen egészségbiztosítása,
kapjon segélyt, stb.
Ha a fiatalnak dolga támad az igazságügyi szervekkel,
gondoskodjon a jogi képviseletéről.

Cselekvési pont:
Gondoskodjon róla, hogy a fiatalnak legyen egy példánya az életúttervéből,
mert ezzel segíti őt abban, hogy megértse, és megbizonyosodjon arról,
hogyan kerülnek kielégítésre a jövőbeni igényei, és ki segíti őt az élete
különböző területein.
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I.

AZ ÉLETÚTTERV RENDSZERES
FELÜLVIZSGÁLATA
A gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülő fiatallal először elkészített
életútterv nincs kőbe vésve. A fiatal helyzetében rengeteg változás állhat,
és valószínűleg áll is be (pl.: egészségi állapot, személyiségfejlődés, oktatás/
munka…). Előfordulhat, hogy – különböző okok miatt – az eredetileg kitűzött
célok nem teljesülnek, és a törekvések és prioritások is idővel változhatnak.

Ezért az esetgazdának, a fiatallal együtt rendszeresen felül kell vizsgálnia
az életúttervet, hogy az továbbra is megfeleljen a valóságnak, és hogy az
idők folyamán elvégezzék rajta a szükséges változtatásokat. Ennek során,
természetesen, ismét fel kell venni a kapcsolatot a különböző, illetékes
hatóságokkal és személyekkel, így például a nevelőkkel, hogy tájékozódjanak
a felelősségi területeikben és feladataikban beálló esetleges változásokról.

A felülvizsgálatot, ha a fiatal, az esetgazda, vagy más
érintett személy úgy gondolja, és ha szükséges, érdemes
a „szokásos” kereteket meghaladóan is elvégezni.

rész

12.

UTÓGONDOZÁS
ÉS ÖNÁLLÓSÁG
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utánkövetés
ÉS ÖNÁLLÓSÁG
“Mindenki
másképp csinálja,
mindenki saját
maga teremti meg
a függetlenségét.”

“Először is, a függetlenség elérését
olyan folyamatként kell értelmezni,
aminek során meglátod, hogy
mennek a dolgok. És hogy készen
áll-e az adott személy. És ha
nem áll készen, akkor kell, hogy
legyen valaki mellette, hogy ne
botladozzon, és végül ne bukjon el.”

A Gyakorlati útmutatóban hangsúlyozzuk, hogy a
szakellátásból kikerülő fiatalokat a „kikerülési”
folyamatot követően is támogatni kell, és biztosítani
kell számukra azt is, hogy a felnőtté válás során mindig
kapjanak segítséget és esélyt. Az utánkövetés alatti
folyamatos támogatás pontosan annyira fontos, mint a
jó felkészítés és az életúttervezés.
A szakellátásból való kikerülés és a függetlenség felé vezető út során az
életútterv, amit a fiatalok azokkal együtt készítettek, akik részt vesznek
a támogatásukban, elkíséri a fiatalokat. Ebben a részben ismét felidézzük
azokat a tipikus témákat, amelyekkel a gyermekvédelmi gondoskodásból való
kilépés után foglalkozni kell.
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1. A FÜGGETLENSÉG FELÉ VEZETŐ ÚT
Rendkívül fontos, hogy tisztában legyünk a „függetlenség” fogalmával.
Az „önálló élet” napi valósága mindannyiunk számára bizonyos fokú
„egymásrautaltsággal, kölcsönös függőséggel” jár együtt:
• interperszonális kapcsolatok
• szociális támogatások
• szociális hálók formájában.
A legtöbben úgy érezzük, hogy függetlenek vagyunk – és ezért, például,
felelősek vagyunk az életünkkel kapcsolatos döntések meghozataláért
–, annak ellenére, hogy bizonyos értelemben változatlanul függünk
a családtagoktól, a szüleinktől, a gyerekeinktől, a kollégáinktól, és a
barátainktól, hisz időnként tanácsot, vagy segítséget kérünk tőlük. Mivel a
szakellátásból kikerülő fiatalok az esetek többségében nem rendelkeznek
ilyen támogató hálózattal, a fiatalok segítése, támogatása a szakellátásból
való kikerülésük, és az „önálló életre” való felkészítésük során azt jelenti,
hogy a fiatal esetében különleges figyelmet kell szentelnünk a pozitív
kapcsolatok kiépítésének, és a szakmai és szociális hálók létesítésének.

2. MEGLEVŐ KAPCSOLATOK
„Egy 18 éves ember még túl fiatal ahhoz, hogy egyedül boldoguljon… ne
hagyjanak bennünket magunkra! Mindenképpem túl fiatal ahhoz, hogy
kikerüljön a szakellátásból, ezért jó lenne, ha várhatnánk addig, amíg
befejezzünk az iskolát, és munkahelyre és valamiféle biztonságra teszünk
szert. Szükségünk van arra, hogy segítsenek nekünk a lakáskeresésben, az
álláskeresésben, és azért is fontosak számunkra, hogy megtanítsák nekünk
a pénzzel való bánásmódot, mert egyedül nem megy. Azt javasoljuk, hogy a
gyermekvédelmi gondoskodásból való kikerülést követően azok a nevelők, akik
már ismerik a fiatalt, maradjanak vele kapcsolatban – gyámolítsák a fiatalt – és
biztosítsanak számára gyakorlati segítséget (hogy kell kifizetni egy számlát,
hogy kell bankszámlát nyitni), és érzelmi támogatást is: lehessen tőlük tanácsot
kérni, lehessen velük elbeszélgetni. Azt is kérjük, hogy a szociális munkások
is kövessenek bennünket egészen addig, amíg nem leszünk teljesen önállóak,
vagyis a 18. életévünk betöltése után is, amíg nem fejeztük be az iskolát, vagy a.
Túlságosan nehéz egyedül lenni.” 20
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A gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülő fiatalok gyakran beszéltek arról,
hogy elhagyatottnak érzik magukat, ezért mindent meg kell tenni azért, hogy
ez ne fordulhasson elő. Nagyon sok kikerülő fiatal szeretne építő jellegű
kapcsolatot fenntartani valakivel, aki útmutatást, tanácsokat, és támogatást
nyújt nekik a rendszerből való kikerülésük után. Ebben lehet létfontosságú
szerepe az esetgazdával való folyamatos kapcsolatnak. Ne feledjék, hogy
szükség van egy sürgősségi, illetve helyettesítő személyre is, aki az esetgazda
helyébe lép, ha ő nem érhető el.
A folyamatos tanácsadás és támogatás gondoskodó jellege rendkívül nagy
jelentőséggel bír, és hisz a támogatás csak abban az esetben lesz hasznos a
fiatal számára, ha az esetgazdával való kapcsolata pozitív és építő jellegű.
Mindezek ellenére a gyakorlat azt mutatja, hogy a gyermekvédelmi
gondoskodásból kikerülő fiatalok közül sokan már a kezdetektől tisztában
vannak azzal, hogy nem akarják fenntartani a kapcsolatot azzal a szervezettel,
ami korábban gondoskodott róluk. Habár ehhez, természetesen joguk van,
előfordulhat, hogy ez a döntés a visszájára fordul, amikor az önállóság
valósággá válik, vagy amikor problémák merülnek fel, és az újonnan önállóvá,
függetlenné vált fiatalnak szüksége van valamilyen segítségre. Ezért nagyon
fontos, hogy az esetgazdák biztosítsák, hogy a szakellátásból kikerülők
tisztában legyenek azzal, hogy bármikor kérhetnek segítséget, még
akkor is, ha erre csak évekkel később kerül sor azzal, hogy bármikor szívesen a
rendelkezésükre állnak.

Jellemző, hogy az esetgazda, és más, szakember
támogatása sok esetben néhány hónap után
megszűnik. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a
gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülőknek, a
legtöbb olyan fiatalhoz hasonlóan, akik elhagyják a
szülői házat, ennél sokkal hosszabb ideig van szüksége
segítségre, a legkülönbözőbb területeken, és joga
van ahhoz, hogy megkapja ezt a segítséget. Nem
indokolatlan például fontolóra venni, hogy a támogatást
egészen 30 éves korig kellene nyújtani, bár ez az életkor
a fiatal igényeitől függően változhat.

A szakellátásból kilépő számára egy olyan személlyel való kapcsolat, aki
mentorként viselkedik, segíthet az elszigeteltség és a magány leküzdésében,
és – elvileg – kontaktszemély is lehet a támogató hálózatokhoz való
hozzáférés terén. (Ahhoz, hogy több információt kapjanak a kortárs
mentorálásról, olvassák el a 9. részt).
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3. ÁLLANDÓ HOZZÁFÉRÉS AZ UTÓGONDOZÓI
SZOLGÁLTATÁSOKHOZ ÉS TÁMOGATÁSOKHOZ
Az utógondozói szolgáltatásokhoz és támogatásokhoz való egyszerű
hozzáférés rendkívül fontos ahhoz, hogy a kikerülő fiatalok számára
biztosítsuk a fejlődés lehetőségét. Ismét hangsúlyozni szeretnénk, hogy
a hangsúlyt a fiatal egyéniségére, az aggodalmaira, és a szükségleteire
kell helyezni. Az érettséghez nem vezet kitérőktől mentes, egyenes út, és
előfordulhat, hogy a szakellátásból való kikerülést követően még hosszú ideig
figyelni kell a fiatal érzelmi és pszichés fejlődését.
Ismét aláhúzzuk, hogy a társzervezetekkel és hatóságokkal való partneri
együttműködés az olyan területeken, mint az anyagi szükségletek és a
gyakorlati készségek folyamatos fejlesztése rendkívül fontos. Például: a
gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülő fiatalok számára komoly gondot
okoz a hajléktalanságtól és a pénzügyi bizonytalanságtól való félelem. Az
ilyen problémák nagy valószínűséggel, negatív következményekkel járnak
nem csak gyakorlati szempontból, hanem a fiatalok pszichés-érzelmi
jólléte terén is. Az utógondozás során biztosítani kell, hogy a szakellátásból
kikerülők elegendő jövedelemmel rendelkezzenek az alapvető igényeik
kielégítéséhez, beleértve a lakhatást, az élelmezést, a közlekedést és a
ruházkodást. Ezekkel a kérdésekkel tanácsos a fiatal közbenjárásával és az
önállóságára építve foglalkozni.

Cselekvési pont:
Elegendő-e a fiatal számára az anyagi támogatás összege? Ha nem, milyen
változtatások szükségesek, és hogyan tud fellépni a változás érdekében?

Végezetül, érdemes felidézni, hogy a szakellátásból kikerülő fiatalok
esetében a sikert nagymértékben befolyásolja, hogy milyen jól foglalkoztak
a felkészítés összes elemével, beleértve a gyakorlati készségek fejlesztését
is. Minden jel arra mutat, hogy rendszeresen felül kell vizsgálni, mennyire
volt jó és elegendő a felkészítés, különös tekintettel a változó igényekre és
körülményekre.

rész
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SEGÍTSÜK ELŐ A
VÁLTOZÁST – VIGYÜK
ELŐRE A DOLGOKAT!
A Gyakorlati útmutató alapját képző felmérés (lsd.
3. rész) egyértelművé tette, hogy a gyermekvédelmi
gondoskodásból való kikerülés terén a különböző
országokban szükség van a változásra. A szükséges
változtatások, egyebek mellett, az alábbiak:
1. javítani kell a jogszabályokon és a szakpolitikákon
2. javítani kell az adatgyűjtést
3. jobbá kell tenni a szolgáltatások minőségét és
bővíteni kell az erőforrásokat
4. javítani kell a munkaerőpiaci elhelyezkedés
lehetőségeit
5. meg kell erősíteni a monitorozást és az értékelést
6. támogatni kell a pozitív hozzáállást
A legfontosabb érdekelt felek, beleértve a gyermekvédelmi gondoskodásban
élő gyermekeket és fiatalokat, a kilépőket, a nevelőszülőket és a kapcsolódó
szakembereket, a szülőket, a családtagokat és a gyermekvédelmi szakembereket,
képesek arra, hogy kiálljanak a változások mellett. Együttműködve, vagy
egyénileg képesek arra, hogy hangot adjanak ennek az igénynek a javulást
közvetlenül, vagy közvetve elindító illetékes hatóságok, szervezetek felé.

Cselekvési pont:
Ön szerint az esetgazdák, illetve a nevelők mennyire ismerik a szakellátásból
kikerülő fiatalokkal kapcsolatos feladataikat, felelősségüket? Vannak-e
olyan területek, amik kényelmetlenséget okoznak a szakembereknek, illetve
olyanok, amikről nincs elég információjuk? Ha igen, melyek ezek, és hogyan
kellene velük foglalkozni?
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A 13. rész hátralevő részében röviden bemutatunk néhány olyan
kulcsfontosságú témát és területet, ahol a gyermekvédelmi ellátásban és
szolgáltatásokban változásra van szükség, és amelyeket a felmérés is feltárt.
Néhány szót szólunk a javításért, jobbításért való küzdelem szükségességéről is.

1. 1. A jogszabályi és szakpolitikai
	változásokért való érdekérvényesítés
A felmé résből

Minden, a felmérésben résztvevő ország azt szeretné elérni, hogy a
gyermekvédelmi gondoskodásból kilépők részére biztosított legyen a jogokon
alapuló kikerülési folyamat, amelyben minden fiatal egyformán megkapja
a szükséges támogatást, és úgy fér hozzá a szükséges szolgáltatásokhoz,
és más jogosultságokhoz, hogy azok teljes mértékben megfelelnek a fiatal
egyéni igényeinek, vágyainak, és körülményeinek. Megemlítésre került az
is, hogy mindehhez olyan módosítások szükségesek a jogszabályokban és a
szakpolitikákban, amik elősegítik a gyermekvédelmi gondoskodásból történő
kilépés folyamatának pozitív irányú megváltozását, beleértve az e célra szánt
erőforrások bővítését. Ehhez az alábbiakra van szükség: jogszabályi változtatás
a szakellátási rendszerből való kikerülés életkorának meghosszabbításáról, és
annak az időszaknak a kitolásáról, amíg a kikerülő fiatal egyéni támogatásban
részesül. Hasonlóképpen, jogszabályi és szakpolitikai változtatásokkal kell
elérni azt is, hogy kötelező legyen az összes, szükséges szolgáltatáshoz és
jogosultságokhoz való hozzájutás, és befektetéseket kell végrehajtani a
mostaninál nagyobb szakértelemmel és tudással rendelkező, területeken átívelő
munkaerő kialakításába.

A megfelelő jogi és szabályozási keret azért fontos, mert ezek biztosítják a
szükséges felhatalmazást, fókuszt és útmutatást a gyermekvédelmi szakellátásban
– az abból való kilépéssel is foglalkozó, szakemberek számára. A szakellátásból
kikerülőkkel együtt a segítő feleknek részt kell vállalni a jogszabályi, szabályozói
és szakpolitikai változásokért folytatott küzdelemben ott, ahol a jelenlegi
megoldások nem jól működnek, és ahol lehet javítani a helyzeten.

2. A FELMÉRÉSBŐL
A felmé résből

A felmérés alapján szerzett információk arra utalnak, hogy a kormányok,
és a regionális, valamint a helyi hatóságok nem gyűjtenek rendszeresen és
elemeznek kvalitatív és kvantitatív adatot a szakellátásban élő gyermekekről
és fiatalokról, a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülőkről és a kilépési
folyamatról. Ezt mindenekelőtt azért kellene megtenniük, hogy lehetővé
tegyék a törvényalkotási szervek és más hatóságok számára egyrészt az
erőforrások tervezését, és a lehető legjobb kilépési folyamat biztosítását,
másrészt azért, hogy figyelemmel lehessen kísérni, és értékelni lehessen a
célokat, és azok megvalósulását.
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Ahhoz, hogy megfelelő tájékoztatást lehessen nyújtani a jogszabályok és
a szakpolitikák javításához, a kormányoknak és a nem-kormányzati /civil
szervezeteknek pontos információra van szükségük. Ezért fontos az, hogy
legyenek olyan helyi és országos rendszerek, amelyek segítségével pontos és
rendszeres kvantitatív és kvalitatív adatgyűjtés végezhető. Például: az ilyen
adatokra nagy szükség van akkor, ha úgy szeretnénk javítani a szakellátásban
élő, és az onnan kikerülő fiatalok helyzetén, hogy a számok tükrében
megvizsgáljuk az egyes gyermekek és fiatalok jelenlegi helyzetét, az elért
javulást, és az egész gyermekvédelmi ellátó rendszer működését. Az adatok
segíthetnek a pénzügyi, humán és más erőforrások jobb kihasználásában
is. Elsődleges érdekelt felekként a gyermekvédelmi gondoskodásból
kikerülőknek, és az őket támogatók feleknek van a legfontosabb szerepük
ezeknek az adatoknak a meghatározásában, gyűjtésében, és elemzésében.

3. ELKÖTELEZETTSÉG A SZOLGÁLTATÁSOK ÉS
AZ ERŐFORRÁSOK BIZTOSÍTÁSA IRÁNT
A felmérésből

A gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülők és a szakemberek elmondták,
hogy az országon belüli földrajzi helytől függetlenül a rendszerből való
kikerülésnek mindenütt azonosnak kell lenni. Mindez jelenti a tervezés és a
folyamatos támogatás minőségének, a felkészítés minden egyes lépésének,
az átmenetnek és az utógondozásnak az egységességét. Jelenti továbbá a
szolgáltatásokhoz és az erőforrásokhoz való egyenlő hozzáférést, beleértve az
oktatást, a lakhatást, és minden más jogosultságot.

Az általános és célzott támogatásokhoz, szolgáltatásokhoz való
hozzáférés rendkívül fontos a gyermekvédelmi gondoskodásból
kikerülő fiatalok számára. A jobb minőségű szolgáltatásokhoz, és a többi,
szükséges, pénzügyi és egyéb erőforrásokhoz való egyenlő hozzáféréshez
elengedhetetlenül szükséges, hogy a központi és a helyi kormányban a
szakpolitikáért felelős személyek olyan, pontos adatokat és információt
kapjanak, ami feltárja a hiányosságokat és problémákat, és ebből a
szempontból fontos még a változásokért folytatott küzdelem is.
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4. A MUNKAERŐ-KAPACITÁS MEGTEREMTÉSE
A felmé résből

A felmérés eredményei azt mutatják, hogy sürgős szükség van olyan
beruházásokra, amelyek segítségével fenntartható és megerősíthető a
gyermekvédelmi szakemberek készségei, tudása, és képessége azért, hogy teljes
mértékben tudják támogatni a szakellátásból kikerülőket.
A szakemberek képességei között nem csak a gyakorlati feladatok ismeretének,
hanem a jó kommunikációs készségeknek, és a bizalomra és gyermekvédelmi
gondoskodásra épülő kapcsolatok kiépítésének is szerepelni kell.

A gyermekvédelmi gondoskodást elhagyó fiatalok kikerüléssel kapcsolatos
tapasztalatait nagyban befolyásolják azoknak a képességei, akik végig kísérik
őket a kilépés során. Ezek az emberek nem csak az esetgazdák, hanem
más olyan szakemberek, akiknek – a szakellátásból való kikerülés területi
szemlélete alapján – szerepük van. Ezért rendkívül fontos, hogy mindazok,
akik a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülőkkel foglalkoznak,
jól felkészültek és teljes mértékben fel legyenek vértezve a feladat
elvégzésére, és ezért a hivatalos és nem hivatalos képzésnek elsőbbséget
kell élvezni.

5. RENDSZERES MONITOROZÁS ÉS ÉRTÉKELÉS
A hatékony monitorozási és értékelési rendszerek rendkívül fontosak ahhoz,
hogy tisztában legyünk az elért eredményekkel, azzal, ahogy elértük
az eredményeket, és hogy hol maradtak még hiányosságok és kihívást
jelentő területek. Ebbe beletartozik a gyermekek és fiatalok részére
készített életúttervek rendszeres felülvizsgálata, monitorozása, továbbá a
gyermekvédelmi rendszer oly módon történő kiépítése, hogy az lehetővé tegye
a rendszerezett folyamatokat és a szolgáltatások biztosítását. Ismét szeretnénk
hangsúlyozni, hogy a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülő fiataloknak,
mint a legfontosabb érdekelt feleknek, és az őket támogatóknak fontos
szerepük lehet a rendszeres monitorozás és értékelés bevezetésében.

6. A POZITÍV HOZZÁÁLLÁS ELŐSEGÍTÉSE
A gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek és az abból kilépő
fiatalok megbélyegzése nagyban befolyásolhatja az életük minőségét.
Az ilyen negatív viselkedési formákkal, attitűdökkel, függetlenül attól,
hogy azok a szakemberek, vagy a közösség valamelyik tagja részéről
tapasztalhatók, mindenképpen foglalkozni kell. Ehhez az szükséges, hogy
mi, mindannyian aktív szerepet játsszunk a pozitív viselkedési formák
meghonosításában és a negatív attitűdök leküzdésében.
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7. KÜZDELEM A POZITÍV VÁLTOZÁSOKÉRT
Végezetül, emlékezetünkbe kell idézni azt is, hogy ha szerepet vállalunk
a rendszerek és szolgáltatások terén megvalósítandó pozitív változások
eléréséért folytatott küzdelemben, akkor nagymértékben hozzájárulunk
ahhoz, hogy a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek és a
rendszerből kikerülő fiatalok a lehető legjobb támogatást kapják a
gyermekvédelmi gondoskodás alatt, a kikerülésre való felkészítés során, és az
utógondozásban is.
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1. MELLÉKLET: KIVONAT
A GYERMEKVÉDELMI
GONDOSKODÁS A
GYERMEKEKRŐL CÍMŰ
ENSZ ÚTMUTATÓBÓL
Az ENSZ A gyermek jogairól szóló egyezmény (továbbiakban: Gyermekjogi
egyezmény) az alapja annak, hogy megértsük a gyermekvédelmi
gondoskodásban, és a vér szerinti családjuktól való elválasztás kockázatával élő
gyermekek jogait. Ugyanakkor a fenti egyezmény nem mutatja be részletesen,
hogy milyen intézkedéseket kell meghozni a jogok érvényesítése érdekében.
Ez vezetett el oda, hogy megszületett az ENSZ Útmutató a gyermekek
gyermekvédelmi gondoskodásáról. Az Útmutatót az ENSZ Közgyűlése 2009-ben
konszenzussal fogadta el. Az Útmutató hivatalos iránymutatást ad a Gyermekjogi
egyezményben megfogalmazott gyermekjogok megvalósításával kapcsolatban.

Habár nem kötelező jelleggel, de az ENSZ Útmutatóban konkrét irányelveket
fogalmaznak meg a gyakorlat és a szakpolitika javítása érdekében, és
hangsúlyozzák az államok átfogó felelősségét a szakellátás intézményeivel
kapcsolatos regisztrációra, engedélyezésre és monitorozására vonatkozó
szabályozási keretek kidolgozása terén.

Az ENSZ Útmutató egyik fontos vonatkozása az, hogy hangsúlyozza a
gyermekvédelmi gondoskodásban dolgozó szakemberek képzésének és
támogatásának a fontosságát annak biztosítása érdekében, hogy rendelkezzenek
a lehető legmagasabb szintű gyermekvédelmi gondoskodás nyújtásához
szükséges készségekkel, és tudással. Például: a gyermekvédelmi gondoskodásban
dolgozó szakembereknek képesnek kell lenni arra, hogy bátorítsák az aktív
részvételt, megértsék azt, hogy az életüket befolyásoló döntések meghozatalakor
tiszteletben kell tartani a gyermekek véleményét, hogy tájékoztatni kell a
gyermekeket a jogaikról, és támogatni kell a fejlődésüket.

Az Útmutatót, és a benne foglaltaknak a szakpolitikákra és a gyakorlatra kifejtett
hatását néhány alapelvre való utalással lehet a legérthetőbben bemutatni:

A gondoskodásból való kilépés

127

A „SZÜKSÉGESSÉG” ELVE
Az Útmutató egyértelműen állítja, hogy a gyermekek fejlődése, jólléte és
védelme szempontjából a társadalom alapvető csoportja és a természetes
környezet a család, és „az erőfeszítéseket elsősorban annak érdekében kell
kifejteni, hogy a gyermeka családja gondoskodásában maradjon, vagy oda
visszakerüljön”. A „szükségesség” elve ezért a következőket jelenti:
• Olyan átvilágítási folyamatnak (a „kapuőrzési” folyamat részeként) kell
működnie, amelynek segítségével fel lehet mérni, hogy tényleg szükség
van-e a családból való kiemelésre. Ebben a szakaszban kell megoldásokat
keresni arra, hogy a gyermek legfőbb érdekeit szolgáló lehetőséget
válasszuk, és lehetőség szerint kerüljük el az előzetes figyelmeztetés
nélküli kiemelést és a gyermeket a családjában tartsuk.
• Egyetlen gyermek sem kerülhet gyermekvédelmi gondoskodásba akkor,
ha a családját hozzá lehetne segíteni ahhoz, hogy gondoskodni tudjon a
gyermekről.
• A családból való kiemelés csak a végső megoldás lehet.
• Családsegítő megoldásokat kell felajánlani a kiemelés elkerülése
érdekében, és segíteni a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermek
beilleszkedését a hazagondozást követően.

A „MEGFELELŐSÉG” ELVE
• Miután az elhelyezés „szükségessége” bizonyossá vált, a gyermekvédelmi
gondoskodás minden esetben a gyermek egyedi igényeinek, vágyainak és
körülményeinek kell megfeleljen.
• A gyermekvédelmi gondoskodás minden formájának meg kell felelnie a
minőségi követelményeknek, tiszteletben kell tartania a gyermekek jogait,
és megfelelő, testreszabott gyermekvédelmi gondoskodást és figyelmet
kell biztosítania.
• Az országon belül biztosítani kell többféle megfelelő szakellátó
intézményt és lehetőséget.
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A GYERMEK LEGFŐBB ÉRDEKEI
• A „szükségességre” és a „megfelelőségre” vonatkozó döntéshozatali
folyamatoknak a hatékony részvételen, és annak az eseti meghatározásán
kell alapulni, hogy melyek a gyermek legfőbb érdekei.

VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉGEK
• Nem mindenkinek felel meg ugyanaz a megoldás. A családi támogatás
és a gyermekvédelmi gondoskodás különböző, megfelelő formáit kell
elérhetővé tenni ahhoz, hogy a gyermek igényeire, szükségleteire,
vágyaira, stb. adott válaszok megfelelőek és az adott esethez
illeszkedőek legyenek.

A HÁTRÁNYOS MEGKÜLÖNBÖZTETÉS
TILALMA
• Az Útmutató a hátrányos megkülönböztetésnek azokkal az eseteivel
foglalkozik, amelyek miatt a gyermekek szakellátásba kerülhetnek, és
amelyek hathatnak rájuk a gyermekvédelmi gondoskodás alatt is.
• A szegénység egyetlen esetben sem lehet a gyermekvédelmi
gondoskodásba vétel szükségességének az alapvető oka.
• Az Útmutató szerint a családból való kiemelést nem okozhatja a faji,
és vallási hovatartozás, a társadalmi nem és a fogyatékosság miatti
hátrányos megkülönböztetés.
• Az Útmutató elkötelezett a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem
mellett a családoknak, illetve a gyermekeknek a szakellátással vagy
gyermekjóléti rendszerrel való kapcsolata során. Ha támogatásra van
szükség, akkor minden gyermeknek és a szüleiknek egyenlő hozzáférési
lehetőséget kell biztosítani a szolgáltatásokhoz, függetlenül az adott
helyzetüktől és körülményeiktől.

Megjegyzés: Az Útmutató teljes szövege, és az azt kiegészítő kézikönyv,
aminek a címe: Haladjunk tovább: „Az útmutató a gyermekek alternatív
gyermekvédelmi gondoskodásához” az alábbi címen található meg:
http://www.alternativecareguidelines.org/
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3. MELLÉKLET:
AZ EMBERI JOGOK
EGYETEMES
NYILATKOZATÁNAK
CIKKELYEI
(Az ENSZ 1948. december 10-én fogadta el és hirdette ki)

1. cikkely

Az egyenlőséghez való jog

2. cikkely

A hátrányos megkülönböztetés tilalma

3. cikkely

Az élethez, szabadsághoz, és személyes biztonsághoz való jog

4. cikkely

A rabszolgaság tilalma

5. cikkely

A kínzás és a megalázó bánásmód tilalma

6. cikkely

A törvény előtti jogalanyiság elismeréséhez való jog

7. cikkely

A törvény előtti egyenlőséghez való jog

8. cikkely

Jog a sérelmes eljárások elleni jogorvoslathoz

9. cikkely

Az önkényes letartóztatás és száműzetés tilalma

10. cikkely

A tisztességes nyilvános meghallgatáshoz való jog

11. cikkely

Az ártatlanság vélelméhez való jog

12. cikkely

A magánéletbe, a családi ügyekbe, és a levelezésbe való
beavatkozás tilalma

13. cikkely

A mozgásszabadság és a lakóhely szabad
megválasztásának joga

14. cikkely

Az üldöztetés elől más országban való menedékkérelemhez
való jog

15. cikkely

Az állampolgársághoz és annak szabad megválasztásához
való jog

16. cikkely

A házassághoz és a családalapításhoz való jog

17. cikkely

A tulajdonhoz való jog

18. cikkely

A gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához való jog

19. cikkely

A szabad véleménynyilvánításhoz és a tájékoztatáshoz való jog

20. cikkely

A békés célú gyülekezéshez és egyesüléshez való jog
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21. cikkely

A kormányzásban és a szabad választásokon való
részvételhez való jog

22. cikkely

A szociális biztonsághoz való jog

23. cikkely

A munka szabad megválasztásának és a szakszervetekhez
történő csatlakozásnak a joga

24. cikkely

A pihenéshez és a szabadidőhöz való jog

25. cikkely

A megfelelő életkörülményekhez való jog

26. cikkely

Az oktatáshoz, neveléshez való jog

27. cikkely

A közösség kulturális életében való szabad részvétel joga

28. cikkely

A jelen dokumentumban kifejtett társadalmi rendhez való jog

29. cikkely

A szabad és teljes fejlődés szempontjából fontos közösségi
kötelességek

30. cikkely

A fenti jogokba az állam, vagy más személyek részéről történő
beavatkozás tilalma

Engedélyezett reprodukálás: Copyright © 1998, Human Rights Educators’
Network Amnesty International, USA Human Rights Resource Centre, ISBN
0-929293-39-8, Első kiadás, 1998; Második nyomtatás, 1999
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4. MELLÉKLET:
RÉSZVÉTELI MODELLEK
Napjainkban számtalan olyan „modell” létezik, amelyik
bemutatja a teljes és valódi részvételt meghatározó
tényezőket, de valószínűleg az alábbi három a
legismertebb közülük. Érdemes azonban mindegyikkel
megismerkedni, mivel mindegyik más és más, olyan
szempontokat tart szem előtt, amik segítenek nekünk
annak értékelésében, hogy mennyire hatékonyan
segítjük és bátorítjuk a gyermekeket és a fiatalokat az
életüket befolyásoló döntésekbe való beleszólásra.

I.

HART RÉSZVÉTELI LÉTRÁJA
Roger Hart 1992-ben dolgozta ki a létra elméletét. 1997-ben Hart megírta
a „Gyermekek részvétele: A fiatal állampolgároknak a közösség fejlődésébe
és a környezetvédelembe történő bevonásának elmélete és gyakorlata”
(Children’s Participation: The Theory and Practice of Involving Young
Citizens in Community Development and Environmental Care) című könyvét.
A részvételi létra az egyik olyan eszköz, ami szerepel Hart könyvében. A
létra, amire a gyermekek „felmásznak” azért, hogy fokozódjon a részvételük,
rendkívül hatásos és könnyen érthető kép.
8. létrafok: A gyermekek által kezdeményezett, a felnőttekkel közösen meghozott döntések
7. létrafok: A fiatalok irányítják és kezdeményezik a tevékenységeket
6. létrafok: A felnőttek kezdeményeznek, de a döntéseket a fiatalokkal
közösen hozzák meg
5. létrafok: A fiatalokkal megbeszélik a dolgokat, és tájékoztatják őket
4. létrafok: A fiatalok feladatokat kapnak, és tájékoztatják őket
3. létrafok: A fiatalok esetében tessék-lássék megoldást alkalmaznak*
2. létrafok: A fiatalok csak „kirakat-szereplők”*
1. létrafok: A fiatalokat manipulálják*
Megjegyzés: Hart szerint az első három létrafok nem jelent
valódi részvételt
1

https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/childrens_participation.pdf
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A létra a részvétel nyolc fokozatát
határozza meg:
8.

Gyermekek által kezdeményezett, a felnőttekkel közösen meghozott
döntések: ez akkor fordul elő, ha a projekteket, vagy a programokat
a gyermekek, illetve a fiatalok kezdeményezik, és a döntést a fiatalok
együtt hozzák meg a felnőttekkel.

7.

Gyermekek által kezdeményezett, és megvalósított: az ilyen
esetekben a gyermekek és a fiatalok kezdeményezik és valósítják meg a
projektet, vagy a programot, és a felnőttek csak segítő szerepet játszanak.

6.

Felnőttek által kezdeményezett, a gyermekekkel közösen meghozott
döntések: ez akkor fordul elő, ha a projekteket, vagy a programokat
a felnőttek kezdeményezik, de a döntéseket a gyermekekkel, illetve a
fiatalokkal együtt hozzák meg.

5.

Megbeszélt és tájékoztatott: ez akkor fordul elő, amikor a fiatalok
ötleteket, tanácsokat adnak a projektekkel, vagy a programokkal
kapcsolatban, és azokat a felnőttek tervezik és valósítják meg. A
gyermekeket és a fiatalokat tájékoztatják az ötleteik, tanácsaik
hasznosításáról, és a felnőttek által hozott döntésekről.

4.

Alárendelt, de tájékoztatott: ez akkor fordul elő, ha a gyermekek, illetve
a fiatalok feladatokat kapnak, és tájékoztatják őket a részvételük módjáról
és okáról.

3.

Tessék-lássék megoldás*: ez akkor fordul elő, ha a gyermekek, illetve
a fiatalok látszólag beleszólhatnak a dolgokba, de a valóságban nincs
választási lehetőségük a tetteik, illetve a részvételük terén.

2.

Kirakat-megoldás*: Ez akkor fordul elő, ha a fiatalokat közvetve
használják fel.

1.

Manipuláció*: Ez akkor fordul elő, ha a felnőttek a fiatalokat arra
használják fel, hogy támogassanak bizonyos ügyeket, és úgy tesznek,
mintha az ötletek a fiataloktól származtak volna.

*Megjegyzés: Hart szerint az első három „létrafok” nem alapul részvételen
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Az alábbi ábra egy példa a Hart-féle
modell értelmezésére

Példák
A gyermekek feltárnak egy
problémát az iskolában, egy
projektet kezdeményeznek a
megoldására, és meggyőzik a
felnőtteket a megvalósításáról.
A gyermekek maguk
készítik az iskolai
újságot, vagy az
iskolai rádió műsorát.

A gyermekeket megkérik
arra, hogy vegyenek
részt egy játszótér
megtervezésében
A város polgármestere kikéri
a gyermekek véleményét egy
adott kérdésről; a véleményüket
komolyan veszik.
A gyerekek egy csoportját
beszervezik közösségi munkára, és
tájékoztatják őket a munka céljáról,
ezért magukénak érzik azt.
A jó beszédkészségű gyerekeket
megkérik arra, hogy vegyenek részt
egy panelbeszélgetésben, de érdemben
nem készítik fel őket, és egymással sem
beszélhetik meg a dolgot.
A gyermekek egy
rendezvényen énekelnek
és táncolnak, de keveset
tudnak a

A beszervezik, hogy vegyenek
részt egy politikai felvonuláson,
és vigyenek magukkal politikai
plakátokat

8

Gyermekek által
kezdeményezett,
a felnőttekkel
közösen
meghozott
döntések

7

Gyermekek által
kezdeményezett,
és megvalósított

6

Felnőttek által
kezdeményezett, a
fiatalokkal közösen
meghozott döntések

5

Megbeszélt és
tájékoztatott

4

Alárendelt,
de
tájékoztatott

3

Tessék-lássék
megoldás

2

Kirakatmegoldás

1

Manipuláció

Az ábra forrása:
http://www.eycb.coe.int/compasito/chapter_5/10.html

A részvétel
mértéke

Nincs
részvétel
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II. SHIER RÉSZVÉTELI ÖSVÉNYE
2001-ben Harry Shier egy ösvény formájában leegyszerűsítette a Hart által
bemutatott ötleteket. Shier szerint a részvételnek öt szintje van, és ezekhez a
szintekhez 15 kérdés tartozik. Ezek a kérdések hasznos eszközként szolgálnak
annak az ellenőrzéséhez, hogy milyen sikeresen bátorítjuk a fiatalt a részvételre.
Az alábbi táblázat bemutatja Shier modelljét és a kapcsolódó kérdéseket:
Szint

A részvétel
típusa

Bevezetés

Lehetőségek

Köztelezettségek

A gyermekek
osztoznak a döntések
meghozatalának
jogában és a
döntésekért vállalt
felelősségben

Készen áll arra, hogy
a felnőttlétből eredő
jogai, hatalma egy
részét megossza a
gyermekekkel?

Létezik olyan
folyamat, ami
lehetővé teszi
a felnőttek és a
gyermekek számára
a döntésekért
vállalt felelősség
megosztását?

Szakpolitikai
követelmény, hogy
a felnőttek és a
gyermekek közösen
vállalják a felelősséget
a meghozott
döntésekért?

4

A gyermekek részt
vesznek a döntések
meghozatalában

Készen áll arra, hogy
lehetővé tegye a
gyermekek számára
a döntéshozatali
folyamatokban való
részvételt?

Létezik olyan
folyamat, ami
lehetővé teszi a
gyermekek számára
a döntéshozatalban
való részvételt?

Szakpolitikai
követelmény, hogy a
gyermekeket be kell
vonni a döntéshozatali
folyamatokba?

3

Figyelembe veszik
a gyermekek
véleményét

Készen áll arra, hogy
lehetővé tegye a
gyermekek számára
a döntéshozatali
folyamatokban való
részvételt?

Az Önök
döntéshozatali
folyamatai
lehetővé teszik,
hogy figyelembe
vegye a gyermekek
véleményét?

Szakpolitikai
követelmény, hogy a
gyermekek véleményét
megfelelő súllyal
kelljen figyelembe
venni a döntések
meghozatalakor?

2

A gyermekeket
támogatják a
véleményük
kifejtésében

Készen áll arra,
hogy támogassa
a gyermekeket
a véleményük
kifejtésében?

Vannak-e ötletei
és gyakorlati
megoldásai arra,
hogy támogassa
a gyermekeket
a véleményük
kifejtésében?

Szakpolitikai
követelmény, hogy a
gyermekek véleményét
megfelelő súllyal
kelljen figyelembe
venni a döntések
meghozatalakor?

A gyermekeket
meghallgatják

Készen áll arra, hogy
meghallgassa a
gyermekeket?

A munkája során
meghallgatja a
gyermekeket?

Szakpolitikai
követelmény, hogy a
gyermekeket be kell
vonni a döntéshozatali
folyamatokba?

5

1

Ez rendkívül hasznos eszköz egyrészt a gyermekekkel, illetve családokkal
foglakozó szakemberek számára, másrészt ahhoz is általános útmutatóul
szolgál, hogy a szélesebb értelemben vett közösségi beszélgetésekbe hogy
lehet bevonni a gyermekeket. Ha szeretné meghallgatni, hogy Harry Shier mit
mond ennek az eszköznek a használatáról, nézze meg az alábbi videoklipet,
ami csak 22 perces, de a legérdekesebb rész a 17.00. és a 21.00 perc közötti:
https://www.youtube.com/watch?v=K00Ww2MLjf8
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III. LUNDY MODELLJE A GYERMEKEK
	JOGOKON ALAPULÓ RÉSZVÉTELÉRŐL
A részvételi modellt, amit napjainkban széles körben használnak az
Európai Unióban, Laura Lundy dolgozta ki. Lundy rámutatott arra, hogy a
HANG nem elegendő a gyermekek teljes részvételéhez, hiszen különböző
tényezőkre van szükségük a részvételhez.
• TÉR: A gyermekeknek lehetőséget kell biztosítani a
véleménynyilvánításra
• HANG: A gyermekeket segíteni kell a véleménynyilvánításban
• HALLGATÓSÁG: A véleményt meg kell hallgatni
• BEFOLYÁS: A véleményt – ha megfelelő – el kell fogadni
Az alábbi ábra forrása az Európai Unió web-oldala, ahol több információt is
találnak Lundy Hang modelljének az ellenőrző listájáról: http://ec.europa.eu/
justice/fundamental-rights/files/lundy_model_child_participation.pdf
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Ez az eszköz bemutatja azokat a kérdéseket, amiket a modell használata során fel
lehet tenni.

Tér

Hang

Hogyan: Nyújtson biztonságos és befogadó
környezetet a gyermekeknek a véleményük
kinyilvánításához

Hogyan: Adjon megfelelő információt
és tegye lehetővé a gyermekek számára a
véleménynyilvánítást

• A gyermekek véleményét ténylegesen kikérték?

• A gyermekek kaptak elég információt a
véleményük kialakításához?

• Van olyan biztonságos hely, ahol a gyermekek
szabadon elmondhatják a véleményüket?
• Tesznek lépéseket azért, hogy minden gyerek
részvétele biztosított legyen?

Hallgatóság
Hogyan: Gondoskodjon arról, hogy a
gyermekeknek véleménye eljusson ahhoz
az emberhez, akinek meg kell azt hallgatni
• Létezik olyan folyamat, ami a gyermekek
véleményét hivatott közvetíteni?
• A gyermekek tisztában vannak azzal, hogy
kivel közlik a véleményüket?
• Annak a szervezetnek/embernek van
döntési joga?

• Tudják a gyermekek, hogy nem kötelező
részt venniük?
• A gyermekek számára biztosítottak
különböző lehetőségeket a
véleménynyilvánításra?

Befolyás

Hogyan: Gondoskodjon arról, hogy a
gyermekek véleményét komolyan vegyék,
és – ha helyes – elfogadják
• A gyermekek véleményét fontolóra vették azok,
akik döntési helyzetben vannak?
• Vannak-e olyan folyamatok, amik biztosítják,
hogy a gyermekek véleményét komolyan
vegyék?
• A gyermekek és a fiatalok kaptak-e visszajelzést
a meghozott döntések okairól?
•
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