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GYERMEKVÉDELMI NAPOK 

2012. MÁJUS 8 – 11. 
Pesterzsébeti CSILI Művelődési Központ 

 
Hetedik alkalommal kerül megrendezésre a Gyermekvédelmi Napok a Fővárosi Módszertani 
Gyermekvédelmi Szakszolgálat rendezésében, a FICE Magyarországi Egyesületével való 
együttműködésben. A rendezvénysorozat helyszíne ötödik alkalommal a Csili Pesterzsébeti 
Művelődési Központ. Ideje: 2012. május 8-től 11-ig. 
 
A Gyermekvédelmi Napok elsősorban a halmozottan hátrányos helyzetben lévő, családokban 
és gyermekvédelmi intézményekben élő sok ezer gyermek és fiatal önkifejezési, szereplési, 
megmutatkozási, megméretési és sikerszerzési igényeit elégíti ki sokféle formában.  
 

Az értékes alkotó öntevékenység nagyon fontos ezen 
gyermekek és fiatalok személyiségépítő 
erőfeszítéseiben. Nagy részük azzal néz szembe, hogy 
kevéssé vagy egyáltalán nem számíthat a szülői 
támogatásra-segítségre az értelmes felnőtté válás 
nehéz és gyötrelmes útján. Egy részük a képességek 
korlátaival kénytelen megküzdeni a minél teljesebb 
életre való felkészülésében. Ezeken a rendezvényeken 
700-800 gyermek és fiatal szerepel kiállított 
alkotásával vagy előadott műsorával. 

 
A Gyermekalkotók és alkotóműhelyek a gyermekvédelemben című kiállításon 

a kiállító intézmények és közösségek 
gyermekalkotói és felnőtt segítőik vesznek 
részt önállóan készített alkotásaikkal, 
saját közösségi kiállítási egységben 
bemutatva. A segítők és a kiállítás 
rendezői egyaránt nagyon örülnek minden 
tehetségről árulkodó alkotásnak, nekik 
azonban mégsem a mű, hanem az alkotó 
gyermek fontos. Nem elsősorban 
tehetség-gondozással foglalkoznak, 
hanem a közös munkában résztvevő 
gyermekek önformáló erőfeszítéseit 
próbálják minden tőlük telhető módon 
támogatni és erősíteni. 
Így a kiállítás érthetően legfontosabb kiválasztási feltétele az, hogy látható legyen: a mű 
örömmel készült. 
 

A Gyermekelőadók Színházi Találkozóján a gyermekvédelmi intézmények és 

közösségek együttesei és egyéni előadói zsűri előtt adják elő rendszerint 20-25 perces 
műsorukat (a legkülönbözőbb műfajokban) a Csili színháztermének nagyszínpadán. A 
Találkozón túlnyomó részben a résztvevők által legfrissebben kidolgozott produkciók 
kerülnek bemutatásra. A szereplő közösségek hozzák a közönség meghatározó részét is.  
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A Színházi Találkozón résztvevők műsora 2012-
ben előreláthatólag május 8-án, és 9-én délután 
14 és 19 óra között zajlik. A zsűri által kiemelten 
elismert előadások gálaműsora május 11-én 
előreláthatólag 15 órától kerül megrendezésre. 
A Gyermekvédelmi Napok valamennyi 
rendezvénye teljesen nyilvános, és látogatása 
ingyenes. 
 
 

 

Az Országos Gyermekotthoni Gyermekparlament ülésére 2007 

óta  minden évben a Gyermekvédelmi Napokon kerül sor –– a FICE 
Magyarországi Egyesületének gondozásában és rendezésében. Idén az 
Országos Gyermekotthoni Gyermekparlament XVIII. ülésére kerül sor  
2012. május 11-én délután a Csili Pesterzsébeti Művelődési Központ B 
épületének Vízváry termében. 
 
 
A Gyermekvédelmi Napok fenti emblematikus rendezvényeihez minden 
évben további, kiegészítő rendezvények kapcsolódtak. Így tervezzük ezt 2012-ben is. 

 
Alkalom adódik a fővárosi gyermekvédelemben gondozott 

fiatalok részvételével évtizedek óta szervezett nyári 
régészeti és néprajzi táborok résztvevőinek a 
találkozójára, továbbá megtekinthető az előző évi 

táborokat bemutató foto kiállítás.  
 

A Gyermekvédelmi Napokon hagyományosan több olyan rendezvény is szerepel, amelyeket 

a felnőtt szakemberek számára szervezünk.  Megrendezésre kerül 2012. május 10-én „A 
gyermekvédelmi szakellátás fejlesztése Budapesten” című akkreditált 

gyermekvédelmi konferencia (bővebben a következő oldalon). Továbbá meghívjuk a korábbi 
évtizedek kiemelkedő gyermekvédelmi személyiségeit a rendezvénysorozatra. A megnyitó 
napján találkozót szervezünk számukra, amelyen bemutatjuk a munkásságuk megörökítésére 

a Fővárosi Módszertani Tegyesz által létrehozott és gondozott Gyermekvédelmi 
Arcképcsarnoknak nevezett archívum legújabb gyarapodásának termékeit. 

 
A rendező gyermekek és felnőttek meghívnak és 
szívesen látnak a Gyermekvédelmi Napok 
rendezvényein minden támogatót és érdeklődőt. 
 

Részletes program 
a www.tegyesz.hu oldalon! 
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Fővárosi Gyermekvédelmi Konferencia 
"A gyermekvédelmi szakellátás fejlesztése Budapesten" 

2012 május 10. 
Pesterzsébeti CSILI Művelődési Központ 

 
Rendező: Budapest Főváros Önkormányzata 

Szervező: Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 
 

A konferencia szakmai koncepciója 
 

A Fővárosi Önkormányzat szakmai konferenciát rendez „A gyermekvédelmi szakellátás 
fejlesztése Budapesten” címmel 2012. május 10-én a Fővárosi Módszertani 
Gyermekvédelmi Szakszolgálat szervezésében a Pesterzsébeti Csili Művelődési Központban. 
A konferencia számba veszi a szakellátás fővárosi sajátosságait, valamint a szakellátási 
hálózat egészének és legfontosabb elemeinek fejlesztési szükségleteit. A konferenciára 
meghívást kapnak – a szakellátási intézmények és szervezetek munkatársai mellett – az 
alapellátásban, a gyámhivatalokban, a közoktatásban, az egészségügyben, a Rendőrségen  és 
másutt dolgozó, a gyermekvédelemben érintett önkormányzati és civil szakemberek is! 
 
A konferencia részletes programja a munka-szekciókra épül. Fő feladatuk az, hogy 
megfogalmazzák az általuk vizsgált szakterület fővárosi sajátosságait és fejlesztési 
szükségleteit, szem előtt tartva Budapest fejlesztési igényeit. A szekciók témáinak 
meghatározásakor célunk volt, hogy egy-egy szekció az ellátórendszer olyan egymással 
összefüggő részterületeit ölelje fel, amelyek lényeges fővárosi sajátosságokkal rendelkeznek. 
A konferencia résztvevőinek várható kb. 300 fős számára, valamint a szakellátás szerteágazó 
részterületeinek nagy számára tekintettel a következő munka-szekciókat hoztuk létre: 
  
1. A gyermekvédelmi szakellátás fővárosi sajátosságai (finanszírozás, befogadás, 
kamaszkori beáramlás) a számok tükrében 
2. A szakellátás igénybevétele: jelzőrendszeri szerep és közreműködés 
3. Befogadás a szakellátásba: a befogadó otthon 
4. Nevelőszülői ellátás (különös tekintettel a 3 év alatti korosztály ellátására) 
5. Gyermek- és lakásotthoni gondozás (benne a speciális és utógondozói ellátás is) 
6. Különleges ellátás (többcélú, gyógypedagógiai intézmények) 
  
A konferencia nyitó plenáris ülése a szekciók számára  tájékoztatást ad a Fővárosi 
Önkormányzatnak a város egészét, valamint a gyermekvédelmet is magában foglaló  
fejlesztési stratégiájáról, továbbá eligazítást ad a konferencia munkamódszeréről. Ezt követi 
a szekciók munkája, majd eredményeik összegezésére a délutáni plenáris ülésen kerül sor.  
 
A konferencia a szakterület K-05-006/2011 számon akkreditált, 5 pontot érő rendezvénye a 
gyermekvédelmi szakemberek 2012. évi továbbképzési programjában. A továbbképzési 
kreditpontokat igénylő résztvevők számára a továbbképzésen való részvétel igazolása 
díjköteles (5 000.- Ft). 
 

Részletes program a www.tegyesz.hu oldalon! 
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AKKREDITÁLT GYERMEKVÉDELMI TOVÁBBKÉPZÉSEK 
 

Program címe Program típusa 
Pont 

értéke 
Részvételi 
díj (Ft/fő) 

Tervezett 
időpont 

A gyermekvédelmi szakellátás 
fejlesztése Budapesten 

Konferencia 
K-05-006/2011 

5 5 000 2012. május 10. 

Együtt a kamaszokért 
(mentőöv a fiatalok kriminális 

védelméhez) 

Szakmai műhely 
M-05-014/2011 

15 20 000 
egyeztetés 

alatt 

Gyámi továbbképzés 
Tanfolyam 

T-05-013/2011 
40 35 000 

2012. május 22, 
24, 29, 31 és 

június 5. 

Tanácsadás a 
gyermekvédelemben 

Tanfolyam 
T-05-014/2011 

40 45 000 2012 október 

Tanácsadói kompetenciák 
fejlesztése 

Személyiségfejlesztő 
foglalkozás 

S-05-023/2011 
31 40 000 

2012. 
november 

Válságterhesekkel foglalkozók 
továbbképzése 

Tanfolyam 
T-05-030/2010 

50 
(39)1 

35 000 2012. ősz 

A gyermekvédelmi vezetők 
vezetői kompetenciáinak 

fejlesztése 

Tanfolyam 
T-05-017/2010 

50 48 000 2012. ősz 

"Egyszerűen-Hatékonyan" a 
segítő beszélgetés eszközével 

Személyiségfejlesztő 
foglalkozás 

S-05-098/2009 
30 25 000 2012. október 

Kiskorú és fiatalfelnőtt 
várandósokkal és anyákkal 

foglalkozó szakemberek 
továbbképzése 

Tanfolyam 
T-05-103/2009 

45 30 000 
egyeztetés 

alatt 

1 Az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Bizottság által 3509/2011 nyilvántartási számon is akkreditált. 

A szerezhető továbbképzési pont értéke: 39 pont. 
 

A programok tervezett helyszíne Budapest. 
A részletes tájékoztatók és a jelentkezési lap a honlapon található. 

A jelentkezéseket folyamatosan fogadjuk. 
 

A továbbképzésről további információ 
a Módszertani és Elemző Szolgálattól kérhető. 
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EZ TÖRTÉNT … 

SZAKMAI ÉRTEKEZLET 

2012. március 29-én szakmai értekezletet tartottunk Budapest Főváros Kormányhivatal 
Szociális és Gyámhivatalának valamint a fővárosi gyámhivatalok munkatársainak 
részvételével a közös jogértelmezés és az egységes jogalkalmazás elősegítése érdekében. 

TÉMÁK 

Beutalások gyakorlata a fővárosban - különös tekintettel a nevelésbe vételi eljárásokra 
Az örökbefogadhatónak nyilvánítás iránti eljárásokkal kapcsolatos kérdések 

Jogszabályváltozásokból adódó aktualitások 

A megbeszélés moderátora Dr. Radoszáv Miklós szaktanácsadó volt. 

 

SZAKMAI MŰHELYBESZÉLGETÉS 
a hazai nevelőszülői ellátás aktuális kérdéseiről 

külföldi szakemberek részvételével 
 
Április első hetében az SOS Children Villages nemzetközi szervezet néhány munkatársa 
Magyarországon tartózkodott. June Thoburn professzor, aki a nevelőszülői rendszer 
fejlesztésének nagy tapasztalatú szakembere, Emmanuel Sherwin, az SOS nemzetközi 
irodájának munkatársa és Rusudan Chekidze, az SOS kelet-európai irodájának gyermekjogi 
területet képviselő munkatársa a hazai nevelőszülői hálózatban dolgozó szakemberekkel 
közösen szakmai műhelybeszélgetés keretén belül a hazai nevelőszülői ellátás aktuális 
kérdéseit beszélték át. 
 

Mi  a helyzet a nevelőszülői ellátás területén? 
Mennyire tudja kielégíteni a gyerekek szükségleteit? 

Milyen fejlesztésekre lenne szükség? 
Hogyan fejlesszük az ellátás minőségét? 

 

KUTATÁS A NEVELŐSZÜLŐVÉ VÁLÁS FOLYAMATÁRÓL 
 

A Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat a Módszertani Nevelőszülői Hálózattal 
közösen felmérést készített 2010-ben a nevelőszülőség témájában. A kutatás arra kereste a 
választ, ki, milyen motivációval jelentkezik nevelőszülőnek. A kutatásban 13 hazai és 1 
külföldi nevelőszülői hálózat vett - önkéntesen - részt. Az adatfelvétel 2010. februárjában 
kezdődött és egy éven át rögzítette a jelentkezőkről a jellemzőket: az alapadatokon túl a 
kutatás azt mérte fel, hogy mit gondolnak a nevelőszülőségről, a szakellátásba kerülő 
gyermekekről és a vérszerinti szülőkről. 
A kutatás eredményeit a résztvevő hálózatok számára bemutattuk, a további eredményeket 
rövidesen a szélesebb szakmai közönség is megismerheti! 
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Fővárosi 

Módszertani 
Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat 
 

1081 Budapest Alföldi utca 9-13. 
Tel.: (1)-3232-944 Fax: (1)-3232-911 

Email: modszertan@tegyesz.hu 

www.tegyesz.hu  


