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Köszönetnyilvánítás 
 

A “Kísérő nélküli kiskorúak: Tudástranszfer szakemberek számára a nevelőszülői elhelyezések 
növelése érdekében” (FORUM) projektet az Európai Bizottság Igazságügyi és Fogyasztói 
Főigazgatósága támogatta a REC Igazságügy - Gyermekjogi és gyerekek elleni erőszak program 
keretében (REC-CHILD-AG-2016). Célja, hogy elismertesse és védje az emberek jogait és egyenlőségét, 
különösen a diszkrimináció mentességet és a gyermeki jogok megismerését és alkalmazását. 
A képzési csomagot a szakértői csoport közreműködésével állítottuk össze a FORUM projekten belül. 
A szakértői csoport tagjai voltak: Kamena Dorling - CORAM Gyermekjogi Központ, Egyesület Királyság; 
Giovanni Giulio Valtolina és Nicoletta Pavesi - ISMU (Iniziative e Studi sulla Multietnicita), Olaszország; 
Dr. Muireean Ní Raghallaigh - Szociális Munka és Társadalmi Igazságosság Tanszék, University College 
of Dublin; Dr. Herczog Mária – Család, Gyermek, Ifjúság Közhasznú Egyesület, Magyarország.  
 
A program megvalósítása az L’Albero della Vita Alapítvány, az Accem (Spanyolország), a Menekülteket 
Segítő Szervezet – OPU (Csehország), a Család, Gyermek, Ifjúság Közhasznú Egyesület (Magyarország), 
a FICE – Nevelőközösségek Nemzetközi Szervezete (Ausztria) és a Slovenskaja Filantropija (Szlovénia) 
együttműködésével jött létre.  
A résztvevő országokban a partnerek összegyűjtötték a képzési anyaghoz szükséges információkat, és 
ezeket beépítették a végső változatba.  
 
A projektről további információk tölthetők le angol nyelven a https://forum-
project.alberodellavita.org, magyarul a www.csagyi.hu honlapokról. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.csagyi.hu/
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I. A KÉPZÉSI CSOMAG 
 

1.1. A FORUM PROJEKT 

 
A FORUM projekt az Európai Unió által megfogalmazott prioritásokra figyelemmel készült, amelyek 
szerint jobb védelmet kell biztosítani az EU területén a migrációs helyzetekben lévő gyerekek számára, 
jogaik tiszteletben tartásával. Ennek keretén belül fejleszteni kell a magas minőségű nevelőszülői 
ellátó rendszert, megosztva azon országok tapasztalatait és szakértelmét, ahol a nevelőszülői ellátás 
már fejlett, és átadni ezeket azoknak az országoknak, ahol az ellátások még korlátozottan állnak 
rendelkezésre.  
 
Az elmúlt években az EU országaiba érkező gyerekek száma nőtt, és sokan közülük kísérő nélküliek. 
 
A jelenlegi EU-s szakpolitikák és jogi szabályozás széles kereteket biztosít a migrációs helyzetben lévő 
gyerekek jogainak védelme érdekében, de a közelmúltban ideérkezett gyerekek áradata megmutatta 
védelmük és a jogaik biztosításának hiányosságait, és az erőteljesebb védelem iránti igényt.   
  
A projektet az Európai Unió jelenlegi szakpolitikai és jogi ajánlásai, szabályozása alapján készítettük el: 
„Az Európai Bizottság jelentés az Európai Parlament és a Tanács számára – a migrációs helyzetben 
lévő gyermekek védelme1 (2017), Akcióterv a kísérő nélküli kiskorúakról 2(2010-14), Az európai 
migrációs program” 3, a Bizottság ajánlása „Befektetés a gyerekekbe: törjük meg a hátrányos helyzet 
ördögi körét”4(2013)  
 
A gyermekek jogaival foglalkozó 10. Európai Civil Fórum a gyerekek jogairól5 megerősítette, hogy a 
migrációs helyzetben lévő gyerekek védelme érdekében jobb és célzottabb programokra van szükség. 
 
A tervezett intézkedések és programok a gyerekek legfőbb érdekei elv köré szerveződnek, ami azt 
jelenti, hogy mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az érintettek számára garantálható legyen 
mind teljesebb mértékben jogaik teljes körű gyakorlása, valamint az érintett gyerekek holisztikus 
fejlődése fizikai, kognitív, lelki, erkölcsi és társas területen egyaránt. 
 
Tekintettel a kísérő nélküli migráns kiskorúak státuszára és rendkívül kiszolgáltatott helyzetére, a 
gyerekeknek mindenekelőtt gyámot kell biztosítani, a speciális ellátás és a megfelelő figyelem mellett. 
Több érintett országban, gyakran a gyámok hatásköre elégtelen a tapasztalatok szerint, és többnyire 
az intézményes elhelyezésre korlátozódik a figyelem, anélkül, hogy számításba vennének más, a 
gyerek legjobb érdekét szolgáló megoldást.  
 

                                                      
1 Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, The protection of children 
in migration, 2017 , https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-
agenda-migration/20170412_communication_on_the_protection_of_children_in_migration_en.pdf 
2 Action Plan on Unaccompanied Minors, https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/action-plan-
unaccompanied-minors-2010-2014_en 
3 EU Agenda on Migration, https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-
migration_en 
4 Investing in Children: Breaking the cycle of disadvantage,  
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?pager.offset=10&catId=89&langId=en&newsId=2061&tableName=news
&moreDocuments=yes 
5 EU 10th NGO Forum on the Rights of the Child, 2016, Brüsszel, https://europa.eu/newsroom/events/10th-
european-forum-rights-child-protection-children-migration_en 
 

https://europa.eu/newsroom/events/10th-european-forum-rights-child-protection-children-migration_en
https://europa.eu/newsroom/events/10th-european-forum-rights-child-protection-children-migration_en
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Sőt, a legtöbb célországban a meghatározó döntéshozók és szakemberek nem veszik tekintetbe, hogy 
a kísérő nélküli migráns gyerekek mindenekelőtt gyerekek, és eszerint kell a jogaikat biztosítani. 

 
A résztvevő országokat az érintett gyerekek száma, az ország nevelőszülői ellátás terén szerzett 
tapasztalatai, illetve e tapasztalat hiánya alapján választottuk ki. A „Befogadás és családi elhelyezés: a 
kísérő nélküli kiskorúak családi alapú elhelyezése az EU tagországaiban6” című jelentés alapján a 
következő célországokat választottuk a projekthez: 
 

 Magas kitettségű országok, ahol várhatóan nő a kísérő nélküli kiskorúak száma vagy az 
áthelyezés okán várhatóak (Cseh Köztársaság, Magyarország, Szlovénia); 

 Tranzitországok, ahol magas a menekült státuszért folyamadó kísérő nélküli migráns gyerekek 
száma (Ausztria, Magyarország, Olaszország); 

 Jelentős tapasztalattal rendelkező partner a kísérő nélküli migráns kiskorúak nevelőszülői 
ellátása terén;  

 Nagyszámú gyerek intézményes szakellátásban (Olaszország, Spanyolország); 

 Nagy tapasztalattal rendelkező partnerszervezetek, akik az EU tagországok körében megfelelő 
elérhetőségeik okán segíteni képesek a projekt megismertetését, és az eredmények 
alkalmazásának szorgalmazását (Eurochild, Belgium). 

 
A projekt 3 pillérre épül: Megismertetés és alkalmazás szorgalmazása, ismeretátadás és 
kapacitásbővítés/építés 

 

 Megismertetés és alkalmazás szorgalmazása helyi, országos és európai szinten, a nevelőszülői 
ellátás alkalmazásának népszerűsítése, és előnyeinek megismertetése nem csak a kísérő nélküli 
migráns kiskorúak, hanem minden más érintett gyerek számára.  

 
Valamennyi érintett döntéshozó és szakmai szereplő számára minden szektorban fontos a 
nevelőszülői ellátórendszer előnyeinek és a lehetséges rizikófaktoroknak a megismerése, annak 
érdekében, hogy megfelelő módon kezdeményezzék a rendszer bővítését, erősítését.  
 
A Eurochild egy eszköztárat7 fejlesztett, hogy segítse mindazokat a szakembereket, és más 
szereplőket, hogy ösztönözzék a kormányzatokat országos, regionális és helyi szinteken is a kísérő 
nélküli migráns kiskorúak számára jobb minőségű szolgáltatások továbbfejlesztésére az EU 
tagországaiban.  

 

 Az ismeretátadás a tapasztaltabb szervezetek tevékenységét jelenti, akik segítik a 
tapasztalattal nem rendelkező, vagy kevesebb tapasztalattal rendelkező szervezeteket. Ennek 
érdekében egy útmutató készült a minimum sztenderdekről, amelyeket a helyi kontextusba 
kell helyezni, adaptálni, a meglévő nemzeti nevelőszülői jogi és szakmai szabályozás alapján. 

 

 A kapacitásbővítés/építés szükséges annak érdekében, hogy mindazok, akik az érintett 
gyerekekkel kapcsolatba kerülnek, velük foglalkoznak további ismeretekre, készségekre 
tegyenek szert a megismert jó gyakorlatok alapján.  
 

Ezen a kereten belül, partneri együttműködésben a résztvevő szervezetekkel, a projekt célja a figyelem 
felkeltése volt a meghatározó szereplők körében a nevelőszülői ellátás előnyeinek bemutatásával, az 
intézményes, befogadó állomásokon történő elhelyezéssel szemben a kísérő nélküli migráns gyerekek 

                                                      
6 Reception and Living in families: Overview of family based reception for Unaccompanied Minors in the EU 
member States,  
7 https//:forum-project.alberodellavita.org/materials – angol nyelven 
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esetében, és ennek érdekében dolgoztuk ki a képzési csomagot, összhangban az európai 
legígéretesebb gyakorlatokkal, a szakemberek továbbképzése és a magas minőségű nevelőszülői 
ellátás biztosítása érdekében. 

 
1.2. A PARTNERSÉG 

 
A projektet az L’Albero della Vita Alapítvány koordinálta és a következő szervezetekkel együtt segítette 
az alkalmazást, az érintett gyerekek jobb és sikeresebb befogadása érdekében: Accem 
(Spanyolország), a Menekülteket Segítő Szervezet – OPU (Csehország), Család, Gyermek, Ifjúság 
Közhasznú Egyesület (Magyarország), FICE – Nevelőközösségek Nemzetközi Szervezete (Ausztria) és a 
Slovenskaja Filantropija (Szlovénia). 
 
 L’Albero della Vita: 1997-ben alakult Olaszországban és a kezdetektől a gyerekek jóllétének, jogai 
védelmének erősítése érdekében dolgozik, elősegítve a gyerekek fejlődését, a családok és közösségek 
támogatását Olaszországban és szerte a világon.  
 
Accem: Spanyol civil szervezet, mely az alapvető jogok védelméért dolgozik. Céljuk a társadalmi 
kirekesztéssel fenyegetett személyek támogatása, középpontban a menekült és migráns 
személyekkel. 
 
FICE - Nevelőközösségek Nemzetközi Szervezete: A nemzetközi FICE osztrák tagszervezete, amelynek 
célja olyan hálózat létrehozása világszerte, amely a veszélyeztetett gyerekek segítését célzó 
tevékenységet támogatja, kiemelten a fogyatékos gyerekek és a családjukon kívül nevelkedő gyerekek 
segítését. Minden tevékenységük a gyerekek és fiatalok személyiség, az érdekek és szükségletek 
tiszteletben tartását célozza. 
 
Menekülteket Segítő Szervezet (OPU): 25 éve segíti civil szervezetként a Cseh Köztársaságban a 
menekülteket és külföldieket. Fő tevékenysége többek között az ingyenes jogi tanácsadás, szociális 
tanácsadás, képzések szervezése szakemberek és laikusok számára, az integráció segítése sokféle 
programmal. 
 
Slovenskaja Filantropija: Nonprofit, humanitárius szervezet, mely közhasznú tevékenységet végez 
1992 óta. Célkitűzése, hogy programjai segítsék a közösség életminőségét és ösztönzik a hátrányos 
helyzetűek életkörülményeinek javítását. A különböző tevékenységeiket összekötik a migrációs 
kérdések, önkéntesség és generációk közötti együttműködéssel és ezek erősítésével.  Ösztönzik és 
terjesztik az egészségügyi, nemzetközi és fejlesztéssel összefüggő tevékenységeket. A migrációval 
foglalkozó csoport pszichoszociális, integrációs, jogi és tanulási segítséget nyújt, szabadidős 
tevékenységeket szervez, és lobbizik a kísérő nélküli és családjuktól elválasztott gyerekek, menedéket 
kérők, nemzetközi védelemre szoruló személyek és más migránsok jogainak biztosításért. 
 
Család, Gyermek, Ifjúság Közhasznú Egyesület: 1993-ban alakult, az első magyarországi nonprofit 
szervezetek egyikeként. Célja a gyermekek és jogaik védelme, a családok erősítése, a velük foglalkozó 
segítő szakemberek megerősítésével, képzésével, szolgáltatások nyújtásával; kutatások folytatása és 
kiadványok publikálása, valamint hazai és nemzetközi konferenciák és találkozók szervezése, ezeken 
való részvétel.  
 
A projekt számára szakértői tevékenységet nyújtó partner szervezetek: 
 
CORAM (Egyesült Királyság): A nevelőszülőség területén és a migráns gyerekek segítése terén (is) 
széleskörű tapasztalatokkal rendelkező, nagy múltú civil szervezet, szakértői, konzulensi munkával, 
képzésekkel foglalkozik. 
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Fondazione ISMU: Az egyik legmeghatározóbb, migrációval foglalkozó kutató központ Olaszországban 
és Európában.  
 
EUROCHILD: 35 európai országban jelen lévő civilszervezeti hálózat, amely a gyerekek jóllétét 
támogatja, és promotálja. Elsődleges feladata a projektben a program promóciója és az eredmények 
megismertetése széles körben.  
 
1.3. A KÉPZÉSI CSOMAG 

 
A képzési csomagot egy szakmaközi szakértőkből álló bizottság állította össze, akiket az e területen 
végzett munka, felkészültségük és gyakorlatuk alapján választottunk ki.  
 
A képzési csomag célja és tartalma 
 
A képzési csomagban összegyűjtöttük az érdemleges információkat, amelyek a FORUM program során 
felmerültek. Az átfogó cél az volt, hogy segítsük a szakembereket és meghatározó kulcsszereplőket az 
Európai Unió tagországaiban, és megfelelő útmutatást nyújtsunk olyan eszközök és dokumentumok 
biztosításával, amely szélesíti az ismereteik körét az európai nevelőszülői ellátással összefüggésben a 
kísérő nélküli migráns kiskorúak esetében, és a befogadási rendszerrel kapcsolatosan általában.  
 
Ezen túl, az Útmutató a minimum sztenderdekhez és a képzési csomag kifejezetten alapul szolgálhat 
az egyes országok saját szakmai szabályainak és képzési programjaink kidolgozásához, illetve az 
elkészült anyagok adaptálásához, a sajátos helyi kontextusnak és szükségleteknek megfelelően.  
 
Kiknek szól a képzési csomag? 
 
A képzési anyagot olyan szakembereknek dolgoztuk ki, akik kísérő nélküli migráns kiskorúakkal 
foglalkoznak, például pszichológusok, befogadó központok dolgozói, ügyvédek, szociális munkások, 
gyámok, tolmácsok és interkulturális mediátorok, a migráció kérdésével foglalkozó közintézmények 
dolgozói, helyi, országos, vagy európai uniós szinten e téren tevékenykedő civil szervezetekben 
dolgozók vagy önkéntesek.  
 
A képzési csomag különféle elemekből áll a kompetenciák, ismeretek erősítése és felfrissítése 
érdekében, amelyek a migrációs helyzetben lévő gyerekek szükségleteire reflektálnak. Az eszközöket 
rugalmasan lehet használni, tekintettel az Európában található sokféle rendszerre, és szükség szerint 
lehet adaptálni őket.  
 
Minden partnerszervezet honlapján megtalálható lesz minden dokumentum a helyi nyelven, így ezek 
könnyen elérhetők bárki számára. Egy professzionális kommunikációs terv is elkészült a program 
kezdetekor, hogy megfelelően széles körben lehessen a programról információkat megtudni, átadni, 
terjeszteni.  
 
Ezen túlmenően az L’Abero della Vita Alapítvány aktivizálni fogja az európai hálózatokat annak 
érdekében, hogy minél többen ismerjék meg a programot. A Eurochild, mint projektpartner és az 
Európai Alapjogi Ügynökség (FRA), a Nemzetközi Nevelőszülői Szövetség (IFCO), az Európai Családi 
Szervezetek Konföderációja (COFACE) és a Platform a Nem nyilvántartott Migránsok Nemzetközi 
Együttműködéséért (PICUM) közreműködésével.  
 
Egy társadalmi nemek elfogadottságát segítő szakértő is közreműködött, hogy a társadalmi nemi 
szerepek szempontjából elemezze a migrációs kérdéseket, és azt, hogy ez mennyire jelenik meg az 
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elkészült anyagokban. Ennek alapján ez a szempont is kellően fontos helyet kapott, mivel ez a kérdés 
minden tekintetben átfogó módon jelenik meg az élet valamennyi területén, így a kísérő nélküli 
migráns kiskorúak esetében is. Esetükben kiemelkedő jelentőségű. Alapvetően befolyásolja az érintett 
gyerekek jóllétét, gyermeki voltuk és migráns státuszuk okán is.  
 
Az Európába került kísérő nélküli kiskorúak 89%-a fiú és csak 11%-uk lány. A nemi hovatartozás 
szempontjai erőteljesen megjelennek a migrációhoz kapcsolódó döntések esetében, sokféle 
egymással összefüggő okból. Így a család megélhetése, a hagyományos migrációs kultúra, a felnőtté 
váláshoz vezető út, de a kínzások, háborúk és más durva életkörülmények. Időnként, különösen a fiúk 
esetében, a kivándorlás független döntés. Figyelembe véve az ehhez vezető utakat, a migrációs út 
során szerzett tapasztalatokat, a nemi hovatartozás meghatározó elem, amikor a terv megszületik, 
befolyásolva a döntést és a tapasztalatokat, ezért mindenféleképpen figyelembe kell venni.  
 
Ezek alapján ajánlásokat fogalmaztunk meg a szociális ellátásokat nyújtók, szakemberek és 
szervezetek számára a társadalmi nemi szerepek szempontjainak figyelembe vételére a kísérő nélküli 
migráns kiskorúak nevelőszülői ellátása körében, és ezek az Útmutatóra és a képzés leírására is 
utalnak.  
 
A főbb javaslatok: 
   

 Végezzenek kutatásokat és nyújtsanak további információkat, részleteket a gyerekek által 
megélt különböző tapasztalatokról, amelyek összefüggenek a nemükkel, gyerekként és 
migráns kiskorúként, hogy a szakemberek pontosabban meg tudják határozni, hogy mik a 
legjobb teendők a gyerekek szükségleteinek megfelelően; 

 A jelenség természetét figyelembe véve fordítsanak fokozott figyelmet a maszkulinitás 
dinamikájára, és bizonyosodjanak meg róla, hogy ezt megfelelően tanulmányozzák, felismerik, 
megértik és integrálják a különféle intézkedések megtervezésekor; 

 Biztosítsák, hogy a társadalmi nemi kérdéseket meghatározó módon figyelembe veszik és 
megvitatják, ugyanakkor ez minden migrációval kapcsolatos lépésre hatással kell, hogy legyen, 
különösen, ha szakemberek is részt vesznek a folyamatokban; 

 Nyomatékosítsák annak jelentőségét, hogy a szakemberek és a nevelőszülők felkészültek 
legyenek a társadalmi nemekkel kapcsolatos kérdésekben, amelyek befolyásolhatják az 
egészségi állapotot, a fizikai, lelki problémákat, viselkedést; 

  A nevelőszülők esetében, biztosítsák, hogy a szakemberek – és a nevelőcsaládok maguk is – 
legyenek tisztában azzal, hogy a nemiséggel kapcsolatos kérdések erőteljesen összefüggenek 
egy adott ország kultúrájával, amik alapvetően befolyásolják és meghatározzák a családi 
tapasztalatokat, ezért ennek megfelelően kell ezekre felkészülni; 

 Érdemes inspirációkat szerezni a társadalmi nemi szempontú megközelítésekből, akkor is, ha 
azok nem a kísérő nélküli migráns kiskorúakra vonatkoznak, de adaptálhatók a speciális 
összefüggésekre, helyzetekre, hogy a jövőben ezek részei legyenek a programelemeknek; 

 Biztosítsuk a semleges, nem bántó, minősítő nyelvhasználatot a nemiség kérdéseiben is. 
Minden esetben a használt szavakat, képeket, video és más üzeneteket illetően kerüljük el a 
sztereotípiákat és az előítéletességet. Fokozottan figyeljünk arra, hogy elkerüljük az 
öntudatlan üzeneteket.  
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

A csomagban különféle programelemek találhatók, amelyeknek eltérő a célja:  

 A néhány európai jó gyakorlat: célja, hogy a kevesebb tapasztalattal rendelkező országok 

számára bemutasson olyan ígéretes gyakorlatokat, amelyek a hosszú távú 

tapasztalatokkal rendelkező országokban vagy nevelőszülői ellátók körében beváltak, 

illetve ahol nagy számban érkeznek és élnek kísérő nélküli migráns kiskorúak. 

 Útmutató a kísérő nélküli migráns kiskorúak nevelőszülői ellátást segítő minimum 

sztenderdekhez: a szakmai sztenderdek, szabályok olyan listája, amelyet minden 

befogadó rendszerben alkalmaznia kellene a minőségi védelem és gondozási rendszer 

kialakítása érdekében a kísérő nélküli kiskorú migráns gyerekek számára.  

 Képzési program: a felkészítő képzésekhez készült tananyag a nevelőszülők és más velük 

dolgozó szakemberek számára, illetve továbbképzések és érzékenyítő megbeszélések 

során migráns gyerekekkel foglalkozóknak – ehhez kapcsolódó prezentáció. 

 Video film: az Egyesület Királyság nevelőszülői tapasztalatai alapján. 

 
1.4. NÉHÁNY JÓ EURÓPAI GYAKORLAT 
 
TOBORZÁS ÉS ÖSSZEILLESZTÉS/PÁROSÍTÁS: 
 
A gyerekeknek leginkább megfelelő nevelőcsalád kiválasztása és összeillesztésük közismerten nagyon 
komplex feladat. Különféle szempontokat kell figyelembe venni annak érdekében, hogy a 
legoptimálisabb elhelyezést találjuk meg egy adott gyerek számára. A legtöbb országban megnehezíti 
ezt a megfelelő számban elérhető nevelőszülők hiánya. 
 
AZ INTEGRÁCIÓ ÉS A SAJÁT KULTÚRA BIZTOSÍTÁSA:  
 
A nemzetközi kutatások alapján megállapítható, hogy a pszichoszociális jóllét optimális biztosítása 
érdekében egyensúlyba kell kerülnie a saját és az új kultúrának.  Amikor a gyerekek elhelyezéséről 
gondolkodunk, fontos figyelembe venni, hogy a potenciális nevelőcsalád mennyire képes ezt a 
feltételt biztosítani.  
 
NEVELŐSZÜLŐK KÉPZÉSI SZÜKSÉGLETEI:  
 
Egy 2012-ben készült kutatás szerint, amit a kísérő nélküli migráns kiskorúakról publikáltak az 
Egyesület Királyságban, arra jutottak, hogy „A jó nevelőszülői elhelyezés érdemi módon befolyásolta 
pozitív irányba számtalan kísérő nélküli fiatal életét”. Annak érdekében, hogy a nevelőszülők 
megfelelően tudjanak reagálni a gyerekek védtelenségére és szükségleteire, és egyben megfelelő 
felkészítést és támogatást kapjanak a nevelőszülők is, speciális és célzott felkészítésük 
elengedhetetlen. 
 
MONITOROZÁS, ELLENŐRZÉS:  
 
A nevelőszülők tevékenységét rendszeresen ellenőrizni kell, amelynek keretében, csakúgy, mint a 
felülvizsgálatok során, a gyerekek véleményét meg kell kérdezni és figyelembe kell venni. 
 
TÁMOGATÁS A FELNŐTTÉ, ÖNÁLLÓVÁ VÁLÁSHOZ:  
 
Beszámolunk azokról a tapasztalatokról, amelyek segíthetik a fiatalok önállóvá válásához vezető útját, 
felkészíthetik őket a felnőtté válásra. 
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1.5. ÚTMUTATÓ A MINIMUM SZABÁLYOK/SZTENDERDEK HASZNÁLATÁHOZ 
 
Az Útmutatót egy szakmaközi szakértő csoport dolgozta ki a partnerszervezetekkel közösen a kísérő 
nélküli kiskorú migráns gyerekeket ellátó nevelőszülők és az őket segítő szakemberek számára. 
 
A minimum sztenderdek nem kőbe vésett szabályok, nem szabad őket mechanikusan alkalmazni, 
hanem iránymutatásnak kell tekinteni őket, és a helyzetnek megfelelően alkalmazni, módosítani.  A 
szolgáltatók és ellátást nyújtók számára jó alapot nyújt a megbeszélésre, egyeztetésre, 
megállapodásra, továbbá a legjobb, leginkább megfelelő, egyénre szabott lehetőségek és módszerek 
kidolgozására.  
 
A sztenderdek a jogi keretekkel, a gyerekek jóllétének biztosításával, a toborzással, a nevelőszülők 
felmérésével és felkészítésével, az elhelyezéssel, továbbképzéssel, folyamatos támogatással és az 
önállóvá, felnőtté válással foglalkoznak. 
 
Minden célország maga kell, hogy ezeket harmonizálja a saját nemzeti programjával, és megalkossa a 
saját országos sztenderdjeit.  
 
A minimum feltételek, sztenderdek megfelelnek az ENSZ Gyermekjogi Egyezmény alapelveinek, az 
alábbi átfogó elvek szerint, amelyeket speciálisan is vizsgál a Gyermekjogi Bizottság 6. számú Átfogó 
Kommentárja, amely a származási országukon kívül élő, kísérő nélküli és családjuktól elválasztott 
gyerekek ellátásával foglalkozik: 

 Diszkrimináció mentesség (2. cikk) 

 A gyermek legfőbb érdekeinek elsődlegessége minden őket érintő kérdésben (3. cikk) 

 A gyermek joga az élethez, túléléshez és fejlődéshez (6. cikk) 

 A gyermek joga ahhoz, hogy szabadon kifejthesse a véleményét, kívánságait és ezt minden őt 
érintő esetben vegyék is figyelembe (12. cikk) 
 
A minimum sztenderdeket az alábbiak szerint csoportosítottuk: 
 

 A gyerekek fejlődése érzelmi, szociális és oktatási területeken 

 Nevelőszülők toborzása, felmérése, felkészítése 

 Elhelyezés 

 Továbbképzés, fejlesztés és folyamatos támogatás 

 Monitorozás, ellenőrzés 

 Felkészítés az önálló, független, felnőtt életre 
 

A minimum sztenderdek alkalmazása során a társadalmi nemi szempontokat erőteljesen figyelembe 
kell venni.  
 
1.6. VIDEOFILM A NEVELŐSZÜLŐI TAPASZTALATOKRÓL 
 
Az elkészült 10 perces film megkísérli bemutatni azokat a lépéseket, tapasztalatokat, amelyeket az 
Egyesült Királyságban a CORAM készített a helyi menedéket kért és nevelőszülőknél elhelyezett 
fiatalok és az őket gondozók néhány tapasztalatáról. A film sikertörténeteket mutat be egy nagy 
tapasztalatokkal rendelkező ország és szervezet munkája alapján, amely megfelelő információt 
nyújthat a szakembereknek, érintetteknek és a szélesebb nagyközönségnek is.  
A film a Család, Gyermek, Ifjúság Közhasznú Egyesület honlapján (www.csagyi.hu) érhető el, magyar 
felirattal. 
 
 

http://www.csagyi.hu/
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II. A KÉPZÉSI PROGRAM 
 
2.1. HÁTTÉR 
 
2.1.1 A képzési szükségletek felmérése: 
 
A projekt kezdetekor felmértük a résztvevő 6 országban, hogy milyen főbb szükségletek és hiányok 
tapasztalhatók azok körében, akik a kísérő nélküli menekült kiskorúakkal dolgoznak közvetlenül, illetve 
az érintett nevelőszülők körében, és ehhez igazítottuk az elkészült felkészítési tananyagot.  
 
2018 márciusa-májusa között 151 szervezet vett részt a felmérésben és 98 kérdőív gyűlt össze. Civil 
szervezetek, családokat és önkénteseket tömörítő szervezetek jóval magasabb arányban, mint az 
állami, hivatalos szektorok képviselői festették le a napi gyakorlatot és fogalmazták meg 
véleményüket. 28 kormányzati, önkormányzati, állami ellátó fejtette ki a véleményét. A 
nevelőszülőket képviselő szervezetek szerepeltek a legkisebb arányban, amelyek pedig sokat 
segíthettek volna a többiekétől nyilván némileg eltérő saját tapasztalataik, szükségleteik, jövőképük 
megfogalmazásával, hogy segítsék a képzési program fejlesztését. 
 
2.1.2 Célcsoportok és főbb témák: 
 
A képzési program olyan szakembereket kíván elérni, akik a kísérő nélküli migráns kiskorúak 
befogadása és ellátása körül dolgoznak, így szociális munkások, pszichológusok, kulturális mediátorok, 
egészségügyi, oktatással foglalkozó és szociális szolgálatok, jogászok, közigazgatásban dolgozók, 
nevelőszülők és mindazok, akik az érintett gyerekekkel foglalkoznak. 
 

A KUTATÁS SORÁN ÖSSZEGYŰJTÖTT KULCSTERÜLETEK:   

 Hatályos jogi szabályozás a kísérő nélküli kiskorú migráns gyerekekre vonatkozóan. 

 Fejlődéslélektan – különös tekintettel a kognitív fejlődésre, kötődés és kapcsolatok alakítása, 
veszteségek, traumák feldolgozása. 

 A nevelőszülők alkalmasságának felmérése a speciális gyerekcsoport számára. 

 A fogadó ország társadalmi, közösségi kultúrája és befogadó készsége (csoportdinamika, közösségi 
stratégiák, közösség fejlesztés, befogadás).  

 Mindennapi élet és kulturális erőforrások, a gyerekek származási országának kapcsolatai és más 
kultúrája. 

 A kapcsolati megközelítés használata a kulturális különbségek érzékeny megközelítése érdekében.  

 A helyi ellátókkal és más kulcsszereplőkkel kialakítandó hálózat és együttműködés kialakítása a 
külföldi gyerekeket befogadó családok elfogadása, támogatása érdekében. 

 Migrációs szakpolitikák, különös tekintettel a kísérő nélküli kiskorú gyerekekre. 

 Toborzás és ellenőrzés: 
o Megfelelő interjútechnikák használata, amely alkalmas a kísérő nélküli gyerekeket befogadni 

szándékozó családok motivációira és képességeik felmérésére 
o Értékelő technikák használata, és a nevelőcsaládok ellenőrzésének módszertana 

 
 
2.1.3 Hogyan használjuk a képzési anyagokat? 
 
A képzési csomag célja, hogy segítse a képzőket az ismeretek átadásában, minden modulhoz 
bevezetőt kínálva, a prezentációs anyagokkal kiegészülve. Ahol közös gondolkodást, megbeszélést 
csoportos gyakorlatot javasolunk, adunk segédanyagot a feldolgozáshoz.  
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A képzők feladata a helyi körülményekhez, kontextushoz illeszteni a programot, belefoglalni a 
minimumsztenderdeket, a hazai jogi szabályozást és a társadalmi összefüggéseket.  
 
A képzés interaktív, aktív részvételt feltételez a tanulás folyamán. A képző feladata a résztvevők 
ösztönzése, saját ismereteik, készségeik, tapasztalataik megosztása érdekében, eseteket lehet 
feldolgozni, gyakorlatokat használni kiscsoportos vagy páros feldolgozáshoz. 
 
A teljes prezentációt a résztvevők rendelkezésére bocsátjuk, továbbá letölthető a Család, Gyermek, 
Ifjúság Közhasznú Egyesület honlapjáról (www.csagyi.hu). 
 
Eszköz szükséglet a képzéshez: 
 
Laptop, multimédia projektor, flipchart, papírok, tollak, markerek a gyakorlatokhoz/visszajelzéshez. 
 
2.1.4. A képzés célja: 
 
Szakemberek támogatása és ismereteinek, készségeinek szélesítése kísérő nélküli migráns gyerekek 
nevelőszülői gondoskodásának elősegítése és támogatása céljából. 
 

A KÉPZÉSI PROGRAM A SZAKEMBEREKET KÉPESSÉ TESZI: 

 A migráció okainak és a kísérő nélküli migráns gyerekek tapasztalatainak megismerésére, 
megértésére. 

 A jelenlegi nemzetközi és hazai jogi keretek és szabályozás megértésére, az érintett 
gyerekek védelme és segítése terén. 

 A kísérő nélküli gyerekekről történő gondoskodás különféle rendszereinek, a nevelőszülői 
gondoskodás előnyeinek és kihívásainak megismerésére. 

 A kísérő nélküli migráns gyerekek speciális szükségleteinek és a legjobb érzelmi, valamint 
gyakorlati segítségnyújtás formáinak megértésére. 

 Annak megértésére, hogyan lehet a legjobban meghatározni, megtalálni a támogató 
hálózatokat, és a különféle szakmai partnerkapcsolatokat. 

 Annak megismerésre, hogyan lehet az adott országban a nevelőszülői ellátást tovább 
fejleszteni, ideértve a toborzás, összeillesztés és nevelőszülői támogatás különféle 
módszereit. 

 Hogyan erősíthetők országos szinten a nevelőszülői ellátást segítő különféle eszközök, 

módszerek. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.csagyi.hu/
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2.2. A KÉPZÉSI PROGRAM 
  
2.2.1 A képzés tervezése 
 
A javasolt képzési idő 12 óra – 2 nap – a 3 modul mindegyikére 4 órát számítva. Egy csoportban 20 
fővel számolunk legfeljebb.  A program egy bevezetőből és 3 modulból áll.  
 

BEVEZETŐ 
 

 

1. MODUL – A KÍSÉRŐ NÉLKÜLI MIGRÁNS GYEREKEK SZÜKSÉGLETEI, TAPASZTALATAI ÉS 
TÁMOGATÁSI RENDSZERE 

 

2. MODUL – LÉLEKTANI, KULTURÁLIS ÉS FEJLŐDÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ KÉRDÉSEK– 
GONDOSKODÁS A GYEREKEKRŐL 

 

3. MODUL – NEVELŐSZÜLŐK TOBORZÁSA, FELMÉRÉSE, ÖSSZEILLESZTÉS ÉS MONITOROZÁS, 
ELLENŐRZÉS 

 
 
2.2.2 Bevezetés a modulokba 
 

BEVEZETŐ 
 

 
Bevezetés (1 óra) során elmondjuk a képzés céljait, megosztva velük a felépítést és a programot 
 
Bemutatkozás (név, foglalkozás, elvárások a képzéssel kapcsolatosan, ismeretek és közvetlen 
gyakorlat a kísérő nélküli migráns gyerekek körében) - 30 perc 
 
1. Bevezető gyakorlat: a résztvevők kiscsoportokban beszéljék meg szakmai tapasztalataikat, 
szerepüket, illetve a képzéstől elvárt ismereteket, készségeket. Ezt követően adjanak összefoglaló 
visszajelzést a csoportok, röviden. 
 
2.2.3. 1. modul: A kísérő nélküli migráns gyerekek szükségletei, tapasztalatai (1,5 óra) és támogatási 
rendszere 
 

1. MODUL – A KÍSÉRŐ NÉLKÜLI MIGRÁNS GYEREKEK SZÜKSÉGLETEI, TAPASZTALATAI ÉS 
TÁMOGATÁSI RENDSZERE 

 
A modul célja: Lehetőség a migráció okainak és a kísérő nélküli migráns gyerekek tapasztalatainak 
megismerésére, megértésére; a nemzetközi és hazai jogi keretek és szabályozás megértésére; az 
érintett gyerekek védelme és segítése terén,; a kísérő nélküli gyerekekről történő gondoskodás 
különféle rendszereinek, a nevelőszülői gondoskodás előnyeinek és kihívásainak megismerésére; a 
kísérő nélküli migráns gyerekek speciális szükségleteinek és a legjobb érzelmi, valamint gyakorlati 
segítségnyújtás formáinak megértésére; annak megértésére, hogyan lehet a legjobban meghatározni, 
megtalálni a támogató hálózatokat, és a különféle szakmai partnerkapcsolatokat; annak 
megismerésére, hogyan lehet az adott országban a nevelőszülői ellátást tovább fejleszteni, ideértve a 
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toborzás, összeillesztés és nevelőszülői támogatás különféle módszereit; hogyan erősíthetők országos 
szinten a nevelőszülői ellátást segítő különféle eszközök, módszerek. (2,5 óra) 
 
A modult két részre bontjuk, az első részben a kísérő nélküli kiskorúak tapasztalatairól beszélünk, 
(1,5 óra), a másodikban a számukra biztosított speciális ellátásokról (1 óra). 

 

1/A MODUL - A KÍSÉRŐ NÉLKÜLI KISKORÚAK TAPASZTALATAIRÓL (1,5 ÓRA) 
 
2. Gyakorlat: Kik a kísérő nélküli kiskorú gyerekek? 
Beszéljük meg párokban, írják fel post-it papírokra és tegyék fel a flipchartra (10 perc). 
 

 Mit gondolnak, hány kísérő nélküli kiskorú gyerek van Európában éppen? Több vagy kevesebb, 
mint korábban? 

 Hányan vannak Magyarországon? 

 Miért jönnek Európába? Mely országokból érkeznek? 
 
Csoportmegbeszélés az eredményekről (15 perc). 
 
A visszajelző körben meg kellene említeni, hogy Európa viszonylag nagy szabadságot biztosít 
mindenkinek. Szabad vallásgyakorlás van, a legtöbben választópolgárok, sokféle védelemben 
részesülnek a különféle államok polgárai többségükben stb. Más kontinenseken sajnálatosan sok 
helyen elnyomó rendszerek vannak, háborúk, fegyveres konfliktusok, etnikai összetűzések, politikai, 
civil harcok, és ezért sok szülő bármi áron megpróbálja a gyerekét kijuttatni ezekből a kritikus 
helyzetekből egy biztonságos országba. Ha a szülők már nem élnek, gyakran a kiterjedt család segít. 
Sokaknak vannak rokonai, barátai biztonságos országokban, oda igyekeznek a gyerekeket valahogy 
kimenteni. Legtöbbször nagyon sok pénzt kell fizetniük sokszor bizonytalan személyeknek, 
szervezeteknek, akik megígérik, hogy biztonságba és jobb körülmények közé juttatják a gyereket. Nem 
egy esetben a gyerekek maguk menekülnek, nincs segítségük, megfelelő hátterük.  
 
A kísérő nélküli menekült gyerek meghatározása 
  
Mit értünk ezen a fogalmon? 
 
„Minden gyerek (18 évesnél fiatalabb), akit elválasztottak mindkét szülőjétől vagy más rokonaitól, 
akikről nem gondoskodik felnőtt, aki jog vagy szokás szerint köteles lenne erre.” 
 
ENSZ Gyermekjogi Bizottság 6. számú Átfogó Kommentár (2005), 7. cikk. A kísérő nélküli és a 
családjától elválasztott gyerekek származási országukon kívül, 
(http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/GC6.pdf) 
 
Az Európai Bizottság szerint a „gyerekek migrációs helyzetben” kifejezés minden olyan harmadik 
államból származó gyerekre vonatkozik, aki származási országából eljőve az EU területére lép, hogy 
biztosítsa túlélését, biztonságát, jobb életlehetőségeket, oktatást, gazdasági lehetőségeket, védelmet 
a kizsákmányolás és abúzus ellen, családi újraegyesítést vagy ezek egy kombinációját...” 
 
Ez a képzési anyag minden érintett gyerekre érvényes. 
 
Védelem a nemzetközi jog alapján 
 
Magyarázzuk el a csoportnak, hogy ahhoz, hogy a megfelelő szolgáltatásokat és ellátást tudjuk 
biztosítani a migráns és menekült gyerekeknek, ismernünk és értenünk kell a hátterüket és a korábbi 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/GC6.pdf
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életüket. A gyerekek gyakran súlyos veszélyek, kínzás, extrém szegénység elől menekülnek. Hiányzik 
nekik a családjuk, a hazájuk, a nyelvük és a kultúrájuk. Ezt meg kell értenünk, és azokat a nehézségeket 
is, amelyekkel szembe találhatják magukat a fogadó országban, amikor jogaikat/szükségleteiket 
érvényesíteni szeretnék.  
 
Beszéljük meg a csoportban a különféle meghatározásokat, hasonlóságokat és különbségeket: 
menekült, befogadást kérő, a gyerek specifikus kínzások különféle formáit és a nehézségeket, amikor 
ezekről beszélniük kell.  
 
Emeljünk ki néhány problémát: 
 

 A gyereket a gyilkosság vagy bebörtönzés veszélye fenyegette. 

 A szülők vagy gondviselők „eltűntek”. 

 Gyerekek katonasággal fenyegetettek. 

 Megakadályozták őket saját vallásuk gyakorlásában vagy egy másik vallás gyakorlására akarták 
kényszeríteni őket. 

 Üldözték vagy kínozták őket, hogy adjanak ki információkat. 

 Megakadályozzák, hogy politikai tevékenységet fejtsenek ki, vagy éppen erre kényszerítik 
őket, noha nem akarnának. 

 Egy kitaszított, üldözött társadalmi, vallási, vagy etnikai csoporthoz tartoznak. 

 A szüleik elküldik őket egy „jobb” helyre. 

 Nekik kell/ene kifizetniük a családi adósságot. 

 Kizsákmányolták őket, vagy gyermekkereskedelem áldozatai voltak. 
 
Tekintsük át az ENSZ Gyermekjogi Egyezmény 20. cikkét. 

 
“1.Minden olyan gyermeknek, aki ideiglenesen vagy véglegesen meg van fosztva családi környezetétől, 
vagy aki saját érdekében nem hagyható meg e környezetben, jogosult az állam különleges védelmére 
és segítségére. 
2. Az Egyezményben részes államok hazai jogszabályainak megfelelően intézkednek helyettesítő 
védelem iránt az érintett gyermek számára. 
3. Ez a helyettesítő védelem történhet családnál való elhelyezés, az iszlám jog kafalah-ja szerinti 
gondnokság, örökbefogadás, illetőleg szükség esetén megfelelő gyermekintézményekben való 
elhelyezés formájában. A megoldás kiválasztásánál kellően figyelembe kell venni a gyermek 
nevelésében megkívánt folyamatosság szükségességét, valamint nemzetiségi, vallási, kulturális 
hovatartozását és anyanyelvét”8 

 
A migráció okai és a nemzetközi jog nyújtotta védelem 
 
Beszéljük meg, hogy mi hozza a kísérő nélküli kiskorú gyerekeket Európába, és mik a migráció okai 
általában. Jelezzük és mutassuk meg a prezentáció alapján, hogy a különböző országokban nagyon 
eltérő a szabályozás. A résztvevők értékeljék saját országuk jogrendjét ebben a tekintetben, mit 
tudnak, mit nem tudnak róla, és hol kaphatnak további információkat.  

 
3. Gyakorlat: A kísérő nélküli gyerekek szükségleteinek megértése [kiosztott esetek alapján] (10 
perc) 

                                                      
8 A gyermek jogairól, New Yorkban 1989. november 20-án elfogadott Egyezmény kihirdetéséről szóló 1991. Évi 
LXIV. törvény, https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99100064.TV 
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A kis csoportok mindegyike a kapott eseteket beszélje meg, milyen szolgáltatásokra van az érintett 
gyereknek szüksége, mik a szükségleteik, és aztán válaszoljanak a 3 megadott kérdésre. Adjanak 
visszajelzést a nagy csoportnak 10 perc után. 
 
Abdul:  
 
16 éves afgán fiú, tegnap érkezett az országba egy teherautó hátuljába rejtve. Azt mondja, hogy 
megölték a szüleit. 

 Hogyan kerül kapcsolatba Abdul a hatóságokkal? 

 Milyen lépéseket kell tenni elsődlegesen? 

 Milyen hosszabb távú ügyekkel és problémákkal fogja Abdul szembe találni magát? 
 

Saadia: 
 
Saadia szomáliai lány és két éve él Magyarországon. Szomáliában egy távoli rokon viselte gondját, 
körülbelül 8 éves kora óta. Amíg otthon élt, segített a kisebb gyerekek ellátásban és a ház körüli 
munkákban. Amikor a rokon eljött Szomáliából, őt is elhozta magával, de a kapcsolat megszakadt, 
tönkrement. 12 éves koráig, amíg a befogadó országba nem érkezett, Saadia sose járt iskolába.  
 

 Mit gondolsz, mik a legfontosabb teendők e lánnyal kapcsolatban? 

 Milyen szolgáltatásokra lesz szüksége, hogy megfelelő módon tudjon élni az új hazájában? 
 
A 10 perc leteltével a csoportok jelezzenek vissza és ezt írjuk fel a flipchartra. A fő kérdés, hogy milyen 
speciális szükségletei vannak a gyerekeknek és milyen közös tapasztalataik lehetnek, mint a 
szeparáció, veszteség. 
 
Néhány szükséges ellátás, amiről szót kell ejteni: terápiás segítség, tolmácsolás, fordítás, az alapvető 
szükségletek felmérése, egészségügyi kivizsgálás, találkozás azonos országból, kultúrából 
érkezettekkel, akikkel azonos nyelvet beszélnek, azonos vallásúak.  
 
Milyen státusza lehet az érintett gyerekeknek, és mi történik, ha betöltik a 18. életévüket, felnőtté 
válnak? 
 

 

1/B MODUL – A KÍSÉRŐ NÉLKÜLI GYEREKEKET ELLÁTÓ RENDSZER (1 ÓRA) 
 
4. Gyakorlat 
Beszéljük meg, hogy mit értünk „nevelőszülői gondoskodás” alatt.  
Különböző országokban eltérően definiálhatják ezt a fogalmat.  
 
Lehetséges kategóriák: 

 Nevelőszülői gondozás 

 Alternatív gondoskodás 

 Intézményes ellátás 

 Szakellátás 

 Gyámság 

 Kiterjedt családi ellátás - családba fogadás 

 Befogadó családok 
 
A gondoskodás formái: 
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a. Család azonos háttérrel 
b. Eltérő etnikai hovatartozású, helyi család 
c. Hasonló kultúrájú, hátterű család 
 
A kísérő nélküli migráns kiskorúakat ellátó nevelőszülők speciális jellemzői 
 
A fő célkitűzés, hogy megfelelő és biztonságos környezetet biztosítsunk, ami biztosítja a gyerek 
fejlődését és a társadalmi beilleszkedését. A hangsúly a gyerek jóllétén van, és kevésbé a vérszerinti 
család párhuzamos támogatásán, mint a szokásos nevelőszülői gondoskodás esetén. Természetesen, 
cél lehet a gyerekek és a vérszerinti család újraegyesítése, ha ez lehetséges és ez a gyerek legfőbb 
érdeke.  
Egy másik speciális vonatkozás, hogy a legtöbb esetben a kísérő nélküli kiskorúak serdülőkorúak, 
gyakran közelebb a 18. életévükhöz. Ezért a fő cél a felnőtté válás, függetlenedés előkészítése, 
támogatása.  
 
Az érintett gyerekek, fiatalok számára háromféle elhelyezés lehetséges:  
o azonos hátterű családnál,  
o helyi családnál (hetero-kulturális gondoskodás),  
o az ellátott gyerekhez hasonló kultúrájú család (homogén-kulturális gondoskodás). 
 
Optimális esetben az azonos vagy hasonló kulturális, etnikai, vallási háttér sokat segít a 
beilleszkedésben, stabilitást biztosít, ismerős szokásokkal, ugyanakkor segíthet jobban megérteni a 
befogadó ország viszonyait a nevelőcsalád tapasztalatain keresztül. A felnőtté vált fiatalt is sokszor 
segítik, kapcsolatban maradnak; a helyi ismeretségi kör, háló sokat segíthet. A megérkező gyerekek 
elveszettek, nem ismerik a nyelvet, mások az ételek, szokások, szabályok. A hasonló háttér sok jó 
orientációs pontot jelenthet, és jelentős erőforrás, különösen, ha ők maguk már jól beilleszkedtek.  
 
Ennek a lehetőségnek vannak veszélyei is, és a szolgáltatást nyújtó szakembereknek, szervezeteknek 
oda kell figyelni, hogy a család a helyi viszonyok szerinti, tágabb közösségi integrációt segítsék elő, ne 
csak az azonos kultúrán alapuló, sokszor izolációval járó csoport hovatartozást. A nyelv megtanulása 
meghatározó faktor, mert ha a nevelőcsalád nem beszéli a befogadó ország nyelvét, az 
megakadályozza az új nyelv megtanulását és jelentősen csökkenti a tanulás, integráció, munkavállalás 
esélyeit.  Nem minden gyereknek áll rendelkezésére professzionális nyelvtanulási lehetőség, tanulási 
vagy munkalehetőség. Sokan igyekeznek az ismerős közösségben maradni 18 éves korukig, nem 
keresik a tágabb közösséggel, lehetőségekkel a kapcsolatot, viszont igyekeznek a családtagjaikkal 
kapcsolatban maradni, az otthoniakkal, vagy más országokban élőkkel.  
 
A másik veszély a nevelőszülői gondoskodás „túlprofesszionálása”, amikor a családi elhelyezés során 
alkalmazott módszerek inkább hasonlítanak az intézményes, gyermekotthoni formára, miközben a 
nevelőszülői gondoskodás célja éppen a bizalmon alapuló kapcsolatépítés és az elveszett kapcsolatok 
pótlása, amennyire csak lehetséges, a gyerek megfelelő támogatása érdekében. 
 
Jó példák a homogén-kulturális ellátásra: 

 
Olaszországban a Veronai Önkormányzat egy azonos kultúrájú (homogén-kulturális) nevelőszülői 
ellátási formát hozott létre. A Nevelőszülői és Szolidaritás Központ néhány éve egy új kezdeményezést 
honosított meg, amely egyedi Venetoban, alig van hasonló az országban. Azonos vagy hasonló 
kulturális, etnikai vallási hátterű családokban helyezik el a kísérő nélküli migráns gyerekeket. Az EU 
Integrációs Alapjának 8. akcióprogramja finanszírozta a projektet 2011-től kezdődően. A Szociális 
szolgálatok, Család és Egyenlő esélyek Osztály partneri együttműködésben a Mediátorok és Kulturális 
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mediátorok Terra dei Popoli Egyesülettel egy állandó központot hozott létre az önkormányzatnál 
dolgozó szociális munkásokkal, kulturális mediátorokkal és migránsok számtalan közösségével együtt. 
  
Franciaországban a Párizsi Önkormányzat Családi Szolgálatok Osztálya 110 nevelőcsaláddal dolgozik 
Párizs egész területén, akiknek 90%-a észak-afrikai, főképpen marokkói, tunéziai és algériai, akik régen 
Franciaországban élnek. Az érintett családok fogadni tudnak kísérő nélküli migráns gyerekeket is. 
Mivel közszolgálatról van szó, nincsenek vallási megkötések. A családok gyerekenként 1300 euro-s 
támogatásban (kb. 400 000 ezer Ft) részesülnek, amit az önkormányzat fizet. 
 
A jó gyakorlatok leírásában említett interkulturális nevelőszülői ellátás néhány fontos eleme: 
 
Az elhelyezett fiatalok üdvözlése, étellel, itallal kínálása és a pihenés, nyugalom biztosítása mellett 
fontos, hogy megmutassanak mindent a lakásban, házban, segítsenek a különféle eszközök 
használatának megismerésében. Nagy jelentősége van ezen kívül, hogy megünnepeljék a fiatal saját 
kulturális hagyományainak megfelelő kiemelkedő alkalmakat, és szervezzenek olyan családi 
programokat, amelyek a fiatal érdeklődési körébe tartoznak, a pozitív, bensőséges kapcsolatok 
kialakítása érdekében, kiemelt figyelemmel az étkezésre, mivel ez is erősíti az összetartozás érzését. A 
nevelőszülők nagyvonalúsága, kisebb ajándékok, figyelmességek jelzik a fiatalnak, hogy a 
családtagoknak fontosak, gondoskodnak róluk. A gyerekek, fiatalok gyakran azt figyelik, melyek azok 
a dolgok, amik túlmutatnak a nevelőszülő kötelességein, amit a saját gyerekeikért megtesznek, és jó 
érzés számukra, ha ők is részesedhetnek ezekből.  
 
A gondozott gyerekek életkorától függően eltérő nevelőszülői ellátási formákat lehet és kell 
alkalmazni, támogatni az önálló lakhatást, vagy csak hétvégi gondoskodást biztosítani, vagy 16 évesnél 
idősebbek esetében az alábbiakat célszerű szem előtt tartani: 
 

 A tanulás, képzés folytatása, munkavállalásra felkészítés 

 A nyelvi készségek erősítése 

 Közösségi integráció segítése 

 Pénzkezelés megtanítása 

 Szabadidős tevékenységek kiválasztásában segítség nyújtás 

 Főzés és háztartási feladatok végzésének megtanulása 

 Pontos megjelenés és kommunikáció különféle kötelezettségek, hivatalos ügyek intézése 
esetén  

 Bizalomépítés 

 Lakhatás megtalálása 
 

Röviden, a nevelőszülők feladata, hogy a gyerekek minél önállóbbak és függetlenebbek legyenek, 
amikor ki kell lépniük a nevelőcsaládból és saját, felnőtt életüket élni.  
 
Az Európai Uniós szakpolitikai ajánlások: 
 
Az Európai Bizottság javaslata az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak A migrációs helyzetben lévő 
gyerekek védelméről – Európai Bizottság, Brüsszel, 12.4.2017- COM (2017) 211 végleges 
(https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-
migration/20170412_communication_on_the_protection_of_children_in_migration_en.pdf) 
 
Miközben az elmúlt években a kísérő nélküli kiskorúak családias/nevelőszülői elhelyezésének aránya 
megnőtt, eredményesnek és költséghatékonynak bizonyult, még mindig nem elég széles körben 
használt.  
 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170412_communication_on_the_protection_of_children_in_migration_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170412_communication_on_the_protection_of_children_in_migration_en.pdf
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Szükséges lépés: Biztosítsanak többféle elhelyezési lehetőséget a kísérő nélküli kiskorúak számára, 
ideértve a családias/nevelőszülői elhelyezést 
 
2.2.4. 2. modul – Lélektani, kulturális és fejlődési kérdések  

 

2. MODUL – LÉLEKTANI, KULTURÁLIS ÉS FEJLŐDÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ KÉRDÉSEK– 
GONDOSKODÁS A GYEREKEKRŐL 

 
A modul célja: speciális szükségletek, a nevelőszülői elhelyezés előnyei és kihívásai, a kulturális 
kompetenciák és a szükséges ismeretek; érzelmi és gyakorlati segítségnyújtás. 
 
Időtartam: 2 óra 
 
A modul megbeszélését csoportos megbeszéléssel és ötleteléssel kezdjük, melynek keretében 
bemutatjuk a résztvevőknek a szükségleteket, védtelenséget, és a kultúrával összefüggő kérdéseket. 
 
A migrációt megelőző tapasztalatok: 
 
Sok esetben nem ismeretes, hogy a gyerekek/fiatalok mi mindenen mentek keresztül, milyen stressz, 
trauma érte őket. Ők maguk sincsenek sokszor tisztában azzal, hogy pontosan mi történt a származási 
országukban, vagy nem értik a történteket. A családok gyakran meg akarják kímélni a gyerekeket, és 
nem mondanak el nekik mindent arról, hogy miért akarják őket elküldeni egy biztonságos országba. 
Sok gyerek megtapasztalta a menekült helyzettel kapcsolatos hányattatásokat, mások más formáit a 
kiszolgáltatottságnak, nehézségeknek, amik nem feltétlenül illeszkednek pontosan ebbe a 
meghatározásba.  
 
A gondozást végzők nemegyszer több figyelmet fordítanak ezekre a megpróbáltatásokra, mint azokra 
a mindennapi élettapasztalatokra, amik ugyancsak a gyerekek megélt élményei. A kapcsolat 
kiépítéséhez és a beilleszkedéshez nagyon fontos, hogy legyen elég információ a gyerekek/fiatalok 
előéletéről, korábbi tapasztalatairól. Nem szabad azonban szükségtelenül sok kérdést feltenni a 
korábbi életszakaszokról, célszerű a szociális munkással, gyámmal vagy más szakemberrel is 
konzultálni, és megvárni, míg a fiatal maga akar mesélni.  
 
Migráció és tranzit, átmeneti elhelyezés 
 
Javasolt videók, amiket célszerű megnézni: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=qDmCYHt4KGk 

https://www.youtube.com/watch?v=xpG3jLGGkvc  

 
5. Gyakorlat 
Vitassák meg kiscsoportokban a résztvevők 10 percig, hogyan látják ezt a kérdést, mik a tapasztalataik, 
és jelezzenek vissza a nagy csoportnak.  
 
Migrációt követő tapasztalatok: 
 
Gyakran az a meggyőződése a szakembereknek és gondoskodást nyújtóknak, hogy a migrációt 
megelőző történések, illetve az úton tapasztaltak a leginkább meghatározók, noha az ezek után 
történtek is nagyon fontosak. Sokszor éppen az a gond, hogy addig nem tudják a korábban történteket 
feldolgozni, amíg a migrációt követő helyzetük nem rendeződik, nem tudják feldolgozni a történteket. 

https://www.youtube.com/watch?v=qDmCYHt4KGk
https://www.youtube.com/watch?v=xpG3jLGGkvc
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A bombázások előli menekülés, halálesetek, rombolás élményének emléke, és a házi feladat 
megoldása, vagy a beilleszkedés nem azonos fajsúlyúak, de mindkettővel megfelelő módon kell 
foglalkozni, és érteni kell, hogy mi segít, és hogyan minimalizálhatók a további stresszhelyzetek, 
miközben a gyerekek/fiatalok integrálása kiemelkedően fontos.  
 
6. Gyakorlat – közös gondolkodás 
Beszéljék meg, hogy milyen nehézségeket okoz az eltérő kultúra, szóhasználat, stílus, például az 
étkezések alkalmával, vagy rendcsinálás, tisztálkodás esetén (például mennyire udvarias vagy 
készséges a gyerek/fiatal az elvárásokhoz képest, mi történik, ha nem tudja/akarja megenni az ételt 
stb.). 
 
„A menekültek által elszenvedett súlyos veszteségek gyógyítására nincs pontos recept, és kevés a 
közösségi, társadalmi támogatás. A társdalom tagjai nem könnyen realizálják, hogy milyen súlyos 
gyászt okoz valakinek, ha mindent elveszített, ami fontos volt neki a hazájában. Másrészt a menekült 
családok sokszor annyira igyekeznek alkalmazkodni, beilleszkedni, hogy nem engedélyezik maguknak 
a gyászt, szomorúságot, veszteség feldolgozást.” (Boss, 1999) 
 
Migrációt követő kulturális integráció 
 
A nevelőszülők számára fontos annak megértése, hogy milyen különféle stratégiákat alkalmazhatnak 
a gyerekek/fiatalok, hogy megtanulják, elsajátítsák az új kultúrát, szokásokat.  
 
Van, akinek ez könnyebben megy, másoknak sok feszültséget okoz, és egy kisebbség számára súlyos 
pszichopatológiás tünetekhez, megbetegedéshez vezethet, mert a változások mértéke és természete 
meghaladja az egyéni alkalmazkodóképességet.  
 
A kulturális „akklimatizálódás” kétdimenziós folyamat. Bármely ilyen interkulturális folyamat során a 
csoport befogadó vagy elutasító, kirekesztő lehet, és a különféle csoportok távolságot tarthatnak, 
elzárkózhatnak, vagy éppen összeolvadhatnak.  
 
A migrációs helyzetben élők eldöntik, hogy mekkora értéket képvisel a kultúrájuk megtartása, a helyi 
és a tágabb új társadalmi közösséggel való kapcsolat kiépítése, és mehet-e a két folyamat 
párhuzamosan. Eltérő és sokféle tényezőtől függő, hogy ki, milyen stratégiát követ tudatosan vagy 
éppen öntudatlanul.  
 
Asszimilációs attitűd/stratégia: ha keresi más csoportok társaságát és fel is adja a saját kultúráját, 
nyelvét, hagyományait.  
 
Szeparációs attitűd/stratégia: ha nagyon fontos a különállással is jelezni, védeni a saját kultúrát, 
szokásokat, és nem akar elvegyülni más közösségben, megtanulni az ottani szokásokat. 
 
Integrációs attitűd/stratégia: amikor fontos a megőrzés és egyben a beilleszkedés is, megtalálni azt az 
arányt, ami segíti a beilleszkedést az önfeladás szükségessége nélkül. 
 
Marginalizációs attitűd/stratégia: amikor valakit nem érdekel sem a saját korábbi értékeinek, 
szokásainak megőrzése, sem pedig más csoportokkal való megismerkedés, keveredés. 
 
Védtelenség 
 
A védtelenség, sérülékenység meghatározása szerint „az egyén vagy a csoport csökkent kapacitása, 
együttműködési képessége, ellenálló és rehabilitálódási képessége az elszenvedett traumák, 
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nehézségek hatásaként.” Másképpen fogalmazva: „Védtelen, sérülékeny embereknek tekintjük 
azokat, akik önhibájukon kívül nem rendelkeznek azonos esélyekkel, lehetőségekkel, mint a 
társadalom más tagjai, csoportjai, vagy akik fokozottan ki vannak téve egészségügyi, vagy más 
veszélyeknek, gyakran annak érdekében, hogy a legalapvetőbb szükségleteiket ki tudják elégíteni.” 
 
Trauma  
 
Sok kultúrában az érzelmeket nehezen fogalmazzák meg, nehezen beszélnek az érzésekről, inkább 
betegségbe menekülnek, fizikai tüneteket mutatnak, fejfájást, hátfájást, gyomorfájást, álmatlanságot 
stb. A PTSD-t – poszttraumás stresszt – fel kell tudni ismerni, és szakember segítségét kell kérni a 
feldolgozáshoz, mind az érintett, mind pedig a gondoskodást nyújtó részére. Utóbbinak meg kell 
értenie, felismernie a jeleket, a tüneteket, és támogatást nyújtani a gyógyuláshoz.  
 
A migrációs helyzetben lévő gyerekek gyakran vannak kitéve lelki, fizikai, szexuális bántalmazásnak, 
erőszaknak, életveszélyes helyzeteknek, nemegyszer hónapokig, évekig. Éppen ezért, ők fokozottan 
kiszolgáltatottak, védtelenek, és mentális betegségekkel, pszichés ártalmakkal is fenyegetettek, 
miközben sokszor fizikai állapotuk sem kielégítő. A trauma felismerésen alapuló gondoskodás és annak 
megértése, hogy min mentek keresztül az érintett gyerekek/fiatalok jelentős kihívást jelent a 
nevelőszülők számára is. Ez különösen igaz, ha speciális szükségleteik okán gyógykezelésre szorulnak, 
és a korlátozott erőforrások, a gyakran nem támogató környezet nehezíti a megfelelő segítség elérését 
a legtöbb országban. 
 
Megküzdési képesség – rezíliencia 
 
A megküzdési képesség meghatározása sokféle lehet, legegyszerűbben úgy fogalmazhatunk, hogy jó 
kimenetek a súlyos előzmények és kedvezőtlen körülmények ellenére.  Gyakran érthetetlennek látszik, 
miből merít erőt az egyik gyerek/felnőtt a sok elszenvedett nehézség ellenére, tudja erőforrásként 
használni a negatív tapasztalatokat, míg másokat ez lebénít, és képtelenné tesz a cselekvésre, 
tanulásra, alkalmazkodásra, beilleszkedésre, emberi kapcsolatokra. Számtalan kutatás folyt és folyik e 
témában, és nincs általános érvényű válasz. 
 
Társadalmi/szociális segítség: mivel a kísérő nélküli gyerekek gyakran serdülők, tizenévesek, nem 
meglepő, hogy számukra a kortárs csoportnak kiemelkedő jelentősége van. A nevelőszülői elhelyezés 
egyik nehézsége lehet, hogy a fiatalok nem együtt kerülnek a családba kortársaikkal, összevetve a 
lakásotthonos elhelyezési formával. Fontos ugyanakkor, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű időt 
tölthessenek a sajátjukkal egyező etnikumú, vallású, kultúrájú kortársaikkal, de másokkal is, a 
befogadó országban élők fiataljaival is.  
 
Vallás/Spiritualitás: A vallásnak jelentős szerepe van sok esetben a kísérő nélküli migráns kiskorúak 
életében. Ez adhat biztonságot, odatartozás érzést, és folyamatosságot biztosít a sok bizonytalanság 
közepette. Az egyházi szertartások látogatása segíthet. Családias érzést, ismerősökkel való találkozást 
biztosít.  
 
A tapasztalatok kulturális interpretációja: azokban a kultúrákban, ahol a korai szeparáció általános 
(kollégium, más családtagokhoz költözés a városba, gyerekmunka stb.), az önállóság nem szokatlan, 
sőt éppenséggel elvárás, ezt is értelmezni kell és eszerint nyújtani segítséget. 
 
Hárítás/elnyomás/eltávolítás: A gyerekek/fiatalok egy része számára az az elfogadható, ha nem 
gondol a történtekre, nem beszél arról, hogy mi bántja, a félelmeiről, hogy hogy van a család, 
kiutasítják-e, képes-e beilleszkedni. Vannak, akik ezt fokozott aktivitással kompenzálják, és így tartják 
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távol a gondolataikat, például sporttal, hobbikkal, önkénteskedéssel. Ilyen esetekben is meg kell várnia 
a nevelőszülőnek, gyámnak, míg a fiatal készen áll a beszélgetésre, feldolgozásra. 
 
Oktatás/képzés: A tanulásra való összpontosítás is egy formája a távoltartásnak, hárításnak, a fokozott 
ambíciók, bizonyítási vágy tetszést válthat ki, az otthoni család is abban bízik, hogy az európai oktatás 
magasabb színvonalú, és magasra teszik a lécet. Ugyanakkor sok fiatal küszködik a nyelvi akadályokkal, 
lemaradásokkal, lelki terhekkel.  
 
Önállóság/autonómia: A megküzdési képesség egy formája, ha valaki önálló, autonóm személyiség. 
Az érintett fiatalok gyakran már a hazájukban is sok tekintetben önállóak voltak, és útközben is. 
Lehetséges, hogy az ő normáik szerint már nem is tekintették őket gyereknek, ami kihívást jelenthet a 
nevelőszülőnek, pedagógusnak, szociális munkásnak. Fontos, hogy erről beszélgessenek, tisztázzák, ki 
mit gondol, és konzultáljanak a gyámokkal, más szakemberekkel, szükség szerint.  
 
A megküzdési képesség – rezíliencia – fejlesztése, erősítése 
 
A megküzdési képességet sok tényező befolyásolja: az egyéni sajátosságok, személyiség, a család, a 
külső környezet. Az egyéni személyiségjegyek közül a szociális készségek, önismeret, empátia, 
önkontroll, temperamentum. A családi vonatkozásokban a családtagok közötti kapcsolat, a szociális 
normák, szocioökonómiai helyzet, családi harmónia, lehetőségek és kihívások. A külső környezet 
tekintetében az iskolai sikeresség, barátságok, kapcsolatok, társadalmi helyzet, és értékrend, 
támogató kapcsolatok.  
 
A kutatások és tapasztalatok szerint a legfontosabb meghatározó elem a legalább egy bizalmi, 
szeretetteljes kapcsolat, támasz a bajban, elfogadó és megértő személy.  
 
A családi és kortárs, külső kapcsolatok (iskola, lakóhely stb.) esetében meghatározó, hogy érzelmileg 
mennyire elfogadó és támogató a közeg, amiben élünk, tudunk-e kötődni, és kölcsönös bizalmon 
alapuló kapcsolatokat kialakítani, megélni.  
 
A kísérő nélküli migráns kiskorú gyerekekhez hasonlóan más, sokat megélt, védtelen fiataloknak 
különösen nagy szükségük van arra, hogy ezt megélhessék, és ne váljanak kontrollvesztetté, a „minden 
mindegy”, és a sokféle elszenvedett tapasztalat alapján. A proszociális viselkedés, mások megértése, 
az empátia, az önismeret és önmaguk elfogadása jelentősen hozzájárul a sikerhez. A szociális 
kompetenciák, együttműködési képesség, az önerő, belső meggyőződés jelentősen megkönnyíti a 
feldolgozást és a nehézségeken való felülemelkedést.  
 
Az asszertivitás azt jelzi, hogy milyen mértékben képesek segítséget kérni, aktívan keresni 
megoldásokat, részt venni különféle tevékenységekben, keresni mások társaságát, kifejezni magukat. 
Ennek megfelelően a veszélyforrások is elsősorban e tényezőkből fakadhatnak, amennyiben negatív 
előjelet kapnak.  
 
Az otthoni, származási országbeli tapasztalatok, a szülői, családi kapcsolatok, nevelési módszerek, 
iskolai élmények, sikerek vagy kudarcok, kortárskapcsolatok meghatározzák a későbbi lehetőségeket 
is, ahogyan a megtett út, a szerzett traumák és tapasztalatok, esély a hazatérésre, reintegráció is 
jelentősen hozzájárulnak a későbbi esélyekhez.  
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Támogatás a megküzdési képességek erősítéséhez 
 
Kötődés: bármilyen támogató közeg, személy, csoport – család, barátok, kortársak - akik segítik, 
támogatják a kötődést, időt és teret biztosítanak a közös tevékenységhez, kölcsönös támogatást 
nyújtanak. 
Kíváncsiság: arról, hogy mi történt és mi fog történni, érzések saját magukkal és másokkal szemben, a 
rácsodálkozás képessége, feltárás és keresés, kérdések feltétele. A nevelőszülők és szakemberek 
óvatosan kell, hogy bánjanak saját kíváncsiságukkal és a feltett kérdésekkel. 
Kommunikáció: a kommunikációs készségek erősítése, az érzések és gondolatok kifejezésének 
képessége, rendszeresség, kezdeményezés és hatékonyság. 
Kontroll és krízis menedzsment: a kontrol visszanyerése önmaguk és a történések fölött, a kritikus 
helyzetek higgadt és eredményes kezelésének megtanulása, a hibákból való tanulás, a pánik lehetőség 
szerinti megelőzése, kezelése. 
Változás és elfogadás: a változás elfogadása elengedhetetlen, a felkészülés a változásra inkább, mint 
abban reménykedni, hogy sosem fog bekövetkezni, a napi kihívások elviselésére való felkészülés, és 
pozitív hozzáállás, a megváltoztatható dolgokra való koncentrálás. 
A fókusz, célok egyértelműsége: a célokat megvalósítható darabokra kell bontani, átlátható és 
megvalósítható rész célokra, képesség a célok újra fogalmazására, ha nem működnek, a kis sikerek 
pozitív visszajelzése is saját magunknak.  
Bizalom: pozitív önkép, a sikerek és kudarcok értékén kezelése és a tapasztalatok felhasználása 
tanulásra, értékelni a saját ötleteket, tevékenységet, önbizalom. 
Kreativitás: legyen idő pihenésre, kikapcsolódásra, sportra, hobbikra, tanuláson, munkán, 
kötelezettségeken kívüli tevékenységekre, új gondolatok feldolgozására, rugalmas gondolkodás és 
probléma megoldás. 

 
Szorongás 
 
Amikor a szorongásról beszélünk, többnyire azonos tünetekre gondolunk, például aggodalmaskodás, 
túlgondolás, pánikrohamok, álmatlanság stb.. Eközben a szorongásnak sokféle formája és 
megnyilvánulása lehetséges és célszerű elemezni a tüneteket. A kísérő nélküli kiskorú migráns 
gyerekek hasonlóan más traumatizált, nehéz sorsú fiatalokhoz, sokféle, szokatlan tünetet is 
mutathatnak, amelyeket fel kell ismerni, és megfelelően orvosolni szakemberek és/vagy egy 
támogató, önsegítő csoport segítségével.  
 
A tünetek sok más mellett lehetnek a következők: 

 
1 Túlpörgés, felfokozott magatartás 
2 Nyughatatlanság 
3 Figyelmetlenség, szétszórtság 
4 Szomatikus tünetek, mint fejfájás, gyomorfájás, hátfájás 
5 Érdektelenség, kivonulás 
6 Dühkitörések 
7 Sírás 
8 Az iskola vagy bármilyen más közösségi részvétel elutasítása 
9 Kétségbe esés iskolába vagy munkába indulás előtt a ruházat, hajviselet, kinézet, stb. miatt 
10 Összeomlás iskola után a házi feladat, tanulnivalók miatt 
11 Nehézségek iskolaváltás, vagy bármilyen más változás esetén 
12 Lefekvés előtti vég nélküli készülődés 
13 Nagyon magas elvárások magukkal szemben, iskola, munka, teljesítmény bármiben 

 



24 
 

Ezek a tünetek sokféle okból jöhetnek elő, és csak alapos figyelemmel és elemzéssel állapítható meg, 
hogy pontosan miről van szó. Sem alá-, sem túlbecsülni nem szabad őket, és mindenképpen 
gondoljunk arra, hogy oka van, amit ismernünk kell, és segítenünk a megszüntetésükben. 
 
Empátia 
 
Az alapvető emberi készség, ami beleérző, együttérzési képességet jelent, azt a képességet, hogy 
megértsük és átérezzük egy másik ember saját érzéseit, szenvedését, nehézségeit, bele tudjuk 
magunkat képzelni a helyzetébe és nem csak a saját érzéseinket ismerjük fel, hanem értjük az ő 
viselkedésüket, érzelmeiket is. Az empátia segít, hogy ne csak, mint megfigyelő lássuk a másikkal 
történteket, hanem belső, megélt élményünk legyen, hogy ők min mehetnek keresztül, hogyan 
éreznek.  
 
Az empátia legfontosabb elemei: 
 

1. Tisztában lenni a másik lelkiállapotával, helyzetével. 
2. Érteni a körülményeket. 
3. A helyzet beazonosításának, felismerésének képessége. 
4. Megfelelő válaszreakció. 

 
Az empátiát akadályozó tényezők: 
 

1. Érzelmi elhanyagoltság, bántalmazottság, elhanyagoltság. 
2. Stressz, ami akadályozza a másikkal való együttérzést. 
3. Fenyegetettség érzése, félelem mások érzéseitől, hárítás. Semleges, elutasító magatartás, 

érzések hiánya, vagy túlreagálás, impulzivitás, inadekvát reakciók. 
 

Az empátia meghatározó jelentőségű képessége az embernek, ami fokozottan szükséges a szülőknek, 
segítőfoglalkozásúaknak, emberekkel foglalkozóknak. A gyerekeknek nagy szüksége van az empátia 
elsajátítására, ami a családba és bármely más közösségbe való beilleszkedés, emberi, társas 
kapcsolatok alapja. Ezt mintaadással, tapasztalással lehet elsajátítani egészen újszülött kortól, amikor 
az agyba „behuzalozódik” ez a készség, és bizonyos agyterületek fokozottan fejlődnek, míg ennek 
hiányában sorvadnak, de legalábbis nem fejlődnek. A leggyakoribb rizikófaktorok: elhanyagolás, 
elhagyás, bántalmazás, anyai depresszió, szülők függősége, szegénységgel összefüggő elhanyagolás, 
szükséglet kielégítés, figyelem elégtelensége, ingerszegénység, fizikai és lelki gondozás elégtelensége. 
   

Nézzük meg Daniel Reisel A helyreállító igazságszolgáltatás és az idegtudományok c. előadását: 
https://www.youtube.com/watch?v=tzJYY2p0QIc&t=366s 
 
Bizalmatlanság: 
 
Gyakori, hogy negatív élettapasztalatok birtokában gyerekek és fiatalok nem bíznak meg senkiben, és 
gyanakvóak. A nevelőszülőknek és a segítő szakembereknek érteniük kell ennek okait, és elnyerni, 
kiérdemelni a bizalmat.  
 
A bizalmatlanság főbb okai: korábbi tapasztalatok, csalódások, átvertség, becsapottság érzése, 
csalódás akár családtagokban, akár másokban.  
 
A bizalmatlanság egészen patológiás mértékeket ölthet, amikor valaki képtelenné válik arra, hogy 
elhiggye, amit hall, megbízzon bárkiben, ne akarjon kapcsolatba, bizalmi közelségbe kerülni senkivel. 
Ez gyakran gyanakvóvá, zárkózottá teszi az érintett gyerekeket.  

https://www.youtube.com/watch?v=tzJYY2p0QIc&t=366s
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Másrészt gyakran a menekült, migráns, vagy éppen elhagyott, családjából más okból kiemelt 
gyerekben nem bízik a környezete, előítéletesek vele szemben. A hatóságok, a befogadó ország lakói 
gyanakvóak, feltételezésekkel élnek, tele vannak előítélettel, sztereotip meggyőződésekkel, arról, 
hogy milyenek is „ők”, vagy gyakrabban „ezek”. Az ismeretlen nyelv, kultúra, előélet, másfajta 
szokások sokféle félelem, gyanakvás alapját képezik. 
 
Az egészséges bizalmatlanság nem patológiás, és a legtöbb gyereknek egészséges ösztönei diktálják 
ezt, sajnálatosan sok rossz tapasztalat alapján is.  
 
Ahogy csak félig viccesen szokták mondani: „az őzikének jó oka van paranoiásnak lenni, mert többnyire 
üldözik, és ha nem gyanakszik, el is kapják”. 
 
Kultúra és kulturális kompetenciák: 
 
Identitás – alapvető meghatározója a személyiségnek, amit a kultúra is formál. A serdülők számára 
kiemelkedően fontos az identitás fejlődése, alakulása. Ki vagyok én? Milyen vagyok és miért? 
Hasonlítok vagy különbözök másoktól? Miben és miért? 
 
Önismeret - a nevelőszülők számára alapvető fontosságú a kulturális önazonosság felismerése, 
önismeretük, saját értékrendjük és azok alapjának ismerete. Tudniuk kell mit és miért tartanak 
értéknek, milyen alapelvekhez, gyakorlathoz ragaszkodnak és miért, milyen viselkedési formákat 
tartanak elfogadhatónak, és hogyan éreznek azokkal kapcsolatban, akik más értékrend, viselkedési, 
szokásrend szerint élnek.  
 
A kulturális folytonosság, a nyelv, az étkezés, bizonyos szokások többnyire mindenkinek fontosak, és 
nehezen fogadható el ezek elutasítása, vagy egy teljesen más, eltérő kultúra kizárólagosságának 
elfogadása.  
 
Az UNESCO meghatározása szerint a kultúra „a társadalom, vagy társadalmi csoportok különféle 
spirituális, anyagi, intellektuális és érzelmi jellemzőit jelenti” amelyek meghatározzák a művészetet, 
irodalmat, életmódot, együttélési szokásokat, értékrendet, hagyományokat és hiteket, 
meggyőződéseket.   
 
7. Gyakorlat – csoportos beszélgetés 
Mit értünk kultúrán? Mit gondolunk arról, ha eltérő, másfajta kultúrával, szokásokkal találkozunk, mik 
az elfogadás kritériumai, határai. Mennyi kíváncsiság él bennünk a másfajta kultúrák, életformák, 
szokások iránt? Miért félelmetes, nehéz sokszor ezek elfogadása? 
 
Kulturális kompetenciák - gondoljunk arra, hogy a kultúra mindent meghatároz, minden valamilyen 
módon „kulturális”. Ugyanakkor a kulturális érzékenység nem vezethet oda, hogy besoroljunk 
mindent valamiféle kategóriákba, a nevelőszülőknek, segítő szakembereknek el kell kerülniük, hogy a 
meglévő ismereteik, korábbi tapasztalataik, feltételezéseik alapján beskatulyázzák a gyerekeket, 
fiatalokat. Sokféle változat és gyakorlat él egy-egy kultúrán, kultúrkörön belül is, és az egyéni 
sajátosságok is jelentősek.  
 
Érzelmi és gyakorlati segítségnyújtás: 
 
Hogyan képesek a nevelőszülők támogatást nyújtani: 

- Saját és a gondozott gyerekek interkulturális kompetenciáinak erősítése. 
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- Tiszteletben tartani a hallgatást: a gyerekek/fiatalok nem feltétlenül akarnak korábbi 
tapasztalataikról beszélni, és nem bíznak bennük, senkiben.  

- Felismerni a gyerekek/fiatalok erősségeit, érdeklődését és biztosítani, hogy ezek: 

 a normalitást állítják helyre, 

 biztosítják az aktív részvételt, 

 érzelem regulációt (harag kezelést is). 
-  Segíteni a reális célok kitűzésében és elérésében. 
- Támogatást nyújtani az adminisztratív teendők elvégzésében: menedék kérés, konzultáció 
hatóságokkal, szakemberekkel, időpontok, helyek, kompetens tisztségviselők egyeztetése. 
- Támogatni az iskolán, munkán kívüli szabadidős tevékenységeket. 
- Biztosítani a különféle szolgáltatásokhoz, ellátásokhoz való hozzájutást. 
- Segíteni a családtagok megtalálásában, kontaktus teremtésben barátokkal, ismerősökkel és 
rokonokkal más országokban. 
- Gyakorlati ismeretek átadása, gyakorlása: pénzkezelés, háztartási munkák, főzés, ügyintézés, 
lakhatás, munka, továbbtanulás. 
 

2.2.5 3. modul – Nevelőszülők toborzása, összeillesztés, felkészítés és monitoring 

 

3. MODUL – NEVELŐSZÜLŐK TOBORZÁSA, FELMÉRÉSE, ÖSSZEILLESZTÉS ÉS MONITOROZÁS, 
ELLENŐRZÉS 

 
A modul célja, hogy a nevelőszülők toborzásáról, a gyerekeknek megfelelő nevelőcsalád 
megtalálásáról, a speciális feladatokra történő felkészítés szükségességéről, és a monitorozásról, 
ellenőrzésről beszéljünk.  
 
3 részre bontjuk a modult: 
 A./ A támogató hálózatok, szervezetek, szakemberek azonosítása (45 perc),  
 B./ Toborzás és felmérés, összeillesztés (1 óra 15 perc),  
 C./ Felkészítés, várólista, monitorozás (30 perc). 
 
Időtartam: 2,5 óra 

 

3/A MODUL – A TÁMOGATÓ HÁLÓZATOK, SZERVEZETEK, SZAKEMBEREK AZONOSÍTÁSA 
(45 PERC) 

 
Kétféle hálózatról beszélhetünk, a természetes, együttműködő kapcsolati hálóról és a szakmai, 
szakmaközi hálóról. 
 
Természetes kapcsolati háló: kapcsolat elkötelezett és motivált emberekkel, akár szakemberek, akár 
laikusok, akik ezekben a komplex élethelyzetekben segítséget tudnak nyújtani, elősegítik a 
kapcsolatok alakulását, életben tartását, a dialógust. A szociális munkások iránymutatása segíthet a 
közös célok megfogalmazásában, a közös munka megtervezésében és megvalósításában, az 
együttműködésben. A nevelőcsaládoknak sokat segíthet a többi nevelőszülővel kialakított rendszeres 
kapcsolattartás, a közösség más tagjaival, civil és segítőszervezetekkel, szakemberekkel, 
szolgáltatókkal, akik jelentős segítséget tudnak nyújtani a nevelőcsaládnak és a gyerekeknek egyaránt.  
 
A szociális munkásoknak kettős szerepük van, ők maguk is részei a kapcsolati hálónak, egyszersmind 
iránymutatást adnak, külső kontrollt is jelentenek.  
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A kapcsolati háló keretében azonosíthatók azok, akiknek van már tapasztalata hasonló 
tevékenységben, értik és szívesen megosztják az információkat, tapasztalatokat. Ugyanakkor jó 
lehetőséget biztosít, hogy a szélesebb közösség elfogadja és értse, hogy az érintett gyerekek miért 
élnek a nevelőcsaládokban, járnak az iskolába, helyi szórakozóhelyekre, sportklubokba stb., és segítse 
az érzékenyítést, integrációt. 
 
A szakmaközi hálózat: a szociális munkás stimulálja a szakmaközi együttműködést, összehozva a 
különféle szakembereket, intézményeket, hogy közös nyelvet beszéljenek, komplexen és holisztikusan 
kezeljék a gyerekek és családok felmerülő problémáit.  A célok meghatározásával, lépésterv és egyéni 
gondozási terv kidolgozásával mindenki érti és elfogadja a szerepét, feladatait, felelősségét. 
Mérhetővé válik az eredményesség, hatékonyság, és láthatóvá az erősségek, további erősítést kívánó 
területek.  
 
8. Gyakorlat – Nevelőszülők kapcsolati hálója 
 
Adott a Kovács család. A férfi rajztanár, a feleség könyvelő, két felnőtt gyerekük is a településen él a 
családjával. A 14 éves Szófia nevelőszülői akarnak lenni.   
 
Rajzoljuk le a kapcsolati hálójukat kis csoportokban. A családi és rokoni kapcsolatokat, a különféle 
intézményekhez, szakemberekhez, ellátásokhoz kötődő kapcsolatukat (egészségügyi, oktatási, 
szociális, szabadidős, sport, stb.). Nézzük meg, mi kell ahhoz, hogy megfelelő segítséget kapjon Szófia 
és a család, és mi segíti leginkább az integrációt.  
 
A szakmaközi háló főbb meghatározói: 

 
1. Demokratikus működés, döntéshozatal 
2. Az akadályok és sztereotípiák, előítéletek legyőzése 
3. Elégséges külön idő a csoportmunkához 
4. Jó kommunikáció 
5. Meghatározott, alkalmas helyszín 
6. Közös szakmai szabályok, terminológia, és értékrend kialakítása 
7. Megállapodás a közös és reálisan elérhető célokban, kompetencia határok kijelölése 
8. Rendszeres és hatékony csoport találkozók 
9. A csoport tagjai becsülik és értékelik egymást és egymás munkáját 
10. Eredményes csoportvezetés 

 

 

3/B MODUL – TOBORZÁS ÉS FELMÉRÉS, ÖSSZEILLESZTÉS (1 ÓRA 15 PERC) 

 
9. Gyakorlat  
Beszéljük meg kiscsoportokban: Hogyan történik a nevelőszülők toborzása Magyarországon? Milyen 
kihívásokkal, nehézségekkel kell szembenézni, különösen, ha speciális szükségletű gyereknek keresünk 
nevelő családot? Mi segíthetne leginkább? 
 
A nevelőcsaládok és gyerekek összeillesztése komplex feladat. Sokféle szempontot kell egyidejűleg 
figyelembe venni az optimális család megtalálásához. A legtöbb országban korlátot jelent, hogy kevés 
nevelőszülő és e feladatra vállalkozó van, így korlátozottak a választási lehetőségek.  
 
10. Gyakorlat - A toborzási terv elkészítése 
Beszéljük meg a csoportokban: 
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 Hány nevelőcsaládra lenne szükség, az adatok ismeretében? (adjunk adatokat tartalmazó 
információt) 

 Milyen családokra van szükség, és milyen gyerekek számára? (gyerekek kora, neme, etnikai, 
vallási, kulturális háttere, speciális szükségletei, beszélt nyelve stb.) 

 Milyenek a nevelőszülő lakóhelyén a szolgáltatási lehetőségek, szakember ellátottság? 

 Hol érdemes keresni a megfelelő nevelőszülőket és milyen módszerekkel? 

 Milyen információk, ismertetők, módszerek állnak rendelkezésre, ami segítheti a toborzást? 
 
A nevelőszülők felmérése 
 
11. Gyakorlat  
Párokban beszéljék meg a résztvevők, hogy melyek a felmérendő adatok, információk, és kinek 
kell/ene elvégezni a felmérést, és hogyan? A csoportban beszéljük meg a felmerült szempontokat. 
 
A felmérésnek világosan rögzítenie kell, hogy a jövendőbeli nevelőszülőknek: 

 Milyen ismereteik, készségeik, felkészültségük van, és miket kell elérniük, hogy a feladatra 
alkalmasak legyenek 

 Milyen sztenderdeket, minimumokat kell alkalmazni, hogy korrekt legyen a felmérés a tárgyi, 
személyi, anyagi feltételek tekintetében? 

 Ki és hogyan választja ki a nevelőszülőket a felmérést követően és milyen időhatárokon belül 

 Az információkat hogyan jelzik vissza a nevelőszülőnek (alkalmasság, alkalmatlanság, 
fejlesztendő területek, stb.) 

 
A jelenlegi felmérési és döntési mechanizmus mennyiben megfelelő és mit kellene (ha kell) változtatni.  
 
Az összeillesztés: 
 
Milyen szempontok szerint kell/lehet megtalálni a lehető legoptimálisabb családot az adott 
gyerek/fiatal számára? 
 

 A gyerek/fiatal vágyai, kérései: elmondhatják mik a legfontosabbak számukra (azonos 
kultúra, oktatás, szabadidő, kapcsolat másokkal, stb.). 

 Földrajzi elhelyezkedés: Városi vagy vidéki környezet attól függően, hogy az érintett 
gyereknek/fiatalnak mire van inkább szüksége, és ott elérhetők-e a szükséges szolgáltatások. 

 Lakhatási körülmények: mennyire férnek el a családtagok, gondozott gyerek/ek, életkortól, 
nemtől, speciális szükségletektől függően és hányan? 

 Családszerkezet: vannak-e vérszerinti kiskorú és/vagy nevelt, örökbefogadott gyerekek, hány 
évesek, milyen szükségletűek, milyenek a korkülönbségek? Pár vagy egyedülálló személy a 
nevelőszülő, kik segítenek, ha szükséges? 

 Migrációs státusz: a család maga milyen etnikai, vallási közösséghez tartozik, azonos vagy 
eltérő? Milyen a tágabb környezet, mennyire elfogadó?  

 A család jellemzői, hogyan bírják a titkokat, csendet, traumákat? A gyerekek gyakran nem 
beszélnek, keveset mondanak magukról. 

 Oktatás: Tud-e a nevelőszülő segíteni a tanulásban, felzárkóztatásban, készségfejlesztésben? 
Milyen az iskola, tudnak/akarna-e segíteni, speciális támogatást adni?  

 Szexualitás: A család tagjai, illetve a gyerek/ek heteroszexuálisak vagy homoszexuálisak-e, 
elfogadható-e ez a családnak, gyereknek? A bántalmazott gyerek esetében van-e megfelelő 
segítség, rehabilitáció a településen? 
 

12. Gyakorlat kettesével, majd megosztás a csoporttal: 
Képzeljük el, hogy saját gyerekünk, unokahúgunk/öccsünk nevelőszülőkhöz kerül.  
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Ha tanácsot adnánk a szociális munkásnak, hogy hogyan válassza ki a megfelelő nevelőcsaládot, mit 
mondanánk neki? Milyen szempontok lennének a meghatározóak?  
 
13. Gyakorlat: Most képzeljük el, hogy egy kísérő nélküli migráns gyereket kell elhelyezni egy 
nevelőcsaládba, milyen szempontokat javasolnánk a szociális munkásnak, hogyan válassza ki a 
megfelelő nevelőcsaládot, milyen szempontok lennének meghatározóak?  
 
Beszéljük meg, ha vannak eltérések. Mik ezek és miért? 
 

3/C MODUL – FELKÉSZÍTÉS, VÁRÓLISTÁK, MONITOROZÁS (30 PERC) 
 
Felkészítés és folyamatos támogatás: 
 
A felkészítés során arra kell figyelni, hogy a legfontosabb ismeretek és készségek elsajátításra 
kerüljenek, erősödjön az önismeret, tiszta legyen a motiváció és a csoport adjon visszajelzéseket 
mindenkinek. A speciális szükségletű gyerekek gondozása, sokféle speciális ismeretet követel, 
amelyek túlmutatnak az általános felkészítésen. Ugyanakkor a felkészítő tréning csak egy fázisa a 
folyamatos támogatásnak, továbbképzésnek, visszajelzésnek, csoportmunkának, ami segíti a 
nevelőszülőket a minél kompetensebb ellátás biztosításában, a megfelelő támogatás 
elérhetőségében, és a nehézségek, elakadások megoldásában. Az általános tudnivalókon túl érintendő 
területek: 

 

 Hogyan lehet támogatni a speciális szükségletű, menekült, migráns gyerekeket; 

 A kísérő nélküli migráns kiskorúak helyzete Európában; 

 A korábbi tapasztalatok, megpróbáltatások hatása a gyerek fejlődésére, viselkedésére; 

 A gyerekkereskedelem, kizsákmányolás, eltűnés veszélye és ezek megelőzése; 

 A szociális ellátórendszer elérhetősége a gyerek és a nevelőcsalád számára; 

 Rezíliencia; 

 Kulturális sokszínűség; 

 Társadalmi nemi kérdések (gender); 

 A nevelőcsaládok jogai és kötelezettségei; 

 A családi kapcsolattartás jelentősége és formái (ahol ez biztonságos és kívánatos). 
 

Monitorozás, ellenőrzés: 
 
A fenntartó és a hatóságok képviselői rendszeresen vizsgálják, hogy megfelelően működik-e a 
nevelőszülői gondoskodás. A nevelőszülőkkel és a gyerekekkel kapcsolatot tartó szakemberek 
segítenek a felmerült kérdések megoldásában, az esetleges konfliktusok feloldásában, a gyerekek 
jogainak érvényesítésében, ide értve a panasztételi lehetőséget is. A monitorozás és ellenőrzés azt 
szolgálja, hogy a gyerekek biztonságban éljenek, fejlődjenek, és megkapjanak minden szükséges 
ellátást és feltételt ahhoz, hogy optimális körülmények között éljék az életüket, miközben a 
nevelőszülők számára is minden támogatást meg kell adni, hogy képesek legyenek szerepüket 
betölteni és saját jóllétük biztosításához.  
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Értékelő kérdőív 
 

A “Kísérő nélküli kiskorúak: Tudástranszfer szakemberek számára a nevelőszülői elhelyezések 
növelése érdekében” (FORUM) című projekt keretében tartott „A nevelőszülői gondoskodás és 
szakmai támogatás erősítése” c. képzésről 
 
Képzés időpontja:……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Helyszíne:……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Képzők:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Kedves résztvevők, hálásak lennénk, ha a kérdőív kitöltésével visszajelzést kaphatnánk a most 
befejeződött képzéssel kapcsolatos tapasztalatokról 
 
I. Általános felmérés 
 
1. Mi volt az általános véleménye a képzésről? 
 

Kiváló Nagyon jó  Jó Megfelelő Gyenge 

     

 
Megjegyzés:..............................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

 
2. Kérem, jelölje meg, hogy mennyiben ért egyet az alábbi állításokkal: 
 

 teljesen nagyon közepesen kevéssé egyáltalán 
nem 

1. A képzés céljai világosak voltak      

2. Az aktív részvételt és interakciót 
bátorították 

     

3. A tárgyalt témák relevánsak 
számomra 

     

4. A képzés tapasztalatait fel 
tudom használni a munkámban 

     

5. A trénerek felkészültek és 
kompetensek voltak a tárgyalt 
témákban 

     

6. A képzés elérte a kitűzött célját      

7. Az egyes részekre szánt 
időtartamok megfelelőek voltak 

     

8. A terem és a körülmények 
megfelelőek voltak 
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3. A képzés milyen mértékben növelte az ismereteit a nevelőszülői ellátásról? 
 
..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

 

4. Mely témakörök voltak a leginkább hasznosak és mi hiányzott? 
 
..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

 

5. A képzés mely részeit lehetne/kellene továbbfejleszteni? 
 
..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

 

6. Kérjük, ossza meg bármilyen egyéb véleményét, javaslatát velünk: 
 
..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

 
 

Köszönjük, hogy kitöltötte a kérdőívet! 
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1. HÁTTÉR 
 
A FORUM projekt az Európai Unió által megfogalmazott prioritásokra figyelemmel készült, amelyek 
szerint jobb védelmet kell biztosítani az EU területén a migrációs helyzetekben lévő gyerekek számára, 
jogaik tiszteletben tartásával. Ennek keretén belül fejleszteni kell a magas minőségű nevelőszülői 
ellátó rendszert, megosztva azon országok tapasztalatait és szakértelmét, ahol a nevelőszülői ellátás 
már fejlett, és átadni ezeket azoknak az országoknak, ahol az ellátások még korlátozottan állnak 
rendelkezésre.  
 
Az elmúlt években az EU országaiba érkező gyerekek száma nőtt, és sokan közülük kísérő nélküliek. 
 
A jelenlegi EU-s szakpolitikák és jogi szabályozás széles kereteket biztosít a migrációs helyzetben lévő 
gyerekek jogainak védelme érdekében, de a közelmúltban ideérkezett gyerekek áradata megmutatta 
védelmük és a jogaik biztosításának hiányosságait, és az erőteljesebb védelem iránti igényt.   
  
A projektet az Európai Unió jelenlegi szakpolitikai és jogi ajánlásai, szabályozása alapján készítettük el: 
„Az Európai Bizottság jelentés az Európai Parlament és a Tanács számára – a migrációs helyzetben 
lévő gyermekek védelme1 (2017), Akcióterv a kísérő nélküli kiskorúakról 2(2010-14), Az európai 
migrációs program” 3, a Bizottság ajánlása „Befektetés a gyerekekbe: törjük meg a hátrányos helyzet 
ördögi körét”4(2013)  
 
 A gyermekek jogaival foglalkozó 10. Európai Civil Fórum a gyerekek jogairól5 megerősítette, hogy a 
migrációs helyzetben lévő gyerekek védelme érdekében jobb és célzottabb programokra van szükség. 
 
A tervezett intézkedések és programok a gyerekek legfőbb érdekei elv köré szerveződnek, ami azt 
jelenti, hogy mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az érintettek számára garantálható legyen 
mind teljesebb mértékben jogaik teljes körű gyakorlása, valamint az érintett gyerekek holisztikus 
fejlődése fizikai, kognitív, lelki, erkölcsi és társas területen egyaránt. 
 
Tekintettel a kísérő nélküli migráns kiskorúak státuszára és rendkívül kiszolgáltatott helyzetére, a 
gyerekeknek mindenekelőtt gyámot kell biztosítani, a speciális ellátás és a megfelelő figyelem mellett. 
Több érintett országban, gyakran a gyámok hatásköre elégtelen a tapasztalatok szerint, és többnyire 
az intézményes elhelyezésre korlátozódik a figyelem, anélkül, hogy számításba vennének más, a 
gyerek legjobb érdekét szolgáló megoldást.  
 
Sőt, a legtöbb célországban a meghatározó döntéshozók és szakemberek nem veszik tekintetbe, hogy 
a kísérő nélküli migráns gyerekek mindenekelőtt gyerekek, és eszerint kell a jogaikat biztosítani. 

 

                                                      
1 Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, The protection of children 
in migration, 2017 , https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-
agenda-migration/20170412_communication_on_the_protection_of_children_in_migration_en.pdf 
2 Action Plan on Unaccompanied Minors, https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/action-plan-
unaccompanied-minors-2010-2014_en 
3 EU Agenda on Migration, https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-
migration_en 
4 Investing in Children: Breaking the cycle of disadvantage,  
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?pager.offset=10&catId=89&langId=en&newsId=2061&tableName=news
&moreDocuments=yes 
5 EU 10th NGO Forum on the Rights of the Child, 2016, Brüsszel, https://europa.eu/newsroom/events/10th-
european-forum-rights-child-protection-children-migration_en 
 

https://europa.eu/newsroom/events/10th-european-forum-rights-child-protection-children-migration_en
https://europa.eu/newsroom/events/10th-european-forum-rights-child-protection-children-migration_en
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A résztvevő országokat az érintett gyerekek száma, az ország nevelőszülői ellátás terén szerzett 
tapasztalatai, illetve e tapasztalat hiánya alapján választottuk ki. A „Befogadás és családi elhelyezés: a 
kísérő nélküli kiskorúak családi alapú elhelyezése az EU tagországaiban6” című jelentés alapján a 
következő célországokat választottuk a projekthez: 
 

- Magas kitettségű országok, ahol várhatóan nő a kísérő nélküli kiskorúak száma vagy az 
áthelyezés okán várhatóak (Cseh Köztársaság, Magyarország, Szlovénia); 

- Tranzitországok, ahol magas a menekült státuszért folyamadó kísérő nélküli migráns gyerekek 
száma (Ausztria, Magyarország, Olaszország); 

- Jelentős tapasztalattal rendelkező partner a kísérő nélküli migráns kiskorúak nevelőszülői 
ellátása terén;  

- Nagyszámú gyerek intézményes szakellátásban (Olaszország, Spanyolország); 
- Nagy tapasztalattal rendelkező partnerszervezetek, akik az EU tagországok körében megfelelő 

elérhetőségeik okán segíteni képesek a projekt megismertetését, és az eredmények 
alkalmazásának szorgalmazását (Eurochild, Belgium). 

 
A projekt 3 pillérre épül: Megismertetés és alkalmazás szorgalmazása, ismeretátadás és 
kapacitásbővítés/építés 

 
- Megismertetés és alkalmazás szorgalmazása helyi, országos és európai szinten, a nevelőszülői 

ellátás alkalmazásának népszerűsítése, és előnyeinek megismertetése nem csak a kísérő nélküli 
migráns kiskorúak, hanem minden más érintett gyerek számára.  

 
Valamennyi érintett döntéshozó és szakmai szereplő számára minden szektorban fontos a 
nevelőszülői ellátórendszer előnyeinek és a lehetséges rizikófaktoroknak a megismerése, annak 
érdekében, hogy megfelelő módon kezdeményezzék a rendszer bővítését, erősítését.  
 
A Eurochild egy eszköztárat7 fejlesztett, hogy segítse mindazokat a szakembereket, és más 
szereplőket, hogy ösztönözzék a kormányzatokat országos, regionális és helyi szinteken is a kísérő 
nélküli migráns kiskorúak számára jobb minőségű szolgáltatások továbbfejlesztésére az EU 
tagországaiban.  

 
- Az ismeretátadás a tapasztaltabb szervezetek tevékenységét jelenti, akik segítik a 

tapasztalattal nem rendelkező, vagy kevesebb tapasztalattal rendelkező szervezeteket. Ennek 
érdekében egy útmutató készült a minimum sztenderdekről, amelyeket a helyi kontextusba 
kell helyezni, adaptálni, a meglévő nemzeti nevelőszülői jogi és szakmai szabályozás alapján. 

 
- A kapacitásbővítés/építés szükséges annak érdekében, hogy mindazok, akik az érintett 

gyerekekkel kapcsolatba kerülnek, velük foglalkoznak további ismeretekre, készségekre 
tegyenek szert a megismert jó gyakorlatok alapján.  
 

Ezen a kereten belül, partneri együttműködésben a résztvevő szervezetekkel, a projekt célja a figyelem 
felkeltése volt a meghatározó szereplők körében a nevelőszülői ellátás előnyeinek bemutatásával, az 
intézményes, befogadó állomásokon történő elhelyezéssel szemben a kísérő nélküli migráns gyerekek 
esetében, és ennek érdekében dolgoztuk ki a képzési csomagot, összhangban az európai 
legígéretesebb gyakorlatokkal, a szakemberek továbbképzése és a magas minőségű nevelőszülői 
ellátás biztosítása érdekében. 

                                                      
6 Reception and Living in families: Overview of family based reception for Unaccompanied Minors in the EU 
member States,  
7 https//:forum-project.alberodellavita.org/materials – angol nyelven 
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A projektet az L’Albero della Vita Alapítvány koordinálta és a következő szervezetekkel együtt segítette 
az alkalmazást, az érintett gyerekek jobb és sikeresebb befogadása érdekében: Accem 
(Spanyolország), a Menekülteket Segítő Szervezet – OPU (Csehország), Család, Gyermek, Ifjúság 
Közhasznú Egyesület (Magyarország), FICE – Nevelőközösségek Nemzetközi Szervezete (Ausztria) és a 
Slovenskaja Filantropija (Szlovénia). 
 
 L’Albero della Vita: 1997-ben alakult Olaszországban és a kezdetektől a gyerekek jóllétének, jogai 
védelmének erősítése érdekében dolgozik, elősegítve a gyerekek fejlődését, a családok és közösségek 
támogatását Olaszországban és szerte a világon.  
 
Accem: Spanyol civil szervezet, mely az alapvető jogok védelméért dolgozik. Céljuk a társadalmi 
kirekesztéssel fenyegetett személyek támogatása, középpontban a menekült és migráns 
személyekkel. 
 
FICE - Nevelőközösségek Nemzetközi Szervezete: A nemzetközi FICE osztrák tagszervezete, amelynek 
célja olyan hálózat létrehozása világszerte, amely a veszélyeztetett gyerekek segítését célzó 
tevékenységet támogatja, kiemelten a fogyatékos gyerekek és a családjukon kívül nevelkedő gyerekek 
segítését. Minden tevékenységük a gyerekek és fiatalok személyiség, az érdekek és szükségletek 
tiszteletben tartását célozza. 
 
Menekülteket Segítő Szervezet (OPU): 25 éve segíti civil szervezetként a Cseh Köztársaságban a 
menekülteket és külföldieket. Fő tevékenysége többek között az ingyenes jogi tanácsadás, szociális 
tanácsadás, képzések szervezése szakemberek és laikusok számára, az integráció segítése sokféle 
programmal. 
 
Slovenskaja Filantropija: Nonprofit, humanitárius szervezet, mely közhasznú tevékenységet végez 
1992 óta. Célkitűzése, hogy programjai segítsék a közösség életminőségét és ösztönzik a hátrányos 
helyzetűek életkörülményeinek javítását. A különböző tevékenységeiket összekötik a migrációs 
kérdések, önkéntesség és generációk közötti együttműködéssel és ezek erősítésével.  Ösztönzik és 
terjesztik az egészségügyi, nemzetközi és fejlesztéssel összefüggő tevékenységeket. A migrációval 
foglalkozó csoport pszichoszociális, integrációs, jogi és tanulási segítséget nyújt, szabadidős 
tevékenységeket szervez, és lobbizik a kísérő nélküli és családjuktól elválasztott gyerekek, menedéket 
kérők, nemzetközi védelemre szoruló személyek és más migránsok jogainak biztosításért. 
 
Család, Gyermek, Ifjúság Közhasznú Egyesület: 1993-ban alakult, az első magyarországi nonprofit 
szervezetek egyikeként. Célja a gyermekek és jogaik védelme, a családok erősítése, a velük foglalkozó 
segítő szakemberek megerősítésével, képzésével, szolgáltatások nyújtásával; kutatások folytatása és 
kiadványok publikálása, valamint hazai és nemzetközi konferenciák és találkozók szervezése, ezeken 
való részvétel.  
 
A projekt számára szakértői tevékenységet nyújtó partner szervezetek: 
 
CORAM (Egyesült Királyság): A nevelőszülőség területén és a migráns gyerekek segítése terén (is) 
széleskörű tapasztalatokkal rendelkező, nagy múltú civil szervezet, szakértői, konzulensi munkával, 
képzésekkel foglalkozik. 
 
Fondazione ISMU: Az egyik legmeghatározóbb, migrációval foglalkozó kutató központ Olaszországban 
és Európában.  
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EUROCHILD: 35 európai országban jelen lévő civilszervezeti hálózat, amely a gyerekek jóllétét 
támogatja, és promotálja. Elsődleges feladata a projektben a program promóciója és az eredmények 
megismertetése széles körben.  

 
2. NÉHÁNY JÓ GYAKORLAT KIVÁLASZTÁSA 

 
A jó gyakorlatok összegyűjtéséhez egy szakértői csoportot hoztunk létre a FORUM projekten belül, a 
fenti szakértő szervezetek és szakértők részvételével.  
 
A cél az volt, hogy bemutassuk a tapasztalatokkal rendelkező országokban milyen programok, 
módszerek működnek eredményesen, mi segíti elő a migráns gyerekek nevelőszülői elhelyezését és 
ellátást, egyben a kevesebb tapasztalattal rendelkező országokban ezek alkalmazását, illetve az egész 
gyermekvédelmi ellátórendszer további fejlesztését.    
 
Ennek alapján a szakértők összegyűjtötték a rendelkezésre álló adatokat és a szakirodalom, kutatási 
eredmények, projektbeszámolók, díjnyertes Európai Uniós programok alapján azokat az átfogó és 
jelentős programokat, amelyek felhasználhatók, adaptálhatók más országokban is. 
 
A kiválasztott jó gyakorlatok által lefedett területek: 
 

 NEVELŐSZÜLŐK TOBORZÁSA ÉS ÖSSZEILLESZTÉS A GYEREKEKKEL 
 

 NEVELŐSZÜLŐI ELLÁTÁS AZ INTEGRÁCIÓ ÉRDEKÉBEN, FIGYELEMBE VÉVE A GYEREKEK SAJÁT 
KULTÚRÁJÁT 

 

 A NEVELŐSZÜLŐK KÉPZÉSI SZÜKSÉGLETEI 
 

 MONITOROZÁS   
 

 A FELNŐTTÉ VÁLÓ GYEREKEK TÁMOGATÁSA 
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3. A KIVÁLASZTOTT JÓ GYAKORLATOK 
 

1. Nevelőszülők toborzása, ami lehetővé teszi a legjobb gyerek-nevelőszülői összeillesztést. 

2. A nevelőszülők felmérésének átlátható folyamata, ideértve a minőségi szempontokat, 

készségeket, attitűdöket, illetve ezek elérését. 

3. A gyerekek/fiatalok megfelelő elhelyezésének biztosítása, ami lehetővé teszi, hogy saját 

kultúrájukkal és az új társadalmi közösséggel is kapcsolatban legyenek, figyelembe véve kívánságaikat, 

szükségleteiket. 

4. Megfelelő képzés biztosítása a nevelőszülőknek, hogy megfelelő egyensúlyt tudjanak 

teremteni az érzelmi támogatás és gyakorlati segítségnyújtás között, figyelembe véve a gyerekek és 

fiatalok saját kívánságait és szükségleteit. 

5. A nevelőszülők megfelelő önismerettel, ismeretekkel és készségekkel rendelkeznek, hogy a 

legjobb segítséget és érzelmi támogatást tudják nyújtani. 

6. A nevelőszülők egyénre szabott ellátást nyújtanak a tizenéveseknek, serdülőknek, figyelembe 

véve a védtelenségen kívül az erősségeiket és rezílienciájukat is.  

7. A nevelőszülők értik a menekültekre és migránsokra vonatkozó jogi kereteket, szabályozást, 

hogy segíteni tudják a náluk elhelyezett gyerekeket.  

8. A nevelőszülő képes kapcsolatot teremteni a nála gondozott gyerek/ek családjával, szüleivel, 

ha ez szükséges, megfelelő és lehetséges.  

9. A nevelőszülőknek képzést és támogatást kell nyújtani 

10. A nevelőszülők tevékenységét folyamatos monitorozás, szupervízió kíséri, és az elhelyezést 

rendszeresen felül kell vizsgálni, amelynek keretében a gyerekek/fiatalok véleményét is ki kell kérni. 

11. A nevelőszülők együttműködnek más, meghatározó kulcsemberekkel és szervezetekkel, hogy 

fel tudják készíteni a gyerekeket/fiatalokat a gondozás utáni életre.  
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A JÓ GYAKORLATOK LEÍRÁSA 
 

1. Nevelőszülők toborzása, ami lehetővé teszi a legjobb gyerek-nevelőszülői 
összeillesztést/párosítást. 
 
A gyerekek és a nevelőszülők, vagy nevelőszülői család összeillesztése, a gyereknek leginkább 
megfelelő nevelőcsalád kiválasztása általánosan elvárt, de komplex feladat. Különféle szempontokat 
kell figyelembe venni ahhoz, hogy ez sikerüljön.  
Írországban a kísérő nélküli migráns gyerekekkel foglalkozó szociális munkások összegyűjtötték azokat 
a szempontokat, amelyeket figyelembe kell venni a legoptimálisabb összeillesztés eléréséhez, így az 
etnikai hovatartozást, kultúrát, nyelvet, vallást, földrajzi elhelyezkedést, oktatási, egészségügyi 
szükségleteket, családstruktúrát, az ellátást végző kapcsolódását a saját közösségéhez, a gyerek 
hobbijait, a kapcsolattartást a saját családtagjaival, a gyerek véleményét. 
Sajnálatosan a legtöbb országban az optimális összeillesztésnek jelentős akadálya a megfelelő 
nevelőszülők hiánya, a szóba jöhető nevelőszülők alacsony száma. Egy 2015-ben publikált átfogó 
európai tanulmány szerint Hollandia volt az egyetlen ország, „amely nem szűkölködik alkalmas 
nevelőcsaládokban, akik szívesen gondoznak, nevelnek kísérő nélküli migráns gyerekeket.” 
Hollandiában egy jól strukturált rendszer működik, amely el tud látni minden érintett gyereket, az 
országosan alkalmazott rendszer és a Biztonsági és Igazságügyi Minisztérium szakpolitikája alapján. A 
Nidos, amely a kísérő nélküli migráns gyerekek országos gyámi intézete, maga toborozza a 
nevelőszülőket, és így függetlenül működik az általános holland nevelőszülői ellátástól, és úgy tűnik, 
hogy ezt a rendszert máshol is érdemes lenne hasznosítani.  
 
Franciaországban, a Dep. Ardeche és Ados Határok Nélkül olyan rendszert épített ki, amely 
„szponzorálja” a nevelő családokat. Az ötlet – amelyet a kiskorúakat támogató szociális és jótékonysági 
szervezetek által felállított szakértői csoporttal dolgoztak ki – 20 fiatalnak kíván segítséget nyújtani a 
családi elhelyezéssel. Ezt a „Plureis” egyesület segíti, amely 24 órás támogatást nyújt a családoknak és 
a fiataloknak.  
 
Görögországban a METAdrasi innovatív akció a „Otthont az Emberi Jogoknak” (Nevelőszülői ellátás a 
kísérő nélküli migráns gyerekeknek) keresi meg azokat a családokat, akik vállalják az érintett gyerekek 
ellátását, gondozását. A programot a holland, olasz, belga és francia partnerekkel folytatott 
konzultációt követően dolgozták ki. A METAdrasi összegyűjti és nyilvántartja azokat a családokat, akik 
átmeneti gondozást és elhelyezést biztosítanának a kísérő nélküli kiskorúaknak. Előnyt élveznek azok 
a családok, akik beszélik a gyerek nyelvét, hasonló kulturális háttérrel rendelkeznek, és vállalják, hogy 
otthont biztosítanak neki, amíg a saját családjával nem tud ismét találkozni, élni (azonos-kultúrájú 
nevelőszülői program). 
 
Franciaországban a Pas-de-Calais-i kísérő nélküli kiskorúakat segítő szolgálatot (Service d’accueil des 
Mineurs Isolés Etrangers) működtető kormányzati intézmény 1900 nevelőszülőt alkalmaz, akik 
összesen 5950 gyereket látnak el. Ezek a francia családok döntően francia gyerekeket gondoznak, de 
befogadnak nem francia gyerekeket is. Az azonos kulturális, nyelvi, vallási háttér biztosítása majdnem 
kizárt, lévén nagyon kevés az ennek megfelelő család. Ugyanakkor ezt gyakran nem is tekintik a legjobb 
megoldásnak, nem ez a gyerek legfőbb érdeke. Csak hivatásos nevelőcsaládokkal dolgoznak, akik a 
hivatal alkalmazásában állnak. Alkalmasságukat egy írásos megállapodásban rögzítik. A családsegítő 
szolgálatok és a hivatal segíti a családokat. A jövőben megvizsgálják hagyományos/laikus 
nevelőcsaládok bevonását is.  
 
 
 



9 
 

2. A nevelőszülők felmérésének átlátható folyamata, ideértve a minőségi szempontokat, 
készségeket, attitűdöket, illetve ezek elérését. 

 
A németországbeli dél-alsó-szászországi Ifjúságsegítő programban (Jugendhilfe Süd-Niedersachsen) 
mind a befogadó családok, mind pedig a szervezet és dolgozói számára részletes működési leírás 
készült. Ebben határozták meg a kísérő nélküli kiskorúakkal kapcsolatos eljárások menetét, az alapvető 
feltételeket és kívánalmakat, és a befogadó családok jellemzőit (mind német mind pedig 
multikulturális családokat toboroznak), a toborzás módszertanát, felkészítését és támogatását, és 
hogy mindez milyen feladatokat ró a Fiatalokat Segítő Ügynökségre és az ott dolgozó szociális 
munkásokra. 
 
Írországban a nevelőszülői ellátás országos szakmai sztenderdjei alapján a nevelőszülőknek átfogó 
felmérésen kell átesniük, ami az alkalmasságukat vizsgálja, és folyamatos támogatást kapnak, 
szupervíziót biztosítanak számukra a megfelelő felkészítést követően, gyakorlott szociális munkások 
segítségével, hogy jó minőségű ellátást tudjanak a gyerekeknek nyújtani, a rendszeres felülvizsgálatok 
mellett. 
 
3. A gyerekek/fiatalok megfelelő elhelyezésének biztosítása, ami lehetővé teszi, hogy saját 
kultúrájukkal és az új társadalmi közösséggel is kapcsolatban legyenek, figyelembe véve 
kívánságaikat, szükségleteiket. 
 
A pszichoszociális jóllét biztosításához elengedhetetlen a régi és új kultúra közötti egyensúly 
megtalálása. A gyerekek elhelyezése esetén ezeket a szempontokat figyelembe kell venni, és 
megvizsgálni az elhelyezés előkészítése során, hogy a nevelőcsalád milyen mértékben képes ezeknek 
a feltételeknek megfelelni. Ezért a „kulturális összeillesztés” része lehet, hogy az érintett fiatalt 
hasonló vagy azonos hátterű családba helyezzék. Alternatívaként a gyerek/fiatal elhelyezhető a 
többségi társadalomhoz tartozó családban is. Mindkét esetben az a fontos, hogy a gyerek vágyait, 
véleményét vegyék figyelembe, amellett, hogy vizsgálják, hogy a kiválasztott nevelő család mennyire 
képes és felkészült, milyen erőforrásai vannak, hogy segítse a társadalmi beilleszkedést, az eredeti 
kultúra megtartása mellett. A nevelőszülőket fel kell készíteni arra is, hogy kezelni tudják a 
diszkrimináció és rasszizmus kérdéseit is, amellyel nemegyszer az érintett gyerekek, fiatalok 
szembesülnek.  
 
Olaszországban, az „Üdvözöld a Menekülteket Olaszország (Welcome Refugees Italia): nevelőszülői 
program menekült és kísérő nélküli gyerekek számára” a kulturális változásokat és a befogadás, 
otthonnyújtás egy új formáját népszerűsíti. Az egyesület meggyőződése, hogy a családi elhelyezés a 
legjobb módja a társadalmi befogadásnak az érintettek esetén, és minden más módszernél jobban 
szolgálja a nehézségek és védtelenség leküzdését, elősegíti az egyéni képességek kibontakoztatását, a 
részvételt és a jóllét elérését. A program működtetői meg vannak győződve arról, hogy a családi 
elhelyezés meghatározó pillanat a teljes önállóság felé vezető úton, az együttélés a helyi emberekkel 
a legjobb esély arra, hogy gyorsan megismerjék a társas, társadalmi és kulturális normákat, és 
beilleszkedjenek, aktív tagokká váljanak a közösségbe. Könnyebben tudnak társas kapcsolatokat 
kialakítani, fejlesztik nyelvtudásukat, megerősíthetik, feltölthetik saját erőforrásaikat, tanulhatnak, 
munkát találhatnak, részt vehetnek szakmai képzéseken. Az egyesület tagjainak meggyőződése, hogy 
az elfogadás modelljének elterjedése, amit ők erősítenek, az információcserén, kapcsolatokon, 
kölcsönös megismerésen alapszik a menekültek, migránsok és az olaszok között, ami jelentősen 
hozzájárulhat az előítéletek és diszkrimináció csökkenéséhez.  
A befogadó családi modell mindenkinek előnyös, az érintett gyerekeknek és az otthonaikat számukra 
megnyitó helyieknek is. A befogadó családok is gazdagodnak azáltal, hogy megismernek egy más 
kultúrát, másfajta életvitelt, gondolkodást, és segítenek valakit, hogy az életét Olaszországban 
alapozza meg, tudatosabb és aktívabb állampolgárrá váljon, és új közösségi kötődéseket teremtsen.  
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Olaszországban a Veronai Önkormányzat egy azonos kultúrájú (homogén-kulturális) nevelőszülői 
ellátási formát hozott létre. A Nevelőszülői és Szolidaritás Központ néhány éve egy új kezdeményezést 
honosított meg, amely egyedi Venetoban, alig van hasonló az országban. Azonos vagy hasonló 
kulturális, etnikai vallási hátterű családokban helyezik el a kísérő nélküli migráns gyerekeket. Az EU 
Integrációs Alapjának 8. akcióprogramja finanszírozta a projektet 2011-től kezdődően. A Szociális 
szolgálatok, Család és Egyenlő esélyek Osztály partneri együttműködésben a Mediátorok és Kulturális 
mediátorok Terra dei Popoli Egyesülettel egy állandó központot hozott létre az önkormányzatnál 
dolgozó szociális munkásokkal, kulturális mediátorokkal és migránsok számtalan közösségével együtt. 
  
Franciaországban a Párizsi Önkormányzat Családi Szolgálatok Osztálya 110 nevelőcsaláddal dolgozik 
Párizs egész területén, akiknek 90%-a észak-afrikai, főképpen marokkói, tunéziai és algériai, akik régen 
Franciaországban élnek. Az érintett családok fogadni tudnak kísérő nélküli migráns gyerekeket is. 
Mivel közszolgálatról van szó, nincsenek vallási megkötések. A családok gyerekenként 1300 euro-s 
támogatásban (kb. 400 000 ezer Ft) részesülnek, amit az önkormányzat fizet. 
 
Svájcban, a Tipiti Egyesület az ország német nyelvterületén, a központi kormányzat felhatalmazása 
alapján, eltérő kulturális hátterű (hetero-kulturális) kísérő nélküli migráns gyerekeket fogad 
nevelőcsaládokba egy speciális tréning segítségével. Jelenleg 28 családban 40 gyereket látnak el.  
 
4. Megfelelő képzés biztosítása a nevelőszülőknek, hogy megfelelő egyensúlyt tudjanak 
teremteni az érzelmi támogatás és gyakorlati segítségnyújtás között, figyelembe véve a gyerekek és 
fiatalok saját kívánságait és szükségleteit. 
 
Egy 2012-ben, az Egyesület Királyságban folytatott kutatás eredményei alapján megállapították, hogy 
„kétséget kizáróan a jó nevelőszülői gondoskodás érdemi különbséget jelent a kísérő nélküli fiatalok 
számára. A legjobb esetekben, olyan meleg családias légkört biztosít, ami mind a fiatalok, mind az 
érintett családok életére jelentős hatást gyakorol.” Azt is kijelentették, hogy „az adaptív, rugalmas és 
életüket megosztani képes fiatalok és nevelőcsaládok olyan családias kapcsolatrendszert alakítottak 
ki, amely segíti a fiatalokat abban, hogy gyökeret eresszenek, fejlődjenek és felfedezzék az életükben 
rejlő lehetőségeket az elhelyezés során és azon túl is.” Ugyanebben a kutatásban Sirriyeh (2013) 
rámutatott a gyakorlati, praktikus segítségnyújtás jelentőségére, különösen a fiatalok megérkezését 
közvetlenül követően. Az elhelyezett fiatalok üdvözlése, étellel, itallal kínálása és a pihenés, nyugalom 
biztosítása mellett, fontos, hogy megmutassanak mindent a lakásban, házban, segítsenek a különféle 
eszközök használatának megismerésében. Nagy jelentősége van ezen kívül, hogy megünnepeljék a 
fiatal saját kulturális hagyományainak megfelelő kiemelkedő alkalmakat, és szervezzenek olyan családi 
programokat, amelyek a fiatal érdeklődési körébe tartoznak, a pozitív, bensőséges kapcsolatok 
kialakítása érdekében, kiemelt figyelemmel az étkezésre, mivel ez is erősíti az összetartozás érzését. 
A nevelőszülők nagyvonalúsága, kisebb ajándékok, figyelmességek jelzik a fiatalnak, hogy a 
családtagoknak fontosak, gondoskodnak róluk. A gyerekek, fiatalok gyakran azt figyelik, melyek azok 
a dolgok, amik túlmutatnak a nevelőszülő kötelességein, amit a saját gyerekeikért megtesznek, és jó 
érzés számukra, ha ők is részesedhetnek ezekből.  
 
Olaszországban a Profuce elnevezésű, 2 éves, az Európai Unó által finanszírozott projekt különböző 
városokban működik. A firenzei Innocenti Gyermek Intézet (Instituto degli Innocenti) vezeti a 
programot, együttműködve a várossal és a vicenzai székhelyű SOS Gyermekfalu Alapítvánnyal. 
Görögország és Bulgária is részt vesz a megvalósításban, melynek keretében nevelőszülőket 
toboroznak. Összesen 282 nevelőszülő működik már. Képzést nyújtanak a szociális munkásoknak és a 
nevelőszülőknek az ALFACA modell alapján, ami alternatív családi gondoskodást takar, és a holland 
NIDOS dolgozta ki, akikről fentebb említés történt már. A képzés fókuszában a kulturális különbségek 
és a lélektani problémák állnak, a gyerekek legjobb érdekeinek figyelembevétele mellett. Így a 
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figyelem a gyerekek szükségleteinek speciális aspektusaira figyel, mint a kapocs a vérszerinti családdal 
és a származási országgal. 
A 2017 márciusában bevezetett jogi változások alapján Magyarországon a 14 évesnél idősebb kísérő 
nélküli kiskorúakat a tranzit zónában tartják fogva a magyar-szerb határon, míg a 14 évesnél 
fiatalabbak Fóton, a Károlyi István Gyermekközpontban kerülnek elhelyezésre, szakemberek 
gondozásába. A program eredetileg elsősorban a 12 év alatti gyerekekre irányult, akiket 
nevelőszülőknél kellene elhelyezni a Gyvt. alapján. Az SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa és 
a Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat erőfeszítéseket tett 
annak érdekében, hogy az érintett gyerekeket megfelelően felkészített, speciális ismeretekkel és 
készségekkel felruházott nevelőszülőkhöz helyezze el, de ez a program a gyakorlatban sajnos nem 
működött, különféle okokból.  
 
5. A nevelőszülők megfelelő önismerettel, ismeretekkel és készségekkel rendelkeznek, hogy a 
legjobb segítséget és érzelmi támogatást tudják nyújtani. 
 
Különféle vizsgálatok azt mutatták, hogy a kísérő nélküli kiskorúak érzelmi szükségletei, problémái 
legfőképpen a migrációt megelőző időszakból, az út során tapasztaltakból, elszenvedettekből, illetve 
a migrációt követő helyzetekből, a bizalomhiányból tevődnek össze. A bizalom hiánya nagyon sokféle 
kihívás elé állítja mind a gyerekeket mind az őket segítőket, kiemelten a nevelőszülőket. Ezért is 
kiemelkedően fontosak az olyan gondoskodást nyújtók, akik ezt megértik, elég érzékenyen reagálnak, 
kellő önismerettel rendelkeznek, és megfelelő válaszreakciókat mutatnak. Ni Raghallaigh 2003-8as 
kutatása az írországi helyzetről idéz egy olyan tapasztalt nevelőszülőt, aki egy olyan gyereket 
gondozott, aki nem tudott megnyílni. A nevelőszülő azt mondta: „Megpróbálunk nem turkálni a 
múltjukban... Amit mondunk nekik: nézd, ha van bármi, ami foglalkoztat a megélt tapasztalataiddal 
kapcsolatosan, amiről szeretnél velünk beszélni, mi itt vagyunk és nyitottak vagyunk arra, hogy 
meghallgassunk, de ne érezz semmiféle pressziót, hogy beszélned kell... Mindannyian kíváncsiak 
vagyunk, és azt is meg tudnánk kérdezni, hogy: nahát, mi hozott téged ide? De valahogy érezzük, hogy 
tiszteletben kell tartanunk a magánéletüket, a titkaikhoz való jogukat.”  
 
6. A nevelőszülők egyénre szabott ellátást képesek nyújtani a tizenéveseknek, serdülőknek, 
figyelembe véve a védtelenségen kívül az erősségeiket és rezílienciájukat is.  
 
Mind az ír, mind pedig a holland kutatások többféle együttműködési stratégiát, megküzdési 
képességet, rezílienciát segítő erőforrást találtak a kísérő nélküli kiskorú migráns és menekült 
gyerekek és fiatalok eseteiben. Ezek részben az autonóm, független viselkedést jelentették, részben 
az iskolai teljesítményt, a kortársaktól és szüleiktől kapható segítség felmérését, a folytonosság 
elérését, az új társadalmi környezetbe történő beilleszkedést, részvételt, valamint a vallás, hit 
megélését.  
Ez különösen fontos szempont, amikor döntően tizenéves, serdülő fiatalokkal találkozunk az 
ellátórendszerben. Nevelőszülőkhöz kerülni ebben a korban mindenki számára kihívást jelent, amit 
tovább fokoz a speciális élethelyzet. Kaukko és Wernesjö9 2017-es kutatásban az érintett gyerekek 
beszéltek arról, hogy „visszakerültek” a korábbi gyermekkori helyzetükbe, és több önállóságuk és 
felelősségük volt, mielőtt elhagyták a hazájukat, és az Európába tartó úton is érettebben kellett 
viselkedniük. Hasonló eredményre jutott De Graeve és Bex10 is, ugyancsak 2017-ben a belga helyzetet 
elemezve, ahol az érintett gyerekek számára nehézséget okozott, hogy olyan dolgok miatt kellett 
engedélyt kérniük, amilyen ügyekben már régen maguk döntöttek az utazásuk során. Ezt a szempontot 
a gondoskodást végzőknek figyelembe kell venniük, és reflektálniuk is kell rá, mivel a gyerekek és 

                                                      
8 Ni Raghallaigh 2003-  kutatás, 76.oldal 
9 Kaukko és Wernesjö, 2017 
10 De Graeve és Bex, 2017 
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fiatalok nemcsak védtelenek, hanem jelentős erőforrásokkal, tapasztalatokkal is rendelkeznek, és 
sokan meglehetősen rezíliensek, erős a megküzdési képességük. 
 
7. A nevelőszülők értik a menekültekre és migránsokra vonatkozó jogi kereteket, szabályozást, 
hogy segíteni tudják a náluk elhelyezett gyerekeket.  
 
A nemzetközi szakirodalom utal azokra a súlyos stresszt okozó tapasztalatokra, amelyekkel a kísérő 
nélküli kiskorú migráns gyerekek szereznek a menekültjogi és migrációs rendszerekkel való 
találkozáskor. E téren is meghatározó, hogy a nevelőszülők képesek legyenek megfelelő támogatást 
biztosítani számukra. Miközben ennek sokféle formája lehet, ez nagyban függ attól is, hogy az 
érintettek mennyire kívánják a részleteket megosztani a gondozásukat végzővel, ahogyan ezt a Wade 
és munkatársai11 által publikált angol kutatás is kimutatta 2012-ben. A nevelőszülői támogatás itt is 
fontos. Segíthetik a fiatalt, hogy képes legyen elmondani a vele történteket, és adott esetben a 
nevelőszülő el is kísérheti őt a meghallgatásokra. Empátiát és megértést kell sugároznia a 
nevelőszülőnek, ahogy az érintett fiataloknak nagyfokú bizalmat és nyitottságot kell tanúsítaniuk, 
illetve erre képesnek lenniük. Ahogyan az egyik nevelőszülő fogalmazott: „Mivel én sokkal jobban 
ismertem őt, elhatároztuk a bevándorlási ügyvéddel, hogy én mondom el a történetét. Ez egy három 
órás kihallgatás volt, néhány szünettel, amikor praktikusan végigvettük az egész dolgot. 
Tulajdonképpen felkészültünk, megcsináltuk, és nagyon nehéz volt, de végülis rendben volt. És azt 
hiszem, hogy olyan mélységben ismertük meg a történetet, amire normális körülmények között nem 
került volna sor.”12 
 
8. A nevelőszülő képes kapcsolatot teremteni a nála gondozott gyerek/ek családjával, 
szüleivel, ha ez szükséges, megfelelő és lehetséges.  
 
A családtagokkal történő kapcsolatfelvétel rendkívül fontos a gyerekek számára, ha ez a kapcsolat 
biztonságosnak és megfelelőnek tekinthető, figyelembe véve a gyerek kívánságait is. Többnyire 
telefonon, What’s App-on, Skype-on történik ez. Néha a szociális ellátórendszer képes a gyereket egy 
másik joghatóság területére is elvinni, hogy találkozhasson egy családtagjával. A szociális 
munkásoknak megfelelő útmutatást kell nyújtaniuk a nevelőszülők számára ennek a 
kapcsolattartásnak az elősegítésére, menedzselésére, illetve a gyerekek érzéseinek megfelelő 
kezelésére, akik gyakran sértettek, szomorúak, dühösek vagy magányosak egy-egy ilyen 
kapcsolatfelvételt követően. A kapcsolattartás kiemelten fontos, ha remény van arra, hogy a gyereket 
reintegrálni lehet a családjába.  
 
Görögországban a METAdrasi civil szervezet speciális nevelőszülői gondoskodást fejlesztett ki nagyon 
fiatal gyerekek számára, akik nagy valószínűséggel újraegyesíthetők a családjukkal egy másik európai 
uniós országban. 2016 februárja óta 13 gyerek került így nevelőcsaládba, és 5 közülük 
visszakerülhetett a vérszerinti családjába, egy mási európai uniós tagországban. 
 
9. A nevelőszülőknek képzést és támogatást kell nyújtani. 
 
Egy kismintás kutatás alapján, amelyet az Egyesület Királyságban végeztek, a nevelőszülők öt olyan 
területet jelöltek meg, amelyek a gondozásukban élő kísérő nélküli kiskorú migráns gyerekek 
szükségleteit jellemzik: kulturális, nyelvi (angol nyelv megtanulása/nyelvi nehézségek legyőzése), az 
angliai élet megismerése, a menedékkérő fiatalok státusza, és az érdekeik, szükségleteik 
megismertetése másokkal. Információátadás, képzés és támogatás szükség valamennyi területen a 
megfelelő szükségletkielégítés érdekében, amelyhez minden érintettnek, ellátást nyújtóknak, 
szakembereknek, szolgáltatóknak, segítő szervezeteknek a helyi menekülttámogató csoportoknak, és 

                                                      
11 Wade és munkatársai, 2012 
12 Idézi Syrryeh és Ni Raghallaigh, 2018 
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az internetnek is segítséget és információt kell nyújtania. 2016-ban az Egyesület Királyságban a 
kormány egy speciális képzést biztosított nevelőszülőknek és támogató szakembereknek, akik olyan 
kísérő nélküli kiskorúakkal dolgoznak, akiket az eltűnés veszélye fenyeget a gondozási helyükről. 1230 
embert képeztek ki és a tréning független értékelése azt mutatta, hogy a végzettek sokkal 
felkészültebbnek érezték magukat a tréninget követően, és 99%-uk azt mondta, hogy ez segítette őket 
a gyerekek jobb ellátásában. 2017 novemberében a kormány bejelentette, hogy további 1000 főt 
képeznek.  
 
Az EU a Jogok, Egyenlőség és Állampolgárság Programja keretében egy olyan utánkövetéses 
vizsgálatot finanszírozott, amely egy támogató online tréning program eredményességét elemezte, 
melynek keretében szakembereknek nyújtottak továbbképzést, akik kísérő nélküli gyerekeket ellátó 
családokkal dolgoztak. A program különféle modulokból áll, a toborzás, felmérés, összeillesztés, és a 
nevelőcsaládoknak nyújtandó útmutatások témákban.  A programot a Nidos (Hollandia), a Minor 
N’dako (Belgium), a dél-alsó-szászországi Ifjúságsegítő (Németország), az OUP (Csehország), a 
Vöröskereszt (Dánia) és a KIJA (Ausztria) dolgozta ki közösen.  
 
A „Gyerekek száműzetésben” projekt keretében (Nevelt gyerekek Brémában (PiB)) a nevelőszülők 
Németországban egy útmutatót kapnak, „Kis A-Z-ig a brémai nevelőszülőknek” címmel, amit 
speciálisan a kísérő nélküli menekült gyerekekről írtak, és az érintett nevelőcsaládokat informálja a 
célcsoporttal kapcsolatos fontos témákban.  
 
Olaszországban a 184.sz (04/05/1983) és a 149.sz (28/03/2001) törvények vonatkoznak a 
nevelőszülőkre. Ezek alapján kell a helyi önkormányzatoknak a nevelőszülői felkészítést 
megszervezniük a jelentkezők számára. A szociális szolgáltatók felelőssége a nevelőszülők támogatása 
és szupervíziója.  
 
10.  A nevelőszülők tevékenységét folyamatos monitorozás, szupervízió kíséri, és az elhelyezést 
rendszeresen felül kell vizsgálni, amelynek keretében a gyerekek/fiatalok véleményt is ki kell kérni. 
 
Olaszországban minden nevelőszülői ellátást a szociális szolgálatok ellenőriznek, a jogszabály alapján. 
Néhány helyen működnek önsegítő, kölcsönös segítségnyújtó nevelőszülő csoportok, amelyben a 
tagok megosztják egymással tapasztalataikat. Az AMICI DEI BAMBINI (AiBi), Progetti MI AFFIDO A TE 
és a BAMBINI IN ALTO MARE szervezetek által nyújtott szolgáltatások között a pszichopedagógiai 
támogatás az AiBi-től, pénzügyi és természetbeni az önkormányzattól, míg a többiektől a monitorozást 
és szupervíziót.  
 
Írországban az elhelyezések rendszeres felülvizsgálata a szociális munkások feladata, a gyerekek 
véleményének kikérésével és figyelembevételével. Ezen túlmenően az Egészségügyi Információs és 
Minőségellenőrző Hatóság kötelezettsége a nevelőszülői ellátás monitorozása és felügyelete. Ők látják 
el az országos nevelőszülői szakmai sztenderdek betartásának ellenőrzését is, amelynek keretében 
kötelesek a gyerekek véleményét meghallgatni, minden őket érintő kérdésben a gondozásukkal 
összefüggésben történő döntést megelőzően. A szakmai sztenderdek gyermekbarát verziója is 
rendelkezésre áll e feladat végrehajtásának biztosítása érdekében.  
 
11. A nevelőszülők együttműködnek más meghatározó kulcsemberekkel és szervezetekkel, 
hogy fel tudják készíteni a gyerekeket/fiatalokat a gondozás utáni életre 
 
Olaszországban több civil, nonprofit szervezet biztosít speciális programokat a kísérő nélküli kiskorú 
migráns gyerekeknek, hogy felkészítse őket a felnőtté válásra. A „Mai piú soli – Cidis Onlus” projektben 
többféle területen nyújtanak támogatást, így a munkakeresésben (például gyakornoki, ösztöndíjas 
helyek keresésével), lakhatás keresésében a 18 évesnél idősebbeknek (például szociális bérlakásban). 
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A központi kormányzat ugyancsak kidolgozott néhány programot, hogy elősegítse a felnőtt váló 
migráns gyerekek önállóvá válását. A Percosi program, amit a Munkaügyi és Szociális Minisztérium 
menedzsel, egy „személyes alapot” biztosít minden érintett gyerek számára. Az alap keretében 
képzési lehetőséget nyújtanak, hogy munkahelyet tudjanak találni, pénzügyi támogatást adnak egy 5 
hónapos gyakornoki elhelyezéshez, illetve a fogadó szervezetnek, hogy segítsék és monitorozzák a 
fiatal ottléte alatt a tevékenységét. Ezeket a programokat a központi vagy regionális kormányzat, 
illetve a civil szektor támogatja, és olyan szervezetek hálózatán keresztül fejlesztik, akik nevelőszülői 

vagy más intézményes ellátást nyújtanak a kísérő nélküli kiskorú gyerekek számára.  


