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A szociális szolgáltatások színes skálája 

található meg Háromszéken, melyeket nagy 

részt a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és 

Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság biztosít, 

de nem elhanyagolható a megye területén 

működő egyesületek és alapítványok 

tevékenysége sem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feladatunk a rászorultak megsegítése: 

gyermekek, idősek vagy fogyatékkal élők, 

az{ltal hogy minőségi szolg{ltat{sokat 

nyújtunk sz{mukra. A különböző 

kategóriába tartozó ellátottaknak más-más a 

szükséglete, ami közös, hogy mindenkinek 

joga van a családhoz és ahhoz, hogy boldog 

legyen. Éppen ezért mi, akik a rendszerben 

dolgozunk, mindent meg kell tennünk annak 

érdekében, hogy szerető, segítő,  megértő 

családot találjunk azok számára, akiknek 

nem adatott meg hogy saját családjukban 

éljenek. Abban az esetben, ha ez nem 

lehetséges, a mi kötelegességünk, hogy a 

családjuk legyünk, hogy megértsük, segítsük 

amikor szükségük van rá, és önbecsülésre 

neveljük őket. 

 

Az induló folyóirat célja a megvalósításaink 

ismertetése mellett, szolgáltatásaink 

bemutatása és tevékenységünk megismer-

tetése azon közösség számára, amelyet 

szolgálunk. Ezáltal azt szeretnénk elérni, 

hogy az emberek betekintést nyerjenek  a 

rendszerbe, jobban megismerjék azt, és 

bizalommal forduljanak hozzánk. 

Ugyanakkor igen fontosnak tartom 

ellátottaink mindennapjainak megismerését, 

ezáltal szeretnénk segíteni a társadalomba 

való  beilleszkedésüket. 

 

Gratulálok kollegáimnak, a folyóirat 

elindításának ötletéért és köszönöm 

mindenkinek, aki hozzájárult  annak 

megjelenéséhez. 

 

Mivel ismét egy  évet zárunk, és ilyenkor az 

ember számvetést  tesz az elért 

eredményeiről, elvégzett  feladatairól úgy a 

magánéletében mint szakmai téren, 

kivánom, hogy mindenki egy sikeres évet 

tudjon maga mögött, de hagyjunk helyet a 

még jobbnak. 

 

A közelgő ünnepek alkalm{val kiv{nok egy 

nagyon boldog és szeretetben eltöltendő 

karácsonyt, ugyanakkor jó egészséget és 

sikerekben gazdag boldog új évet minden 
munkatársnak és ellátottnak. 
 

 

 

 

Nyitás a közösség felé 
 

Vass Mária 

Vezérigazgató 

Lectori salutem! 
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În județul Covasna există o scală largă a 

serviciilor sociale iar  majoritatea dintre ei 

sunt oferite de către Direcția Generală de 

Asistență Socială şi Protecția Copilului 

Covasna, dar totodată nu pot fi neglijate 

serviciile oferite de către fundațiile și 

asociațiile din județ. 

 

Menirea noastră este de a ajuta și de a 

sprijiniii pe cei nevoiași: copii, persoane 

vârstnice, persoane cu dizabilități, prin 

oferirea unor servicii de calitate. Fiecare 

categorie de beneficiar are necesități 

specifice, dar ceea ce este comun că fiecar are 

dreptul la fericie și la o familie. De aceea, noi 

care lucrăm în acest domeniu trebuie să 

facem tot posibilul ca pentru cei care nu este 

posibil să trăiască în familia lor naturlă, să 

găsim o familie dornică de a le oferi 

dragoste, grijă și respect. Dacă acest lucru nu 

este posibil, datoria noastră este să fim 

familia lui, să-i înțelegem, să-i sprijinim când 

are nevoie și să-i învățăm să se respecte. 

 

Scopul apariției acestei reviste este ca pe 

lângă realizările Direcției să prezentăm și să 

facem mai cunoscute publicului larg 

serviciile oferite. Dorim ca prin această 

apariție oamenii să cunoască mai bine 

sistemul serviciilor sociale din județ , astfel 

să fie un sprijin pentru găsirea soluțiilor la 

problemele cu care se confruntă. Totodată 

consider ca prin aceasta revistă  oamenii vor 

cunoaște mai bine beneficiarii sistemului și 

astfel vom contribui la integrarea socială a 

lor. 

 

Felicit colegii care au avut inițiativa apariției 

unei astfel reviste, și totodată mulțumesc 

celor care au contribuit la realizarea ei. 

 

Și pentru că suntem la sfârșitul unui  an, 

când fiecare dintre noi își  dă socoteală  

despre munca depusă, realizările obtinute pe 

parcursul anului, atât  în viața  privată cât şi 

pe plan profesional, vă doresc  să aveți   

multe satisfacții, dar să lăsați loc şi pentru 

mai bine. 

 

Totodată pentru că suntem în ajunul 

sărbătorilor de iarnă, vă urez un crăciun 

fericit, multe sănătate, putere de muncă  și 

un an nou plin cu  realizări colegilor si 

beneficiarilor din sistem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A baróti Közösségi Szolgáltatási Komplexum 

(Kovászna Megyei Szociális Ellátási és 

Gyermekvédelmi Igazgatóság) a Laura 

Házzal (Hisszük Hogy Fontosak Egyesület – 

Barót) közösen szeptember 21-én, szerdán 

hagyományteremtő sz{ndékkal, először 

szervezte meg a fogyatékkal élő gyerekek 

világnapját Erdővidéken, amely egyben nyílt 

nap is volt a baróti központ számára.  

 

Ennek a napnak a fő üzenete a m{ss{g 

elfogadása, befogadása. Azt gondoljuk, hogy 

ez az esemény kiváló alkalom volt arra, hogy 

Különleges gyerekek különleges 

napja 

 

Nyílt nap a baróti Közösségi 

Szolgáltatási Komplexumban 
 

Demeter Mária 

Szociális munkás 

 

Deschidere spre comunitate 

 

Vass Mária 

Director General 

Rendezvények 

Evenimente 
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felhívja a figyelmet a társadalmi 

felelősségvállalás fontosságára.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nyílt nap egyben lehetőséget biztosított a 

Laura Ház és a Közösségi Komplexum 

szolgál-tatásainak megismertetésére és a 

kapcsolatteremtésre az érdeklődők, a 

fogyatékokkal élő gyermekek, csal{dtagjaik, 

valamint az intézmény és az egyesület 

szakemberei között. 

 

A nyílt nap délelőtt 10 órakor kezdődött a 

Laura Házban járó gyerekek vidám utcai 

felvonulásával, amely során a gyerekek a két 

intézményt ismertető szórólapokat 

osztogattak a járókelőknek.  

 

Ezt követően a Közösségi Komlpexum 

udvarán csoportos játékokra, kézműves 

foglalkozásokra került sor. A rendezvény-

sorozat keretében a fogyatékkel élő gyerekek 

közül néhányan megmutathatták 

tehetségüket, énekeltek, szavaltak, táncoltak 

és a társaik ezt nagy örömmel, tapsal 

viszonozták. Elégtétellel mondhatjuk, hogy 

igazi zsúros hangulat alalkult ki 

központunkban. 

 

Alkalmat teremtettünk egy szakmai 

találkozóra is, amelyen az intézményünkkel 

együttműködő szakemberek, orvosok, 

pszichológusok, szociális munkások és a 

média képviselői vettek részt. A találkozó 

keretében intézményünk vezetője, dr. Incze 

Mária köszöntötte az egybegyülteket, majd 

ismertette a komplexumban működő négy 

szolgáltatást.  

 

A bemutatót követő beszélgetés keretében 

Vass M{ria igazgatónő elmondta, hogy amíg 

a megyeszékhelyen túlzsúfoltak a 

rehabilitációs központok, addig a barótiak 

még mindig idegenkednek ezt a szolgáltatást 

hangsúlyosabban igénybe venni.  

 

Hozzászólásában, dr. Incze Mária azokra a 

jelentős változásokra hívta fel a figyelmet, 

amelyeknek köszönhetően az egykori 

árvaház a mai modern, négy szolgáltatásos 

központtá alakult át. Egy olyan 

intézménnyé, amelyben az alkamazottak 

igyekeznek szakmailag és emberileg a lehető 

legtöbbet megtenni annak érdekében, hogy 

ezek a gyermekek a t{rsadalomba később a 

lehető legkönnyebben és leghasznosabban 

beilleszkedhessenek. A jelenlévők a 

találkozó keretében egy vetítettképes 

beszámoló révén részletesebb betekintést 

kaphattak a intézmény közelmúlt 

tevékenységeiből, emlékezetesebb esemé-

nyeiből, valamint a régi és új fotók által az 

átalakulásának, korszerűsítésének folyama-

tából.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délután az intézmény udvarán a kisbaconi 

Bodvaj Egyesület tagjai, a Baróti Szabó 

Dávid Iskolaközpont önkéntes diákjaival 

közösen reneszánsz korabeli gyermek-

játékokkal és arcfestéssel örvendeztették meg 

a gyermekeket.  

 

Elsődleges célunk az volt, hogy ezen a napon 

fokozottabban irányuljon a figyelmünk a 

gyerekekre és egy felejthetetlen napot 

varázsoljunk számukra. Továbbá annak a 

lehetőségét kív{ntuk megteremteni, hogy a 
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városunkban élő emberek betekintést 

nyerhessenek a fogyatékkal élő gyerekek 

mindennapjaiba, hogy elfogadják őket a 

másságukkal együtt és megtalálják bennük 

az indivídumot, amely pont olyan egyedi és 

értékes, mint bármelyik másik embertársuké.  

 

Hisszük, hogy ennek a napnak több 

hozadéka is volt, ugyanis kistérségünk lakói 

mellett, nyitottunk a városunkban dolgozó 

szakemberek felé is, és úgy tapasztaljuk, 

hogy az ilyen jellegű együttműködések a 

partnerkapcsolatainkat is kedvezően 

befolyásolják. 

 

Végül, de nem utolsó sorban azt 

tapasztaltuk, hogy egy ilyen nap 

megszervezése az alkalmazottakból is 

felszínre hozza a kreatívítást, a 

segítőkészséget, illetve a közös munka, az 

együttdolgozás örömét, ezért ezt a 

rendezvénysorozatot nyugodtan kategorizál-

hatjuk csapatépítő tevékenységnek is, 

amelyből a karbantartótól a nevelőkön 

keresztül az intézményvezetőig, mindenki 

példaértékű hozz{{ll{ssal vette ki a részét.                   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motto :“Oamenii ar trebui să-şi imagineze ca 

natura este părul lor. Cred ca nimănui nu i-ar 

plăcea sa aibă gunoaie in păr, aşa nu ar mai 

exista gunoaie aruncate aiurea. (Zoltan, 12 ani, 

Casa Familială nr. 1).”  

  

În data de 24 septembrie 2011 a avut loc 

campania națională de ecologizare “Let’s do 

it, Romania!”, care s-a desfăşurat in fiecare 

oraş al țării.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cu aceasta ocazie au participat si copiii (cu 

vârste cuprinse intre 10-14 ani) de la Casa 

Failială Nr. 1 Întorsura-Buzăului, îndrumați 

de Dra. Bianca Grigore (asistent social), care 

a anunțat participarea lor prin înscrierea 

anticipată pe site-ul www.letsdoit-

romania.ro. Copiii au fost foarte încântați de 

aceasta inițiativă şi au răspuns pozitiv 

acestei acțiuni. 

  

Organizarea campaniei s-a desfăşurat astfel: 

în prealabil au fost cartografiate zonele în 

care se găseau deşeuri depozitate în locuri 

neautorizate. Voluntarii au avut ca şi loc de 

întâlnire curtea Liceului Teoretic “Mircea 

Eliade”, unde coordonatorul responsabil pe 

Județul Covasna, a împărțit mănuşi de unică 

folosință şi saci menajeri. Printre voluntari s-

au numărat şi elevi ai liceului, îndrumați de 

câțiva profesori şi alte persoane interesate. 

 

S-au format grupuri de câte 20 de persoane, 

iar zonele vizate au fost : Malurile Buzăului 

(pe o raza de 2-3 km), zona Campingului şi o 

altă zona de lângă râul Buzău, unde era 

depozitată o cantitate considerabilă de 

deşeuri menajere. 

  

In urma colectării s-au numărat aproximativ 

100 saci (240 L.), care au fost ridicați de firma 

responsabila cu salubrizarea oraşului 

Întorsura-Buzăului. 

  

Campania „Let’s do it, Romania!” se doreşte 

a fi un proiect anual, care să ia amploare prin 

numărul cât mai mare de participanți. 

 

Let’s do it, Romania! = Şi noi am 

putut< 
 

Bianca Grigore 

Asistent social 

 

 

http://www.letsdoit-romania.ro/
http://www.letsdoit-romania.ro/
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Copiii din Casa Familială nr. 1 din Întorsura- 

Buzăului au învățat, din aceasta activitate la 

care au luat parte: că la problemele 

comunității trebuie sa răspundă toata lumea, 

inclusiv ei; că poți face ceva util si totodată 

distractiv; că muncă in echipă este mai 

productivă si de asemenea ca si lor le 

aparține responsabilitatea de a trai într-un 

mediu mai frumos si mai curat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mivel addig megyénkben nem létezett 

szakszolgáltatás az utcagyerekek számára, 

2009 júliusában a Kovászna Megyei Szociális 

Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazga-

tós{g az „Utcagyerekek Kezdeményezés” 

projekt keretén belül egy pályázatot 

terjesztett elő, mellyel t{mogat{st nyert egy 

Sürgősségi Befogadó Központ létesítésére 

utcagyerekeknek.  

 

A pályázati felhívást a Munkaügyi, 

Családügyi és Szociális Védelmi 

Minisztérium hírdette meg, finanszírozták 

Európa Tanácsának Fejlesztési Bankja és 

Románia Kormánya. 

 

Ezen pályázattal javítani kívántuk az 

intézmény által nyújtott szolgáltatások 

minőségét, a kötelező szabv{nyoknak 

megfelelően. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pályázat alapelvei: 

 a gyermekek jogainak elismerése és 

támogatása, 

 minél családiasabb környezet biztosítása, 

 a gyermekek saj{tos helyzetéből adódó 

szükségleteinek kielégítése egy 

személyre szabott terv alapján, 

 a családba való visszahelyezés 

támogatása. 

 

A központ 15 gyermek/fiatal befogadására 

alkalmas. Az ellátottak utcagyerekek vagy 

olyan, veszélyhelyzetben lévő gyermekek, 

akik jelenleg az igazgatóság más 

szolgáltatásainak részesei, illetve azok a 

gyermekek, akik felügyelet nélkül vannak a 

megye területén. 

 

Tájékoztató a 

Koldus és kir{lyfi Sürgősségi 

Befogadó Központ létesítéséről 

szóló pályázatról 
 

Csutka Mária-Magdolna 

P{ly{zatfelelős 

 

Szolgáltatások 

Servicii 
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A pályázat összköltségvetése (illetékek 

nélkül) 316.702 Euró, melyből: 

 vissza nem téritendő t{mogat{s: 250.000 

Euró (Európa Tanácsának Fejlesztési 

Bankjától 244..400 Euró, valamint 

Románia Kormánya – Munkaügyi, 

Családügyi és Szociális Védelmi 

Minisztériumától 5.600 Euró), 

 önrész: 66.702 Euró – a terület értéke 

59.200 Euró, melyet Sepsiszentgyörgy 

Helyi Tanácsa adott ingyen használatra, 

valamint Kovászna Megye Tanácsának 

hozz{j{rul{sa (illetékek, építésvezetői 

díjak stb.). 

 

Az újonnan létrehozott központ a megyei 

szakszolgáltatások részét képezi és a 

Vezérigazgatóság szerkezeti felépítésének 

szerves része. 

 

2011. november 17-én megkezdte működését 

a Koldus és Kir{lyfi Sürgősségi Befogadó 

Központ. Székhelye: Sepsiszentgyörgy, 

Borvíz utca 70/A szám.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În România, ca în cele mai multe țări ale 

lumii, sistemul de protecție socială a 

copilului are ca principal scop interesul 

superior al acestuia. Copilul abandonat are 

nevoie să fie iubit, “să aparțină” cuiva, să fie 

considerat fiu. Adopția este un act de iubire 

pe care familia adoptatoare îl realizează față 

de copil. Prin intermediul adopției, fiecărui 

copil i se oferă şansa de a beneficia de o 

familie proprie, permanentă.  

Argument 

„Au fost odată două femei, care nu s-au 

întâlit niciodată: 

Una de care tu nu-ţi aminteşti, alta pe care o 

numeşti mama. 

Prima ţi-a dat viaţă, a doua te învaţă cum să 

o trăieşti. 

Prima a aprins în tine nevoia de dragoste, 

A doua este aici pentru a-ţi satisface această 

nevoie.”  

(Poet filipinez anonim) 

 

Proiectul “PRO ADOPT” Covasna a fost 

derulat de organizația Holt România, 

Fundația de Consultanță şi Servicii Sociale 

pentru Copii şi Familie, finanțat de World 

Learning şi în parteneriat cu D.G.A.S.P.C. 

Mureş, Covasna, Suceava, Iaşi, Bacău, Alba, 

Dâmbovița, Ilfov, Brăila, Ialomița, Giurgiu, 

Constanța. 

 

În anul 2005, împreună cu 3 părinți adoptivi-

lideri, din județul Covasna, timp de 3 zile am 

participat  la un  training la Tg. Mureş, 

concluziile trainingului au fost: părinții 

adoptivi îşi doresc să existe o asociație de 

părinți adoptivi care să le apere drepturile şi 

interesele şi care, totodată să organizeze 

evenimente de interes pentru ei. 

 

În luna decembrie 2005 s-a depus dosarul de 

înființare al APA « ProAdopt » Covasna în 

instanță, iar în luna martie 2006 s-a finalizat 

procedura de obținere a statutului juridic al 

asociației şi înregistrarea acesteia. În cadrul 

asociației, împreună cu părinții am constituit 

cele 3 zone ale județului pentru grupurile 

suport. În anul 2006 au început întâlnirile 

între părinți. Primul grup support a avut loc 

în mun. Sf. Gheorghe şi zona, al doilea grup 

„PRO ADOPT” Covasna - o 

experienţă de bună practică 

în domeniul adopţiei 
 

Trofin Clementina 

Asistent social 



 9 

s-a desfăşurat în oraşul Covasna şi zona 

aparținătoare, iar al treilea grup în oraşul 

Întorsura Buzăului, cu satele şi comunele 

aparținătoare. La primele grupuri support 

au fost invitați să participe psihologi şi 

psihopedagogi, iar ca tematică, s-a dezbătut 

dezvăluirea secretului adopției. La 

următoarea întâlnire, părinții adoptivi şi-au 

exprimat dorința, ca la următoarele module, 

să fie invitat un medic pediatru şi un 

specialist din cadrul Inspectoratului Şcolar 

Județean. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prin organizarea întâlnirilor, asociația îşi 

propune să ofere un cadru, în care familiile 

adoptive să comunice, să discute problemele 

cu care se confruntă şi să-şi transmită 

reciproc experiența şi în acelaşi timp, să 

creeze pentru copii o ambianță în care să 

interacționeze şi care să favorizeze 

înțelegerea statutului lor şi dezvoltarea 

încrederii în propria persoană şi în ceilalți;  

 

În prezent, în Asociația Părinților Adoptivi 

sunt înscrise peste 100 de  familii, iar 

numărul mare de participanți la activitățile 

pe care le-am organizat, reflectă interesul 

care există pentru astfel de reuniuni, ceea ce 

determină convingerea că, asociația poate 

contribui la cunoaşterea şi înțelegerea 

problemelor pe care le implică adopția şi la 

realizarea unui climat familial echilibrat, 

favorabil evoluției copiilor;  

Părinții adoptivi şi-au dorit foarte mult şi au 

hotărât ca, Festivalul Copiilor Adoptați să se 

desfăşoare anual cu ocazia Zilei de 1 iunie. 

Aşadar, la data de 1 iunie 2006, 2 iunie 2007, 

15 iunie 2008, 7 iunie 2009 şi 17 iunie 2010 a 

avut loc festivalul, unde au participat zeci de 

părinți adoptivi împreună cu copiii adoptați, 

precum şi persoanele şi cuplurile atestate 

care nu au primit încă copii în adopție.  

 

Anul acesta, în data de 4 iunie 2011 am 

organizat în cadrul festivalului, “Carnavalul  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copiilor”. Am sărbătorit a 5-a ediție şi am 

pregătit multe surprize pentru copii: baloane 

colorate umplute cu heliu, care au zburat 

spre cer din mânuțele copiilor, exprimând 

“curcubeul spre cer”, claown-ul cu surprize 

şi multă veselie, tradiționalul gulaş secuiesc 

pregătit de către mămici adoptive, iar la final 

fiecare copil, a primit cadouri din partea 

sponsorilor şi un steguleț, pe care scria 

“Carnavalul Copiilor” – “Pro Adopt” 

Covasna – 2011.  

 

Anual festivalul se desfăşoară în mijlocul 

naturii, la tabăra de copii “Benedekmezo” – 

Sf. Gheorghe, într-o zonă superbă, liniştită, 

cu multă iarbă verde şi brazi seculari. La 

fiecare activitate pe care o desfăşurăm, avem 

parteneri de nădejde care ne sprijină: 

Primăria municipiului Sfântu Gheorghe, 

Tipografia “CARTHA”, şi deasemenea copii 



 10 

voluntari talentați la pictură, din cadrul 

Parohiei Unitariene, care au pictat fețele 

tuturor copiilor adoptați.     

 

Pentru toate activitățile pe care le 

desfăşurăm, mecanismul financiar este 

suportat de către părinții adoptivi. 

Activitățile din cadrul Asociației “Pro 

Adopt” Covasna, sunt apreciate şi de către  

Oficiul Român pentru Adopții. În data de 28 

aprilie 2011, Oficiul a transmis o invitație 

Asociației pentru a participa la sărbătorirea 

zilei de 1 iunie, eveniment ce s-a desfăşurat 

la Băneasa Shopping City. Personal, m-am 

implicat şi împreună cu părinții activi din 

cadrul asociației, am organizat participarea 

la această activitate. Am selectat copii cu 

vârsta între 6 – 14 ani, din toate zonele 

județului, am informat părinții adoptivi 

despre participarea la acest eveniment şi cu 

satisfacție şi bucurie menționez că, atât 

părinții cât şi copiii au răspuns afirmativ. Dl. 

Kovács István – preşedintele asociației, ne-a 

sprijinit şi s-a ocupat de închirierea unui 

autocar pentru deplasarea cât mai 

corespunzătoare la Bucureşti. Cu acceptul 

părinților, am comandat 20 de stegulețe - 

care exprimau ziua de 1 iunie, pe care copiii 

şi părinții le-au fluturat şi apoi le-au dăruit şi 

altor copii – participanți la acest eveniment. 

Copiii, au recitat poezii, au cântat şi au 

desenat pe asfalt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ami a gyerekkoromból kimaradt, az 

végérvényesen, örökre elveszett. Azt senki 

sem fogja utánam hozni, azért senki sem 

k{rpótolhat.” (Feldmár András) 

A p{ly{zat első lépését a SERA ROMANIA 

Alapítvány és a Kovászna Megyei Szociális 

Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigaz-

gatóság közötti 2009. július 22-én megkötött 

6838. számú együttműködési egyezmény 

jelentette. Az egyezmény tárgya a nem 

kív{nt terhességek megelőzését célzó 

program megvalósítása volt és 2009. 

szeptember 10-én lépett érvénybe 18 

hónapig, majd meghosszabbitódott 2011. 

december 31-ig. Az egyezmény által egy új, 

az intézményben kor{bban nem létező 

szolgáltatás jött létre. 

 

A következő lépést a Kov{szna Megyei 

Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi 

Vezérigazgatóság (Családvédelmi és 

prevenciós oszt{ly) szintjén létező adatb{zis 

vizsgálata jelentette. Az adatbázis 

összeállításánál figyelembe vettük azokat a 

nőket akik az utóbbi években a 

szülészeteken hagyták gyermekeiket vagy 

segítségért folyamodtak; azon családokat, 

akiknek a gyermekeit elhelyezték, illetve 

akik bármilyen szociális támogatásban 

részesülnek vagy részesültek; végső esetben 

a közösségi szociális munkások 

közbenjárásával felhasználtuk a megye 

polgármesteri hivatalainak nyilvántartásait 

is. Ez az adatbázis jelentette a projekt csapata 

számára a kiszállásokhoz a kiindulási 

pontot. 

 

A projekt legfőbb célkitűzései közé tartozott, 

hogy az újonnan létrehozott szolgáltatás által 

minél több személy  közvetlenül 

információhoz juthasson.  

 

A projekt célcsoportja 

 

Azok a szexu{lisan aktív nők jelentik, akik 

esetében létezik a gyermekek elhagyásának a 

veszélye. Elsősorban a következő csoportok 

tartoznak ide: alacsony iskolázottságú, rossz 

anyagi körülmények között élő, alacsony 

szinvonalú egészségügyi oktatásban 

részesült  nők (és csal{dok), ahol magas azon 

gyermekek száma akik az elhagyás sorsára 

juthatnak; a 16. életévüket betöltő l{nyok 

(akik feltételezhetően szexu{lisan aktívak) 

A nem kívánt terhesség 

megelőzése Kov{szna 

megyében 

Rákos Zsolt 

Szociális munkás 

http://www.szegedlive.hu/idezetek/feldmar_andras_816.php
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illetve az elszigetelt helyen élő személyek 

ahova a fogamzásgátlással kapcsolatos 

információk nehezen jutnak el.  

 

Újdonságot jelentett az a szociális 

munkásból és ápolóból alkotott mobil 

csoport, amely azzal a céllal jött létre, hogy 

azokban a közösségekben végezzenek aktív 

munkát, ahol gyakori a nem kívánatos 

terhesség és gyermekelhagyás. Itt a cél a 

lakoss{g t{jékoztat{sa a csal{dtervezésről és 

a fogamz{sg{tl{si módszerekről, melyeket 

különböző közszolg{ltat{st nyújtó 

intézmények (Kovászna megyei Köz-

egészségügyi Igazgatóság, szülészetek, 

csal{dtervezési rendelők, Kovászna Megyei 

Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi 

Vezérigazgatóság, polgármesteri hivatalok) 

biztosítanak. 

 

A program célja: 

 a nem kív{nt terhesség megelőzése; 

 az elhagyott gyerekek számának 

csökkentése; 

 a fiatalok esetében bekövetkező nem 

kívánt terhességek számának 

csökkentése. 

 

Közvetlenül érintett személyek: 

 azok a nők, akik abban a helyzetben 

vannak, hogy elhagyják gyermekeiket, és 

akik a Kovászna Megyei Szociális Ellátási 

és Gyermekvédelmi Igazgatóság vagy 

más állami szervek segítségét kérik; 

 azok a nők, akik egy vagy több gyereket 

elhagytak, és akik már kérték a 

Gyermekvédelmi Bizottság támogatását; 

 a helyi tanácsok keretén belül működő 

szociális irodák, az egészségügyi 

egységek, a mag{norvosi rendelők {ltal 

jelzett esetek; 

 azok a nők, akik közvetlen módon 

fordulnak a Megelőzési Szolg{lathoz. 

 

A multidiszciplináris csapat személyi 

összetétele: egy egészségügyi aszisztens 

(biztosítja a fogamzásgátlási módszerek, 

valamint az utódképzés anatómiájának és 

fiziológiai menetének népszerűsítését a 

megye területén, biztosítja a cél-

személyek/kedvezményezettek hozzáférését 

a családtervezési kabinetekhez, egészségügyi 

egységekhez) és egy szociális munkás 

(azonosítja a program kedvezményezettjeit; 

felméri minden egyes személy egyéni, 

családi és társadalmi igényeit; intézményes 

és ágazatok közötti partnerségeket alakít ki; 

speciális programokat alkalmaz a projekt 

kedvezményezettjeinek problémáira; 

biztosítja a program mediatizálását). 

 

A projektben résztvevő partnerek 

 

SERA ROMÂNIA Alapítvány; Kovászna 

Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi 

Vezérigazgatóság, Kovászna megye 

polgármesteri hivatalai, Sepsiszentgyörgy és 

Kézdiv{s{rhely csal{dtervezési rendelői, 

Kovászna megye Közegészségügyi 

Igazgatósága, Kovászna megye községeinek 

családorvosai, a közösségeken  belül a romák 

gondjaival foglalkozó közösségi ápolók és 

közösségi egészségügyi mediátorok. 

 

Tapasztalataim szerint elsősorban a 

tudatlans{g, a megfelelő módszerek 

ismeretének a hiánya, továbbá az anyagi 

feltételek hiánya okozta a gyermekeiket 

elhagyóak sz{m{nak növekedését. Ebből 

már logikusan következik, hogy nem csak a 

megelőzéshez nem voltak meg a szükséges 

anyagi feltételek, hanem egy gyerek 

eltartásához sem, ezért az alacsony 

jövedelmű szülő azonnal „beadja az 

{rvah{zba” a kisgyereket, vagy m{r a 

kórházban ott hagyja. Ezek a családok a 

szoci{lis segélyekből és alkalmi munk{kból 

élnek. 

 

Minden gyereknek joga van megfelelő, a 

fejlődését elősegítő életkörülményekhez, 

élelemhez, lakhatáshoz, biztonsághoz, 

oktatáshoz – ám ez csak szép elmélet marad 

a szegénység mókuskerekébe rekedt 

családok számára. A gyerekeik egyáltalán 

nem, vagy csak keveset járnak iskolába, 

szüleikkel és testvéreikkel nyomorúságos 

körülmények között, pici és egészségtelen 

lakásokban élnek, és szinte semmi valódi 
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lehetőség nem nyílik sz{mukra, hogy 

kitörjenek ebből a helyzetből. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 2011. október 7-én megszervezett 

„Szakmai Napok”- nak nevezett rendezvény 

egy újabb fejleményt képvisel a Kovászna 

Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi 

Vezérigazgatóság megvalósításainak listáján. 

Ezen a listán olyan, mára már hagyománnyá 

fejlesztett rendezvények szerepelnek, mind a 

„Nevelőszülők Napja”, az „Aut-Expo” és 

mások. Ennek tükrében, munkatársaink 

közös összefogásával, reméljük, hogy a 

„Szakmai Napok” is elfoglalja méltó helyét 

ezen a listán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A rendezvényen résztvevők egy színes 

előad{s sorozatot hallgathattak meg. A 

műsor keretén belül elhangzottak mind 

gyermekvédelmis, mind az idősek ellátására 

vonatkozó bemutatók, de ugyanakkor más 

témákba is betekintést nyerhettünk, így 

például az intézmény eredményes 

szervezését jellemző működési elvekbe. Az 

előad{sok a következők voltak: 

 A nevelőszülők képzése és t{mogat{sa 

Európában (Székely Csaba Flórián) 

 „E földi v{ndorúton, ama bizonyos 

hamuban sült pog{csa a csal{d” (Szép-

Márk Linda Mária) 

 A rezidenciális rendszer jellegzetességei 

(Faragó Pálma) 

 Idősödés, t{rsadalom és szoci{lis 

intézmények (Szigety Tünde) 

 Szervezeti kommunikáció, szervezeti 

kultúra (Fehér Gabriella) 

 

A tém{k v{ltozatoss{ga és az előad{sok 

mondanivalója biztosította a hallgatóság 

számára a szórakozva tanulást és a nap 

élvezhetőségét. 

A „Szakmai Napok” megszervezése egy 

közös ötlet alapján született meg. Személy 

szerint én azért tartottam, tartom, jó ötletnek, 

mert közösségfejlesztő erőt l{tok benne. 

Kezdeményező jellegű értéket képvisel, 

aminek remélhetőleg lesz folytat{sa és 

sikerül bevonni minél több munkatársat, 

illetve külső és belső szakembert. 

 

Úgy gondolom, hogy ebben a nehéz 

periódusban, amikor az igazgatóságok 

megszüntetéséről keringenek szóbeszédek, 

amikor a fizetéseinket folytonosan 

megnyírbálják (de ugyanakkor elvégzendő 

feladataink sor{t egyre bővítik, amikor az 

intézményünk költségeit csökkentik) 

miközben az ellátottaink száma növekszik – 

úgy gondolom, hogy még ezekben az 

időkben is merítkeznünk kell valamiből, friss 

erőket kell gyűjtenünk és tov{bbra is meg 

kell felelnünk az elvárásoknak. 

Természetesen nem mindegy hogyan 

teljesítünk. És ez összefüggésben van az 

erőforr{sainkkal is. Fontos, hogy megtudjuk-

e újítani azokat. És ezekben az időkben, 

Szakmai napok megszervezése – 

cél vagy eszköz? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szász Katalin Melinda 

Vezérigazgató-helyettes 

Szakmai Nap 

Ziua Specialiştilor 
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amikor a külső tényezők – fizetések, 

költségek stb. – kevesek és bizonytalanok, 

miből merítkezhetnénk m{sból, mint belső 

értékeinkből, önmagunkból és egym{sból. 

Ez a szakmai napok célja: hogy megosszuk 

egymással a tudásunkat, az ismereteinket, 

átadjuk azokat és ezáltal kölcsönösen 

fejlesszük egymást és az intézményünket, 

hozzájáruljunk ahhoz, hogy jobbak legyünk 

és jobban tudjunk „szolg{lni” emelvén a 

szolgáltatásaink színvonalát.      

 

Ehhez a munkához kívánok sok sikert a 

szervezőknek és résztvevőknek egyar{nt!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Ziua Specialiştilor” organizată în data de 7 

octombrie 2011 reprezintă o nouă 

manifestare pe agenda Direcției Generale de 

Asistență Socială şi Protecția Copilului 

Covasna. Această agendă cuprinde mai 

multe manifestații a căror organizare a 

devenit deja tradiție, cum ar fi ”Ziua 

Asistenților Maternali”, ”Aut-Expo” şi altele. 

În această idee, prin alianța şi efortul comun 

al colegilor, sperăm ca şi „Ziua 

Specialiştilor” să-şi ocupe locul meritat pe 

această agendă. 

 

Participanții la această manifestare au avut 

şansa să asculte o serie de interesante 

prezentații. Programul a fost variat, a 

cuprins o paletă de teme: de protecția 

copilului, de asistență acordată persoanelor 

în vârstă, chiar şi de principiile funcționării 

instituționale.  

 

Prezentațiile selectate spre prezentare au 

fost:  

 Formarea şi sprijinul asistenților 

maternali în Europa – Székely Csaba 

Flórián 

 „În viața asta pământeană aceea turtă 

coaptă în frasin este familia” – Szép-Márk 

Linda Mária 

 Specificațiile sistemului rezidențial – 

Faragó Pálma 

 Îmbătrinerea, societatea şi instituții 

sociale – Szigety Tünde 

 Comunicare şi cultură organizațională – 

Fehér Gabriella 

 

Varietatea temelor şi substanța prezentațiilor 

au asigurat pentru auditoriu lectura 

distractivă şi savurarea acestei zile speciale.  

Organizarea „Zilei Specialiştilor” s-a născut 

dintr-o idee comună. Eu personal am 

considerat-o şi consider în continuare că a 

fost o idee bună din cauză că văd în ea o 

forță care contribuie la dezvoltarea 

colectivității. Are o valoare de inițiativă care 

sperăm ca va avea continuare şi va atrage 

mai mulți specialişti interni şi externi. 

 

Consider că în aceste timpuri grele, când 

există zvonuri despre desființarea direcțiilor, 

când salariile noastre sunt diminuate / în 

timp ce atribuțiile noastre sunt din ce în ce 

mai numeroase, când cheltuielile instituției 

sunt reduse / dar numărul beneficiarilor este 

în continuare creştere, -  

consider că, chiar şi în aceste vremuri trebuie 

să ne regenerăm forțele şi să facem față 

aşteptărilor. 

 

Bineînțeles nu este totuna cum, în ce mod ne 

îndeplinim atribuțiile. Iar acest lucru este în 

strânsă legătură cu resursele noastre. Este 

important să ne împrospătăm forțele, 

resursele. Iar în aceste vremuri când factorii 

exteriori – salariile, cheltuielile, etc. – sunt 

puține şi incerte, din ce altceva ne-am putea 

regenera decât din valorile proprii, interne şi 

interioare.  

 

Asta este scopul declarat al zilelor 

specialiştilor: să ne împărtăşim cunoştințele, 

să transmitem altora experiențele acumulate 

şi prin acestea să ne dezvoltăm reciproc în 

Organizarea zilei specialiştilor – 

scop sau mijloc? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szász Katalin Melinda 

Director General adjunct 
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plan profesional, să contribuim la 

dezvoltarea noastră proprie şi a instituției, să 

ne sporim performanțele ca să devenim mai 

buni, să ”servim” mai bine crescând astfel 

calitatea serviciilor prestate.    

 

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv doresc mult 

succes oraganizatorilor şi participanţilor! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az idődödés kérdésével több tudom{nyos 

szakterület foglalkozik: az orvostudomány, a 

szociológia, a pszichológia. Külön 

szakterülete a geri{tria.Ugyanakkor az idős 

ember megihlette a művészeteket. 

Gondoljunk csak Vincent Van Gogh Búsúló 

öregember című alkot{s{ra vagy Pablo 

Picasso Öreg Gitárosára.  

 

És végül, vannak saját élményeink az 

idősekről, csal{dtagjainkról, ismerőseinkről. 

A szűkebb  és t{gabb közösségek, a 

társadalom nem kerülheti el az állásfoglalást  

Talán mindaz, amit felsoroltam elég ahhoz, 

hogy meggyőzzön: az amit ma idősödésről 

és az idős emberről gondolunk, holnap a 

saj{t bőrünkön tapasztaljuk majd. Fontos, 

hogy megoldjuk a jelen problémáit akár a 

családban, akár a szociális ellátás szintjén. 

Legalább annyira fontos, hogy ne 

egyoldalúan gondolkodjunk arról, ami majd 

egykoron minket is érint majd.  

 

A társadalmak elöregedése ma már közhely 

számba megy. Az eurostat adatai szerint a 80 

év fölöttiek száma 2051-re a 2004-es 

adatokhoz viszonyítva majdnem 

háromszorosára növekszik: míg 2004-ben a 

80 év fölöttiek 18 millió Európában 2051-re 

50 milliós lélekszámra lehet számítani. 

 

A tudományok általában megegyeznek 

abban, hogy: az időskort  fizikai, szellemi, 

emocionális hanyatlás jellemzi, melynek 

következtében az idős ember könnyen a 

t{rsadalom peremére sodródhat, sőt gyakran 

a csal{di életből is kiszorul. 

 

A modern társadalmakban a szociálpolitikák 

feladatává válik megoldást találni az 

idősell{t{s  összetett problém{j{ra.  

 

Katrien Verleye és Paul Gemmel belga 

kutatók jelentése (2009) szerint Európában az 

egyik fő kihív{s a jövőben a különböző 

eredetű demenci{ban szenvedő idősek 

ellátása lesz. Ugyanakkor a társadalom 

megfizethető, hatékony és minős{gi 

szolgáltatásokat vár el. Ugyanilyen fontos az 

is, hogy időskorúak sz{m{ra az élet 

alkony{n lehetővé tegyük és t{mogassuk a 

az emberi méltóság megélését.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vincent Van Gogh: Búsuló öregember 

 

Egy Grundtvig pályázat révén, amelyben az 

intézményünk partnerként vett részt, a 

szakemberek megismerkedhettek Loire 

Atlantique megye  néh{ny idősotthon{ban 

sikerrel alkalmazott validációs módszerrel. 

Idősödés, t{rsadalom, szoci{lis 

intézmények 
 

Szigety Tünde 

Szakfelügyelő 
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Naomie Feil szerint validálni azt jelenti, 

hogy észrevesszük az időskorú emócióit és 

érzéseit, megerősítjük abban, hogy érzései 

valóságosak, empátiával kapcsolódunk az 

idős személy belső vil{g{hoz, hogy bizalmat 

ébresszünk benne. A bizalom biztonságot 

teremt, a biztons{g erőt ad, az erő r{ébreszti 

az embert saját értékére. Feil módszere 

szerint a dezorinet{lts{g különboző 

szakaszaiban különbözőképpen kell 

viszonyulnunk az idős emberhez. Míg 

kezdetben még finoman reorintálhatjuk a 

valós{gba egyszerű fogalmaz{ssal, a 

tartalmaak megismétlésével, később a 

gyengéd érintés, régi dalok, énekek révén 

teremthetünk kapcsolatot vele, végül a 

biztons{gos, kellemes környezet, az alapvető 

szükségletek kielégítése a cél. 

 

 
 

Öregotthon – Loire Atlantique 

 

Talán nem elég csak az égető problém{kra 

összpontosítani, figyelmünk legalább néha 

más irányba is kell fordítanunk. Kutatók 

prób{lj{k felfedni az idősödés pozitív 

oldalait, ellentétben a mindennapi 

sztereotípiákkal, amelyek kizárólag az 

idődödés nagatív oldalait ragadj{k meg. Az 

Egyesült Államokban a Gallup Intézet 

kutatási eredményei szerint: az aggodalom, a 

szomorúság érzése  és a stressz 50-es 

éveinkben csökkennek. A legjobb hír, hogy a 

boldogság és az életörömre való hajlandóság 

kétszer éri el csúcspontját életünk során: a 

20-as és a 70-es éveinkben. Ezenkívül az 

idősek könnyebben b{nnak negatív 

emócióikkal, kevésbé őrzik meg azokat 

emlékezetükben, illetve ritkábban térnek 

vissza rossz emlékeikhez.  A röviden 

felsorakoztatott tények és eredmények 

fényében a „pozitív idősödés” egy olyan 

készség, amelyet időben fejlesztenünk és 

művelnünk kell.  

 

Hivatkozások: 

Verleye, K. Gemmel, P. (2009). Innovation in 

the Elderly Care Sector: At the Edge of Chaos. 

Leuven: The Autonomous Management 

School of Ghent University and Katholieke 

Universiteit Leuven. 

 

Harmon, K. (2010). It’s getting better all the 

time: Happiness, well-being increase after 

50. Scientific American.  

 

 Pruchno R.,  Wilson-Genderson M,  M. R.  és 

F. Cartwright. (2010). Successful Aging: 

Early Influences and Contemporary 

Characteristics. The Gerontologist. 50. 821-833. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„E földi v{ndorúton ama bizonyos hamuba 

sült pogácsa a család. Jó szava, szelleme, 

védőszentje a mesebeli hősnek, aki nélküle 

indul nagyobb veszedelmek közé kerül, 

sebezhetőbb minden tekintetben. 

Némelykor ép a legutolsó menedék. A 

csal{d az, ahol zúzmar{s időkben titkon 

ünnepelhető a titok: az együvé tartoz{s 

tudata”. (Sütő András – A megtartó család 

dicsérete) 

 

Mindannyian tudjuk, hogy velünk született 

tulajdonságunk, hogy társas lények 

vagyunk. Emberi mivoltunk társas 

E földi vándorúton ama 

bizonyos hamuba sült pogácsa a 

család 

 
 

Szép Márk Linda 

Pszichológus 
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képpeségeinek kibontakoz{s{hoz  szerető, 

óvó környezetre van szükségünk.  

 

A csal{d ezt a “fészket képviseli”. 

Ugyanakkor burok is, amely méhen kivüli, 

és amely immár nem magzatot hanem 

felnövekvő emberi lényt védelmez. Jobbára 

mindenkinek van születési csal{dja, később 

családalapítással újat alkot, s ezzel egy másik 

családdal, házastársának rokonaival is 

szorosabbra fűzi kapcsolat{t. Mindemelett  

értékeket viszünk át ill. újakat fogadunk el.  

A csal{d lelki, mor{lis (kötődés, 

szeretet,tartás), szellemi (hagyomány, 

szokások, kultúra, transzcendens 

gondolkodás) és fizikai környezetet 

(háztartás, otthon) nyújt ahhoz, hogy az 

ember teste, lelke, szelleme rövid és hosszú 

távon megújuljon.  Szerepe az értékrend és a 

szokások, az életvitel szempontjából 

alapvető. Egy serdülő szavait idézve: „Hogy 

mi a család? Nem tudom, de azt remélem, 

hogy nekem jó csal{dom lesz.”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szakirodalomban számos definíciót 

találunk a család meghatározására. Az 

ember magánéletének sikerességét boldog, 

kiegyensúlyozott családi léte alapozza meg 

bármely életkorban. A család: rendszer, 

amelyet olyan személyek alkotnak, akiket 

házassági, vérségi kapcsolat vagy 

örökbefogadás fog egybe. A családban a 

személyek közös háztartásban egy fedél alatt 

élnek. Osztoznak egy közös kultúrában, de 

sajátos egyéni vonásokkal rendelkeznek. A 

család szót, etimológiai értelemben ószláv 

eredetűnek jelöli a szakirodalom, eredetileg 

háznépet, cselédséget jelentett. Ugye 

mindannyian érezzük, ennél jóval több, a 

magyar szavak játékosságával szólva a 

család ád áldást rád: a család sziget, partjait 

hatalmas víztömegek mossák, még inkább 

tal{n egy csigah{z, melynek benső magj{ból 

biztons{gosan nézhető és élhető a vil{g, 

miközben építhető a saj{t kish{z. Dr. Bagdy 

Emőkét idézve: “menedék egy szivtelen 

vil{gban” valamint “harcmező és béke-

sziget”. 

 

Egyes kultúrákban más és más elképzelések 

élnek arról, hogy kik alkotják a családot. 

Sokféle család létezik, beleértve a házasság 

nélküli együttélést, az újraegyesült 

családokat, az egyszülős csal{dot, a 

gyermektelen párokat, esetleg a 

kommun{kat, és ak{r a gyermeket nevelő 

homoszexuális párokat is. Közös ezekben a 

kis-közösségekben, hogy tagjai testben és 

lélekben összetartoznak.  

 

A család egy nyílt, dinamikus rendszer. Ez 

jelenti a környezete felé való nyitottságot 

(külső hat{sok, emberek, események szerepe 

és hatása a családra) és azt is, hogy 

folyamatos változásban van.  

 

Természetesen ez nem folyamatos 

bizonytalanságot jelent, hanem azt, hogy 

akár észrevétlenül is, de reagál a külső, és a 

csal{dból jövő ingerekre, történésekre, 

hatásokra is, mely reakciókra aztán válasz is 

érkezik, és ez a folyamatos többirányú 

hatásrendszer ad lüktetést a családi életnek. 

A család rendszerében többirányú 

hat{srendszerről beszélünk: péld{ul a 

gyerekek is befolyásolják, formálják szüleik 

viselkedését, m{r a beszéd megjelenése előtt 

is. 

 

Elmondható tehát, hogy amellett, hogy a 

csal{dtagok egyénileg is fejlődnek, 

változnak, ezek a változások egymásra is 

hatnak. Egyszerre leszünk az egyéni 

fejlődésünknek köszönhetően különbözőek 

(ezt koindividuációnak hívjuk) és ez az 

egyéni fejlődésmenet hat a csal{d többi 

tagj{ra, azok fejlődésére is, ez utóbbi a 

koevolúció. 
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A család számos funkciót tölt be a 

társadalomban. Változó világunkban ezek a 

funkciók állandó átalakulásban vannak: míg 

egyes funkciók elsorvadnak, mások 

fontosabbakká, hangsúlyosabbakká válnak. 

Ez befolyásolja a családok tevékeny-

ségrendszerét, egész kultúráját, norma- és 

értékrendszerét. A társadalmi és gazdasági 

v{ltoz{sok hathatnak kedvezőtlenül a család 

funkcióinak működésére. 

 

A csal{di élet fejlődési folyamat{ban 

elkülöníthető szakaszok vannak, melyek 

mindig újabb és újabb megoldandó 

feladatokat hoznak magukkal. Az új fejlődési 

szakasz elérése új működésmód kialakul{s{t 

is szükségessé teszi. Egy családot nagyban 

meghatároz, hogy milyen életciklusban van, 

és így milyen feladatok megoldása köré 

szerveződik éppen a csal{d élete. 

 

Ennek értelmezéséhez keretet ad a 

dinamikus családszociológiában ismeretes 

Hill és Rodgers- féle családi életciklus modell. Ez 

a modell azt mondja, hogy a család folyamatosan 

megújítja önmagát, méghozzá azért, mert 

olyan változások, fontos események 

történnek vele, melyek megváltoztatják, 

alakítj{k a csal{dban lévő kapcsolatokat, 

érzelmi viszonyokat 

 

A különböző szakaszokban eltérő 

kérdésekkel és problémákkal kell 

szembenézni. Ezeket az újabb feladatokat 

hívjuk „normál krízisnek”. Fordulópont jellegű 

időszakokról van szó, amikor a különböző 

hatások változtatások kívánnak meg a család 

életében, működésében. Igazi krízis akkor 

keletkezik, ha a család nem tudja funkcióit 

rugalmasan működtetni, nem tud v{ltozni, 

és nem tudja az új szerepek által megkívánt 

újfajta helyzetet jól kezelni. 

 

A családi élet szakaszai: újonnan házasodott 

pár - gyermek nélkül, csecsemős csal{d, 

kisgyermekes család (2,5 - 6 éves korig), 

család iskoláskorú gyermekkel (6 - 12 éves 

korig), csal{d serdülőkorú gyermekkel, a 

felnövekedett gyermeket kibocsátó család, 

magukra maradt, még aktív szülők csal{dja, 

inaktív idős h{zasp{r csal{dja. 

 

Minden szakaszban vannak bizonyos 

veszteségek, melyeket az új szakaszba 

lépéssel él, tapasztal meg a család. Nagy 

kérdés, hogy a család hogyan birkózik meg 

ezekkel a veszteségekkel, változásokkal.  

Ha mereven ragaszkodik a régi 

működésmódhoz, és nem tudja felv{llalni az 

új helyzetet, akkor a fejlődése, a fejlődéssel 

együtt járó változásokkal való megküzdése 

is nehezített lesz.  

 

Továbbá viszi magával a többi szakaszba is a 

fel nem dolgozott, éppen ezért problémaként 

jelentkező v{ltoz{sokat. Ha nem tudja 

elfogadni, hogy ezek a változások 

természetes és szükségszerű velej{rói a 

fejlődésnek, akkor negatív kimenetei is 

lehetnek egy- egy szakasznak. 

 

A csal{dban fenn{lló érzelmi kötődések 

közül mindennek a megalapozója a szülők 

közti kapcsolat. Ha ez szilárd alapokon 

nyugszik, akkor a többi viszonylatok is 

erősek, tiszt{k, egyértelműek lesznek 

(gyerekek, saj{t szülők, após, anyós stb.). 

Ezért fontos, hogy a házaspár szerelemmel, 

szeretettel kötődjék egym{shoz.  

 

Családi szerepek – hivatásbeli szerepek 

 

A szerepek elsajátítása bonyolult lélektani 

folyamatok eredménye, amelyek 

legfontosabb mozzanatait:  szerep-azonosulás, 

majd szerepminta követés, szereptanulás, 

szerepideál versus szerepmegvalósítás, szerep-

konfliktus, szerepkészlet , szerepgazdagítás és 

ezen fejlődéssel párhuzamosan,  

folyamatosan zajlik egyfajta szerepvesztés. 

Lélektanilag nagyon fontos az ezzel 

kapcsolatos „lelki gy{szmunka” elvégzése. 

 

Életünk, személyiségfejlődésünk sor{n 

számtalan szerepbe kell beleilleszkedjünk, 

beletanuljunk, s ezek lappangva mind 

megmaradnak bennünk, de időnként 

aktivizálódnak. Gondoljuk át, milyen 
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szerepek sor{n jutunk el az érett felnőtt 

szereprepertoár kialakulásáig. 

 

A családon belüli szerepeinkkel indul életünk, s 

ezek elkísérnek bennünket úgy, hogy 

módosítj{k felnőttkori szerepmeg-

valósít{sainkat. Születésünkkel eldől a 

biológiai nemünk és a szüleink normális 

esetben azt elfogadva akként viszonyulnak 

hozzánk, és alakítódik ki bennünk a nemi 

szerepünk. A későbbiekben minden egyéb 

szerepünknek sajátos színezetet ad a nemi 

szerep, ezért hívj{k „pervazív” szerepnek. 

“M{sként főnök egy nő és m{sként főnök 

egy férfi.” 

 

A gyermekszerepünk, s ennek összetevői, hogy 

milyen testvérek között, hányadikak voltunk 

a sorban, s hogy melyik szülőnk {ltal milyen 

sajátos jelentéssel és funkcióval volt e 

szerepünk felruh{zva, kihat később a 

munkahelyi főnökökkel (potenci{lis 

tekintélyszemélyekkel) való relációinkra is. 

A testvérszerep, amelyben a sokféle elvárás – 

szülőtől, testvérektől, környezettől – 

nyilvánvaló szokott lenni, és ezek szintén 

egy életen át jelenlévőként színezik {t a 

munkatársi/kollégai viszonyainkat, például a 

dominancia/felülkerekedés igényében vagy 

akár a rejtett rivalizálásban. Ezek a 

h{zast{rsi kapcsolatban is tetten érhetőek.  

 

A rokoni szerepek (nagybácsi, nagynéni, 

unokatestvér) mintegy előkészítői a csal{don 

kívüli közegben való mozgásnak, s a 

családon belüli bizalom vagy bizalmatlanság 

tudattalanul kiterjesztődik a t{gabb 

közösségre is.  

 

A családi szerepeink alakulásával 

párhuzamosan zajlik a tágabb társadalmi és 

az intézményi közegbe való 

beilleszkedésünket szolgáló szerepek 

megtanulása. Az úgynevezett intézményi, 

majd professzionális, illetve munkahelyi 

szerepeink már az óvodás-, iskolás-, kamasz-, 

diákszerepekkel indulnak és jó esetben a 

tanulmányink során felkészítenek a 

felnőttkori munka vil{g{ban betöltendő 

szerepeinkre 

 

Érdekes megfigyelni magunkon, hogy szakmai 

szerepeinket miként színezik át korábbi családi 

szerepeink. 

 

Gyerekek vallomásai a családról 

 

„Egy férfi meglát egy lányt és megszólítják 

egymást. A lány szép, okos, karcsú és házias. 

A férfi meg csinos, jólöltözött, munkára 

termett. Szívbéli társak lesznek. Mindig 

egymás mellé fekszenek, mindig egymásba 

lesznek burkolózva. Olyan meleg van, hogy 

nincs kedvük hálóruhát venni. Élnek 

éldegélnek, és olyan nagy a szerelem, 

hogyha a fiú megcsókolja a lányt, az rögtön 

elpirul.”   

 

„Egy család úgy lesz, hogy mennek az 

emberek az utcán, jeges a járda, és egy fiatal 

nő elesik, és egy fiatal férfi felsegíti. 

Megismerkednek, barátok lesznek, és egy 

pár hónap múlva megszeretik egymást és 

megh{zasodnak.”  

 

„Hát én úgy lettem, hogy az apukám nagyon 

vágyott egy gyerekre, de egy papának nem 

lehet gyereke, ezért elkezdett keresni egy 

mam{t. Egy jó nagy mellű nőt keresett 

feleségnek, mert a mamáknak nagyon kell a 

mell, mert azon szoptatják a kisbab{jukat.”  

 

„A kisbaba egy burokban van az anya 

hasában, és szerintem ott jobb dolga van, 

mint nekünk az iskolában.  

 

A kisbaba legtöbbször az anya tejét issza, 

ilyenkor a csecsemőt odafektetik az anya 

melléhez, és saját maga szívja ki a tejet. 

Amikor pedig elég volt neki a tej, üzen a 

mellnek, hogy köszöni a tejet.”  

 

„Szerintem a gyerek egy szerelemből 

születik. Egyik estén megtörténik a dolog. 

Ehhez nagy b{tors{g kell.”  

 

„Szerintem az apuka az úr a családban, mert 

ő a leghangosabb, ő tud a legjobban kiabálni. 

Az anyuka a helyettese.”  
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„Én azért szeretnék gyereket, mert azután 

majd belőle is felnőtt lesz, megszeret valakit 

és neki is lesz utódja. És ez így egy állandó 

körforgás, és az élet így soha nem áll meg. És 

ha meghalok, azért utánam is lesz valakiben 

egy kicsi belőlem.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A szervezeti kommunikáció egy szervezet 

életében az egyik legfontosabb feladat, de 

ugyanakkor a legnehezebb is, hisz ez nem 

más mint a  szervezet viselkedése a 

környezet vonatkoztatásai keretében, a 

szervezet spontán és szervezett 

aktivításainak összessége. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pr gyakorlat viszont az a tudományterület, 

amely a hírnevet gondozza azzal a céllal, 

hogy megértést és támogatást nyerjen, 

valamint  befolyásolja a véleményt és a 

viselkedést. A pr gyakorlat tervszerű és 

hosszantartó erőfeszítés azért, hogy egy 

szervezet és környezete közötti jóakaratot és 

kölcsönös megértést felépítsük és 

fenntartsuk. A belső pr egyik legfontosabb 

kompetencia területe az alkalmazotti 

kapcsolatok. Ennek titka: TÁJÉKOZTATÁS – 

MOTIVÁCIÓ – VÁLASZADÁS. 

 

A szervezeti hierarchiában biztosítani kell a 

különböző rétegek közötti inform{ció-

áramlást, ugyanakkor fontos a beosztottak és 

vezetők közötti viszony {pol{sa, a dolgozók 

tájékoztatása. 

 

Az alkalmazottakat informálni kell azért, 

hogy tudják és érezzék, hogy a szervezetben  

és annak működésében milyen szerepük 

van. Ha valaki felelősséget kap, jobban 

várjuk el a maximális teljesítést, de vigyázni 

kell arra, hogy megkapja a maximális 

elismerést és tájékoztatást, ahhoz, hogy 

normálisan és hatékonyan tudjon dolgozni, 

mert az intézmény arculatának legfontosabb 

hordozói az alkalmazottak. 

 

Ha az alkalmazott nem érzi a szerepét, 

helyét, fontosságát a szervezetben, akkor 

rosszakat fog képzelni a szervezetről, rossz 

kedvüen megy haza és rosszakat terjeszt az 

intézményről. 

 

A szervezeti kultúra lényegében egyfajta 

szoci{lis összetartó erő, l{tható és l{thatatlan 

elemekkel. Ezekből az elemekből felépített 

erős szervezeti kultúra alakítja az intézmény 

munkatársainak identitás- és környezet-

tudat{t, pozitív hat{sként elősegítheti a 

célokkal való azonosulást, valamint 

jövőnkről alkotott elképzeléseink 

összességeinek tekinthetjük. 

 

Hiteles szervezeti képet csak úgy adhatunk 

magunkról, ha a szervezeti kultúrából fakad, 

valamint amit közvetítünk és ahogy 

közvetítjük. 

Szervezeti kommunikáció, 

szervezeti kultúra 

 

Fehér Gabriella 

Irodavezető 
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Szervezetünk sajátos vonásait a szervezetet 

alkotó emberek személyisége határozza meg. 

Munkatársak, szervezeti tagok közötti 

kapcsolatok minőségét az eddig t{rgyalt 

befoly{soló tényezők mellett a szimp{tia, 

kölcsönös bizalom, elfogadás határozza meg. 

 

Sz{mos esetben fordul elő, hogy a kiv{ló 

szervezeti feltételek ellenére mégsem sikerül 

optim{lis szervezeti működést 

megvalósítani. Ilyen esetekben gyakran az 

egyének személyisége, alaptulajdonságai, 

végső soron az egym{s között kialakított 

viszonyrendszer áll. 

 

A szervezeti kultúra nagy mértékben 

befoly{solhatja a szervezeti tud{stőke 

áramlását, annak feltérképezését, 

hasznosítását, a tudásmenedzsmentet. 

Amennyiben a menedzsment nem ismeri el a 

tudást, illetve nem támogatja a tudással 

kapcsolatos b{rmilyen jellegű törekvést, úgy 

teljesen reménytelen az alulról való 

prób{lkoz{s. A vezetőket jelentősen 

befolyásolja a szervezeti kultúra, mely a 

szervezetek élete során változhat és 

amelynek következtében az egyes vezetői 

felfogások is módosulhatnak. Amennyiben a 

változás pozitív irányban valósul meg, úgy 

elképzelhető a sikeres tud{smenedzsment is, 

viszont ha negatív irányba változik az 

intézmény mélypontra kerül. 

 

A szakmai munkában az egyik legfontosabb 

kérdés az emberekkel való bánásmód. A 

siker legtöbb esetben azon múlik, hogy 

képesek vagyunk-e megnyerni az embereket 

a saját elképzeléseinknek. Egy jó csapatban a 

kiégés lehetősége a minim{lis szintre 

csökkenthető, köszönhetően az 

egymásrafigyelésnek, a jó emberi 

kapcsolatoknak. 

 

Minden munkahelyen vannak kisebb-

nagyobb problémák, mint például a nem 

megfelelő kommunik{ció, ami elvégezetlen 

feladatok sokaságához vezet. Mindannyian 

olyan munkahelyről {lmodunk, ahova jó 

minden reggel bejárni, ahol tisztelettel és 

kedvesen szólnak egymáshoz a kollégák és a 

vezetők. Ennek titka a csapaton belüli jó 

kommunikáció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În noiembrie 2008 cinci țări europene 

(Franța, România, Polonia, Suedia şi 

Ungaria), după a vizită pregătitoare în Loire-

Atlantique, au decis să colaboreze într-un 

domeniu comun, deosebit de important 

pentru toți partenerii: nevoia asistenților 

maternali profesionişti pentru formare şi 

suport, în spiritul schimbului de experiență 

şi a trainingului informal. Din cele cinci țări 

şapte instituții şi-au depus candidatura 

pentru Programul de Educație şi Training al 

Comisiei Europene, denumită “Învățare pe 

tot parcursul vieții” (programul sectorial 

Grundtvig): Association Departamentale de 

Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence 

de Loire Atlantique, Centre Departamental 

Enfance Famille şi Consiliul General al 

Județului Loire Atlantique (din Franța), 

Heves Megyei Önkormányzat Egységes 

Gyermekvédelmi Intézménye (din Ungaria), 

Powiat Przemyski (din Polonia), Karlstad 

Kommun (din Suedia) şi Direcția Generală 

de Asistență Socială şi Protecția Copilului 

Covasna.  

 

Miza proiectului a fost promovarea profesiei 

de asistent maternal profesionist şi creşterea 

calității serviciilor oferite de profesioniştii 

instituțiilor particiante, partenerii definind 

împreună următoarele obiective: 

 

 creşterea valorii profesiei asistenților 

maternali profesionişti în Europa; 

Formarea şi suportul 

asistenţilor maternali 

profesionişti în Europa 
 

Székely Csaba Flórián 

Psiholog 
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 promovarea profesiei de asistent 

maternal profesionist în județele 

partenere pentru a  îmbunătăți procesul 

de recrutare; 

 încurajarea schimbului de practici, a 

mobilităților şi a beneficiilor oferite de 

cunoştințele retrospective pentru 

profesioniştii care participă în proiect 

(asistenți maternali profesionişti, 

asistenți sociali, conducători de 

instituții); 

 întărirea reflecției colaborative despre 

asistență maternală profesionistă între 

profesioniştii care participă în program şi 

instituțiile din care fac parte. 

 

Cooperarea dintre partenerii europeni a fost 

bazată pe vizitarea unor instituții şi 

oportunitatea de a schimba şi de a discuta 

practicile utilizate în timpul celor cinci 

întâlniri europene, pe durata a doi ani. Prima 

întâlnire de proiect a avut loc în Przemysl 

(Polonia) în toamna anului 2009. În anul 

următor au fost organizate următoarele două 

seminarii (în Eger şi Karlstad), iar în 2011 au 

avut loc ultimele două întâlniri de proiect (în 

Sfântu Gheorghe şi Nantes). După fiecare 

seminar, partenerii europeni au sarcina de a 

realiza o evaluare a metodelor şi practicilor 

utilizate de țările gazdă, având în vedere 

rezultatele finale ale proiectului, dar şi de a 

disemina în propriile instituții practicile 

identificate. Profesioniştii din cele cinci țări 

care au participat în program au avut de 

asemenea sarcina de a realiza scurte filme 

prin care să introducă profesia de asistent 

maternal profesionist în fiecare țară. 

Produsele finale ale proiectului sunt cele 

două portofolii realizate împreună de 

participanți: una prin care se prezintă 

publicului larg profesia de asistent maternal 

profesionist în Europa, şi una care 

informează profesioniştii care lucrează în 

protecția copilului despre sistemele de 

asistență maternală profesionistă în cele cinci 

țări ale Uniunii Europene. 

 

Participarea în proiect a urmărit obținerea 

unor rezultate vizibile pentru serviciul de 

asistență maternală: 

 noi soluții de a prezenta profesia de 

asistent maternal profesionist (grație 

celor două portofolii realizate în 

cooperare cu partenerii europeni); 

 renaşterea înțelesului adevărat al 

profesiei de asistent maternal 

profesionist – acest fapt va servi în 

primul rând bunăstarea copiilor plasați 

la asistenți maternali (şi doar în al doilea 

rând creşterea statutului asistenților 

maternali profesionişti); 

 dezvoltarea procesului de recrutare a 

asistenților maternali profesionişti în 

județul Covasna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nivel European au fost obținute 

următoarele rezultate : 

 

 realizarea unui studiu comparativ a 

sistemelor existente în cele cinci țări 

europene participante, având în vedere 

contextele locale; 

 identificarea unor practici utilizate de 

partenerii europeni care pot fi potențiale 

soluții pentru sistemul aflat în funcțiune; 

 crearea unor condiții optime pentru 

schimburi reale de experiențe între 

profesioniştii care au aceeaşi sarcină; 

 dezvoltarea unor noi cooperări în alte 

domenii ale protecției copilului. 

 

Portofoliul adresat profesioniştilor care 

lucrează în protecția copilului conține şi 

acele recomandări comune ale partenerilor 

europeni, care se referă la diferitele etape ale 

activităților desfăşurate cu asistenții 

maternali profesionişti.  
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În ceea ce priveşte recrutarea asistenţilor 

maternali, au fost formulate următoarele 

recomandări europene: transparenţa (a 

comunica despre profesia de asistent 

maternal profesionist şi despre nevoia 

angajării noilor familii foster în regiune, cu 

scopul de a creşte gradul de informare a 

publicului despre nevoile legate de protecția 

copilului şi a asistenței maternale, respectiv 

de a creşte numărul de aplicanți), 

recunoaştere şi promovare (informarea 

publicul larg despre funcțiile, sarcinile şi 

abilitățile asistenților maternali, cu scopul de 

a sublinia şi a da valoare profesiei de asistent 

maternal, de a stabili o rețea de potențiali 

aplicanți, care sunt într-o oarecare măsură 

informați despre profesia de asistent 

maternal profesionist) şi proximitatea 

(căutarea de noi candidați în regiunile în 

care există o lipsă de asistenți maternali, cu 

scopul de a permite copiilor să trăiască în 

mediul lor familial, de a păstra legăturile cu 

familia biologică şi de a căuta aplicanți în 

diferite regiuni în funcție de numărul 

copiilor aflați în dificultate). 

 

Legat de procesul de selecţie al viitorilor 

familii foster, au fost formulate următoarele 

recomandări europene: conştientizarea 

abilităţilor aşteptate (identificarea 

abilităților sociale şi de comunicare, 

abilităților tehnice, cunoştințelor de bază 

necesare pentru a deveni asistent maternal 

profesionist, cu scopul de a clarifica 

abilitățile aşteptate pentru a putea deveni 

părinte foster şi de a informa aplicanții 

despre abilitățile aşteptate), elaborarea unui 

proces de informare pentru aplicanţi  despre 

sarcinile asistenţilor maternali (pentru a fi 

siguri de faptul, că aplicanții evaluează 

importanța alegerii profesiei de asistent 

maternal, a trece peste ideile pozitive sau 

negative preconcepute despre sarcinile 

asistenului maternal şi de a ajuta aplicanții în 

luarea deciziei de a deveni părinte foster), 

verificarea cerinţelor de bază împreună cu 

aplicantul (cu scopul de a verifica condițiile 

materiale pentru a găzdui un copil, situația 

familiei, situația economică, mediul 

securizant, starea de sănătate a candidatului, 

verificarea potențialelor contraindicații 

juridice, economice, psihologice, sociale), 

utilizarea unei metode şi a unor instrumente 

de evaluare precise pentru a putea determina 

abilităţile aplicantului, focalizând pe cele 

mai importante criterii (cu scopul de a 

verifica abilitățile candidatului, dacă 

aplicantul este adecvat pentru profesie, de a 

permite structurilor de acreditare şi a 

angajatorilor să aleagă aplicanții după 

aceleaşi criterii), verificarea motivaţiei 

aplicantului şi a membrilor familiei (cu 

scopul de a ne asigura de faptul, că familia 

candidatului se va implica în primirea în 

plasament al copilului şi că membrii familiei 

doresc găzduirea copilului în familie), 

determinarea profilului aplicantului în 

privinţa planurilor de a deveni asistent 

maternal profesionist (pentru asocierea 

profilului aplicantului la un anumit tip de 

asistență maternală), calitatea selecţiei 

(stabilirea unei metode de evaluare pentru 

procesul de selecție cu scopul de a creşte 

calitatea selecției asistenților maternali şi de 

a evita recrutarea aplicanților 

necorespunzători), informarea şi suportul 

aplicanţilor respinşi (pentru a justifica 

motivele pentru care candidatul a fost 

respins şi pentru a sprijini aplicantul în 

proiectul de a deveni părinte foster). 

 

Cu privire la formarea asistenţilor 

maternali, profesioniştii din cele cinci țări au 

formulat următoarele recomandări: formarea 

iniţială (crearea unei formări preliminare 

pentru noii asistenți maternali cu scopul de a 

permite noilor asistenți maternali înțelegerea 

misiunii profesiei şi de a-i ajuta să 

conştientizeze realitățile profesiei şi la ceea 

ce trebuie să se aştepte), evoluţia 

competenţelor (verificarea competențelor 

asistenților maternali şi actualizarea acestor 

competențe prin cursuri de formare pentru a 

facilita asistenților maternali să-şi evalueze 

competențele şi nevoile pentru training şi 

suport, a valoriza evoluția profesioniştilor şi 

de a urmări nevoile pentru cursuri de 

formare în viitor), integrarea părinţilor 

foster în reţeaua asistenţilor maternali (cu 

scopul de a favoriza legăturile dintre 
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asistenții maternali, de a dezvolta rețele 

tutoriale pentru noii asistenți maternali şi de 

a pune în contact toți asistenții maternali 

dintr-o anumită regiune), formarea specifică 

(elaborarea unui program de formare pe tot 

parcursul vieții pentru familiile foster pentru 

a forma asistenții maternali în domenii 

specifice). 

 

Legat de suportul asistenţilor maternali 

profesionişti, participanții au stabilit 

următoarele recomandări europene: punerea 

la dispoziţia asistenţilor maternali a unui 

mentor, specialist în dezvoltarea copilului şi 

mentorat (cu scopul de a confirma familiile 

foster în misiunea lor, a permite asistenților 

maternali să primească consultanță în ceea ce 

priveşte nevoile de dezvoltare a copilului şi 

de a sublinia necesitatea de a lucra în 

echipă), sprijinirea părinţilor foster pentru a 

respecta rolul părinţilor biologici (pentru a 

ajuta asistenții maternali în sarcina lor de a 

păstra legăturile dintre copil şi familia 

biologică), organizarea unor grupuri de 

conversaţie şi dezvoltarea reţelelor 

profesionale ale asistenţilor maternali 

(pentru a oferi posibilității de a schimba idei 

şi gânduri pentru a înlesni realizarea 

misiunii profesiei, a preveni izolarea şi 

burnout-ul, a valoriza cunoştințele şi 

abilitățile părinților foster), proximitatea 

suportului oferit asistenţilor maternali (cu 

scopul de a dezvolta un serviciu de suport 

activ şi eficient pentru părinții foster şi a 

putea oferi răspunsuri la întrebările 

exprimate de asistenții materni, anticipând 

întrebările care nu au fost exprimate), luarea 

în considerare a întregii familii (favorizarea 

situațiilor în care toți membrii familiei îşi pot 

exprima gândurile şi ideile). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


