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December 9-én került sor a kilyéni Székely-

Potsa Reahabilitációs Központban a Kovászna 

Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi 

Igazgatóság által szervezett II. Szakmai Napra. 

A helyszín választásakor nem véletlenül 

döntöttek a szervezők a kilyéni Központ 

mellett. A II. Szakmai Nap központi témája 

ugyanis a fogyatékkal élők ell{t{sa, a 

számukra létrehozott szolgáltatások 

bemutatása volt, a rendezvény napján pedig a 

Központba a bej{ró, fogyatékkal élő gyerekek 

és fiatalok munkáiból nyílt kiállítás. 

 

 

 

 

 

A Kovászna Megyei Szociális Ellátási és 

Gyermekvédelmi Igazgatóság vezér-

igazgatój{nak köszöntője ut{n, a 

Rehabilit{ciós Központ vezetője az AUT-

EXPO néven, 2004–ben elindított kiállítás 

történetéről beszélt. Ezt követően M{rton 

Emília a baróti Rehabilitációs Központ 

pszichológusa az intézményben zajló, egyénre 

szabott fejlesztésről tartott előad{st. Székely 

Csaba Flórián pszichológus, a Székely-Potsa 

Koordon{ló Központ vezetője a fogyatékkal 

élő gyerekek szülei és a szakemberek közötti 

konfliktusforrásokról beszélt, a rendezvény 

záróakkordjaként pedig Fehér Gabriella 

irodavezető az Igazgatóság gondozásában 

megjelenő új folyóirat első sz{m{t, a „Értük-

rólunk” című hírlevelet mutatta be.  

 

 

La data de 9 decembrie a avut loc în Centrul 

de Reabilitare „Székely-Potsa” din Chilieni a 

II-a ediţie a Zilei Specialiştilor, organizată de 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Covasna. Alegerea locului 

de desfăşurare nu a fost întâmplătoare: 

tematica centrală a evenimentului a fost 

recuperarea persoanelor cu nevoi speciale, 

respectiv prezentarea serviciilor oferite pentru 

această categorie de beneficiari. Pe de altă 

parte, tot în aceeaşi zi în Centrul de Reabilitare 

„Székely-Potsa” a avut loc deschiderea 

expoziţiei organizate din lucrările copiilor şi 

tinerilor cu nevoi speciale, care frecventează 

Centrul. 

 

 

 

 

 

După cuvântul de deschidere a directorului 

general, coordonatorul Centrului de 

Reabilitare a prezentat istoria expoziţiei 

intitulate AUT-EXPO, care în 2011 a ajuns la 

cea de a opta ediţie. În continuare, Márton 

Emília, psihologul Centrului de Reabilitare din 

Baraolt a prezentat programele individualizate 

II. Szakmai Nap 

 

A II-a ediţie a Zilei Specialiştilor 
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de recuperare care sunt realizate în instituţie.  

Székely Csaba Flóri{n psiholog, şeful 

Centrului de Coordonare „Székely-Potsa” a 

vorbit despre sursele de conflict care pot să 

apară între părinţii copiilor cu nevoi speciale şi 

specialişti care lucrează cu aceşti copii. În 

încheiere, Fehér Gabriella a prezentat primul 

număr al revistei editate de Direcţie, intitulată 

„Pentru ei – despre noi”.        

 

 

 

 

 

 

Az autizmus spektrumzavarban szenvedő 

gyerekeket foglalkoztató Rehabilitációs 

Központ személyzetének kezdeményezésére, 

2004-ben indult el AUT-EXPO névvel az az 

évente megrendezett kiállítás, amely a 

Központban foglakoztatott gyerekek által 

készített munkákat hivatott bemutatni. 

Emellett a ki{llít{s elsődleges célja 

természetesen a Központban zajló 

tevékenységek ismertetése, bemutatása volt. 

Ez{ltal kív{ntuk népszerűsíteni az autisztikus 

gyermekeket gondozó-nevelő intézményt 

létrehozó és fenntartó Kovászna Megyei 

Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi 

Igazgatóság munkáját is. 

 

Ismert tény, hogy a fogyatékkal élő személyek 

a társadalomban marginalizálva vannak  a 

t{rsadalom nem ismeri, nem fogadja el őket. A 

kiállítás elindításakor meg voltunk győződve 

arról, hogy rendezvényünk révén 

hozzájárulhatunk annak tudatosításához, hogy 

a sérült személyek is rendelkeznek 

kiemelkedő képességekkel, képesek 

értékteremtésre és helyük van közöttünk a 

társadalomban. Abban is biztosak voltunk, 

hogy a kiállított ajándéktárgyak ötleteket és 

b{torít{st adhatnak a ki{llít{st megtekintő, 

sérült személyeket gondozó-nevelő szülők és 

szakemberek sz{m{ra, ez{ltal motiv{lva őket a 

gyerekekkel végzett munkájukban. Szintén a 

kiállítás céljai között szerepelt az autizmus 

spektrumzavarban szenvedő személyek 

speciális szükségleteinek ismertetése az 

érdeklődők sz{m{ra. 

 

 
 

A kiállításra minden évben az adventi 

időszakban került sor, a gyerekek és 

szakemberek által készített tárgyak is minden 

esetben a Kar{csonyi ünnepkörhöz kötődtek.  

 

A harmadik kiállítás, 2006-ban, már egy másik 

fontos eseményhez is kötődött: ebben az évben 

ugyanis a rendezvényünket a fogyatékkal élő 

személyek vil{gnapj{ra időzítettük.  

 

Két év múlva, 2008-ban, a kiállítás újabb 

mérföldkőhöz érkezett. A rendezvénybe 

bekapcsolódtak az abban az évben megnyílt 

kilyéni Székely-Potsa Rehabilitációs 

Központba bej{ró fogyatékkal élő gyerekek és 

a velük foglalkozó szakemberek is. Ennek 

következtében a kiállítás addigi helyszíne is 

Egy kiállítás története 

 

Székely Csaba Flórián 

Pszichológus, központvezető 

Székely-Potsa Koordonáló Központ 
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változott: a Puskás Tivadar utcai Központból a 

rendezvény áttette székhelyét a sokkal 

tágasabb kilyéni Központba.  

 

Újabb két év elteltével, 2010-ben, a kiállításra 

elkészített tárgyakat már a megyeszékhely 

önkormányzata által szervezett Karácsonyi 

Vásárban is meg lehetett tekinteni. Ez két civil 

szervezet, az Életfa Csal{dsegítő Egyesület és 

az S.O.S Autism Egyesület segítségével 

valósulhatott meg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tavalyi kiállítás ismét rendhagyó módon 

valósult meg. Az előkészületekbe ugyanis 

megpróbáltunk bevonni óvodai csoportokat és 

iskolai osztályokat is. A felkérésünkre pedig 

nagyon sok pedagógus válaszolt igennel. 

Ennek következtében a ki{llít{st megelőző 

időszakban mintegy 14 óvodai csoport illetve 

iskolai osztály járult hozzá a kiállítás sikeréhez 

(a bükszádi Általános Iskola IV. és VIII. 

osztálya, a Váradi József Általános Iskola II. C 

osztálya, a Csipike óvoda Tipe-Tupa csoportja, 

a kökösi óvoda, a Székely Mikó Kollégium II. 

A és III. C oszt{lya, a kőröspataki Által{nos 

Iskola III. és IV. osztálya, a kilyéni óvoda, az 

Ady Endre Általános Iskola IV. osztálya, a 

Benedek Elek és a Pinokkió óvodák csoportjai 

és az uzonfüzesi iskola osztályai).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E csoportok pedagógusaival közösen sikerült 

megvalósítani azt a célt, amely talán a kiállítás 

sikerénél is fontosabb volt: megismertetni a 

gyerekekkel, közelebb hozni feléjük azt a 

vil{got, amelyet a felnőtt t{rsadalom még 

mindig tabuként kezel.            
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A baróti Rehabilit{ciós Központ fő célja a 

fogyatékoss{ggal élő gyermekek életét 

megkönnyíteni, élhetőbbé, korl{toktól 

mentesebbé tenni. További specificus céljai 

közé tartoznak a  személyre szabott 

fejlesztőprogramok {ltal a sérült gyermekek 

segítése, minden lehetőséget megragadva, 

hogy a legnagyobb önállóságra neveljék őket. 

Központunk komplex rehabilitációs 

programot biztosít az értelmileg akadályozott, 

valamit halmozottan sérült gyerekek számára, 

napi stimul{ló és fejlesztő tevékenységek, 

illetve egyéni és csoportos terépiák által. Ezen 

célok megvalósítása a kognitív képességek, 

logopédiai valamit szenzo-motoros fejlesztés 

által valósul meg. 

 

Intézményünkben jelenleg három autista, 

vagy az autizmus tüneteit produkáló gyermek 

él. Egy öt és egy hat éves fiú és egy kilenc éves 

l{ny. Mindh{rmukra egyform{n jellemző az 

beszélt nyelv hiánya. E helyett leginkább 

gesztusokkal, ritka esetben mimika 

segítségével kommunikálnak. Ezen kívül 

jellemző r{juk a repetitív hangad{s illetve 

testmozgás, ami egyes testrészek vagy az 

egész test mozgatásában nyilvánul meg. 

 

A foglalkozások egyéni képességekhez 

igazodik, figyelembe veszi a gyermek sajátos 

fejlődési ritmus{t, vid{m, színes, j{tékos 

környezetben zajlik, hetente négy alkalommal, 

fix időpontban, alkalmanként 20 percig tart. 

Az autista gyermekek fejlesztésekor a 

rugalmasság magába foglalja az irányított 

szabad játékot, figyelembe veszi az aktuális 

érdrklődés t{rgy{t és ebből igyekszik 

felépíteni a napi fejlesztő tevékenység 

menetét. 

 

A sérült gyermekek fejlesztése lassú és nagyon 

hosszú folyamat, viszont a Rehabilitációs 

Központ lelkekes munkatársainak 

köszönhetően az eredmény l{tható. A féléves 

felmérések mindíg újjabb és újjabb(pozitív) 

eredményeket –mutatnak. Ezek az 

eredmények azt mutatják, hogy a Központ 

fontos és hasznos, nagyban hozzájárul a sérült 

gyermekek fejlődéséhez/fejlesztéséhez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Központunkba a közeljövőben a következő 

terveket szeretnénk megvalósítani: multi-

szenzori{lis fejlesztő szoba kialalkít{sa az 

autista, hiperaktiv, halmozottan sérült 

gyermekek számára, ahol a fejlesztés 

stimulálás által valósulhatna meg. Tudjuk, 

hogy a mozgássérült gyerekek  számára nagy 

szükség lenne egy kinetoterapeuta 

szakemberre. Az autista gyermekek számára 

viszont hasznos lenne egy stabil, állandó 

személyes tér kialakítása. További tervünk egy 

Egyénre szabott fejlesztés sérült 

gyermekek számára a baróti 

központban 

 

Márton Emília 

Pszichológus 

Közösségi Szolgáltató Központ-Barót 

Rehabilitációs Központ 
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olyan egyéni, személyre szabott program 

kialakítása/létrehozása ami megkönnyítené az 

intézményben élő autista gyermekek életét, 

átláthatóbbá tenné a mindennapokat 

számukra. Ez a program címkék, 

szimbólumok, tárgyak segítségével válna 

érthetővé sz{mukra. Ennek a munk{nak a 

célja kezdetben a soron következő 

tevékenység előrejelzése lenne, melynek 

következtében később nőne a tevékenységek 

előrejelzésének sz{ma, majd az egész nap 

tevékenységeinek előrejelzése is 

megvalósíthatóvá válna az autista gyermekek 

számára. 

 

Mindezek reményében, hisszük hogy pozitív 

változásokat érhetünk el intézményünk 

tevékenységeiben, munkánk eredményesebbé, 

teljesebbé válhat, még közelebb kerülhetünk 

központunk fő célj{hoz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szociális ellátási és gyermekvédelmi 

rendszer reformja következtében jelentős 

fejlődés történt a fogyatékkal élő gyermekek 

ellátása, gyógyítása terén. Sorra létesültek a 

korszerű rehabilit{ciós központok, jól képzett 

szakemberek kezdtek el foglalkozni a 

fogyatékkal élő gyerekekkel és 

tulajdonképpen az egész társadalom 

érzékenyebbé és elfogadóbbá vált az ilyen 

gyermekeket nevelő szülők problém{i ir{nt. 

És b{r minden tisztességes és őszinte 

szakember elismeri, hogy rengeteget tanulhat 

egy jó szemű, gondos szülőtől, a sok pozitív 

v{ltoz{s mellett a szülő és a szakember 

kapcsolata még mindig az egyik 

legérzékenyebb, konfliktusokkal terhes terület.   

 

Az egyik legfontosabb konfliktusforrás a 

gyerekek fejlesztése során meghatározott 

célkitűzések fontoss{gi sorrendjének 

megítélésében rejlik. Ezeknek az alapvető 

eltéréseknek az eredményeképpen a 

szakember úgy érezheti, hogy jól halad a 

fejlesztési terv megvalósít{s{ban, a szülő 

sz{m{ra viszont nincs érzékelhető v{ltoz{s, 

vagy fordítva.  

 

Gyakori tapasztalat, hogy a fejlesztési tervek 

megvalósít{sa sor{n a szülők és a 

szakemberek nagyon gyakran eltérően ítélik 

meg a gyermek teljesítményét. Míg a 

szakemberek a fejlődés elakad{s{t, stagn{l{s{t 

tapasztalj{k, a szülők, a v{gyteljesítő fant{zi{k 

eredményeként olyan fejlődésről sz{molnak 

be, amely más számára esetleg örökké rejtve 

maradnak. E fantáziák csak akkor válnak a 

szülő és a szakember közötti együttműködés, 

illetve a gyerek fejlődésének akad{ly{v{, ha a 

szülő annyira pozitívan l{tja gyereke 

fejlődését, hogy egyszerűen megszakítja a 

kapcsolatát a szakemberekkel.   

 

Eltérések adódhatnak a szülő és a 

szakemberek között az eltérő értékrendszer 

miatt is. Anélkül, hogy ezt valaha is tisztáznák 

egymással, mindkét fél eleve feltételezi a 

másikról, hogy annak az övével azonosak a 

sérült emberekre és az őket szolg{ló 

intézményekre vontakozó értékei, elvárásai. A 

különbözőség önmag{ban nem baj, azz{ csak 

akkor válik, ha a két érték egymással 

összeegyeztethetelen.        

 

Szintén jelentős konfliktusforr{s lehet a szülők 

illetve a szakemberek jövőképe. A szülő és a 

szakember m{sképpen tekint a jövőre, s ennek 

Konfliktusforrások szülők és 

szakemberek között 
 

Székely Csaba Flórián 

Pszichológus, központvezető 

Székely-Potsa Koordonáló Központ 
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megfelelően időbeli elképzeléseik is 

gyökeresen eltérhetnek egymástól. 

Tapaszalataink szerint – főként a kezdeti 

időszakban – a szülők gyakran elz{rkóznak a 

jövő kérdéseinek, lehetőségeinek 

megbeszélésétől, mert félnek azokkal 

szembesülni. A szakember viszont gyakran a 

jövőben gondolkodik, s a hosszú t{vú célokat 

szolg{ló programokat szorgalmazza. Később 

azonban, az intézményv{lt{s előtti időszakban 

a szülők sürgetnék a t{vlati célok előtérbe 

helyezését. Ezekben az időszakokban sokszor 

úgy érzik a szülők, hogy a szakemberek nem 

figyelnek rájuk eléggé, nem használják fel azt a 

rengeteg ismeretet, amellyel ők rendelkeznek a saját 

gyermekeikről, azaz a döntések 

meghozatal{n{l nem tekintik őket partnernek. 

 

Gyakori jelenség a szülők és a szakemberek 

közötti nem tudatos versengés, rivalizálás. A 

szülőnek rosszul eshet, hogy egy idegenre 

jobban hallgat a gyermeke, mint rá, a 

szakembernek pedig gyakran az lehet az 

érzése, hogy ha panaszkodik a gyermekre, a 

szülő megnyugszik, mert saj{t szülői 

kompetenciáiban vetett hite nem rendül meg. 

Szintén e rivalizációt táplálhatja a szakember 

ambíciója és szakmai önbecsülése, illetve az a 

félelme, hogy egy „civilnek” sikerül elérnie 

azt, amit neki nem. 

 

A fejlesztés összetett jellegéből adódóan, az 

együttműködés keretei között gyakorta 

összemosódnak a szerepek. A szakember átvesz 

valamennyit a szülők szerepéből, a szülők 

pedig (mivel ezt tulajdonképpen el is várják 

tőle) a szakemberek feladatait gyakorolj{k 

otthon.  

 

A lehetséges konfliktusok egy további forrása 

abból a gyakorlatból fakad, hogy az 

intézmények nagyon szeretik szigorúan kijelölni a 

határokat, térben és időben egyar{nt. Eddig a 

küszöbig bejöhet a szülő, tov{bb lépnie tilos. A 

szülő, sz{m{ra ismeretlen okok miatt, nem 

tudhatja, nem láthatja, mi történik a gyerkével 

az intézményben, ez pedig gyanakvásra, 

félreértésekre adhat okot.  

 

Felhasznált irodalom: 

 

Dr. Kálmán Zsófia, 2004, B{natkő. Sérült gyerek 

a családban. Budapest, Bliss Alapítvány  

Featherstone, Helen, 1981, A Difference in the 

Family, New York, Penguin Books 

Bod Mária, Gallai Mária, Mózes Eszter, 

Topolánszky-Zsindely Katalin, 2003, Segítő 

szakemberek és a szülők kapcsolata. Budapest,  

Fejlesztő Pedagógia 2003/1. sz{m 
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În data de  06.03.2012, s-a desfăşurat la Casa 

Familială, nr. 1 Întorsura Buzăului, o ora de 

educaţie privind importanţa igienei orale. În 

cadrul vizitei domnului dr. Oltean Lucian, 

medic stomatolog la Liceul Teoretic “Mircea 

Eliade” Întorsura Buzăului, le-a prezentat 

copiilor din cadrul Casei Familiale nr.1, tema 

igienei orale. 

 

Din discuţiile purtate, copiii au invăţat 

importanţa igienei orale, etapele periajului, 

perierea corecă a dinţilor, importanţa folosirii 

aţei dentare, precum şi importanţa frecventării 

cabinetului stomatologic şi a consultului 

periodic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copiii au fost încântaţi de activitatea 

desfăşurată, au pus întrebări pertinente şi au 

colaborat activ la solicitările medicului dentist. 

 

Această activitate a fost menită să îi 

responsabilizeze pe copii şi tot odata să îi 

încurajeze în a merge la dentist. 

 

În urma colaborării cu medicul dentist s-a 

stabilit o relaţie de colaborare în vederea 

asigurării sănătăţii orale, a beneficiarilor din 

cadrul serviciului rezidenţial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copiii din Casa Familială nr. 1 din Întorsura 

Buzăului, ca oricare alţi copii, se pregătesc să 

întâmpine sărbătorile de iarnă. Debutul 

sărbătorilor a fost făcut prin Moş Nicolae, care 

pe lânga fructe şi ciocolată, a pus în fiecare 

cizmuliţă bine lustruită şi câte o nuieluşă. 

 

Apropiindu-se vertiginos ziua mult visată în 

care visele devin visuri, astfel fiecare copil îşi 

aşterne dorinţele pe o bucăţică de hârtie cât 

mai frumos colorată, sperând ca acestea să se 

concretizeze. 

 

În cadrul şcolii doamnele învăţătoare şi 

profesoare au avut ideea să facă biletele cu 

numele colegilor, astfel fiecare copil trebuia să 

cadorisească persoana al cărui nume l-a extras. 

Economisind cu sârg din banuţii de buzunar, 

copiii noştri au reuşit să cumpere cadouri 

Evenimente 

Grigore Bianca  

Asistent social 

Educaţia igienei orale 
 

 

Un altfel de Moş Crăciun 
 

 

Grigore Bianca  

Asistent social 
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colegilor, iar ei la rândul lor au primit câte 

ceva în punguţele de cadouri. 

 

Pregătirile copiilor sunt în toi, prin învăţarea 

unor cântece de iarnă cu care vor merge să 

colinde prin oraş, astfel se fac planuri mari cu 

banii pe care speră să-i strângă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stând de vorbă cu copiii despre sărbătorile de 

iarnă, inevitabil a apărut în discuţie şi 

personajul principal al poveştii, şi anume - 

Moş Crăciun. Am făcut un exerciţiu de 

imaginaţie cu aceştia, sugerându-le să îşi 

imagineze un altfel de Moş Crăciun, un Moş 

reinventat, un Moş altfel decât îl ştim noi toţi. 

Drept urmare, a rezultat tot un Moş, însă 

haina lui este verde (pentru speranţă), nasturi 

din prăjiturele (pentru a se hrăni atunci când îi 

e foame), căciulă galbenă (pentru a-i lumina 

drumul), barba albastră (pentru a fi mai 

deosebit, mai „rocker”) şi papuci roşii (pentru 

a ajunge mai repede ca focul). 

 

Deşi, noul Moş li se pare amuzant şi deosebit, 

ei au decis să rămână în continuare la 

imaginea Moş Crăciunului, pe care îl iubesc, 

cel cu barba lungă şi albă, cu hainele roşii şi  

burtică şi mai ales sacul plin de cadouri. 

 

Indiferent de cum ar arăta Moşul pentru ei, 

roşu sau verde, slab sau gras, cu barba albă 

sau albastră, dorinţele lor ramân aceleaşi... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eu mi-as dori multa 
iubire de la ceilalti 
copii si oameni. As 

dori sa stau cu familia 
si ca toate educatoarele 
sa fie sanatoase si bine 

dispuse 

Eu as dori sa fiu 
alaturi de familia 
mea pentru toata 

viata 

Imi doresc o masina cu 

telecomanda, laptop si  

o broasca testoasa 

Eu de Craciun as 
vrea ceva dulciuri si 

ca toti sa ne 

bucuram de Craciun 
cu adevarat 

 
...o masina cu 

telecomanda si sa fiu 
langa familia mea 

 

Imi fdoresc jocuri 
pentru play station 

 


