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SARKAD ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

.............................Esély a családban programelem megvalósításának ta-
pasztalatairól 

Az EFOP-1.4.2-16-2016-00008 azonosítószá-
mú „Gyerekesély program a Sarkadi kistérség-
ben” pályázat keretében három helyszínen folyt
az Esély a családban programelem megvalósítá-
sa: Okányban, Geszten és Sarkadon. A foglalkozá-
soknak mindenütt a Közösségi Ház adott otthont. 

 

A szervezők gondot fordítottak arra, hogy
a környezet motiváló legyen, tiszta, ba-
rátságos, vendégszerető házigazdaként
fogadták a résztvevőket. Ahol erre igény
volt a gyermekfelügyeletet is megoldot-
ták: Geszten a Biztos kezdet Ház nevelői
foglalkoztak a kicsinyekkel, Sarkadon
külön játszósarkot és eszközöket biztosí-
tottak nekik. Okányban az a Háztartási,
pénzügyi ismeretek programvezetőjével
felváltva oldottuk meg, hogy a szülők za-
vartalanul vehessenek részt a tevékenysé-
gekben. Az időpontokat éves szinten előre
ütemeztük, és a szervezők rendelkezésére
bocsátottuk. Tapasztalataink szerint ez
megkönnyítette számukra a programe-
gyeztetést, és a résztvevőkis jobban tudták
az elfoglaltságaikat az előre látható idő-
pontokhoz igazítani. A kezdeti tartózkodás
után hamar oldott lett a légkör, és mind a
észtvevők, mind a programvezetők kölcsö-
nösen vártuk a találkozási alkalmakat.
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2.1.Okány

Bemeneti mérés

A bementi mérés az előzetes ismertek
meglétét és a családdal kapcsolatos
attitűdöket igyekezett feltárni. A kér-
dőív felelelet választós kérdéseket és
a család működésére vonatkozó képe-
ket tartalmazott. A válaszadás aláhú-
zással és smiley használatával történt.
A válaszok alapján az aláb-
bi kép bontakozott ki:
A család fogalmát 69 % értelmez-
te szülők és gyermekek együtte-
sének, 23 % apát és anyát, 7 %
anyát és gyermeket értett alatta,
1 % beleértette a nagyszülőket is.
A család működése szempontjából leg-
fontosabbnak az érzelmi biztonságot
tekintették, 53 % jelölte meg az egy-
másért érzett felelősséget is, és csak
30 % gondolt az anyagi biztonságra.

A gyermekek életkorához rendelt kül-
ső segítők tekintetében 7 % kivételével
helyes válaszokat adtak. 12 fő – 92 %
A család belső viszonyait ábrázo-
ló képekből a saját családjukban
az a magyar társadalomban tipiku-
san érvényesülő modell uralkodik,
amely szerint az apa dolgozni jár, s
a háztartás meg a gyermeknevelés
az anyára marad: 46 % Ezt követ-
te az az egyre jobban terjedő műkö-
désmód, amikor minden a gyermek
körül forog: 38 %. 7 % választotta
az „apa a császár”, az „apa, anya
külön-külön király” képeket pedig,
ahol a szülők együttműködés nélkül
foglalkoznak a gyermekekkel 9 %.

Legkevésbé az a modell tetszett a
résztvevőknek, ahol a szülők veszekedése 
uralkodik, megrettentve a gyermekeket, 
és ezt a félelem teli légkört minősítették a
gyermekek számára is a legveszé-
lyesebbnek. Mindkét esetben 100%
Követendő példaként (legjobban tet-
szik) 38% jelölte az apa dolgozik, anya
otthon látja el a feladatokat. Ugyan-
ennyien az „apa, anya külön-külön
király” modellt (38 %), a „gyermek a
király” felállásra 18 % voksolt, míg
az „anya cipeli a család összes ter-
hét” felállást 10%-uk választotta.
Összességében megállapítható, hogy
a családról alkotott fogalmak helyesek
és pozitívak, ám a megvalósulásuk-
hoz vezető családtípusokról eltérően
gondolkodnak a résztvevők. A foglal-
kozások alatt arra kell törekedni, hogy
megtaláljuk azokat a családi műkö-
dési modelleket, amelyek nagy való-
színűséggel erősítik a családok lelki
egészségét, és a családtagok közötti
munkamegosztáson, együttműködé-
sen és felelősségvállaláson alapulnak
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Kimeneti mérés

A kimeneti mérés következtetései az
alábbiakban foglalhatók össze: a vissza-
csatolást szolgáló munkalapot töltöttek
ki a jelen lévők. A kérdések első cso-
portja a családról szerzett ismeretekre
vonatkozott. A fogalomismeret 100%, a
családi szerkezet szerinti besorolásban
és a hibás családmodell felismerésében
egyaránt 80 %-os a jó válaszok aránya
A második a családban előforduló kr-
ízishelyzetekre fókuszált. A bántal-
mazás különféle módjainak ismerete
100%, a drogfogyasztás esetén történő
helyes magatartási forma és a megfelelő
segítő szakember kiválasztása 80-80%.
Végül azt szerettük volna tud-
ni, mit tartanak a család legfonto-
sabb összetartó erejének. A válasz-
adók 60 %-a a felelősségvállalást,
40%-a az érzelmi támogatást jelölte.
Összességében elmondható, hogy a
közös munka célt ért. Az ismeretbő-
vülés mellet egy olyan attitűd vál-
tozás is formálódik, amely a csa-
lád szerepének erősödéséhez, a
szülői felelősségvállalás kialakulásá-
hoz, illetve növekedéséhez vezethet.
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2.1.1.2. Geszt 

Bemeneti mérés

A bementi mérés az előzetes ismer-
tek meglétét és a családdal kapcsola-
tos attitűdöket igyekezett feltárni. A
kérdőív felelelet választós kérdéseket
és a család működésére vonatkozó
képeket tartalmazott. A válaszadás
aláhúzással és smiley használatával
történt.
A vélemények megoszlá-
sa a következő képet mutatja:
A család fogalmát helyesen a szülők
és gyermekek együttesének értelmez-
te minden résztvevő. A család műkö-
dése szempontjából legfontosabbnak
az egymásért érzett felelősséget te-
kintették, összesen 100%. Az érzelmi
biztonságot 87 %. jelölte meg is, és
csak 12 % gondolt az anyagi biztonságra.
A gyermekek életkorához rendelt kül-
ső segítők tekintetében valamennyi-
en helyes válaszokat adtak: 100 %.
A család belső viszonyait ábrázoló
képekből legjobban az „apa a király”
modell tetszett, 50 %. A „gyerek a ki-
rály” és az „apa, anya király” mo-
dellre egyaránt 25 % szavazott.
A csoport minden tagja, vagyis 100%
jelezte, hogy a legkevésbé az a modell
tetszik, ahol a szülők veszekedése
uralkodik, ugyanezt tartják a gyer-
mekek számára is a legrosszabbnak,
mert az ilyen családban a gyermekek
félelemben élnek.
Érdekes a válaszok megoszlása ab-
ban a tekintetben, hogy melyik csa-
ládtípus a legkedvezőbb a gyerme-
keknek. A válaszadók közül 50% a
„gyerek a király” modellre, 38% az
„apa a király” modellre szavazott.

A saját családra leginkább jellemző
kép kiválasztása mutatja a legna-
gyobb szórást. 50% az általánosnak
mondható „apa dolgozik, anya ellátja
az otthoni feladatokat” modellt jelöl-
te, érdekesség, hogy egyaránt 12,5 %
az „apa a király”, a „gyerek a király”,
„apa, anya külön-külön király”, és
„az egész családot az anya viszi a há-
tán” modellt jelölte meg. Azt még nem
tudjuk, hogy arra a családra gon-
doltak-e, amelyikben felnőttek, vagy
arra, amelyikben jelenleg is élnek.
Összegezve megállapítható, hogy kü-
lönösen arra kell törekedni a program
megvalósítása során, hogy megtalál-
juk azokat a családi működési model-
leket, amelyek nagy valószínűséggel
erősítik a családok lelki egészségét.
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Geszt

Kimeneti mérés
A kimeneti mérés kérdéseinek első
csoportja a családról szerzett isme-
retekre vonatkozott. A fogalomisme-
ret és a családfajták szerkezet sze-
rinti csoportosítása 75 %-ban, míg a
hibás családmodell felismerése 50%-
ban eredményezett jó válaszokat.
A második a családban előforduló kr-
ízishelyzetekre fókuszát. valamennyi
kérdés eredménye 75%, akár a bántal-
mazás fajtáiról, akár a drogfogyasztó
segítésének módjairól vagy a megfele-
lő szakember kiválasztásáról van szó.
Végül azt szerettük volna tudni, mit
tartanak a család legfontosabb ösz-
szetartó erejének. A válaszok egyelő
arányban oszlottak meg a felelősségvál-
lalás, az érzelmi támogatás és a szere-
tet között. Mindegyik 33 %-ot kapott.
Összességében megállapíthatjuk, hogy
a a kitűzött célokat sikerült elérnünk.
A családról, annak változásairól, a csa-
ládi nevelésről, a krízishelyzetek ke-
zeléséről nem pusztán az ismereteik
bővültek a résztvevőknek, de egyfajta
attitűdváltozás is tapasztalható az ön-
magukért, a gyermekekért, a családért
történő felelősségvállalás irányába.
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2.1.1.2. Sarkad 

Bemeneti mérés

A bementi mérés az alábbi helyzetképet 
adja: A család fogalmát 54 % értelmez-
te szülők és gyermekek együttesének.18 
-18 % szerint a családban van anya, il-
letve férjből és feleségből áll,10 % véli 
úgy, hogy a családban a nagyszülők 
döntenek.

A család működése szempontjából
legfontosabbnak az egymásért érzett
felelősséget tekintették, összesen 63
%, ugyanennyi résztvevő hangsú-
lyozta az érzelmeket, és 54 % tartja
fontosnak az anyagi biztonságot.
A gyermekek életkorához rendelt
külső segítők tekintetében helyes vá-
laszokat adott 63 %. de 36 % nem tu-
dott a gondozónő és óvónő feladatai
között különbséget tenni.

A család belső viszonyait ábrázoló
képekből legjobban tetszett az „apa a
király” modell, 36 %, a jelen lévők 7
%-a választotta az „apa, anya király” és 
a „gyermek a király” képeket  9 % jelölte 
az „anya a király” képet.

Megoszlottak a vélemények a legke-
vésbé tetsző modellek esetében is.
63% szavazott arra a modellre, ahol
a szülők veszekedése dominál, 27 %
arra, ahol az anya viszi a hátán az egész 
családot, 9% pedig a tipikus magyar 
családra: apa dolgozik, anya otthon ellát 
minden feladatot, beleértve a gyermekek 
nevelését is.

A saját családra leginkább jellemző
kép kiválasztása is elég szórt. Az „apa
a király” és az „apa dolgozik, anya
csinál minden mást” modellt egya-
ránt 36 % jelölte. 18 % olyan családot
jelölt, ahol a veszekedés uralkodik,
10 % családjában pedig a „gyer-
mek a király” képpel találkozunk.
A gyermekek számára legrosszabb-
nak a szülők veszekedését jelölték,
mert ott a gyermekek félelemben él-
nek, összesen 90 %. A válaszolók 9
% -a szerint ott a legrosszabb, ahol
az anya cipeli a hátán a terheket.
A záró kérdés azt firtatta, hogy melyik
családban érzik magukat legjobban
a gyermekek. Itt kaptuk a legsok-
félébb válaszokat. Vezet a „gyerek a
király” modell: 64 %. Azonos értékű
az „apa a király”, az „anya a király”,
„apa, anya egyaránt király” és az „apa
dolgozik, anya viseli a terheket” mo-
dell, 9 % ezekre a képekre szavazott.

Összegezve megállapítható, hogy a
program megvalósítása során nem
csak a család fogalma szorul pon-
tosításra, de arra is nagy hangsúlyt
kell fektetni, hogy a családban betöl-
tött szerepek tartalmait tisztázzuk,
és erősítsük a családok lelki egészsé-
gét a jövőkép kialakulása érdekében.

Sarkad
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Sarkad

Kimeneti mérés

A kimeneti mérésben a kérdések
első csoportja a családról szerzett is-
meretekre vonatkozott. Fogalom-
ismeret 73 %, a családi szerkezet
típusainak felismerése 64 %, a hi-
bás családmodell kiválasztása 91%.
A második a családban előfor-
duló krízishelyzetekre fókuszált.

A bántalmazás fajtáira 64% adott helyes
választ, a drogfogyasztó segítésének
módjában 45 %, míg a megfelelő szak-
ember kiválasztásában 91% döntött jól.
Végül azt szerettük volna tudni, mit
tartanak a család legfontosabb ösz-
szetartó erejének. A válaszadók ki-
csivel több mint fele 55 % a szeretet-
re, 27 % az érzelmi támogatásra, 18% 
pedig a felelősségvállalásra voksolt.

Összességében elmondhatjuk, hogy si-
került előrébb jutni a családról alkotott
kép formálásában. Bár érezhetők a roma
kultúra sajátosságai (asszonyverést nem
érzik valódi bántalmazásnak, a szeretet
fontosabb a felelősségnél), sok tekintet-
ben változott a tudásuk. Felismerték,
hogy a támogató rendszerek és embe-
rek nem vehetik el az egyén felelősségét
a családja életéért. A háztartás-gazdál-
kodási gyakorlattal kiegészülve képe-
sek lehetnek a család életét a társada-
lomba illeszkedés irányába fordítani.
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Összefoglalás

A programelem a hátrányos helyzetű fi-
atal nőket kívánta bevonni a projektbe 
azzal a céllal, hogy tudatosabb családi 
neveléssel növeljék gyermekeik felzár-
kóztatási esélyeit. Ennek szolgálatába 
állítottuk a család fogalmának pontosí-
tását, a családi összetartozást erősítő té-
nyezők megismerését, a nőiszerepek újra 
gondolását is.

Mindehhez a gyermekek egészséges fejlő-
dése szempontjából közelítettünk, hang-
súlyozva a család felelősségét a gyerme-
kek életének alakulásában. Fókuszba 
helyeztük a családi problémákat, azokat 
a kríziseket, amelyeket nem lehet megol-
datlanul hagyni. (bántalmazás, abúzus, 
droghasználat, gyermekprostitúció).

Igyekeztünk feltárni a megoldáshoz veze-
tő utakat, bemutatva a segítési lehetősé-
geket és az együttműködés fontosságát a 
segítő szervezetekkel és emberekkel.

Az alkalmazott módszerek (körbeszél-
getés, saját élményű csoportjátékok, 
interaktív előadások, drámapedagógiai 
elemek) alkalmasnak bizonyultak arra, 
hogy biztosítsák a résztvevők aktivitását 
a foglalkozásokon. Őszinte megnyilvá-
nulásaik erősítették a Mi-tudatot, cso-
porthoz tartozás érzését, és alapja lehet 
a későbbiekben a fennmaradásnak.
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