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T A R T A L O M

Kedves Olvasó!
�01�. május 1-én indult és  két éven át kínált 
programokat és szolgáltatásokat az „Élet-tér”: 
komplex szolgáltatások és közösségi kezdemé-
nyezések támogatása a pécsi családok jólétért 
(TÁMOP-5-5-1.B-11/�-�011-0���) című pro-
jektünk, melynek főpályázója a Nevelők Háza 
Egyesület, konzorciumi partnere a Magyar Mál-
tai Szeretetszolgálat Pécsi Csoportja volt. 

A projekt több mint félszáz programelemet 
tartalmazott, szolgáltatásainkkal elsősorban a 
pécsi szülőket és fiatalokat szólítottuk meg, 
de rendezvényeinken részt vettek a település 
agglomerációjában élők is. Projektünkben ki-
emelt hangsúllyal szerepelt, hogy a program-
elemeket ne kizárólag a belvárosba telepítsük, 
jutassuk el Pécs egyes szolgáltatáshiányos vá-
rosrészeibe is. A belvárosi Civil Közösségek 
Háza mellett a György-telepen működő Je-

lenlét Közösségi Ház és a gyárvárosi részen ta-
lálható Menedék Közösségi Ház alkották pro-
jektünk � fő bázisát. Elkötelezett partnereink 
közvetítése és együttműködése révén, projek-
tünk részeseivé válhattak azok a családok és 
fiatalok is, akik – mobilitási vagy erőforrási 
korlátaik miatt –, másként nem lehettek vol-
na haszonélvezői a programsorozatnak. 

A Baranyai Civil Korzó különszámában 
rövid betekintést szeretnénk nyújtani, azon 
programjainkba, melyek kapcsán úgy véljük, 
hogy jó gyakorlatként gazdagították a helyi 
szolgáltatási palettát, tovább élnek vagy ho-
zadékai a program zárását követően is jelen 
maradnak és gazdagítják a helyi közösségek 
életét.
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A Pécsett élő családok 18 %-ában az egyik 
szülő egyedül neveli gyermekét. Mind a há-
zaspárok, mind az egyedül élő szülők köré-
ben legmagasabb számban az egy gyermeket 
nevelő család a jellemző. Az összlakosságot 
tekintve a háztartások 8%-át egyszemélyes 
háztartások alkotják, a �0-60 év közötti né-
pességen belül a lakosság �8%-a él házasság-
ban, és �8%-a tartós párkapcsolatban. A jel-
zett korosztály 44%-a egyedül élő.

Az oktatási 
és a szociális 
rendszer túl-
t e r h e l t s é g e 
miatt a pre-
venciós mun-
kára a legrit-
kább esetben 
marad kapaci-
tása a szociális 
segítőknek. A 
szociális szfé-
rában problé-
mamegoldás 
folyamatát az 
egyéni esetkezelés határozza meg. Önsegítő 
illetve problémamegoldó csoportok egyálta-
lán nem, vagy kis kapacitással működnek az 
ellátás keretei között. Az oktatás területén a 
frontális oktatás dominál, mely nem ösztön-
zi együttműködésre a diákokat, a jövőről és a 
felnőtt szerepekről való közös gondolkodás 
kevéssé van jelen az iskolában.

A városban több helyszínen működnek 
játszóházak (főként a frekventált belvárosban 
és bevásárlóközpontokban) és családi nap-
közik (kapacitásuk korlátozott), amelyek a 
közintézmények mellett kínálnak alternatívát 
a gyermekfelügyeletre. Az alternatív szolgál-
tatásokat térítés ellenében vehetők igénybe. 
Ezek a térítési díjak a hátrányos helyzetű, 
vagy több gyermeket nevelő családok számá-
ra megfizethetetlenek, a meszesi városrészben 
élők számára elérhetetlenek.A helyi lakókö-

zösségek tagjai - többek közt a városi miliő-
nek is köszönhetően - egymástól elszigetelten 
élik mindennapjaikat, a generációk egyre in-
kább eltávolodnak egymástól, kiaknázatla-
nok a szomszédsági kisközösségi és civil ön-
szerveződések erőforrásai, kapacitásai.

A Nevelők Háza Egyesület, mint főpályázó 
és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesü-
let Pécsi Csoport Csilla Gondviselés Háza 

konzorciumi 
partnerség-
ben, további 
partnerekkel 
vállalt szere-
pet a pécsi 
fiatalok fe-
lelős párvá-
lasztásának 
támogatásá-
ban, a házas-
ság kötéssel 
és a gyermek-
v á l l a l á s s a l 
kapcsolatos, 

jelenleg kedvezőtlen attitűd megváltozásá-
nak elősegítésében; a kisgyermekeket neve-
lő családok illetve az gyermeküket egyedül 
nevelő szülők információhoz való hozzáju-
tásának elősegítésében; a munka és a család 
összeegyeztethetőségét nehezítő problémák 
kezelésében. A konzorciumi partnerek szol-
gáltatásaik által segítséget nyújtottak a helyi 
közösségek kialakulásához, erőforrásainak 
aktivizálásához, továbbá a közösség kohézió-
jának erősítéséhez.

A projekt időtartama: �01�. május 1. és 
�014. április �0. között.

A projekt célcsoportja:
Közvetlen célcsoport

• 15 év feletti, párválasztás előtt álló fiatalok
• A gyermeket váró párok
• Kisgyermekes családok

A PROJEKTRŐL
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• A munkaerőpiacra a gyermekvállalás 
után visszatérni kívánó nők

• A helyi kisközösségek
Célcsoportunk körébe tartoztak a Pécsett 

életvitelszerűen tartózkodó, párválasztás 
előtt álló fiatalok és kisgyermekes családok, 
továbbá azok a potenciálisan érintettek is, 
akik Pécs szuburbanizációs övezetében élnek 
és életvitelük szorosan kapcsolódik a város-
hoz. Kiemelt figyelmet fordítottunk Pécs ke-
leti szolgáltatáshiányos, szegregálódó város-
részein (Meszes, Györgytelep, Gyárváros) élő 
halmozottan hátrányos helyzetű fiatalokra és 
kisgyermekes családokra.

A helyi kisközösség aktivizálására irányu-
ló tevékenységeink a város egészét célozták, 
a projekt megvalósítása során kerültek kivá-
lasztásra a mentorálandó szomszédsági, civil 
szerveződések.

Közvetett célcsoport
• Célcsoportok jólétéért tevékenykedő és 

együttműködő partnerek
• Helyi munkáltatók
• A helyi társadalom
A közös rendezvények, tapasztalatcserék 

és műhelyek lehetőséget teremtettek a közös 
gondolkodása és a jó gyakorlatok adaptálásá-
ra. 

A projekt tevékenységeinek megvalósulási 
helyszínei:

• egyrészt a főpályázó által működtetett 
Civil Közösségek Háza (Pécs, Szent 
István tér 17., Belváros)

• másrészt a konzorciumi partner által mű-
ködtetett, a györgytelepi szegregátumban 

található Jelenlét Közösségi Ház (Pécs, 
Györgytelep 15. Keleti városrész),

• harmadrészt Az Emberség Erejével Ala-
pítvány által működtetett Menedék 
Közösségi Ház (Pécs, Álmos u. 1.).

• Az „Élet-Tér” Közösségi Önsegítő Háló-
zathoz kapcsolódó helyszínek a mento-
rált kisközösségek területén valósultak 
meg.

A PROJEKT FŐBB  
PROGRAMELEMEI:

„Élet-tér” Családi Információs Pontok a 
Civil Közösségek Házában, a Jelenlét Kö-
zösségi Házban és Menedékben

Ügyfélszolgálat és egyéni tanácsadás és kö-
zösségi mentorálás működtetése a � megvaló-
sulási helyszínen.

• Családmenedzseri szolgáltatások:
 Felvilágosítást nyújtottunk az igénybe 

vehető családi kedvezményekről, és a 
családokat támogató ellátásokról, tájé-
koztatást adtunk a kisgyermekes csalá-
dokat érintő szociális, oktatási, egész-
ségügyi jogszabályokról, információt 
adtunk a bölcsődei, óvodai, iskolai be-
íratással kapcsolatban.

• Családi tanácsadás: családi mentálhigi-
énés tanácsadás és mediáció biztosítása.

• Munkaerő-piaci tanácsadás: tanács-
adás a GYES/GYED utáni munkavál-
laláshoz és a munkaerőpiacra visszatérés-
hez, önfoglalkoztatóvá váláshoz.

• Közösségfejlesztés és önkéntesek szak-
mai koordinációja: „Élet-Tér”– Közös-
ségi Önsegítő Hálózat működtetése.

Rendszeres és tematikus klubfoglalkozások
• Baba-Mama klub és Gyermekkuckó a 

Jelenlét Közösségi Házban és a Mene-
dékben

• Menedék Ifiklub a Menedékben
• „Mindennapi praktikáink” kreatív 

klub a Civil közösségek Házában és kül-
ső helyszíneken



Ba
ra

ny
ai

2014. különszám6

• Sansz filmklub a Civil Közösségek Há-
zában

Folyamatba ágyazott, tematikus csoport-
foglalkozások:

• „Újra dolgozunk, sok minden változott!” 
– a Belvárosban és Györgytelepen

• Babaváró szüléstréning és Babusgató 
anyatréning a Civil Közösségek Házában

• „Bölcsődés leszek” – csoportfoglalkozás 
a Kicsikék Bölcsödében

• „Az elég jó szülő” – csoportfoglalkozá-
sok a Belvárosban és Györgytelepen

• „Apának lenni a 21. században” – a 
Civil Közösségek Házában

„Élet-tér” Napok a Belvárosban, Istenkú-
ton, Györgytelepen, Uránvárosban, Kert-
városban és Gyárvárosban

7 kisközösség mentorálása és közösségi 
programszervezés Pécs különböző városré-
szeiben.

„Élet-tér” Közösségi falfestés a Civil Kö-
zösségek Házában, a Jelenlét Közösségi Ház-
ban és a Menedékben

„Szülő lettem” interaktív társasjáték fej-
lesztése és adaptálása közösségi rendezvénye-
ken és csoportfolyamatokban.

„Ti hogyan csináljátok” szakmai műhelyek 

szervezése és tapasztalatmegosztás a program-
elemekhez kapcsolódóan

A projekt megvalósításában együttműkö-
dő partnereink voltak:
Pécs Megye Jogú Város Önkormányzata, Az 
Emberség Erejével Alapítvány, Baranya Me-
gyei Önkéntes Centrum, Istenkúti Közössé-
gért Egyesület, Baranya Megyei Család,  Esély-
teremtési és Önkéntes Ház, Kanga Egyesület, 
Murál Morál Csoport, �. Szektor, Alapítvány, 
, Egyensúlyban Élni Egyesület, Kicsikék Ala-
pítvány, Mosolymanó Egyesület, Üres Tér 
Egyesület, Szín-Tér Egyesület, MásKépMás 
Esélyegyenlőségi Emberközpontú Szemlélet-
tel Alapítvány, �. Szektor  Alapítvány, Kortárs 
Ellátó Egyesület, Pécsi Életmód Egyesület, So-
semArt Egyesület,  Élménylelő Egyesület
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MÉDIA A KÖZÖSSÉG  
SZOLGÁLATÁBAN

�01�. júniusában a Menedék Pécs csapata 
által indított ifjúsági klub a középiskolás kor-
osztályt szólította meg. A tematikus műhely-
munkák során párkapcsolati, kisközösségi és 
társadalmi kérdéseket, problémákat dolgo-
zunk fel a közösségi média eszközeinek hasz-
nálatával.

A PROGRAM TEMATIKÁJA
A program egy komplex foglalkozás sorozat, 
amely során a fiatalok elsajátíthatják külön-
böző médiaágazatok alapjait, alapvető tech-
nikáit és aktívan bevonódnak társadalmi, 
közösségi tevékenységekbe. A Menedék Mé-
dia Klub alapvető célja, hogy a fiatalokat kri-
tikus gondolkodásra ösztönözze, miközben 
digitális kompetenciáikat is fejleszti. Ezek az 
ismeretek a �1. században elengedhetetlenek 
és az élet sok területén megkönnyítik a bol-
dogulást. Elég csak arra gondolni, hogy a fel-
sőoktatásban is már számos szakon elvárják 
a különböző képi kreativitást és technikai 
boldogulást egy-
egy kurzus teljesí-
tésénél. A korszerű 
technikák ismerete 
egyszerű és szabad 
önkifejezési lehe-
tőséget is biztosít 
a fiatalok számá-
ra, amin keresztül 
önállóan kiélhetik 
kreativitá sukat , 
különösebb anyagi 
nehézségek nélkül.

A média prog-
ramunk nem el-
h a n y a g o l h a t ó 

célja a közösségfejlesztés, a csapatmunka és 
az együttműködési készség fejlesztése. Sze-
retnénk elérni, hogy a fiatalok szabadidős 
tevékenységként felismerjék az aktív polgá-
ri részvétel és az önkéntesség fontosságát. A 
program két éve alatt sikerült elérni, hogy a 
fiatalok a munka izgalmas, kreatív, önkifejező 
értékei miatt önként vonódjanak be és marad-
janak aktívak a média program munkálataiba. 
Fontosnak tartjuk a kezdeményezőkészség 
megerősítését, a saját, kritikus gondolatok 
kifejezésének bátorítását és az őket foglalkoz-
tató társadalmi témák bemutatását a fiatalok 
szemüvegén keresztül. 

A program két éve alatt létrejött egy ön-
működő, független, fiatalos, alternatív média, 
ami a kortárshatásra alapozva folyamatosan 
meg tudja magát újítani, új tagokat bevonni 
és fejleszteni.

Az információs társadalom korában és fel-
gyorsult napjainkban egyre fontosabbá válik 
a fiatalok számára is, hogy értesüljenek, lépést 
tartsanak az aktuális eseményekkel, és hogy 
azokat kritikusan tudják szemlélni, legyen 
azokról véleményük, melyet közérthető for-

MENEDÉK IFJÚSÁGI KLUB KÖZÉP
ISKOLÁS FIATALOKNAK
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mában, kreatív módon meg is tudnak fogal-
mazni. A fiatalok ezen igények kielégítése 
miatt egyre nagyobb érdeklődéssel fordulnak 
a közösségi médiákhoz, web kettes eszközök-
höz (blogok, közösségi oldalak, videó megosz-
tó portálok). Sajnos ezeken a portálokon sok-
szor nem ellenőrzött a tartalom és ezáltal nem 
biztosított a fiatalok kellő mértékű fejlődése. 
A projekt során megalakult és megszilárdult 
kis csapat célkitűzése az lett, hogy a közösségi 
média „ránk eső részét” tartalommal töltsük 
meg. Fiataloknak beszéljünk komoly témák-
ról, de interaktív és nem-fromális formában, 
figyelmet keltsünk fel és elgondolkoztassunk, 
meséljünk és fantáziát mozgassunk meg. 

MUNKAFOLYAMAT

Vol. 1. – Közösségi kísérlet  
egy gyermekdalra

A Menedék fiatal munkatársai tavasszal kezd-
ték meg a toborzást a klubra. A jó időre való 
tekintettel az utcai felkereső ifjúsági munka 
eszközeit hívtuk segítségül. Megalakítottuk 
a Menedék Média Kommandót. A csoport 
tagjai egyetemista és gimnazista önkéntesek 
és gyakorlatosok voltak. Kezdő projektünk 
Varró Dani verseinek közösségi célú feldol-
gozására irányult. A kiválasztott verseket 
mondatonként szétválasztottuk, kivágtuk, 
ezeket összekeverve egy kalapba helyeztük, 
majd elindultunk Pécs utcáin és fiatalokat 
kértünk meg, hogy kameránk előtt olvassa-
nak fel egy-egy mondatot a versből. A mon-

datok természetesen véletlenszerű kiválasz-
tással találtak gazdát, mindenki a kalapból 
húzhatta ki saját mondatát. Az így elkészült 
nyersanyagot munkatársaink közösen dol-
gozták fel, vágták össze és készítettek közös-
ségi videót az eseményből. Minden vállalkozó 
szellemű szereplő kapott egy flyert, amelyen 
a videó bemutatójának időpontja szerepelt. A 
kisfilm bemutató vetítése igazi közösségi ese-
mény volt, ahova sokan eljöttek a szereplők 

közül. A videó levetítése előtt munkatársaink 
beszéltek, meséltek egy kicsit az ötletről, a 
létrehozás folyamatáról és célunkról is. El-
mondtuk, hogy egy olyan ifjúsági klub létre-
hozása a célunk, melyben a közösségi média 
eszközeit felhasználva foglalkozik számára 
érdekes, izgalmas társadalmi kérdésekkel, kö-
zösségi témákkal. A felkereső folyamatnak és 
a premier eseménynek meglett az eredménye. 
Ősszel egy lelkes, nyitott, érdeklődő és elhiva-
tott középiskolásokból álló csapattal indult el 
a Menedék Média Klub tevékenysége.

Vol. 2. – Urban Legends
Csoportunk első projektje Pécs városi le-

gendáinak felkutatására fókuszált. Kutató- és 
tényfeltáró munkával kezdtük el a videó ké-
szítésére való felkészülést, mely során Pécs 
kedvenc és legnépszerűbb városi legendáit 
vettük sorra. 

További lépések:
– technikai felkészülés
– inspirálódás, hasonló jellegű munkák 

megtekintése, elemzése
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– legendák csokorba gyűjtés
– videó illusztráció megtervezése minden 

egyes legendához – story board és forga-
tási terv készítése

– fogatási folyamatok, interjúk készítése
– utómunkálat

Vol. 3. – Önkéntesség! Téged választalak!
�01�. novemberben egy különleges megbí-
zást kaptunk. A Baranya Megyei Önkéntes 
Centrum megkérte a klubunkat, hogy for-
gassunk egy kisfilmet, videót, amely az Iskolai 
Közösségi Szolgálatot népszerűsíti a középis-
kolás fiatalok között. Az Önkéntes Centrum 
�01�. december 6-án szervezett nagyméretű 
önkéntes találkozót és bemutatót az Iskolai 
Közösségi Szolgálattal kapcsolatban. Erre 
a jeles alkalomra kértek meg minket, hogy 
készítsünk egy videót a Közösségi Szolgálat 
népszerűsítésére. Csoportunk úgy döntött, 
hogy a témát az önkéntes tevékenység hasz-
nossága szempontjából közelíti meg. 

Vol. 4. – Mi is ITT vagyunk! 
Készítettünk egy videót az Egyenlő Bánás-
mód Hatóság által kiírt, Azonos tisztelet-
tel című rövidfilm pályázatra is. Koncepció 
szerint a női esélyegyenlőség „mai állását” 
mutattuk be a nézőknek. Stilizált módon a 
jelent meg a videóban, a nők sokszor szexu-
ális tárgyként való kezelése, lenézése bizonyos 

élethelyzetekben, vagy csupán helyzetük ki-
használása. A film forgatás során egy egysze-
rű, de nagyon erős jelzést használtunk a női 
kizsákmányolás bemutatására: minden a film-
ben szereplő nő fején egy papír zacskó volt, 
melyre egy mosolygós arcot festünk.

Vol. 5. – Kerülj közelebb! Vonódj be!
Klubunkat igyekszünk a TÁMOP projekt 
befejeződése után is fenntartani, tovább-
gondolni. A Norvég Civil Támogatási Alap 
akciópályázat felhívására nyújtjuk be rasz-
szizmus ellenes projektötletünket, amely a 
magyarországi középiskolások cigánysághoz 
való hozzáállását kutatja és a rasszista reakci-
ókra igyekszik sztereotípia-döntő, gyűlölet-
beszéd ellenes reakciót adni. Videó és fotó 
alapú projektünk első részében azt mérjük 
föl, hogy milyen a vélekedés a cigánysággal 
kapcsolatban a pécsi középiskolások köré-
ben, valamint arra keressük majd a válaszokat, 
hogy mik állhatnak a vélekedés hátterében 
– saját élmények, szülői ráhatás, média hatá-

sa, stb. A projekt második etapjában 
országjárást tartunk, ahol igyek-
szünk a cigánysággal kapcsolatos, 
sztereotípia-rombló tevékenysége-
ket feltérképezni. Ezeket a videó és 
fotó eszközeinek segítségével fog-
juk bemutatni. Hazatérve a projekt 
harmadik részében „road show-t” 
szervezünk, aminek keretében be-
mutatjuk „terméseinket”, azokat a 
fotókat, videókat, amelyeket az or-
szág különböző részeiben rögzítet-
tünk. A programhoz szeretnénk 
egy feldolgozó drámafoglalkozást 
is kapcsolni, ahol interaktív módon 

lehet feldolgozni a látott témát a fiatalokkal. 
„Mi is ITT vagyunk!” videónk az Egyen-
lő Bánásmód Hatóság - Azonos tisztelettel 
című rövidfilm pályázatán második helyezést 
ért el.  https://www.facebook.com/photo.
php?v=744�6157��819�8

Tasnádi Zsófia
mentor
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ELŐZMÉNYEK
Az „Élet-Tér” – Közösségi Önsegítő Hálózat 
egy alternatív, helyi támogató rendszer, amely 
a kisközösségek belső erőforrásaira, önkéntes 
munkájára és helyi autonómiájára épít, így a 
kölcsönös szolidaritás és önsegítés megerő-
sítését szolgálja. A projekt ideje alatt 7 helyi 
kisközösség létrejöttét terveztük támogatni, 
egyrészt a közösségfejlesztő és önkéntes koor-
dinátor szakmai mentorálásával, másrészt kö-
zös helyi rendezvények megvalósításával.

A mentorálást követő időszakban minden 
kisközösség – a pályázó szakmai támogatá-
sával és közreműködésével – helyi „Élet-Tér” 
családi napot szervezett, melynek pontos 
programját a helyi elképzelésekre alapozva, 
széleskörű együttműködés keretében valósí-
totta meg, biztosítva a helyben működő civil 
szervezeteknek és közösségi kezdeményezé-
seknek a bemutatkozási lehetőséget. Elvárás 
volt, hogy a már hagyományosan jól műkö-
dő folyamatokat kiegészítsék új és innovatív 
megoldások, ötletek.

ANTAL NAP Istenkúton –  
2012. június 17.

A helyi egyesület, széleskörű civil összefogás-
sal „Antal nap”-i családi napot szervezett az 
Istenkúti Közösségi Ház udvarán, ami közös 
főzéssel kezdődött. A nap folyamán a gyere-
kek kreatív kézműves foglalkozásokon és ze-
nés játszóházakon vehettek részt, a felnőttek 

pedig helytörténeti előadás keretében beszél-
gethettek a környék legendáiról, történetéről. 
A hangulatos „Forrás” közösségi piacon min-
denki túladhatott azokon a termékeken, ame-
lyekre már nem volt szüksége, és beszerez-
hette azokat, amelyekből hiányt szenvedett. 
Így gazdát cserélt egy-két üveg saját befőzésű 
befőtt és lekvár, valamint házilag készült sü-
temény cserélődött virágpalántára. A helyiek 
saját kertjükből által felkínált adománygyü-
mölcsök hamar elfogytak, a hideg bodza 
szörp helyi forrásvízzel hígítva pedig kiválóan 
hűsítette az érdeklődőket. A nyári délutánt 
élőzene és táncház zárta.

ÉLETT-TÉR NAP György-telepen –  
2012. augusztus 25.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat által mű-
ködtetett Jelenlét Közösségi Ház területén 
megrendezett program sokszínű szórakozást 
nyújtott a helyben élőknek és az odalátogató 

vendégeknek. A kora reggel induló főzőver-
sennyel párhuzamosan gyermek-és felnőtt 
programok váltogatták egymást. A kézműves 
foglalkozások és a bábszínház minden korosz-
tály részéről népszerű volt. A főzőversenyen 
elkészült ételeket a Csilla Gondviselés Há-
zában dolgozó kollégák értékelték, és az első 
három helyezett csapat ajándékcsomaggal lett 
díjazva. Az egész napos családi összejövetelt 
közös éneklés és fergeteges táncház zárta.

ÉLETTÉR NAPOK 7 PÉCSI VÁROSRÉSZBEN
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MENEDÉK NAP Gyárvároson –  
2012. október 20.

Az egész délutánt betöltő családi program 
tervezése során a szervezők igyekeztek olyan 
élményeket és foglalkozásokat felvonultatni, 
amik nem mindennaposak a környéken, és 
amelyeken az ott élő családok eddig  anyagi 
akadályok miatt nem tudtak részt venni.

A különböző kézműves, művészeti és sport-
foglalkozások mellett az érdeklődők részt ve-
hettek hangszerkészítésben, majd ezt köve-
tően közös zenélésben és éneklésben. 

Volt arcfestés, csapatversenyek és egyéni 
versenyek, vászonfestés, ahova szabadon ír-
hattak, rajzolhattak, készíthettek csipeszálla-
tokat és zoknibábokat. A merészebbek részt 
vehettek egy Ki mit tud? – on, ahol megmu-
tathatták, hogy miben jók. 

A délután megkoronázásaként pécsi, fel-
törekvő zenekarok mutatkozhattak be, ahol a 
fiatalabbak és az idősebbek is megtalálhatták 
az ízlésüknek megfelelő zenei stílust. Érkeztek 
olyan előadók is, aki gyermekverseket zenésí-
tettek meg, de voltak fiatal alternatív perfor-
mansz zenekarok, sőt blues előadó is. 

KERTVÁROSI SZÉLFORGÓ –  
2013. március 22.

Az egész napos családi program két hely-
színen lett megtartva, abból a célból, hogy a 
városrész családi házas övezete és panel város-
része közeledjen egymáshoz a közös program-
szervezés és lebonyolítás révén.

A rendezvénysorozat a családi házas öve-
zet közösségi házában kezdődött, ahová az 
óvodások és szüleik kisvonattal érkeztek, 

ahol finomságok és kreatív húsvéti játszóház 
várta őket. A kisvonat ezt követően a panel 
városrészbe vette az irányt, mely igazi szen-
záció volt, hiszen a városi sétavonat még soha 
nem járt arra. Itt az érdeklődőket kézműves 
játszóház várta, ahol például mindenki meg-
varrhatta magának a saját macikáját, cserepes 
virágokat ültethetett, tavaszi pillangókat és 
szélforgókat készíthetett.

Délután már párhuzamosan zajlottak a 
programok, egyik helyszínen bábelőadást kö-
vetően népviseletbe öltözött táncosok hívták 
táncba a gyerekeket és a felnőtteket, a másik 
helyszínen pedig egy felnőtteknek szóló szín-
házi darabot követően horvát táncházzal zá-
rult a nap.

I.KULTÚRPIKNIK a belvárosban –  
2013. június 28.

A program tervezése során, annak hangula-
tára vonatkozóan a helyiek részéről a „pik-
nik” élmény felelevenítésének igénye merült 
fel, így esett a választás a helyszínt illetően 
a a Kultúrkertre, Pécs egyik legromantiku-
sabb belvárosi belső kertjére. A programok 
szervezésénél fontos szempont volt ennek a 
hangulatnak a legmegfelelőbb biztosítása. 

A kertben kitelepülő különböző kézműves 
foglalkozások, kreatív műhelyek, művészeti 
foglalkozások a gyerekeknek és felnőtteknek 
egyaránt élvezetes elfoglaltságot biztosítot-
tak. A kert minden zugát kihasználva volt 
kincskeresés, Olvasóliget, óriás kerti játékok, 
élmény kommandó, bábszínházi előadás, ze-
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nés programok, közös éneklés és táncolás élő 
zenével.

Gasztronómiai bemutatók keretében a 
résztvevők különböző ételeket, igazi kemen-
cében sült kenyeret, házi készítésű lekvárokat 
és szörpöket kóstolhattak végig. 

A program bicajozási lehetőséget is biz-
tosított, így a belváros felfedezésének egy új 
módját ismerhették meg a vállalkozó szelle-
mű résztvevők.

ÉLET-TÉR Sport –és Egészségnap  
Uránvárosban – 2013. szeptember 28.
Az uránvárosban megvalósuló egész napos 

családi programmal kapcsolatos javaslatok 
mérlegelésénél szempont volt a sportolással 
és annak népszerűsítésével kapcsolatos prog-
ramelemek és szereplők bevonása. Ennek kö-
szönhetően a napsütéses őszi napon az amatőr 
football és a streetball mellett nagy részvétel-
lel valósult meg a � kilométeres Egészségügyi 
futás, valamint igazi csemegeként új, olcsó 
és nem utolsósorban nagyon hatékony spor-
tolási módszerrel, Street workout-tal (utcai 
edzés) is megismerkedhettek az érdeklődők, 

valamint különböző sport eszközők kipróbá-
lására is volt lehetőség (kangoo, fitball labda, 
busu).

A programot egész napos ingyenes egész-
ségügyi szűrések és különféle diagnosztikai 
és állapotvizsgálatok egészítették ki, és szak-
emberek segítségével az érdeklődők táplálko-
zási és egyéb életmód tanácsadást is igénybe 
vehettek.
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A családokat továbbá különféle kézműves 
játszóházak, színpadi produkciók, könyv-
vásár, valamit étel-ital kóstolóval színesített 
ASZPIK kézműves vásár várta.

I. HÓPIHE FESZTIVÁL ÉS  
FENYŐÜNNEP a belvárosban –  

2013. december 20.
A belvárosi családi, gyermekes rendezvény 

fókusza az ünnepekre hangolódás volt, krea-
tív időtöltéssel egybekötve. A számos kézmű-

ves foglalkozás témája az ünnepekre való ké-
szülődés, a hópihe és a fenyő motívuma volt. 
Többek között lehetett karácsonyi díszeket és 

égősort, jelvényt, óriás mesekönyvet, hógöm-
böt készíteni. A délutánt „Dúdolda” zenei 
foglalkozás és interaktív bábszínházi előadás, 
valamint az ASZPIK karácsonyi kézműves 
piac színesítette.

ÖSSZEGZÉS
A rendezvényeket minden esetben megelőzte 
egy előzetes indító találkozó, mely találko-
zón lehetőség volt ötletelni, majd részletesen 
megbeszélni a programjavaslatokat. A kap-
csolatok elmélyítésén túlmenően fontos cél 
volt az új emberek bevonása az előkészítésbe 
és a megvalósításba egyaránt. Minden eset-
ben elmondható, hogy a főszervezők a helyi 
aktív anyukákkal, kisgyermekeikkel otthon 
lévő asszonyokkal közösen készítették elő a 
programok helyszínét és fogadták a meghí-
vott fellépőket, együttműködőket, és sokat 
segítettek egész nap, aktívan részt vettek a 
program lebonyolításában, így például segí-
tettek a helyi önkéntes lakosoknak a külön-
böző műhelyek lebonyolításában, a gyerme-
kek felügyeletében, a versenyek és előadások 
levezénylésében.

A programsorozat elérte célját, hiszen min-
den alkalommal a helyi közösség aktív tagjainak 
részvételével, bevonásával egy komplex családi 
nap valósulhatott meg. Mindezt magas szak-
mai színvonalon megvalósuló újszerű, kreatív, 
sokszínű programok gazdagították. A szerve-
zőket jól eső érzéssel töltötte el az a tapasztalat, 
hogy sikerült a helyi közösséget aktivizálni és 
komoly munkafolyamatokba bevonni.

Knyihár Éva 
Közösségfejlesztő  és önkéntesek szakmai 

koordinátora
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�01� tavaszán került meghirdetésre a 
TÁMOP-5.5.1.B-11/� „ÉLET-TÉR”: 
Komplex szolgáltatások és közösségi kezde-
ményezések támogatása a pécsi családok jólé-
téért című projekt keretén belül a „Bölcsődés 
leszek” csoport. A csoport célja, hogy se-
gítséget nyújtson a bölcsődébe kerülő kis-
gyermekeknek és családjaiknak a bölcsődei 
adaptáció folyamatának megkönnyítésében. 
A kisgyermekek bölcsődébe kerülése – mind 
a gyermek számára, mind pedig a család többi 

tagjának – komoly megterhelést, nehézséget 
okoz. Fontos preventív, mentálhigiénés fel-
adat, e problémák leküzdésében való segítség-
nyújtás a közösségi erőforrások felhasználá-
sával. A szülők a csoportban elmondhatták 
a beszoktatással kapcsolatos félelmeiket, 
problémáikat, segítséget kaphattak egymás-
tól, tanulhattak, megtapasztalhatták, hogy 
problémáikkal nincsenek egyedül. Ez oldotta 
feszültségüket. 

A szintén az Élettér projekt keretében 
�01� őszén megrendezésre kerülő Ti hogyan 
csináljátok? korgyermekkorral foglalkozó 
szakmai napon az egyik Bölcsődés leszek cso-
porton résztvevő szülő mondta el tapaszta-
latait. A hölgy azzal kezdte, mennyire sokat 
jelentett számára az, hogy a csoportokon hal-
lottak alapján a nyár során már elkezdhették 

otthon, apró lépésekkel a bölcsődei napi-
rendhez szoktatást, így az ősz nyugodtabban 
indult. Nagyon jó érzés volt, hogy amikor az 
első „éles” napjukat töltötték a bölcsődében, 
egyrészt a gondozónők is, az épület is, több 
szülő és gyermek is ismerős volt számára. A 
Bölcsődés leszek csoportok alatt tudott be-
szélni kisgyermeke speciális betegségéről, így 
a gondozók is felkészülten várhatták a kis-
lányt, ő pedig megbizonyosodhatott arról, 
hogy jó kezekben lesz a gyermeke. Számára a 

legjelentősebb mégis az volt, hogy 
roma származásúként születésétől 
kezdve sok olyan helyzetben volt 
része, amikor mint „hátrányos hely-
zetű célcsoport” került bevonásba 
egy-egy projektbe. A Bölcsődés le-
szek csoportban szülői szerepében 
vett részt, egy pillanatig nem kel-
lett gondolkodnia azon, hogy meg 
merjen-e kérdezni valamit, még ha 
apróság is. Hálás a felkészítő alkal-
makért.  

Önmagában a szülők pozitív 
visszajelzése az indikátorokon túl-
mutató eredménye a projektnek. 

Kiemelendő, hogy a bölcsődei dolgozók szá-
mára is annyira hasznosnak bizonyult a cso-
port, hogy �014-ben is meghirdetésre kerül a 
szülőket és a gyermekeket és a bölcsődei létet 
összehangoló munka. 

Dr. Torma Lászlóné
csoportvezető

2014ben újra Bölcsődés leszek csoport
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Minden gyermeket nevelő pár, család életében 
az örömök és a kellemes élmények mellet elő-
fordulnak nehezebb időszakok, megjelennek 
eddig ismeretlen problémák, amelyek megol-
dásra várnak. Ilyenkor elbizonytalanodhatunk, 
tanácstalannak érezhetjük magunkat. Ennek a 
bizonytalanságnak a leküzdésére több lehetősé-
günk van: várjuk, hogy a helyzet majd magától 
megoldódik, egyedül keressük a megoldást, vagy 
segítség reményében megosztjuk problémáin-
kat, élményeinket, kérdéseinket hasonló élet-
helyzetben lévő szülőkkel vagy szakemberhez 
fordulunk segítségért.

 Az „Elég jó szülő” csoportok célja volt, hogy 
szülők számára lehetőséget kínáljunk arra, hogy 
szakemberek által vezetett csoportban oszthas-
sák meg tapasztalataikat, érzéseiket, problémái-
kat a gyermekneveléssel kapcsolatban. Túl azon, 
hogy a szülők válaszokat kapnak kérdéseikre, 
önismeretük gazdagodik és a másikat meghall-
gatva, ráfigyelve sokat tanulhatnak egymástól. 
A csoportmunka csoportonként hat tematikus 
alkalomból állt.

„ELÉG JÓ SZÜLŐ” CSOPORT  
A BELVÁROSBAN

�01� őszén került meghirdetésre első ízben 
az „Elég jó szülő” csoport, mely fókuszában a 
gyermek-szülő kapcsolat különböző aspektu-
sainak áttekintése, a szülői szerepek megélése, 
ezzel kapcsolatos bizonytalanságaink feltárása 

állt. A csoportfolyamatban főként olyan közép-
osztálybeli szülők vettek részt, akik többségének 
már volt korábbi csoportélménye és aktív szere-
pet vállaltak a saját-élmény feldolgozásában.

„ELÉG JÓ SZÜLŐ” CSOPORT ÖRÖK-
BEFOGADÓ SZÜLŐK SZÁMÁRA

�01�. szeptemberében, újonnan jövő szükség-
letre reflektálva, a �. „Elég jó szülő” csoport cél-
zottan örökbefogadó szülők részére került meg-
hirdetésre.

A csoport gyermeket nevelő és még gyer-
mekre várakozó szülőkből alakult. Találko-
zásaink alkalmával lehetőség nyílt családi 
konfliktusokról, párkapcsolati „gubancokról”, 
gyermeknevelési kérdésekről közösen beszél-
getni, azokra együttesen megoldásokat ke-
resni, különösen nagy hangsúlyt helyezve az 
örökbefogadás sajátos jelenségeire, specialitá-
sira is. Az ülések kettős csoportvezetéssel foly-
tak, egy pszichológus és egy gyermekpszicho-
lógus közreműködésével. Az első alkalommal 
több kérdést jártunk körül: Kinek mondjuk 
el és hogyan, hogy gyermekünket örökbe fo-
gadtuk? Az örökbefogadást sokszor körüllengi 
a TITOK kérdése. Mikor mondjuk el? A má-
sodik alkalommal azzal foglalkoztunk, mit 
tegyünk, ha gyermekünk fel szeretné keresni 
vér szerinti szüleit? Mi teheti biztonságosság a 
döntést? A harmadik alkalommal a gyermeki 
„hiszti” kérdését jártuk körül. Hogyan tanulja 
a gyermek az indulatkezelést? Negyedik alka-
lommal arról beszélgettünk, hogy mi történik 
akkor, ha az apa és anya mást helyez előtérbe 
a nevelésben? Miként hangolhatók össze a ne-
velési elvek, hogyan oldható fel a konfliktus? 
Az ötödik, dupla alkalommal arról cseréltünk 
gondolatokat, hogy vannak-e speciális hely-
zetek, amikor az örökbefogadott gyermek 
etnikai származása eltér az örökbefogadó szü-
lőjétől? Vajon a környezet diszkriminálja-e a 
gyermeket, mert örökbefogadott, vagy mert 
roma származású? Miképp befolyásolhatja ez 
az identitás alakulását? A dupla alkalom máso-
dik felében végigtekintettük azon, milyen utat 
jártunk be az alkalmakon. Búcsút azonban 
nem vettek egymástól a résztvevők, mert bár 
más helyszínen, de a csoport folytatja a közös 
munkát. 

Fehér Hajnalka, Varga Veronika  
csoportvezetők

„ELÉG JÓ SZÜLŐ” HÁROMSZOR
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„ELÉG JÓ SZÜLŐ” CSOPORT 
GYÖRGYTELEPEN

 A jelenlét Közösségi Házban megvalósuló 
csoport a Baba-Mama Klubból nőtte ki magát, 
mert sok szülő megkeresett minket, hogy a ba-
bákon kívül foglalkozhatnánk a nagyobb gye-
rekekkel kapcsolatban felmerülő problémákkal, 

nehézségekkel is. Ezen igénynek mentén hívtuk 
életre és szerveztük meg, ezt a 6 alkalomból álló 
foglalkozássorozatot, kettős csoportvezetéssel. 
Első lépésként próbáltuk meghatározni és rend-
szerezni a fontosabb témákat, amelyeket szeret-
nénk átbeszélni a résztvevőkkel, majd az első 
közös alkalommal ezt pontosítottuk, közösen 
kiválasztottuk azokat a legfontosabb, komoly 

nehézségeket támasztó gyermeknevelési mo-
mentumokat, amelyeket a későbbiekben mélyre-
hatóan megtárgyaltunk. Természetesen az egyes 
alkalmak központi témáján kívül minden ad 
hoc felmerülő kérdésre is próbáltunk azonnal, 
kimerítően reflektálni, illetve a csoportműködés 
lehetővé tette, hogy egymásnak adjanak taná-
csot az érintett szülők. A foglalkozások nagyon 
jó, bizalmi hangulatban teltek és a résztvevőkkel 
való évek óta tartó aktív kapcsolat lehetővé tette 
az elmélyült beszélgetéseket. Nagyon egyszerű 
módszerekkel dolgoztunk, irányított beszél-
getés, páros- és kiscsoportos munka, valamint 
a drámapedagógiából ismert fórumszínházas 
munkaformákkal. A résztvevők nagyon szeret-
ték ezeket a módszereket, mert számukra egy-
szerű, átlátható menetet adott az együtt töltött 
óráknak. Nem is állt szándékunkban bonyolul-
tabb, összetettebb módszereket alkalmazni, hi-
szen figyelembe kellett venni a résztvevők iskolai 
végzettségét (valamennyiük viszonylag alacsony 
iskolai végzettséggel rendelkezett). A résztvevők 
csapata összekovácsolódott a foglalkozássorozat 
alatt, vannak akik a mai napig összejárnak be-
szélgetni, tapasztalatot cserélni, ventilálni, noha 
erre nem volt példa előtte. A kényes, minden-
kit érintő témák feldolgozásán kívül, ezáltal a 
közösségépítésnek is részesei lehettünk ezen a 
szegregált telepen.  

Fehér Angéla, csoportvezető

BABAMAMA KLUB ÉS GYEREKKUCKÓ 
A JELENLÉT KÖZÖSSÉGI HÁZBAN
A pécsi György-telepen dolgozva régi vágyunk 
volt egy, a kismamákat, anyukákat megszólító, 
mozgósító, ismeretátadó és egyben szórakoztató 
klubfoglalkozás létrehozása, amely most ebben a 
programban sikeresen meg is valósulhatott. 

Fontosnak tartottuk, hogy azok a telepi fiatal 
anyukák, apukák is részesülhessenek egy olyan 
szolgáltatásból, amely a belvárosi, magasabb 
társadalmi státusszal rendelkező szülők estében 
a mindennapok szerves része, amelyen gyerme-
keikkel együtt részt véve tudással, élménnyel 
gazdagodhatnak. 

A Baba-Mama Klub foglalkozásain részt-
vevő szülők nagy része fiatal, 18-�5 év közötti, 

alacsony iskolai végzettséggel rendelkező, nagy 
százalékban halmozottan hátrányos helyzetű és 
szegregált lakókörnyezetben él, a létminimum 
szintjén, vagy nagyon alatta.  Komfort nélküli, 
kicsi, zsúfolt lakásokban élő szülők ők, akik egy 
vagy több gyermeket nevelnek György-telepen 
és a környező utcákban. 

A megszólított telepi lakosok meglepően nyi-
tottak voltak a kezdeményezésre, mely valószí-
nűleg az ott folyó, a Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat által hét éve indított jelenlét alapú szociális 
munkára épülő tevékenységnek az eredménye. 
A szülők – főleg anyukák, de egy – két nagyon 
lelkes, állandó résztvevő apukánk is akadt – na-
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gyon szívesen jöttek és vettek részt a havi egy 
alkalommal megrendezésre kerülő tematikus 
foglalkozásokon, amelyek minden alkalommal 
hasonlóan épültek fel, az állandóság, biztonság 
jegyében.  Az első alkalmat szórólapokon, pla-
kátokon hirdettük, személyesen végigjárva min-
den érintett családot, elbeszélgettünk velük, me-
séltünk egy kicsit a programról, valamint azok 
számára, akik ígérték részvételüket, a személyes 
találkozó után egy héttel postai úton egy névre 
szóló meghívót küldtünk. Ez utóbbi lépés na-

gyon erős motiváció volt, mert ritkán kapnak 
a családok személyes leveleket, így átérezték az 
ügyben saját maguk fontosságát, amely igen ko-
molyan pozitív irányba befolyásolta a részvételi 
arányt. Minden anyuka a névre szóló meghívójá-
val érkezett az első alkalomra, ahol nem volt még 
előre kijelölt téma, hanem az ismerkedésé a to-
vábbi tematika megvitatásáé volt a főszerep. Egy 
erre az alkalomra készített kérdőív kitöltésével 
a résztvevő szülők maguk dönthették el, hogy 
mely témákat dolgozzuk fel közösen, milyen te-
vékenységeket végezzünk közösen a közel két év 
során. Nagyon fontosnak tartottuk a módszer-
tan megválasztásánál, hogy semmiképpen se al-
kalmazzunk frontális, előadási stílust, hanem az 
adott alkalomra kijelölt témát közös, irányított 
beszélgetés és az egymástól tanulás módszeré-
vel tegyük belsővé. Néhány alkalommal külsős 
szakembereket hívtunk, hogy egy – egy adott 
tevékenységet (natúrkozmetikumok készítése, 
zenés foglalkozás az apróságoknak) ők tanítsa-
nak meg nekünk, ezeknek mindig nagy sikere 
volt az anyukák, apukák és gyerekek körében.  
Egy – egy alkalommal átlagosan 6-1� szülő és 
9-18 gyermek vett részt, amely egy viszonylag 

jól kezelhető, kis csoportos munkára fogható 
résztvevői létszám.  Valamennyi alkalommal a 
szülőknek kávéval, teával, a gyerekeknek egész-
séges rágcsálnivalóval kedveskedtünk. Nagyon 
pozitív visszajelzéseket kaptunk a résztvevőktől 
a program ideje alatt is, többen voltak, akik már 
a klubfoglalkozás kezdete előtt egy órával ott 
sétáltak gyermekükkel a helyszín előtt, nehogy 
elkéssenek. Számunkra az igazi elismerés az volt, 
hogy minden alkalommal szép számban voltak 
résztvevők, akikből az együtt töltött hónapok 
alatt igazi kis közösség formálódott, már nem 
féltek egymás előtt intimebb témákról beszélni, 
és szívesen meghallgatták egymás véleményét 
– ez bizony a foglalkozássorozat kezdetén még 
nem volt jellemző. Ahogy említettük már, vala-
mennyi alkalom felépítése hasonló volt: köszön-
tés, aktuális program ismertetése, körkérdések az 
összehangolódás jegyében, közös mondókázás, 
éneklés a gyerekeknek, majd az adott téma fel-
dolgozása, zárása és értékelés. Ez az állandóság 
biztonságot jelentett azon szülők számára, akik-
nek nem természetes tevékenység, hogy inter-
aktív csoportokban vegyenek részt, egymás előtt 
beszéljenek családi, belső szokásokról. A feldol-
gozott témákat lentebb olvashatják.

A legnagyobb sikerélmény számunkra a sok 
közös emléken, élményen, gyerekmosolyon túl 
az, hogy a program befejeződésével a klub nem 
szűnt meg, hanem tovább él és működik, hiszen 
a kialakult kisközösség ezt fontosnak tartotta és 
így a Szeretetszolgálat dolgozói módot kerestek 
és találtak a folytatás biztosítására, a telepen élő 
anyukák nagy örömére. 

Fehér Angéla
klubvezető
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Egy percre játssz el a gondolattal, hogy szülő lettél…
Anya, apa engedd meg, hogy bemutatkozzam:
Én vagyok a gyerek, akinek tekintet minden kérdésénél rá-
tok mered.
Azért jöttem, hogy még boldogabbak legyetek,
S engem egészségben, szeretetben felneveljetek.
Ti tudjátok legjobban mi a jó nekem, 
Tanítsátok meg, hogyan éljem az életem.
Remélem, ti már mindent tudtok a világról!
Meséljétek el, amit nekem is tudnom kell!
Miértjeimet fogadjátok türelemmel.
Játszatok az egyensúlyban élni egyesülettel:
Szülők letettek – íme, egy kis ízelítő
Ha megtetszik, e kis játék, tudjátok mi a teendő.

Szülő lettem 

Interaktív társasjáték az Egyensúlyban Élni Egyesület közreműködésével
Szívesen kipróbálnád milyen feladatokat kell meg-

oldani egy édesanyának, milyen szituációkkal találhatja 
szembe magát egy édesapa, vagy szülőként milyen kér-
désekre kell majd választ adnod ahogy cseperedik a gyer-
mek?  Játékunk vicces és komoly, hétköznapi és meglepő 
feladatain keresztül most kipróbálhatod velünk, mind-
azt, amit csak egy szülő élhet át! Ha sikeresen veszed a 
csecsemő-, kisgyermek- és kamaszkor akadályait akár az 
Egyensúlyban Élni Egyesület „mesteri szülő” diplomáját 
is megszerezheted! Sőt, akik úgy döntenek, hogy más pá-
rokkal is összemérik erejüket és meggyőzik őket arról, Szükhogy ők a legalkalmasabbak arra, 
hogy meglátogassa őket a gólya „a világ legjobb szülei” címet is kiérdemelhetik! 

Játék menete:
A játékot minimum egy, maximum négy pár játszhatja, persze a bátrabbak egyedül is remekel-

hetnek. Csak jó, még jobb és mesteri megoldás van, 
ezt mi garantáljuk.

A szülők húznak minden korosztály minden típu-
sú kérdéséből egyet-egyet és ha mind a 9 lépést meg-
oldják (melyhez a joker-, súgó - és szakember kártyák 
segítségét is kérhetik) egy boldog vidám fiatallal és 
egy oklevéllel lesznek gazdagabbak. A mesteri szülő 
címhez kell egy kis kitartás, a tökéletes bébiszitter ok-
levél elnyerését, azonban pár perc alatt ki lehet érde-
melni. 

„Szülő lettem” interaktív társasjáték
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Elérhető címek:
• „Tökéletes bébiszitter(ek)”: Tetszés szerinti három kártya helyes megoldása
• „Gyakorló szülő(k)”: Egy kvíz, egy szituációs és egy feladatkártya helyes megoldása bár-

mely korosztályból
• „Szülők gyöngye(i)”: Két kvíz, két szituációs és két fel-

adat kártya helyes megoldása két különböző korosztály-
ból

• „Mesteri szülő(k)”: Három- három szituációs, kvíz és 
feladatkártya helyes megoldása az összes korosztály meg-
ismerésével. 

• „Világ legjobb szülei”: � vagy 4 pár közös játéka esetén 
a mesteri szülő(k) címet elért párok legjobbja a többiek 
szavazatai alapján.

 Kvíz kártya: Egy szülőnek mindig tudnia kell a megfelelő választ, vagy azt kihez forduljon. 
Egy kérdés és csak egy jó válasz, a döntés a szülők kezében van. A joker kártyáddal új kér-
dést kérhetsz, ha bizonytalan lennél megfelelő válaszban.

 Szituációs kártya: Ahány ember, annyi szokás – tartja a mondás. Vajon a gyermeknevelés 
is ilyen? Te hogyan oldanád meg az adott szituációt? Játszd el és ha elakadnál használd a 
súgót!

 Feladat kártya: A szülő szakácsként készíti az ételt, énekesként dúdolja az altatót és rek-
lámhősként tünteti el a foltokat… szerepek és feladatok – te milyen megoldást javasolnál? 
Mielőtt kimondod a végleges választ konzultálhatsz egy szakemberrel, vagy éppen a vetély-
társaiddal.
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