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1.

Bevezetõ

Az Európai Bizottság 2002-2006 között Közösségi Cselekvési Terv a Társadalmi Kirekesztõdés
megállítására címmel átfogó nemzetközi programot indított el, hogy elõsegítse a tagállamok
közötti együttmûködést és információcserét a társadalmi kirekesztõdés elleni harcban. A projekt
fõ célja, hogy a családpolitikai intézkedéseket és programokat a családok szemszögébõl
értékelje és ezzel elõsegítse, hogy a kormányzati és nem-kormányzati szervek hatékonyabban
munkálkodhassanak a szegénység generációk közötti átörökítésének megszûntetésén és a
családok szegénységbõl való kivezetésén.
Kutatásunk ezen program keretein belül jött létre. A projekt vezetõ partnere a Home Start
International (H-SI) nemzetközi szervezet; mellette görög, angol, ír és magyar közremûködõi
vannak a kutatásnak. A magyar résztvevõ az Otthon Segítünk Alapítvány, a H-SI magyar tagszervezete. Az Alapítvány a Nagycsaládosok Országos Egyesületének bázisán jött létre, így
nagy tapasztalatokkal rendelkezik a családokkal, kutatókkal és a kormányzattal való
együttmûködés területén.
A

szegénység

és

társadalmi

kirekesztõdés

elleni

küzdelemmel

kapcsolatos

Uniós

együttmûködés keretében készített tagállami cselekvési terveknek csupán némelyike tekinti a
családon belüli szolidaritás megõrzését a kirekesztõdés elleni küzdelem fontos elemének. A
tagállamok kirekesztõdés elleni intézkedései pedig sokszor a leginkább rászorulókat nem érik el.
Ezért a projekt célkitûzése bemutatni, hogy a valóságban az érintettek hogyan élik meg a
társadalmi kirekesztõdést, továbbá rávilágítani a családok szemszögébõl a családpolitikai
intézkedések hatékonyságára.
“Minden volt államszocialista országban igaz: a szegénység által érintett csoportok
között els• helyen a gyermekek találhatóak, s minél fiatalabb a gyermek, annál er•sebb a
szegénység kockázata. A szegénység gyakoribb és gyorsabban terjed a gyermekek, mint
általában a feln•ttek, illetve az id•sek körében. Természetesen nem független mindez a
családok helyzetét•l, hiszen a sokgyermekes családokban az egy f•re jutó jövedelem általában
alacsony, a kisgyermekek szülei pedig általában pályakezd•, alacsony jövedelmû fiatalok.
A stabil ellátórendszer hiánya a gyermekes családok autonómiájának csökkenéséhez
vezet, növeli a gyermeket nevel•k és a gyermekek kiszolgáltatottságát. A kedvez•tlen
munkaer•piaci folyamatok mellett az ellátások elértéktelenedése, az indexálás hiánya, egyes
országokban az ellátások folyósításának bizonytalansága, a jogok érvényesítésének problémái,
a segélytípusú ellátások jelent•ségének növekedése, a családtámogatásokon keresztüli kontroll-
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funkciók er•södése, az ellátások adminisztrációjában bekövetkezett decentralizálás, a
szubszidiaritás térnyerése jelent•sen korlátozza a gyermekes családok szociális biztonságának
garanciáit. Értékváltást is tükröz• tendenciára utal, hogy az ellátások folyamatosan veszítenek
normatív jellegükb•l. Így nem remélhet•, hogy a gazdasági és munkaer•piaci helyzet esetleges
stabilizálódása után jelent•sen er•södnének a szociális jogosultságok.
A 90-es évek során bekövetkezett változások arra utalnak, hogy az elmúlt évszázad
során fokozatosan kiterjed• állami szerepvállalás folyamatosan csökken, így a gyermekek jóléte
ismét egyre inkább a szül•k munkaer•piaci helyzetének és a család demográfiai jellemz•inek
(családszerkezet és gyerekszám) függvényévé válik, s a jóléti ellátások szerepe csökken. Ez a
tendencia fokozottan érinti a munkaer•piacról részben vagy teljesen kiszoruló, a szociális
transzferekt•l er•sen függ• családokat. A szociális, egészségügyi és oktatási szolgáltatások
esetében is ezeket a csoportokat érintik leghátrányosabban a piacosítási tendenciák, az
ingyenes szolgáltatások körének szûkülése. A rendszerváltás óta kirajzolódó szociálpolitikai
megoldások f• veszélye az, hogy egyre kiszolgáltatottabb helyzetbe hozzák az érdemesség és
érdemtelenség fokozatos megjelenítésével a népesség leszakadó részét és a minderr•l mit sem
tehet• gyermekeket is.” (Darvas – Tausz, 2001.)

A Nemzeti Cselekvési Terv a Társadalmi Összefogásért 2004-2006 szintén felhívja a figyelmet
a kisgyermeket nevelõk, illetve a nagycsaládosok veszélyeztetett helyzetére: „A háztartásban
élõ gyermekek számának szegénységben játszott szerepe régóta jelentõs. A három és több
eltartott gyermeket nevelõk szegénységi kockázata mintegy háromszorosa, az egyszülõs
családoké kétszerese az országos átlagnak. A 16 év alatti gyermekek körében a szegények
9

aránya az országos átlagot jóval meghaladja (2002-ben 16% - Laekeni mutató) , a
legmagasabb szegénységi kockázat a 0-2 éves gyermekek körében tapasztalható.” (NCST
2004:12)

A projekt gyakorlati céljai a következõk:
•

ösztönözni a kormányzati és regionális szerveket, hogy a társadalmi kirekesztõdés elleni
nemzeti cselekvési terveikben nagyobb figyelmet szenteljenek a kisgyermekes családok
problémáinak;

•

létrehozni egy, a családpolitikai intézkedések és programok kidolgozását és értékelését
segítõ módszertani keret-rendszert;

•

elõsegíteni az országok és szektorok közti együttmûködést és információ-cserét.
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A projekt során használt eszközök: interjúk készítése családokkal; nemzeti szakértõi panelek
felállítása helyi, regionális és központi kormányzati szakértõk, tudományos kutatók, civil
szervezetek és családok részvételével; módszertani útmutató kidolgozása; videofelvételek;
disszeminációs anyagok elõállítása. Elkészült egy olyan jelentés, amely a családok
szemszögébõl értékeli a jelenlegi családpolitikai intézkedéseket, összehasonlítja az egyes
országok jó gyakorlatait, ajánlásokat tesz a következõ Nemzeti Cselekvési Tervekhez, valamint
a szakmapolitikai gyakorlatokhoz.
Az egyes partner-országok mindegyikében megrendezésre került egy-egy nemzetközi
szeminárium, melyek a következõ témákra koncentrálnak: nagycsaládok (Magyarország),
bevándorló családok (Görögország), fogyatékkal élõk a családban (Egyesült Királyság),
egyszülõs családok (Írország).
A Magyar Országjelentés a kutatás hazai eredményeit: az esettanulmányokban szereplõ
családok személyes tapasztalatait és a fókusz-csoportos beszélgetések résztvevõinek javaslatait
foglalja össze.

2. Módszertan
2004 novemberében tíz családról készült esettanulmány (Függelék 1), ebbõl heten voltak
nagycsaládosok. A családok kiválasztásának általános szempontja volt, hogy mindegyikük az
Otthon Segítünk Szolgálat múltbéli vagy jelenlegi kliense legyen, illetve hogy a társadalmi
kirekesztõdés általunk meghatározott dimenziói közül a lehetõ legtöbbrõl saját tapasztalattal
rendelkezzen. A projekt résztvevõi megállapodtak abban, hogy a társadalmi kirekesztõdés
fogalmának a London School of Economics (LSE) által kidolgozott modelljét és definícióit
alkalmazzák. A kutatásban résztvevõ családok kiválasztásához az Otthon Segítünk Szolgálat
helyi szervezõinek segítségét kértük. Ez nehezebbnek bizonyult, mint elõször gondoltuk, mivel
Magyarországon csupán 3 éve mûködik a szolgálat, így viszonylag kislétszámú minta állt
rendelkezésünkre, valamint a szolgálathoz segítségért forduló családok problémái is egészen
másfélék voltak, mint amire számítottunk.
A munka tényleges megkezdése elõtt egy családdal próbainterjút készítettünk. Mivel arról is
elõzetesen megállapodtunk, hogy a beszélgetéseket a családok otthonában folytatjuk,
szükséges volt kipróbálni az interjúhelyzetet, ellenõrizni a kérdõív hosszát, a kérdezés menetét
és fõként a kérdések pontosságát, célzottságát.
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A hibák kiküszöbölése és a hiányzó kérdések megfogalmazása után a projekt többi
résztvevõjével egyeztetve kialakítottuk a végsõ mélyinterjú vázlatát (Függelék 2). A tíz
kiválasztott család otthonában mélyinterjúkat készítettünk, kérdéseinket tematikus egységekbe
rendezve. Az interjúk idõtartama átlagosan 90 perc volt.
Az Otthon Segítünk Szolgálatnak jelenleg 27 helyi szervezete van Magyarországon. A legtöbb
közülük eddig kevés családdal foglalkozott, így a kiválasztás szempontjait módosítanunk kellett a
szerint, hogy mely településen mûküdik nagyobb kliensszámmal és több önkéntessel a szolgálat.
A helyi szervezõk segítségével így jutottunk el azokhoz a családokhoz, amelyek egyéni
jellegzetességeikben mutattak a társadalmi kirekesztés veszélyére vagy létére utaló jeleket.
Végül öt különbözõ településen készítettük el az interjúkat.
•

Budapest XI. Kerületében két interjút készítettünk.

•

Székesfehérváron öt családot kérdeztünk meg.

•

Esztergomban, Veresegyházán és Erdõkertesen egy-egy családnál jártunk.

A szervezõk által javasolt családok kivétel nélkül örömmel áltak rendelkezésünkre és õszintén
válaszoltak kérdéseinkre. Az interjúkat a kérdezettek engedélyével magnóra vettük.

A

családokról további háttér információ a Függelékben.
A nemzetközi kutatásban Magyarország kiemelten a nagycsaládosokkal foglalkozott. Az
esettanulmányokban szereplõ tíz család közül heten voltak nagycsaládosok: egy hat-, egy öt- és
öt háromgyerekes szülõvel beszélgettünk.

A mélyinterjúk elkészítése után véglegesítettük a fókuszcsoportos beszélgetések interjú-vázlatát
(Függelék 3). A két fókuszcsoportos találkozóra 2005 áprilisában, a budapesti Otthon Segítünk
irodában került sor. A két csoportban nyolc-nyolc, öt éven aluli gyermeket nevelõ szülõ vett
részt. A résztvevõktõl csupán néhány szocio-demográfiai adatot kérdeztünk (Függelék 4),
egyébiránt megõrizték névtelenségüket. A beszélgetés mindkét csoporttal nagyjából 90 percig
tartott, amelyekrõl audiofelvétel készült. A tizenhat résztvevõ közül csupán három szülõnek volt
korábbi kapcsolata az Otthon Segítünk Szolgálattal és nyolcan voltak nagycsaládosok. A
résztvevõk különbözõ budapesti kerületekbõl érkeztek.
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3. Amit a családoktól tanultunk
Kutatásunk legfõbb célja az volt, hogy megvizsgáljuk: a család, mint egység hogyan illeszkedik a
modern társadalomba, s a mûködését veszélyeztetõ problémákra a szociális ellátórendszer
milyen megoldásokat kínál. Az EU tagországok mindegyike felismerte annak fontosságát, hogy a
kirekesztõdés elkerülhetetlen és növekvõ tendenciáit megállítsa s ennek érdekében igyekszik
egyre nagyobb figyelmet fordítani a peremhelyzetbe kerülõ családokra és gyermekekre.
„A

szegénység

nem

egyszerûen

az

alapvet•

szükségletek

kielégítéséhez

elengedhetetlenül szükséges források hiánya. Szegénység az is, ha emberek-embercsoportok
nem érik el a társadalomban elfogadottnak ítélt életszínvonalat, életmin•séget, ezért kizáratnak
megszokott, hétköznapi tevékenységekb•l, megfosztatnak a teljes társadalmi részvétel
lehet•ségét•l. A szegénység nem csupán jövedelemhiány. Jogfosztottság, hatalomnélküliség,
kitaszítottság, az emberi méltóság elvesztése.” (Tausz – Czike 1996) A gyermekek a
szegénység e tágabb értelmében is speciális helyzetben vannak, nincs idejük “jobb id•kre”
várni. A gyermekkori nélkülözés és depriváció következményei egész életpályájukat
meghatározhatják. A gyermekszegénység egész társadalomra ható negatív externáliái a
pszichológiai-, pedagógiai- és szociológiai szakirodalomból jól ismertek. A rossz egészségi
állapot, a gyenge iskolai teljesítmény, a tanulási-, magatartási- és beilleszkedési zavarok, az
iskolai lemorzsolódás a kés•bbi társadalmi beilleszkedés szempontjából kedvez•tlen el•jelek.
Természetesen a családtámogatások (családi pótlék, szülési és gyermeknevelési
ellátások, adókedvezmények) önmagukban nem elégséges eszközei az egyenl•tlenségek
csökkentésének. Bár a jövedelemtranszferek fontos szerepet tölthetnek be az életszínvonal
alakulásában, de a meghatározó a piaci jövedelem. A munkajövedelmek csökkenése, illetve
hiánya esetén azonban a családtámogatásoknak meghatározó feladatuk lehet az abszolút
szegénység kialakulásának, illetve az egyenl•tlenségek növekedésének megel•zésében. Ezzel
magyarázható az UNICEF ajánlása, amely szerint az átmenet veszteségeinek mérsékléséhez a
jövedelmek csökkenésének id•szakában az átlagjövedelmekhez viszonyítottan magasabb
arányú szociális transzferek, így családtámogatások szükségesek. A családi pótlék, mint
tradicionálisan

legmeghatározóbb

családtámogatási

eszköz

esetében

az

ajánlás

az

átlagjövedelem 20%-át jelöli meg, szemben a stabil gazdasági helyzetben megfelel•nek ítélt
10%-os szinttel.” (Darvas –Tausz, 2001)
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3.1. Rövid bevezetés a családokkal készült mélyinterjúkhoz
Kutatásunkban azt a folyamatot igyekeztünk megvilágítani, melynek során a társadalmból
valamely okból kirekesztõdött családoknak egy civil szervezet nyújt segítséget abban, hogy
életüket a korábban megszokott módon folytathassák. Mivel interjúalanyainkat közös
megegyezéssel az Otthon Segítünk Szolgálat használói közül választottuk ki, általuk egy olyan
csoportról kaptunk képet, amely legalább egy segítõ szervezettel többé-kevésbé folyamatosan
kapcsolatban állt.
Ismerve az Otthon Segítünk Szolgálat segítõi gyakorlatát, a családokról már egy fontos
információ a rendelkezésünkre állt mégpedig az, hogy felismerték rászorultságukat és ennek
megoldásában segítséget kértek egy civil szervezettõl. Mivel a civil szervezetek Magyarországon
nem tekinthetnek vissza nagy múltra, a mai társadalom tagjainak nincsen elegendõ tapasztalata
és ismerete arról, hogyan is történik a velük való együttmûködés. E családokról tehát
elmondhatjuk, hogy úttörõ feladatra vállalkoztak, amikor az Otthon Segítünk Szolgálattól kértek
segítséget, s nem pedig a helyi önkormányzati szociális szervezetektõl.

A család-interjúk legfontosabb, általános megállapításai a következõk voltak:
•

Minden család örömmel fogadta a segítõt a saját otthonában, hiszen a közlekedés, a
segítség felderítése egy vagy több öt éven aluli kisgyerekkel igen nehéz , még akkor is
ha nagy szükség van rá. Köztudott, hogy a magyarországi szociális és egészségügyi
ellátórendszerben a Védõnõi Szolgálat az egyetlen, amely - legalábbis részben - a
családok otthonában nyújt ellátást, de ez is inkább az újszülöttek egészségi állapotának
ellenõrzésére, figyelemmel kísérésére korlátozódik, s kapcsolata a családdal többnyire itt
véget ér.

•

A családok mindegyikében a társadalmi kirekesztés legnyilvánvalóbban a családi, baráti
és közösségi kapcsolatok hiányában mutatkozott meg. Minden más dimenzió, mint pl. az
alacsony jövedelem, lakhatási problémák, foglalkoztatási nehézségek illetve a közösségi
szolgáltatásokból való kiszorulás az eseteink többségében kevésbé volt tipikusnak
mondható. Mindenkinél akadtak átmeneti nehézségek, mint pl. testi vagy lelki betegség,
kereset kimaradás, gyerekneveléssel kapcsolatos problémák, de ezek egyike sem volt
annyira nyomasztó, mint a rokoni vagy baráti támogatás, megerõsítés és a segítség
hiánya. Ez az eredmény megerõsítette azt a feltételezésünket, mely szerint a társas
kapcsolatok elégtelensége a leggyakrabban felmerülõ kockázati tényezõje a társadalmi
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kirekesztésnek. Sok család és sok anya számolt be magárahagyottságról és
elszigeteltségrõl, ami részben a hagyományos támogató rendszerek (nagycsalád,
kisközösség) eltünésének, fellazulásának tudható be.
•

A kérdezett családok egyike sem kért folyamatos segítséget más szervezetektõl. Az
okok különbözöek voltak: a) a családok vagy nem voltak tudatában a programoknak és
szolgáltatásoknak, b) vagy már kapcsolatba kerültek velük és nem voltak megelégedve a
szolgáltatás minöségével, c) nem bíztak semmilyen hivatalos szervezetben, mert
kiszolgáltatva érezték magukat.

•

A családok mindegyikében a gyerekeket a szülõk együtt nevelték. A tíz családból hét
helyen az anyák otthon tartózkodtak, valamely, kiskorú gyermek nevelésével kapcsolatos
járandóság jogcímén. Egy anya nem részesült jövedelemben sem saját, sem gyermeke
jogán. Egy anya volt betegállományban és egy pedig már az interjú idején hat hónapja
munkaviszonyban állt. A négy éven felüli gyermekek minden családban nappali
ellátásban vettek részt. Az apák mindegyike hivatalos munkaviszonyban állt.

•

A tízbõl nyolc esetben a szülõk közös döntése volt, hogy az Otthon Segítünk Szolgálat
segítségét kérjék. Az apák nagy része hosszított munkaidõben vagy dupla mûszakban
dolgozott és mindannyian örömmel vették tudomásul, hogy távollétükben valaki
alkalmanként segít feleségüknek. Volt akik elmesélték, hogy kezdetben félve engedtek
be idegent a lakásukba, az életükbe. A házhoz jövõ segítség ugyanakkor fontosabb volt,
mint a félelmek.

•

Az átmeneti problémákkal küzdõ családok esetében (nehéz terhesség, költözködés,
bevásárlás) csupán gyors és praktikus segítségre volt szükség.

•

Másik jellegzetes csoport az önbizalomhiányos, befelé forduló anyák csoportja. Nekik
több idõre volt szükségük ahhoz, hogy elfogadják a segítséget. Külsõ kapcsolatra volt
szükségük, valakire, aki megerõsíti õket anyaszerepükben. Ezek az anyák általában
nagyon fiatal nõk voltak, szülõk, barátok és rokonok nélkül. Miután elfogadták az
önkéntes által nyujtott segítséget õszinték és nyitottabbak lettek. Az önkéntesek jelenléte
elsõ lépés volt ahhoz, hogy a jövõben ezek az anyák az otthonukon kívül könnyebben
létesítsenek kapcsolatokat.

•

Az anyák harmadik csoportja tulajdonképpen csak beszélgetõtársra vágyott. A
segítõjüktõl mindig mást akartak, folyamatosan elégedetlenek voltak maguk körül
mindennel és mindenkivel. Ennek ellenére a helyzetük megoldására õk maguk alig tettek
valamit.
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•

A családok mindegyike tudatában volt az õt megilletõ szociális juttatásoknak, mint pl.
családi pótlék, családi adókedvezmény, ill. lakásépítési támogatás. Három család épített
ill. vásárolt szocpol segítségével.

3.2. A társadalmi kirekesztõdés dimenziói
A társadalmi kirekesztõdés kifejezéssel, egy olyan összetett társadalmi jelenséget írunk le,
amely a legtöbb modern társadalomban jelen van. A kirekesztõdés szempontjából a családok
általában nagyobb veszélynek vannak kitéve, mint az egyén. A kisgyermekes családok közöttük
is a legsérülékenyebbek. A gyermekvállalás és a gyermeknevelés a szülõvé válás örömei mellett
ugyanakkor rengeteg terhet is ró a családokra. A társas kapcsolatok megtartása és a
társadsalmi, gazdasági, kulturális és a szociális életben való részvétel egyaránt korlátokba
ütközik. A családokkal készített interjúkban a társadalmi kirekesztõdést olyan hétköznapi
szükségletek mentén vizsgáltuk, mint a fogyasztási szokások, anyagi és kulturális források,
munkavállalás, társas kapcsolatok és a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés. Értékelésünk is
ezeket a dimenziókat követi.
Fogyasztási szokások
“A szomszédaim csodabogárnak tartanak, pedig csak kevesebb pénzbõl élünk mint õk.
Ezért nincs autónk, ezért van konyhakertünk és fatüzeléses kályhánk..”
“A számlák befizetése után, csak az ennivalóra és a nagyon alapkiadásokra marad
pénzünk. Amúgy is mindent a százforintos boltban veszünk.”
“Elõször a telefonelõfizetést mondtuk le, utána a TV csatornákat. Máshogy nem ment
volna.”
“Tavaly meglátogatott a húgom és hozott két mozijegyet. Sõt, itt maradt a gyerekekre
vigyázni. Hát így jutottam el a férjemmel öt év után elõször moziba”
“Néhány éve még el -eljuttottunk színházba, ma már könyvekre sem telik. Azért keserít
ez el, mert a gyerekeimnek mit adjak így tovább?”
“A gyerekek mindig a nagyszülõknél nyaralnak. Tábort befizetni kettejüknek képtelenség
lenne.”
A fogyasztási szokásokat tekintve minden család hátrányos helyzetûnek érezte magát. Bár a
családok jövedelme többnyire fedezte a mindennapos szükségleteiket, az anyagi lehetõségeik
ezen felül korlátozottak voltak. Az apák mindegyike hivatalos alkalmazásban állt és havibérért
vitt haza. Minden esetben a munkáltató folyósította

a családi járulékaikat és fizette be az

adójukat. Sem vállalkozó, sem szabadfoglalkozású nem volt közöttük. Egy családfõ a munkáltató
csõdje miatt hónapok óta nem kapott fizetést. (Õk bérelt lakásban laktak három gyerekkel,
amelynek bérét így nem tudták fizetni. Az élelmiszereket és közüzemi számlákat az anya
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gyermekek után járó jövedelmébõl fedezték, de mivel átmeneti segélyre nem jogosultak - az
ilyen esetekre a rendszer rugalmatlansága nem tud megoldást nyújtani - önhibájukon kívül
súlyosan eladósodtak.
A szülõk közül senki sem tudott alkalmanként elmenni egy-egy estére vagy napra. Az a három
család, aki anyagilag megoldhatta volna, hogy esetenként eljárjon otthonról, nem tudta
megoldani a gyerekfelügyeletet. Egy házaspár járt el rendszeresen otthonról egy egyházi
közösségbe, de színházba õk sem voltak már hét éve. Az anyák gyakrabban vettek részt a
gyerekekkel iskolai rendezvényeken, de hogy az egész család közösen csináljon programot az
igen ritkán fordult elõ.
A nyaralások hasonlóan kivitelezhetetlenek. Öt család rendszeresen vidéken tölti szabadságát,
nagyszülõknél vagy rokonoknál. Két család a NOE segítségével jutott el nyaralni: az egyikük
rendszeresen jár egynapos kirándulásokra, a másik egy alkalommal kapott tõlük támogatást.
Egy család vett részt vállalati üdülésben, egy másik család az örökségének egy részét költötte
Tisza-menti nyaralásra. Egy család még sohasem volt nyaralni. Külföldön a szülõk közül még
egy sem töltötte a szabadságát.
A pénzhez a családok nagyon különbözõképpen viszonyultak, ami alapvetõen az anyákon múlt,
hiszen többnyire õk osztották be a család bevételeit. Két anyuka a takarékoskodásba a
gyerekeket is bevonta: a nagyobbak segítettek az állatok etetésében, a gyümölcsök
eltevésében, a kisebbekkel közösen készítettek társasjátékokat, bábokat. Négy családban a
mamák nem voltak képesek a spórolásra: rengeteget költöttek édességre, játékokra, bár tudták
hogy ez drága és fölösleges kiadás, de a gyerekek kívánságait jobbnak látták teljesíteni. Egy
családban voltak elég idõsek a gyerekek ahhoz, hogy megkeressék saját költõpénzüket. A hat
testvér közül a három nagyobb adott zsebpénzt a kisebbeknek, szüleiknek erre már nem futotta.
Két család mindenféle ésszerûség nélkül költekezett, amikor pénzhez jutottak gondolkozás
nélkül költötték el fölösleges és drága dolgokra.
A családok mindegyike -egy kivételével- használt ruhát és cipõt vásárolt gyermekeinek,
alkalmanként pedig a családsegítõ szolgálattól kaptak gyerekruhát és játékokat. Egyetlen
anyuka érez folyamatos lelkifurdalást amiatt, hogy a gyerekeit használt cipõben járatja, a
többieknél ez már megszokott dolog.
Források (anyagi és kulturális)
“A mamám meghalt néhány éve, a papám új házasságban él és kisgyerekei vannak. Õ
nem tud minket támogatni…”
“Az anyukám messze lakik tõlünk, a férjem szülei pedig nem kiváncsiak ránk. ”
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“Nem nagyon látogatom a szüleimet, ha esetleg mégis, mást nem kapok tölük csak
megjegyzéseket.”
“Az anyám elhagyott minket, amikor megszülettem. Én a nagymamámmal maradtam, a
nõvéremet a nagynénémék nevelték fel. Õk elég gazdagok, és egyetemet is végzett,
most jogász. Megkerestem néhány éve, de nem akart velem találkozni.. Úgyhogy
senkim sincs, csak a 94 éves nagymamám, de õ is messze lakik.”
“Az apukám abban a faluban lakik, ahol építkezünk. Amikor tényleg nagy volt a baj, azt
mondta nehogy bemenjek az önkormányzathoz segélyért mert õt fogják megszólni a
faluban. De õ persze nem segített.”
Megdöbbentõ volt, hogy a tíz fiatal család közül kilencen nem kaptak sem anyagi, sem egyéb,
praktikus segítséget a szüleiktõl. Egyetlen család volt az, aki házát a nagyszülõktõl örökölte és
alkalmanként anyagi segítséget is kapott. (Õk voltak a mintában a legidõsebbek, 25 éve
házasok, úgyhogy az õ esetükben akár már beszélhetünk más generációról.) Bár nem állíthatjuk,
hogy ez általános gyakorlat, de az általunk megkérdezett családok körében egyértelmûnek tûnt,
hogy az idõsebb generációk egyre kevésbé tudták támogatni a fiatalokat, s a hagyományos
támogató rendszerekhez (nagycsalád, szomszédság) sem fordulhattak.
Meggyõzõdésünk, hogy a – mind anyagi, mind érzelmi szempontból– támogató családi háttér
hiánya tette ezeket a családokat az Otthon Segítünk Szolgálat klienseivé. Nyolcan hagyták el
szülõhelyüket, hogy munkát és könnyebb életet találjanak az ország fejlettebb városaiban.
Rokonságot és ingatlant hátrahagyva kezdtek új életet. Négy családnak egyáltalán nem volt
saját ingatlana, õk önkormányzati lakásban éltek. Hatan laktak saját tulajdonú házban: egyikük
örökölte, hárman építkeztek kölcsönbõl illetve a lakásépítési támogatás segítségével, kettõ
család pedig olyan házban lakott, amelyek az apák korábbi házasságból származó
vagyontárgyak.
Hat családnak nincs autója, de az apák mindegyike a kocsivásárlást tervezte a következõ nagy
családi befektetésnek.
Csupán három családnak volt megtakarított pénze – õk ezt az alapvetõ létbiztonság elemének
tartották. Hét családnak kell havonta banki részleteket törlesztenie.
A kulturális tõkét tekintve a szülõk meggyõzõdése és morális felfogása fontosabb tényezõnek
bizonyult, mint az iskolai végzettségük. Azok a szülõk, akik - akár alacsony végzettséggel erkölcsileg biztos alapokon álltak, jó irányba tudták befolyásolni gyermekeik jövõjét. (Persze õk is
érezték a képzettség hiányát, s tudatában voltak annak, hogy a magasabb iskolai végzettség
nemcsak a munkerõpiacon kínál több lehetõséget, de növeli az egyén önértékelését is.)
Mintánkban, bár elõfordultak nagy kulturális különbségek, a családok tekintetében ami igaznak
bizonyult: azok, akiknek az elvárásai közelebb álltak saját lehetõségeikhez, nagyobb eséllyel
valósították meg terveiket.
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Munkavállalás
“Otthon a falunkban tudtunk volna egy házat venni. De ott nem volt munkalehetõség.
Most bár a férjemnek jó munkahelye van, hétközben soha se látjuk, csak hétvégén.”
“A betegségem óta nem tudok két óránál többet dolgozni, mert mindenem elkezd
remegni.”
“Bármit csinálnék, még egy pedikür-tanfolyamot is elvégeztem , de nem tudom kire
hagyni a kisbabámat.”
“Takarító voltam, reggel 3-kor kezdtem és 7-re már befejeztem a munkát utána mentem
iskolába. De mivel feketén dolgoztam most csak gyest kapok.”
Az apák mindegyike hivatalos alkalmazásban állt és havonta kapott fizetést. A munkáltató
folyosította

családi

járulékaikat

és

fizette

be

az

adójukat.

Sem

vállalkozó,

sem

szabadfoglalkozású nem volt közöttük.
Hat anya volt Gyed-re jogosult, õk mindannyian munkában álltak mielõtt gyereket szültek. Egy
anyának nem volt korábban bejelentett munkahelye, így õ csak Gyes-t kapott. Egy anya a
gyermeke kétéves kora után visszament régi munkahelyére. Ketten huzamosabb ideje kerestek
munkát, de mivel komoly betegségen estek át, munkába állásuk majdhogynem reménytelen.
A megkérdezett családok egyikét sem veszélyeztette a munkanélkülivé válás, bevételeik
nagyobb részét az apák munkajövedelme tette ki, viszont az anyasági ellátások (Gyed, Gyes) a
család kiadásainak

fontos részeit képezték. E bevételek nélkül a családok még nehezebb

anyagi helyzetben lennének. Márpedig ezen bevételek elvesztése a legtöbb családban
hamarosan esedékessé válik, hiszen az anyák nagy része nem tud majd a korábbi
munkahelyére visszamenni, a teljes munkaidõs munkavállalást pedig eleve esélytelennek tartja.
Társas kapcsolatok
“A legnagyobb bajom, hogy nincs segítségem. Négyen voltunk testvérek és az anyukám
már nem akar gyereket látni maga körül. Unokákat sem.”
“Nagyon messze lakunk a város központjától, gyerekekkel nem is tudok elmenni odáig,
az út annyira rossz , hogy lehetetlen rajta babakocsival közlekedni, de ha mégis sikerül,
nem tudom felrakni a buszra. Most legalább van valaki akivel beszélgethetek. “
“A férjem sokat dolgozik és nagyon késõn ér haza. Senkim sincs csak a gyerekeim, de
néha jól esne valakivel beszélgetni. A férjem olyan féltékeny, hogy nem enged el
egyedül otthonról.”
Mindegyik családban, akik az Otthon Segítünk Szolgálat segítségét kérték, a legnagyobb
probléma a barátok, rokonok vagy összetartó szomszédság hiánya volt. Mivel a férjek többnyire
hosszított munkaidõben dolgoztak vagy akár napokig távol voltak, a fizikai és lelki gondok
egyaránt az anyákra nehezedtek. Ugyanakkor minél kisebbek a gyerekek, annál nehezebb a
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társas kapcsolatokat fenntartani. A kisbabák szigorú napirendje és az anyák korlátozott
lehetõségei az esetleges régi barátságokat is próbára teszik. A szolgálat megkeresésének okai
természetesen igen különbözõek voltak. Volt olyan anyuka, aki hatodik gyermeke születésekor
fordult hozzájuk, míg mások akár csak egy gyerek nevelése során kerültek nehéz helyzetbe.
Egyeseknek az okozott gondot, hogy játszótérre, játszócsoportba eljussanak (vagy mert távol
van, vagy mert nem szívesen mozdultak ki egyedül) míg mások számára a kapcsolatteremtés, a
kommunikáció volt megoldandó feladat. Késõbb, amint a gyerekek óvodába, iskolába kerülnek
és új társakra találnak, könnyebb a barátkozás mamáknak is. Az anyák közül négyen számoltak
be arról, hogy mennyire kinyílt számukra a világ, amikor legnagyobb gyerekük iskolába kezdett
járni.
Néhány beszélgetés után az az érzésünk támadt, hogy a családtörténetekbõl egy új jelenség
bontakozik ki. Ahogy társadalmunk is egyre inkább az egyént, az indivídumot helyezi elõtérbe és
favorizálja, úgy veszít a család a jelentõségébõl – s már családon, rokonságon belül is alig
hajlandó valaki a másikért áldozatot hozni, saját kényelmét feladni. Sok fiatalnak oldaná meg
lakhatási és hétköznapi gondját, ha a közelben élõ nagyszülõkkel összeköltöznének, de ezt még
gondolatban sem tartják kivitelezhetõnek. Ugyanakkor gyakran az is megfigyelhetõ, hogy a
szülõk, nagyszülõk sem éreznek felelõsséget gyermekeik, unokáik iránt.
Közszolgáltatásokhoz való hozzáférés
“Azt se tudom mit csinálnak a Családsegítõben…”
“Soha nem megyek oda (a Családsegítõ Szolgálathoz) segélyért. Ha száz forinttal
túllépem a minimumot, már nem segítenek.”
“Annyira megalázó nekem együtt sorbaállni a cigányokkal. Fõleg, hogy õk mindíg
kapnak segélyt, én meg nem.”
“Mindíg jóban voltam a körzetivel is meg a szociális munkásokkal. Megpróbáltak
mindent, mégse tudták a nyugdíjamat elintézni.”
“Néha olyan bonyolult papírokat kell kitölteni, hogy a végén feladom.”

Az interjúk során sokféle vélemény hangzott el a szociális és gyermekjóléti szolgálatokkal
kapcsolatban, s kihasználtságuk, ismertségük is igen differenciált képet mutatott.
Egy anya egyáltalán nem tudott arról, hogy a lakóhelyén létezik családsegítõ szolgálat. Mindkét
gyermeke három év alatti, így nappali ellátásban sem vettek részt. Mielõtt az Otthon Segítünk
Szolgálattal felvette a kapcsolatot, csak a védõnõ látogatta meg alkalmanként. Jelenleg egy
önkéntes látogatja, hetente két alkalommal két órán át. Rajta keresztül információkat szerzett,
illetve kapcsolatba is lépett a lakóhelye szerinti szociális és gyermekjóléti szolgálatokkal.
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Három anya hallomásból ismerte a környékükön mûködõ szociális szolgálatokat, de mivel
rosszat hallottak róluk, soha nem keresték fel õket. Mindhárman hasonlóan bizalmatlanok voltak
az önkormányzati intézményekkel szemben és jobban örültek annak a megoldásnak, hogy az
Otthon Segítünk önkéntese otthonukban kereste fel õket. Egyaránt jellemzõ volt rájuk az
alacsony önértékelés és az otthonuk falain kívüli kommunikációképtelenség. A védõnõkkel volt a
legintenzívebb a kapcsolatuk, lévén õ az egyetlen beszélgetõtársuk hosszú idõn át. Az Otthon
Segítünk önkénteseinek látogatása nagy változást hozott az életükbe – el kezdtek hinni
önmagukban.
Az

anyák

közül

öten

voltak

rendszeres

látogatói

a

különbözõ

szolgálatoknak

és

rendezvényeiknek. A szolgáltatásokkal kapcsolatban megfogalmazták ugyan kritikájukat, mégis
kihasználták az intézmények nyújtotta lehetõségeket: a gyerekjátszóházban, nyári programokon
és ruhacseréken folyamatosan részt vettek gyerekeikkel együtt. Az egyikük elmondta, hogy
kezdetben rosszul érezte magát amiért csak ingyenes programokra tudja vinni a gyerekeit, de
késõbb rájött, hogy nem rászorulóként, hanem használóként kell önmagára tekinteni. Ezek az
anyák az Otthon Segítünk Szolgálattól inkább gyakorlati segítséget kértek, mint pl. bevásárlás,
költözködés lebonyolítása, nehéz terhesség nyugodtabb kihordása. A kapott segítséggel
elégedettek voltak és örömmel fogadták. Közülük ketten már tervezik is hogy amint lehetõségük
lesz rá, vállalnak önkéntes feladokat.
3.3. Veszélyeztetõ és támogató tényezõk
A rendeletalkotók és a segítõ szakemberek számára a veszélyeztetõ és támogató tényezõk
alapos és széleskörû figyelembevétele mindenképpen fontos feladat. A veszélyeztetõ tényezõk
pontos ismerete hatékonyabb segítségnyújtásra ad lehetõséget, s emellett nagy szerepe van a
szociális szolgáltatások és civil szervezetek közötti felelõsségteljes feladatmegosztásban is. A
támogató tényezõk feltérképezése és mozgósítása pedig elkerülhetetlen ahhoz, hogy a családok
megtalálják saját eszközeiket és lehetõségeiket, s így problémáikat önerõbõl oldják meg.

15

A mi esetünkben a leggyakoribb veszélyeztetõ tényezõk a következõk voltak:
•

Az egyén szempontjából

Rossz egészségi állapot (fõ probléma két családban)

Az anya gyakori idegösszeomlása rótt terhet az egyik családra és a rokonokra, bár amikor nagy
szükség volt rá, idõben be tudták vonni a rendelkezésre álló támogató tényezõket, mint pl.
nagyszülõk, testvérek. Végül a szülõk elkeseredettsége mellett a nyitottságuknak volt
köszönhetõ, hogy segítséget tudtak kérni és elfogadni egy civil szervezettõl.
Egy másik esetben az anya az évek során elhanyagolt egészségi állapota miatt súlyosan
megrokkant. Tovább nehezítette helyzetét, hogy nyolc ember - öt felnõtt és három gyermek –
ellátása hárult rá. A veszélyeztetõ és támogató tényezõk esetükben szinte ugyanazok voltak:
ebben a nagy és kiterjedt családban mindíg lehetett valakihez fordulni. A családban ugyanakkor
nem voltak elvárásaik, sem terveik a jövõre nézve, egyik napról a másikra éltek. Ez a ”túlélési
technika” biztosította számukra, hogy családi életük bizonyos szinten megmaradjon.

Mentális veszélyeztetõ tényezõk

Korábban említettük, hogy három anyának igen hasonló veszélyeztetõ tényezõk okozták a
problémáit, mint pl.: önbizalomhiány, önértékelési zavarok, kommunikációs stratégiák hiánya.
Jellemzõen igen alacsony volt az iskolai végzettségük is. Õk igazából csak a családjukban
érezték magukat fontosnak, ez volt a támogató rendszerük: életük egyetlen és központi feladata
a gyereknevelés és a háztartás vezetése.

Nagy család, mint veszélyeztetõ tényezõ

A három vagy több gyermeket nevelõ családok a társadalmi kirekesztõdés szempontjából eleve
nagyobb kockázatnak vannak kitéve, s ha életükbõl még az anyagi biztonság és a szükség
esetén mozgósítható rokoni, baráti segítség is hiányzik, elkerülhetetlen, hogy külsõ segítségre
szoruljanak. Kutatásunkban többnyire rövid távú és praktikus megoldásokra volt szükségük. Az
Otthon Segítünk Szolgálat személyreszabott segítségnyújtása nélkül bizonyos, hogy problémáik
tovább halmozódtak volna. Õk támogató tényezõkként a családi értékeket és mintákat tudták
felmutatni.
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•

A társas környezet szempontjából

A megfelelõ és hatékony szociális szolgáltatások hiánya

A szociális háló sok esetben nem kínál megoldást az egyén problémáira A családtámogatási
rendszer ellátásai sokszor nem jutnak el a rászorulókhoz ill. nem rugalmasak eléggé ahhoz hogy
bizonyos helyzetekben a megfelelõ megoldást nyújtsák. Az ellátások megítélésénél pl. a
rendszer nem veszi figyelembe a hiteltörlesztéseket és más rendszeres kényszerkiadásokat. A
lakástámogatási rendszer sem kellõképpen veszi figyelembe a rászorultságot.
A különbözõ civil szervezetek, önsegítõ csoportok és közösségi porgramok az önkormányzatok
segítségével sok esetben tudnának hatékony és differenciált segítséget nyújtani.
•

Az épített környezet szempontjából

A tömegközlekedés nehezsége

Két család esetében a tömegközlekedés lehetetlensége volt a legproblematikusabb tényezõ.
Nemcsak a menetrend befolyásolhatatlansága, hanem a gyerekekkel vagy babakocsival való
utazás megalázó helyzetei is nehezítik az életüket. Az egyik család olyan környéken él, ami
korábban a város körüli gyümölcsösöknek adott otthont, mára viszont kedvelt családiházas
övezetté vált. A települési önkormányzat a helyi tömegközlekedést egy vállalkozó által
mûködtetett kisbuszjárattal oldotta meg. A történetben szereplõ háromgyerekes anyának
többször javasolták az utasok és a vezetõ is, hogy inkább gyalogoljanak, mert babakocsival nem
férnek fel a buszra.
A másik család szintén egy kisváros külterületén lakik. Az õ környékükön annyira rosszak az
utak, hogy a babakocsit vagy a portól vagy a sártól nem lehet tolni és ha eljutnak a
buszmegállóig és még járathoz is tudtak igazodni, a buszra fellszállás nekik is problémát jelent.

3.4. Megbírkózási stratégiák, alternatívák
A személyiség, a kulturális tõke és a probléma mibenléte együtt határozza meg azt a
megbírkózási stratégiát, amit valaki nehéz helyzetekben alkalmazni tud. Léteznek aktÍv,
együttmüködést követelõ helyzetek vagy passzív, befogadó stratégiák. A lehetséges
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megoldások végigondolása, bizonyos tevékenységek elvégzése vagy a feszültségek kibeszélése
egyaránt nagy segítség, és közelebb vihet a probléma megoldásához.
Az anyáknak mindig nagy könnyebbséget okozott, ha valakivel meg tudták osztani gondjaikat:
“Minden héten lejártam a védõnõhõz a tanácsadásra. Csak úgy beszélgettünk. Vittem a
gyerekekrõl képeket és megkérdeztem mindenrõl, ami eszembe jutott. Már elköltöztünk
abból a kerületbõl, de még mindig visszajárok hozzá. Õ volt az egyetlen, akivel beszélni
tudtam.”
“Mivel a férjem hétköznapokon vidéken dolgozott, a legnagyobb lányom volt a társam.
Nem tudom hogy ez jó vagy rossz volt neki, de szükségem volt valakire, akivel
megoszthattam a gondolataimat. Kicsit hamarabb nõtt fel mint a korosztálya, de ez nem
hiszem hogy rosszat tett neki.”
“Tudom, hogy bármikor felhívhatom a körzeti orvost, a védõnõt, vagy a szociális
munkást, mindíg nagyon segítõkészek és ha lehet eljönnek meglátogatni.”
Sokszor az segített, ha pénzt tudott spórolni a család:
“Annyira szegények voltunk, hogy vettem egy pár tyúkot, hogy legalább tojást ne kelljen
venni. És volt veteményesünk is. A fiúk szívesen segítettek és mindíg volt kéznél annyi
zöldségünk, hogy télire is el tudtunk rakni. Kályhánk is van és a központi fûtést nem
kapcsoljuk be csak a leghidegebb hónapokban. Ha látom hogy valakinek fölösleges
tûzifája áll a kertben, mindíg elkérem. Még örülnek is neki.”
“A férjem minden javítást elvégez a ház körül, még a mosógépet is megcsinálta,
úgyhogy csak alkatrészt kellett vásárolnunk.. Õ szereli az autót, a villanyt, egyedül a
gázhoz nem engedem nyúlni.”
“A gyerekeknek sohasem veszek új ruhát, cipõt vagy játékokat. Néhány környékbeli
anyukával félévente szervezünk ruhacserét. A családsegítõ szolgálatnak használhatjuk
a helységeit. Ez persze nem csak arról szól hogy pénzt takarítsunk meg, hanem közben
baráti közösséggé is váltunk.”
“Mivel a férjem már hat hónapja nem kapott fizetést, feléltük az összes tartalékunkat. A
nagyobb gyerekeimnek persze folyamatosan szükségük van új játékokra és új ötletekre.
Azt találtam ki, hogy rendszeresen eljárunk a játszóházba – ott maradni nem tudunk,
mert túl drága, de a társasjátékokat ki tudjuk kölcsönözni pár napra. Elég jól rajzolok,
úgyhogy otthon lemásoljuk a játékokat és elkészítjük a saját változatunkat.”
“A férjem rakta le a padlóburkolatot. Egy nap alatt megcsinálta, szép ugye?”
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Az alkalmi munkavállalás is bevett gyakorlat a nehéz idõszakokban:
“A férjem néha elvállal számítógép javítást, sõt összeszerelést is. Már hirdetéseket is
ragasztott ki az utcán, bár arra még senki sem jelentkezett.”
“Ha van rá lehetõségem, csinálok itthon mûszaki terveket. Elég jó pénzt fizetnek érte,
nekünk meg minden fillérre szükségünk van.”
“A szüleimnek van egy takarító vállalkozása. Néha besegítek a vasalásnál, bár négy
óránál többet nem bírok még fizikailag. De még ez is több a semminél.”
“Szeretek kötni. Nemrég eladtam egy nagy takarót, ráadásul szépen fizettek érte.”

Ha valaki tisztában van azzal, mire van szüksége, miben szorul segítségre, már könnyebb
szembenézni a problémával. A megfelelõ szakember, segítõ pedig hamarabb tud megoldást
találni a nehéz helyzetekre:
“Rájöttem, hogy egyszerûen csak arra van szükségem, hogy valaki lekösse néha a
gyerekeimet. És persze úgy éreztem, rossz anya vagyok. Mostanra már megtanultunk
sok olyan közös játékot, amiket mindenki szeret és én sem érzem rosszul magam, ha
velük vagyok.”
“Egyszerûen fizikailag nem tudtam megoldani a bevásárlást, három gyerekkel több
kilométert gyalogolni képtelen voltam. Most hogy kaptam segítséget, az egész életünk
kiegyensúlyozottabb lett, nem nyomaszt ez a teher.”
“Szükségünk volt valakire, aki néha meglátogat. A feleségem annyira rossz állapotban
volt, hogy kellett valaki, aki lelkileg átsegíti ezen az idõszakon.”
Van akinek a szociális szolgálatokkal való folyamatos kapcsolattartás ad erõt és kínál
alternatívát:
“Rendszeresen bejárok a Családsegítõbe, a tanácsadásra, sõt még a Caritas-hoz is.
Valamit mindíg kapok valakitõl.”
“A családsegítõ szervez játszódélutánt, oda mindíg elmegyünk. A mamák itt cserélik ki
a híreket, információkat, úgyhogy ez mindenkinek hasznos idõtöltés.”
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3.5. A kirekesztõdés folyamata és az onnan kivezetõ út
Amikor valaki nehéz élethelyzetbe kerül, a segítségkérés elengedhetetlen feltétele, hogy
tisztában legyen a megoldandó problémával, és tudja hol keresse a számára legmegfelelõbb
segítséget illetve szolgáltatást. Amennyiben az egyén támogató háttérel, biztos munkahellyel és
kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezik, van kihez fordulnia segítségért és hamarabb képes
maga mögött hagyni a problémás idõszakot.
A támogató rendszerek hiányában viszont a rászorulónak rengeteg idejébe és energiájába kerül,
hogy rátaláljon a számára legmegfelelõbb segítségre. Eseteink közt is sokan voltak, akik régóta
érezték: segítõre van szükségük, de hónapok sõt néha évek teltek el, míg eljutottak a tényleges
kérésig.
“Nagyon sokáig egyedül próbáltam mindent megoldani, de amikor a kicsi megszületett
és egész nap csak szoptattam, akkor elegem lett. Már korábban szólt az Otthon
Segítünk egyik önkéntese, hogy nyugodtan jelentkezzem náluk, amit végül is, hosszú
rágódás után megtettem. Nagyon nagyon hálás vagyok nekik.”
“Két gyerekkel még valahogy csak be tudtam vásárolni, hátamon a hátizsák a fiúk meg
mellettem sétáltak. De amikor a pici megszületett, hirtelen a hátizsák meg a fiúk mellett
még lett egy babakocsi is. Több mint egy órát jöttünk hazáig a földúton. Egy jó darabig
így csináltam, de egyszer csak eljött az a pont,a hol azt éreztem összeroppanok. Három
gyerek mellett pedig ez túl nagy luxus lett volna, úgyhogy felhívtam a Szolgálatot, és
szinte már másnap volt segítségem.”
“Már hónapok óta õrizgettem a szórólapjukat de csak akkor hívtam fel õket, amkor ebbe
a szolgálati lakásba költöztünk. Itt senkit sem ismerek, a szomszédok meg annyira
ellenségesek, mégcsak nem is köszönnek, én meg egész nap a négy fal között egyedül
vagyok a legkisebbel.”
Az életben akadnak olyan hirtelen helyzetek, amelyek megoldása nem tûr halasztást,
ugyanakkor erre egyedül képtelenek vagyunk. Nagy szerencse, ha ilyenkor van kihez fordulni,
hiszen egy tájékozott, higgadt segítõvel könnyebben talál rá az egyén a legsikeresebb
kimenetre. Ehhez elengedhetetlen fontosságú, hogy a szociális szolgálatok használói tudatában
legyenek a segítõ szervezetek létének és ismerjék az általuk vállalt feladatokat. A hatékony és
széleskörû ellátáshoz szükséges továbbá, hogy a helyi társadalmi kezdeményezések a szociális
szolgálatok és a civil szervezetek folyamatosan együttmûködjenek és naprakész információkkal
segítsék egymás munkáját.
“Az orvosom egyik nap azt mondta, ha azt szeretném,hogy ez a gyerek rendben legyen
a terhességem utolsó három hónapjában feküdnöm kell. De már holnaptól.”
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“Az Önkormányzat egyszercsak felhívott, hogy a pályázaton megnyertük az egyik egy
szociális bérlakást és jövõ héten költözzünk be. Elõször az örömtõl sírtam, aztán meg
attól, hogy a férjem nélkül három gyerekkel hogy fogom ezt végigcsinálni. Aztán
eszembe jutott, hogy valaki említette ezt az Otthon Segítünk Szolgálatot és felhívtam
õket, csak hogy megkérdezzem mit tudnak segíteni. Kaptam egy olyan önkéntes
anyukát akinek öt gyereke van, és egy mikrobusszal jár a család, és ezzel a busszal
ketten átköltöztünk egy pár nap alatt.”
“A terhességek alatt kihullottak az elsõ fogaim, és azt ugyan tudtam, hogy a szülés után
még három hónapig ingyenes a fogorvos, de a gyerekeket egyszerûen nem tudtam kire
hagyni. Most ezért nincs fogam.”
Azokban az esetekben, ahol hosszútávú, életvitelt és hozzáállást alapvetõen megváltoztató
beavatkozásra volt szükség, ahol a szülõket, az anyákat saját szerepük megerõsítésében kellett
segíteni, életvezetési technikákra tanítani az eredmény kevésbé volt gyors és látványos. Ilyenkor
az is hosszabb ideig tartott, míg az anya elfogadta a segítõ jelenlétét. Fontos megemlíteni, hogy
ezek azok az anyák, családok akik leginkább rászorulnak a civil szervezetek segítségére, hiszen
hosszabb idõre és sokkal személyesebb, mélyebb kapcsolatra van szükségük, mint amit egy
túlterhelt, kötött munkaidõben dolgozó szociális szolgálat nyújtani tud. A segítõk felelõssége
ezekben az esetekben igen nagy és a feléjük megfogalmazódott elvárások is egészen más
jellegûek, mint például egy családsegítõben dolgozó szakember esetében. Az anyák sok
esetben szinte tanítóként, mentorként tekintenek rájuk. Ezeknek a segítõ folyamatoknak,
beavatkozásoknak csak lassan és hossszabb távon mutatkozik meg az eredménye, viszont a
család életében, az anya önértékelésében gyakran mélyreható, alapvetõ változásokat indítanak
el.
Amikor egy helyzet egyértelmû megoldást igényel a segítség sokszor gyorsabb és látványosabb.
A családok már szinte az önkéntes elsõ vagy második látogatása után könnyebbnek érzik a
helyzetüket, és egyértelmûen elkülönítik a segítség érkezése “elõtti” és “utáni” idõszakot. Ezek
az anyák rendkívüli hálával és elismeréssel beszélnek a segítõikrõl, egyenrangú partnerként
kezelik õket. Az Otthon Segítünk Szolgálattal kapcsolatban állt anyák közül többen tervezik,
hogy a jövõben önkéntesként segítenek majd más rászorulókon Õk már felismerték, hogy a
segítség elfogadása az egyik kezdõ lépése annak a folyamatnak, amely kivezet a kirekesztõdés
állapotából.
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3.6. Beavatkozás és módjai
Mivel e kutatásban csupán az Otthon Segítünk Szolgálat használóit kérdeztük tapasztalataikról,
így csak az általuk nyújtott szolgáltatást tudtuk összehasonlítani a helyi szociális szolgálatok
nyújtotta ellátásokkal. Az 1993-as Szociális Törvény kötelezõen elõírja a településeken
mûködtetendõ szociális szolgáltatások számát és típusát, de minõségüket és hatásosságukat
nem tudja biztosítani. Sok család ismeri vagy használja ezeket a szolgáltatásokat, de azt is
sokan tudják és érzik, hogy az egyén problémáira sokszor nem tudnak kellõképpen rugalmas
válaszokat adni.
A civil szervezetekben dolgozó önkénteseknek összehasonlíthatatlan elõnye, hogy rugalmas
idõbeosztásban kínálnak többféle megoldást, mindenféle ellenszolgáltatás nélkül. Az Otthon
Segítünk kliensei ezeket a jellegzetességeket mind nagyra étékelték, hiszen sokkal
személyesebb kapcsolatot biztosított mind a segítõ mind a segített számára.
Civil szervezetek nem oly régóta mûködnek ismét Magyarországon, így a társadalomnak nincs
még gyakorlata abban, hogy ismerje és használja szolgáltatásaikat. Azok a családok tehát akik
az Otthon Segítünk szolgálathoz fordultak, mondhatni úttörõ munkát végeztek, akárcsak az õket
segítõ önkéntesek. A megkérdezett családok fele ugyanakkor beszámolt arról, hogy nem
teljesen ismeretlenül kereste fel a szolgálatot, hanem már voltak korábbi információi az Otthon
Segítünk munkájáról:
“Látogattak a szomszédomban egy anyukát és amikor megszülettek az ikreim, õ adta
ide a telefonszámukat.”
“Az egyik önkéntesükkel egy házban laktunk, egyszer meglátogatott és akkor mondta,
hogy hívjam fel a szolgálatot.”
“A védõnõ javavasolta, hogy hívjam fel õket, mert olyankor is tudnak segíteni, amikor
más szervezet nem tud.”
A helyi önkormányzatok által mûködetett szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos vélemények
nagyon megoszlottak, s ezeket fõként az ott dolgozó szakemberek hozzáállása, érdektelensége
vagy éppen elhivatottsága határozta meg.
“Azt se tudom, hogy mit csinálnak a családsegítõben.”
“Nem érdemes odamenni és segélyt kérni, úgysem adnak semmit. Úgy ülnek rajta
mintha a saját pénzük lenne.”
“A fiamat az iskolából pszichológiai vizsgálatra küldték a családsegítõbe. Azt mondták,
hogy hamarosan felhívnak. Amikor fél év múlva jelentkeztek és behívtak, a pszichológus
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azt mondta, hogy a fiam hiperaktív. Biztos, hogy nem megyünk többet oda, egyáltalán
nem törõdnek senkivel.”
“Amikor odamegyek mindig vannak új programjaik és ha segíteni nem is tudnak,
rengeteg információt és szórólapot adnak más szolgáltatásokról.”
“Néhány helyi mamával ruhacserét szervezünk minden második hónapban, ilyenkor a
családsegítõ helységeit használhatjuk.”
“A családsegítõben ingyen játszóházat és nyári tábort is szerveznek a gyerekeknek. Mi
csak ezt tudjuk megengedni magunknak, viszont arra jó alkalom, hogy más anyukákkal
találkozzam.”
A családok mindegyike egyetértett abban, hogy amit az Otthon Segítünk tud nyújtani, az
mindenképpen más. A legtöbb családnak alapvetõ fontosságú volt, hogy a saját otthonukban
kaptak segítséget. A magyar egészségügyi és szociális rendszerben a Védõnõi Szolgálat az
egyetlen, amely a családokat az otthonukban látogatja – de sokszor õk is csak a születés utáni
néhány hétben jelentkeznek. Az Otthon Segítünk önkénteseinek látogatása minden esetben a
család otthonában történik, és különbözõ helyzetekben illetve idõpontokban tudnak a rászorulók
rendelkezésére állni.
“Miután felhívtam õket, már másnap jöttek.. Én elmondtam mit szeretnék, õk elmondták
mit tudnak nyújtani. “
“Az elsõ idõben nem engedtem le a gyerekemet az önkéntesemmel a játszótérre, mert
attól féltem, hogy elrabolja. Most már olyan, mintha a nagymamája lenne.”
“Soha nem ad tanácsokat, mindig csak elmondja, hogy õ mit tenne egy hasonló
helyzetben.
Rengeteg közös játékot tanultunk a segítõtõl. Mostanában esténként és hétvégén is
sokat játszunk együtt a gyerekkel.”
“Egy éven keresztül eljött minden szombaton és a fiúkat sétálni, korcsolyázni vagy
horgászni vitte. Végre lett nagyapjuk, úgy is hívtuk: a Papa.”
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4. A Nagycsaládosok – Magyarország kiemelt kutatási területe
Mivel elfogadott tény, hogy a családon belül felnövõ gyermekek számának arányban nõ a
társadalmi kirekesztõdés kockázata, az Otthon Segítünk projekt során Magyarország kiemelt
kutatási területként foglalkozott a nagycsaládokkal. A tíz megkérdezett családból heten voltak
nagycsaládosok. Öt esetben családonként három gyereket neveltek és egy-egy családnak volt öt
illetve hat gyereke. A társadalmi kirekesztõdést vizsgálva külön kérdéseket állítottunk össze a
nagycsaládosoknak, ahol a külvilág hozzáállásáról, a család támogatásokról és az erkölcsi
megítélésrõl egyaránt megkérdeztük õket.
A kutatásban szereplõ családok a gyermekek után járó juttatások közül csak a családi
adókedvezményt és a nagycsaládosoknak univerzális jogként járó étkezési hozzájárulást vették
igénybe. Három család élt a szocpol nyújtotta kedvezményekkel.

A nagycsaládosokra

vonatkozó egyéb szolgáltatások és juttatások közül mást senki sem tudott említeni. Ugyancsak
nem tudtak igénybe venni egyéb gyermekvédelmi támogatásokat, mivel mindegyik család
bevételeit tekintve a rászorultsági küszöb felett keresett, de öt anya számolt be arról, hogy
néhány alkalommal kénytelenek voltak igénybe venni az önkormányzatttól igényelhetõ átmeneti
segélyek valamelyikét. Volt aki annyira megalázónak tartotta ezt az igénylési folyamatot, hogy a
jövõben nem szándékozik segélyért folyamodni, míg mások szerint ha a gyerekeik éhesek nem
érdekli õket, hog kitõl kell segítséget kérniük. Hat anya számolt be arról, hogy az elmúlt évek
során nem vásárolt új ruhát vagy cipõt a gyerekeinek, kizárólag használt vagy adományozott
ruhát viseletek.
Négy család tudott a NOE – Nagycsaládosok Országos Szervezete – létezésérõl, de csak ketten
álltak velük folyamatos kapcsolatban. Látszólag a NOE tevékenysége is a helyi szervezõk és
önkéntesek aktivitásától, elhivatottságától függ, mivel bizonyos településeken, kerületekben mind
a programokat, mind a segítõ akciókat tekintve rendkívül tevékeny civil szervezetként vannak
jelen, míg más helyeken, - ahogyan az egyik anyuka fogalmazta meg -“a tagdíjat sem érdemes
fizetni, mert nem történik semmi. ” A hét családból csupán egy olyat találtunk, aki a NOE mellett
egy másik civil szervezettel is több éves kapcsolatban állt.
Fontos megjegyezni, hogy az interjúkban megkérdezett szülõk legtöbbje elmondta, szívesen
tartana fenn állandó kapcsolatot civil szervezettel, a jövõben akár mint önkéntes segítõ is.
Feltételezésünk, hogy az Otthon Segítünk Szolgálattal létrejött korábbi kapcsolatuk és ennek
pozitív lenyomata mindenképpen befolyásolta ezt az idõközben kialakult, mások megsegítését
célzó igényt, hiszen korábban õk sem fedeztek fel magukban altruisztikus vonásokat.
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A nagycsaládosok közül senki sem számolt be a közvetlen környezetükben tapasztalt negatív
élményekrõl, bár közömbösséget és a segítõkészség hiányát többen is észlelték, fõként a
közlekedésben és hivatalos helyeken. A Családsegítõ Szolgálatoknál, a Szociális Osztályokon
nem érezték, hogy kimondottan a sok gyerek miatt bármilyen megkülönböztetett –akár negatív,
akár pozitív- bánásmódban részesülnének, inkább az ügyintézõk személyisége, hangulata
befolyásolta a helyzeteket.
“Nem segítenek igazán, akkor sem ha egy gyerekkel megyek.”
“Ha megszólna valaki a gyerekeim miatt, irtó nagy balhét csinálnék.”
“Tudják, hogy hat gyerekem van, és mondták is már, hogy menjek nyugodtan,
valamilyen jogcímen mindig tudnak pénzt adni. Csak azért nem megyek, mert nem
szeretek kérni.”
A három vagy több gyerek vállalását természetesen mindenkinél más és más motiválta –
sokaknál egyszerûen csak érzelmi okai voltak - abban viszont minden nagycsaládos szülõ
egyetértett, hogy a gyerekei a folyamatos feladatok mellett nemcsak örömet, hanem mélyebb
értelmet is adnak az életüknek.
“Azt szeretném, ha legalább húsz gyerekem lehetne. Egyszerûen õk adnak értelmet az
életemnek...”
“A gyerekeimtõl hitet, boldogságot kapok és a valakikhez tartozás fontosságát.”
“Örömöt kapunk tõlük. Mi ezt a feladatot választottuk magunknak.”
“Egész életemben arra készültem, hogy majd sok gyerekem lesz.”
A szülõk sokkal nehezebben fogadták el a megbecsülés és a lehetõségek hiányát, mint a
hétköznapok relatív szegénységét. Kivétel nélkül azt érezték, hogy a gyereknevelést sem az
állam, sem a társadalom nem tartja kellõképpen fontos és felelõsségteljes, elismerésre méltó
tevékenységnek. A hét nagycsaládos anya közül csupán egy állt alkalmazásban, a többiek vagy
fizetés nélkül, vagy valamely gyermekneveléssel kapcsolatos ellátás címén voltak otthon.
Néhányan már rossz munkaerõpiaci tapasztalatokkal is rendelkeztek: volt akit a “sok” gyerek
miatt nem alkalmaztak, mások a “sok” gyerek miatt nem tudtak teljes munkaidõs állást elvállalni.
Az anyák nagy részének a Gyermeknevelési támogatás (közismertebb nevén a Fõállású
Anyaság) igénybevétele az egyetlen lehetséges megoldás arra, hogy valamennyi jövedelemre
saját jogon szert tehessen. Ugyanakkor a családokon belüli visszhangja ennek a támogatási
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formának igen negatív, kivétel nélkül csapdahelyzetnek élik meg, hiszen a négy órás
munkavállalás, bár nagyon megfelelõnek, sõt még csábítónak is tûnik, a valóságban többnyire
kivitelezhetetlen, mivel még szûk körben sem állnak rendelkezésre ilyen részmunkaidõs állások.
A támogatás másik egyértelmû kritikája, hogy az anyák az otthon töltött – a legkisebb gyerek
nyolc éves koráig igényelhetõ, tehát - legkevesebbb nyolc, de inkább tizen egy-két év során
semmilyen központi segítséget, átképzési lehetõséget nem kapnak ahhoz, hogy majd a jövõben
potenciális (középkorú, nõi) munkavállalóként visszatérhessenek a munkaerõpiacra. Általános
tendenciának tûnik, hogy mire a gyerekek önállóan képesek lennének magukat ellátni, és az
anyák elkezdhetnék saját “karrierjüket” újraépíteni, addigra már szinte minden - nemcsak
munkaerõpiaci - külsõ kapcsolatukat elvesztették, és nem csupán a munkakeresésben, hanem
az önbizalom megerõsítésében, a világban való eligazodásban is segítségre szorulnak. Nem
elhanyagolható szempont még a támogatás összege, ami a mindenkori nyugdíjminimum
összegével egyezik meg. Ezt az összeget az anyák a három vagy több gyerek mellett végzett
munkájukhoz képest megalázóan kevésnek tartják és a társadalom illetve a törvényhozók
értékítéletét látják benne kifejezõdni. Amennyiben lehetõségük lenne valamilyen alternatív
munkavégzésben vagy néhány évente tanfolyamokon, átképzésekben részt venni, már nem
éreznék magukat annyira kiszolgáltatva és mellõzve.
Az interjúkban kérdezett családok legtöbbje ugyanakkor egyértelmûen kifejezésre juttatta, hogy
a gyermekek felnevelése az õ saját feladatuk, nem támogatásokat és segélyek várnak az
államtól, hanem valós lehetõségeket és alternatívákat szeretnének az ígéretek helyett.
5. Ami a fókusz csoportos beszélgetésekbõl kiderült
Az esettanulmányok kiértékelése után igyekeztünk összevetni a családok által elmondottakat a
fókusz-csoportos beszélgetések résztvevõinek véleményével és tapasztalataival, egyrészt az
interjúk során elhangzottak ellenõrzése céljából, másrészt hogy a két csoport ötletei és javaslatai
alapján elkészítsük ajánlásunkat. A fókusz-csoportok résztvevõit kisgyermeket nevelõ szülõk
közül választottuk ki, véletlenszerûen egy nagyobb mintából. A tizennyolc résztvevõ közül
csupán hárman álltak kapcsolatban az Otthon Segítünk Szolgálattal. A következõkben a velük
készült két fókusz-csoport eredményeit mutatnánk be, az általunk elõírt interjú-vázlat tematikáját
követve.
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5.1. Szociális Szolgáltatások
A beszélgetés indításakor szembesülnünk kellett azzal a ténnyel, hogy a résztvevõk nem tudtak
automatikusan különbséget tenni a szociális szolgáltatások és a szociális jövedelmek között. A
“szociális” és “gyermekjóléti” fogalmak alapvetõen pénzbeli juttatásokat jelentettek számukra, s
nem pedig azokat a szolgáltatásokat, amelyek nagy részét nap mint nap használják, vagy ha
nem is használják, de feltételeztük, hogy ismerik. Miután eloszlattuk a félreértéseket, a
résztvevõk elmondták véleményüket és az általuk felsorolt szolgáltatás használata során
szerzett tapasztalataikat. A szociális szolgáltatások tartalma között igen nagy különbségek
mutatkoztak, ami egyrészt a munkatársak személyes attitüdjétõl, másrészt különbözõ kerületek
különbözõ szervezeti protokoljától függött.
Védõnõi Szolgálat
A csoporttagok a Védõnõi Szolgálattal kapcsolatban nagyon különbözõ élményekrõl számoltak
be. Néhányan azt mesélték, hogy személyesen még soha nem találkoztak a körzeti
védõnõjükkel, csupán a kötelezõ oltásokról kapnak értesítést. Más családok annak örülnének ha
egyáltalán nem jönne el hozzájuk a védõnõ: tõlük elvárják minden alkalommal a “kiszállási díj”
megfizetését. Többen számoltak be közeli, kölcsönös, majdhogynem baráti kapcsolatról. Az
ugyanakkor nyilvánvaló volt, hogy mindenki szívesen látna egy sokkal személyesebb és
toleránsabb (nem bejelentés nélkül érkezõ) szolgáltatást.
A mélyinterjúk során kérdezett családok benyomásai a védõnõkrõl sokkal pozitívabbak voltak.
Feltételezésünk, hogy minél kisebb egy település, illetve minél kevesebb család jut egy védõnõre
annyival több figyelem és személyes kapcsolat irányul egy-egy családra. Elkézelhetõ az is, hogy
a kistelepüléseken élõ családok közvetlen visszajelzései emelheték a szolgáltatás szÍnvonalát.
Családsegítõ Központ
A fókusz-csoport résztvevõi között a családsegítõk kihasználtsága és igénybevétele sokkal
jelentõsebb volt, mint a korábban kérdezett családok esetében. Feltételezésünk, hogy a
mélyinterjúk során kérdezett családok tagjai számára a családsegítõ szolgálatok sem elegendõ,
sem számukra megfelelõ megoldást, segítséget nem tudtak kínálni, így ezek a családok kilépve
a megszokott ellátórendszer kereteibõl, magukra vállalták a kezdeményezést és alternatív
segítséget vettek igénybe. A fókusz-csoport tagjai viszont az általuk ismert egyetlen megoldást
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választották - s bár többnyire elégedetlenek voltak a szolgáltatással - mivel más megoldási
módot nem ismertek, illetve nem kerestek, - ennél maradtak. Hosszútávon kapcsolatuk többnyire
a pénzbeli ellátások igénylésére korlátozódott.
Gyermekjóléti Szolgálat
A fókusz-csoportban résztvevõ szülõk közül csak kevesen használták ezt a szolgáltatást, ide
már a kimondottan problémás esetek kerültek. Azok, akik személyes tapasztalatokkal
rendelkeztek, mindannyian elégedetek voltak a bánásmóddal és a szolgáltatás szinvonalával. Az
esettanulmányokban szereplõ családok közül senki sem fordult ehhez a szolgálathoz.
Hipotézisünk szerint ezek a szülõk, miután felismerték problémájuk természetét és segítséget
kértek egy civil szervezettõl – jelen esetben az Otthon Segítünk Szolgálattól - már megtették az
elsõ lépést a megoldás irányába. Ez a fajta tudatosság primer prevencióként is felfogható,
hiszen megelõzi a helyzet további súlyosbodását.
5.2. A civil szervezetek
A tizenhat résztvevõbõl csupán öt szülõ volt tisztában a fogalom jelentésével és õk voltak azok
is akiknek már korábban volt velük kapcsolata. Hárman Otthon Segítünk kliensek és négyen
NOE tagok. Miután ezek a résztvevõk beszámoltak személyes élményeikrõl és az általuk ismert
szervezetek munkájáról, a beszélgetés során többen jelezték, hogy szívesen kerülnének
kapcsolatba hasonló szervezetekkel. Az anyák örömmel látogatnának olyan játszóházakat és
klubbokat, ahol nem csak a gyerekek érzik jól magukat, hanem õk maguk is tapasztalatot és
információt cserélhetnek, vagy egyszerûen csak társasági életet élhetnének. Egy autista gyerek
anyukája elmondta, hogy milyen nehéz volt elgendõ információ hiányában kapcsolatot teremteni
az általa keresett civil szervezetekkel. Egy másik anya szívesen végezne önkéntes munkát, de
ehhez szükségesnek tartja, hogy a civil szervezek nyitottabbak és elérhetõbbek legyenek az
átlag ember számára. Többen egyetértettek abban, hogy a civil szervezetek nagyobb bizalmat
keltenek bennük, mint egy állami szolgáltatás, mivel az önkéntesek nem csupán ingyen, de
meggyõzõdésbõl végzik munkájukat. A mélyinterjúk és a csoportos beszélgetéseken
megszólaltatott családok között egyértelmû különbség volt, hogy az elõbbiek már legalább egy
civil szervezetrõl pozitív tapasztalatokkal rendelkeztek. Az Otthon Segítünk munkáját
igénybevevõ családoknak is voltak kezdeti félelemei és kétségei, de miután megismerték a
Szolgálatot és önkénteseit már bizalommal fordultak hozzájuk. Õk maguk is sokkal
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érzékenyebbek és figyelmesebbek lettek mások probémái iránt, miután figyelmet és törõdést
kaptak önzetlenül egy embertársuktól.
5.3. Jövedelempótló támogatások
A jövedelemmel kapcsolatos kérdés minden korábbinál több érzelmet és kritikai megjegyzést
váltott ki a résztvevõkbõl. A tizenhat meghívott közül csupán egyet nem érintett ez a téma, a
többiek nem csak ismerték hanem igénybe is vették a támogatások nagy részét; mint például
rendszeres és eseti gyermekvédelmi támogatást, lakbér támogatást stb... A beszélgetés elején
szembesülnünk kellett egy elkeserítõ és megdöbbentõ ténnyel, miszerint sok családban egyre
általánosabb gyakorlattá válik a névleges válás, csupán azért, hogy igénybe vehessék az
egyedülálló szülõknek járó támogatásokat.
Az érintett szülõk nagy része a rendszeres gyermekvédelmi támogatás igénylését egyértelmûen
megalázónak tartja, mivel ennek során a család otthonában környezettanulmány készül a valós
rászorultság bizonyításához. Voltak ugyanakkor ellenvélemények is, szerintük ez az egyetlen
igazságos mércéje a segélyek elosztásának: “Nincs mit takargatnunk belenézhetnek a hûtõmbe
is”, míg másokban a bizalmatlanság kerekedik felül: “A mai világban senkinek nem nyitnék ajtót”.

„A viszonylag korszerûen kialakított segélyezési rendszerekben is folyamatosak a
visszalépések, megszorítások (...) Magyarországon az eleinte normatív rendszeres
gyermekvédelmi

támogatásra

való

jogosultság

megállapításához

ma

már

környezettanulmány, illetve a család vagyoni helyzetének felmérése is társul.”
(Darvas-Tausz, 2001.)

Egyértelmûen kiderült, hogy a megélhetési küszöb megállapítása is igen sok kérdést vet fel.
Abban mindenki egyetértett, hogy az egy fõre jutó minimum bevétel irreálisan alacsony és az
igazán rászorulók közül is sokan a megadott összeghatár fölé kerülnek, akár pár száz forinttal,
de ez is kizáró ok a segély megítélésénél. A másik említett probléma a segélyezési rendszer
túlzott merevsége és az egyéni problémák figyelembevételére való képtelenség. A résztvevõk
szerint az átmeneti pénzzavart, nagyobb adósságot, illetve a hosszú távon törlesztendõ banki
hiteleket a rendszernek - megfelelõ igazolások ellenében - tolerálnia kellene és a segély
igénylésénél ezt az összeget nem szabadna létezõ családi bevételként kezelni, hiszen a bankok
azonnal levonják a keresetbõl, így nem tekinthetõ valós jövedelemnek. (Ez a gondolat
természetesen sok problémát vethet fel a tényleges rászorultság megállapításánál)

29

A gyermekek után járó adókedvezményt a fókusz-csoport résztvevõi közül csupán ketten tudták
teljes mértékben igénybevenni, mivel a többi család keresete ehhez nem volt elegendõ.
„Új elem a családtámogatás rendszerében az adórendszeren keresztül érvényesített
juttatás. Bár ez az ellátás Csehországban és Szlovákiában is megjelenik, jelent•ségét
és értékét tekintve Magyarországon a leghangsúlyosabb. Ezt az eszközt, bár az utóbbi
évtized során egyre csökken• mértékben, az EU országokban is alkalmazzák. Jelent•s
különbség azonban, hogy a vizsgált országokban az adókedvezményt csak a megfelel•
színvonalú jövedelemmel rendelkez•k tudják igénybe venni, s így a gyermekes családok
jelent•s része nem vagy csak részben részesül e támogatási formából.”
(Darvas-Tausz, 2001.)

A

beszélgetésen

résztvevõ

nagycsaládos

szülõk

többször

is

hangot

adtak

elkeseredettségüknek. Sem anyagilag, sem erkölcsileg nem érzik, hogy megbecsülné õket akár
a törvényhozók, akár a társadalom. Leginkább azt az igényüket szeretnék, hogy figyelembe
vegye a segélyezési rendszer, miszerint bizonyos helyzetekben könnyebben juthassanak
rendkívüli segélyekhez, csupán annak érdekében, hogy a megszokott életszínvonalukat, a
gyerekek iskoláztatását, különóráit ne kelljen egy-egy átmeneti anyagi nehézség miatt feladni.
5.4. Lakhatás
A lakhatással kapcsolatos támogatások közül a beszélgetés során legégetõbb szükségletekrõl
és legellentmondásosabb érzelmekrõl tanúskodó téma a Szocpol, azaz a Lakásépítési
Támogatás volt. A családok nagy része a hivatalos tájékoztatók és jogosultsági kritériumok
alapján mindenképpen jó eredménnyel kecsegtetõ lehetõségnek tartotta a szocpol vagy
félszocpol igénylését, mígnem a kezdõ lépések megtétele után nagy részük számára
nyilvánvalóvá vált, hogy az igénylési feltételek korántsem ennyire kedvezõek, és sokan

-

részinformációk alapján belevágva az ügyintézésbe - a kedvezmények helyett adósságot
csináltak maguknak.
A leggyakoribb, igénybevételt akadályozó problémák a következõk voltak:
•

Azok a családok, akik ingatlanpiaci szempontból értéktelen ingatlanban illetve környéken
laknak, még a szocpol segítségével sem tudnak olyan lakást vásárolni, amely a
szükségleteiket hosszútávon megoldaná. A szülõk nagy része - három, négy vagy akár öt
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gyerek nevelése mellett - képtelen lenne akkora banki kölcsönt törleszteni, ami
fedezhetné egy esetleges minõségi lakáscsere megvalósulását.
•

Gyakori

probléma

az

is,

hogy

a

fiatal

szülõk

legalább

egyike

névlegesen

ingatlantulajdonos, bár az ingatlan tényleges használatában nem vesz részt. Ebben az
esetben a család elesik a szocpol jogosultságtól, még akkor is, ha – további jelentõs
anyagi terheket vállalva - a tulajdonáról lemond, azt eladja. A rendelet szerint ilyenkor öt
év után hárul el az igénylés útjából az akadály. Addigra a fiatal házaspár már - legalábbis
a szocpol igénylés éves felsõ korhatár szempontjából - nem lesz olyan fiatal, így tehát
ismét elesik a lehetõségtõl.
•

Többen beszámoltak arról, hogy az ügyintézés közben az igénylési feltételek
megváltozása lehetetlenítette el a helyzetüket. Konkrétan a “nem megbízható kivitelezõ”
kategória bevezetésérõl volt szó. Sok jóhiszemû megrendelõt ért váratlanul ez a helyzet,
amely ráadásul a támogatás idõközbeni visszavonását eredményezte.

A fókusz-csoport tizenhat résztvevõje közül nyolcan számoltak be arról, hogy szocpol
igényléssel próbáltak javítani lakásviszonyaikon. Egy családnak sikerült a helyzetén ily módon
változtatni. A mélyinterjús kutatásban szereplõ tíz családból ugyanakkor hárman építkeztek,
vagy vásároltak lakást a szocpol felhasználásával. Azt azonban fontosnak tarjuk itt megemlíteni
- minden további okfejtés nélkül - hogy az igénylésben sikerrel járó családok mindegyikében a
szülõk legalább egyike fõiskolai vagy egyetemi diplomával rendelkezett. Hogy egy túlbonyolított,
bürokratikus vagy egyszerûen egy magabiztos és saját érdekeit képviselni tudó embert kívánó
folyamatról van e szó, ezt semmiképpen nem vagyunk hivatottak jelen keretek között eldönteni,
bár biztosan érdemes lenne a jövõben ezzel a kérdéssel a törvényelõkészítõknek is foglalkozni.

A családok még egy tipikus lakhatási nehézségrõl számoltak be, ez pedig a közismert “panelcsapda”. A magas fenntartási költségek mellett a lakótelepi panel-lakások egyre alacsonyabb
nívót kínálnak az ott élõknek. Az említett ingatlanok fokozatos elértéktelenedése lehetetlenné
teszi az eladásukat, ugyanakkor a hatalmas fenntartási költségek sok családnak annyira
megterhelõek, hogy lakásukra jelzáloghitelt kénytelenek felvenni és továbblépés nélkül
adósodnak el. A hetvenes, nyolcvanas években még kivételesen jó befektetésnek, életkezdési
lehetõségnek

számító

lakótelepi

lakások

mára

többnyire

a

kilátástalanság

kiszolgáltatottság jelképei lettek.
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és

a

5.5. Otthon és a munkahely összeegyeztethetõsége
A tizenhat résztvevõ szülõ közül tizenegy anya volt a beszélgetés idõpontjában valamely
anyasági ellátásra jogosult. Egyesek csupán kényszerbõl maradtak még otthon, mivel anyagi
helyzetük megkívánta volna, hogy fõállásban dolgozzanak, viszont elhelyezkedni nem tudtak.
Mások pedig még a három évesnél fiatalabb gyermekeik jogán kapták a különféle anyasági
ellátásokat, bár õk sem élvezhették nyugodtan ezt az idõszakot, hiszen nem tudták a
munkahelyük

visszavárja-e

õket,

vagy

kezdhetik

a

gyermekes

anyák

reménytelen

munkaerõpiaci kálváriáját. Többen számoltak be igen rossz tapasztalatokról, és sajnos úgy
tûnik, a történetek mögött nem egyedi esetek állnak, hanem hasonló sorsok százai, ezrei.
•

Anya három gyerekkel, harminchárom évesen évek óta hiába keres munkát. Nemcsak a
munkáltatók, hanem a Munkaügyi Központ is többször elutasította már átképzési
kérelmét, mondván, három gyerek mellett úgysem fogja sikeresen elvégezni a
tanfolyamokat, így részükrõl a támogatás odaítélése csupán pénzkidobás lenne.

•

Szintén három gyerekes anya, aki a Gyermeknevelési Támogatás igénybevétele mellett
legálisan négy órában vállalhat munkát. Ugyanakkor gyermekeit egyedül neveli, és az
eltartásukat csak úgy tudja biztosítani, hogy a valóságban nyolc órát dolgozik egy
mosodában, bár csak négy órára van bejelentve. A gyerekeket hajnalban viszi óvodába,
iskolába, és csak késõ délután szedi õket össze. Körülményei, - bár papírforma szerint
Fõállású Anya - csupán azt teszik lehetõvé, hogy a hétvégéit töltse együtt gyermekeivel.

•

Huszonöt éves, egygyermekes anyuka számolt be arról, hogy korábban pincérnõként
dolgozott napi tizenkét órában szerzõdés nélkül. Munkaadója mindíg háromhónapos,
próbaidõrõl szóló munkaszerzõdést iratott alá velük, amely után semminemû járulékot
nem fizetett. Az anya emiatt jelenleg csak Gyes-t kap, hiába a több éves
munkaviszonya. Ugyanakkor visszamenni a vendéglátóiparba hasonló körülmények
közé kisgyerek mellett lehetetlen, így egyelõre elképzelni sem tudja, mi lesz vele egy év
múlva, mikor lejár a Gyermekgondozási Segély jogosultságágnak ideje.

Általánosságban elmondhatjuk, hogy a résztvevõ anyák egyike sem látta a fényt az alagút
végén. Az elhelyezkedési lehetõségek - szinte függetlenül a végzettségtõl, a korábbi
munkaerõpiaci helyzettõl - a gyermekek születése után hirtelen leszûkülnek. A tapasztalatok
alapján a magyarországi munkaerõpiac, a munkahelyek nagy része nem tekinthetõ sem család,
sem gyerekbarátnak, s véleményünk szerint a jövõben ezen csak következetes és szigorú
kormányzati rendelkezések és programok tudnának változtatni.
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6. Javaslatok
...a Szociális Szolgálatokról...
A szolgálatok tevékenységének monitorozása és a használók elégedettségének folyamatos
mérése hasznos információkkal szolgálhatna a szociális ellátórendszer gyakorlati mûködésérõl,
annak érdekében, hogy célzottabb és hatékonyabb ellátást biztosíthasson a rászorulóknak
Mindenki szívesebben fordulna segítségért egy személyreszabottabb és rugalmasabb
szolgálathoz, hiszen: “mi is és a problémáink is annyira különbözõek”.
“A szociális irodákban szívesen látnánk híreket, információkat a civilekrõl, szabadidõs
programokról esetleg egészségügyi szervezetekrõl. Sokszor az a legnehezebb, hogy
megtaláljuk a megfelelõ segítséget. A Családsegítõk összegyûjthetnék és
közvetíthetnék ezeket a hasznos tudnivalókat a családok felé.”
“A rendeletek értelmezése és végrehajtása nem legyen kerületenként, településenként
eltérõ, mert ez sokszor zavart okoz.”
...a Civil Szervezetekrõl...
A Civil Szervezetek és a Szociális ellátórendszer tagjai közötti párbeszéd mindennapossá és
kölcsönössé kellene, hogy váljon, hiszen így kevesebb ráfordítással, de hatékonyabban
láthatnának el minnél több rászorulót. A társadalmi kirekesztõdés megállításában pedig
kimondottan elsõdleges fontosságú az együttmûködés és a feladatok megosztása.
A civilek egymás közötti együttmûködése és összefogása is sok ûrt tölthetne be a társadalmi
összefogás bármely területén.
“Szívesen venném fel a kapcsolatot civil szervezetekkel, csak nem tudom hol keressem
õket. Ha az emberek a hétköznapi életükben többet találkoznának velük, biztos hogy
több lenne az önkéntes is.”
“Ha valaki megkeresne, én is szívesen dolgoznék önkéntesként.”
“Jó lenne, ha olyan szülõcsoportokat is szerveznének, ahová csak a társaság, a
beszélgetés kedvéért járhat az ember.”
...a Jövedelempótló Támogatásokról...
Alapvetõen a munkajövedelem kellene, hogy eltartson egy családot, függetlenül az együttélõk
számától. A jövedelempótló támogatásokra normális esetben csak a krízishelyzetekben,
átmeneti nehézségek idején lenne szükség, ekkor viszont rugalmasabb és segítõkészebb
hozzáállást kellene, hogy gyakoroljanak az elosztást végzõk. Senkinek nem öröm segélyt kérni
és azt könyöradományként elfogadni.
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“Az egy fõre jutó rászorultsági minimum határa azonos kellene hogy legyen a
mindenkori minimálbérrel. Ez már közelebb járna a valósághoz.”
“A fiatal családok több segítséget és figyelmet érdemelnének. A nyugdíjasoknak már
megvan mindenük, ellenben a kisgyereket nevelõk még csak most alapozzák meg a
jövõjüket. Mégis mindíg csak a nyugdíjemelésrõl, a reálértékének megtartásáról hallani.”
“Mindenki a gyerekszám csökkenésén siránkozik, de segítséget senki sem ad, csak
ígérgetnek mindenfélét.”
“A gyerekek után járó adókedvezmény is egy nagy átverés. Egyedül nevelek három
gyereket, nyolc órában dolgozom, és mégis csak a töredékét tudtam leírni az adómból.
Ez is csak a jómódúakat segíti.”
...a Lakhatásról...
Sem a lakbérkompenzációk, sem a szociális bérlakások kérdése látszólag nem érint annyi
kisgyermekes családot, mint a lakáshitelek, a lakásépítési támogatás azaz a “szocpol”. Sokan
évek óta ennek az állami támogatásnak a segítségével remélték megoldani lakásproblémáikat.
“Nevetséges, hogy a szocpol összege egyáltalán nem veszi figyelembe az ingatlanpiaci
árakat.”
“Jó lenne tisztázni, hogy kinek is jár a szocpol, a szülõknek vagy a gyerekeknek, mert
jelenleg esetleg a szülõk kora vagy korábbi ingatlantulajdona miatt a gyerekeket
“büntetik” azzal, hogy éveken át egy szobába kényszerülnek a szüleikkel.”
“A szocpollal kapcsolatos információk és igénylési feltételek jó lenne, ha nem lennének
ennyire ködösek és tisztázatlanok az egyszerû emberek számára.”
“Egyre többen csak a harmincas éveik közepén alapítanak családot, úgyhogy ez a 35
éves korhatár kicsit diszkriminatív, nem?”
...a Otthon és a munkahely összeegyeztethetõségérõl...
A kisgyermekes szülõknek - legfõbbképpen az anyáknak - a munkahelykeresés során azzal
ténnyel kell szembenézniük, hogy valakinek minél több gyereke van, annál kevesebb az esélye
az elhelyezkedésre. A korábban megszokott életszínvonaltól és a munka világától, s ezzel együtt
a társas kapcsolatoktól is egyre távolabb kerülõ anyák folyamatos feszültsége és
bizonytalansága nem csak a saját, hanem gyermekeik mentális egészségére is negatív hatással
van.
“Jó lenne, ha azok akik öt évnél hosszabban voltak otthon, résztvehetnének valami
átképzõ vagy felkészítõ programban. Ez talán az önbizalmunkat is erõsítené, mert
nekem például már semmi sem maradt.”
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“Ha lenne négy órás munkalehetõség, bármit elvállalnék. De többet egyszerûen a
gyerekek miatt nem tudok.”
“Van olyan hogy Családbarát munkahely? Még nem hallottam róla.”
“Már csak négy hónapom van hátra a Gyes-bõl, de még mindig nem mondták meg, hogy
visszavesznek-e.”
„Miután reggel elviszem a gyerekeket óvodába, iskolába nincs senki, akihez szólhatnék
egész nap. Se barátaim, se munkatársaim, mindíg egyedül vagyok. Márcsak ezért is
szívesen dolgoznék valamit részmunkaidõben.”
7. Záró gondolatok
Õszintén reméljük, hogy kutatásunk eredményeinek összefoglalása segítségére lesz mindazon
szakembereknek, segítõ foglalkozásúaknak és önkénteseknek, akik érdekeltek a társadalmi
kirekesztõdés folyamatának megállításában. Az interjúk során igyekeztünk összegyûjteni a
családok saját tapasztalatait, minél több olyan csapdahelyzetrõl, rosszul célzott intézkedésrõl
amely a hétköznapjaikat nehezítette vagy önbecsülésüket gyengítette. Mindvégig fontosnak
tartottuk - amint azt a kutatás címében, az összes résztvevõ ország szakembereivel egyetértve
megfogalmaztuk - hogy a jó és rossz tapasztalatok is közvetlenül érintettek hangján szólaljanak
meg, ezért is kerültük a terjedelmes kommentárokat, a mögöttes magyarázatokat.
Az esettanulmányokban szereplõ családokról egyöntetûen elmondhatjuk, hogy esetükben az
Otthon Segítünk Szolgálat rendkívül fontos munkát végez: nem egyszerûen harcol a
kirekesztõdés ellen, hanem megelõzni próbálja azt. Kisgyermekeket nevelõ családok esetében
pedig a megelõzésnek még fontosabb a szerepe. Mind az egyén, mind a társadalom számára
kedvezõbb és sikeresebb, ha a kirekesztõdés folyamatát még azelõtt megfékezzük mielõtt
visszafordíthatatlanná válna. De ez nem képzelhetõ el a szociális szektor és a civil szervezetek
összefogása nélkül. A Társadalmi befogadásról szóló 2004-2006-os Nemzeti Cselekvési Terv
leszögezi a párbeszéd és az együttmûködés fontosságát, és felhívja a figyelmet arra, hogy a
társadalmi kirekesztõdés elleni harcban a civil szervezetek bevonása és támogatása
elkerülhetetlen.

“Fontos elv annak biztosítása, hogy a szegénységben és kirekesztésben érintettek részt
vehessenek az õket érintõ szakmapolitikai döntések meghozatalában. Ez szükségessé
teszi a hátrányos helyzetûek bevonását, az õket képviselõ nem-kormányzati
szervezetek támogatását, a döntéshozatali, jogszabály-alkotási folyamatok társadalmi
vitáinak

megerõsítését,

valamint

a

szociális

hatóságok

és

szolgáltatások

hozzáférhetõségének, elérhetõségének és számonkérhetõségének megteremtését. ...”
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“.... A cselekvési terv készítésekor figyelembe vettük azokat az észrevételeket és
hozzászólásokat,

amelyeket

a

különféle

szakmai

és

civil

szervezetek

és

magánszemélyek tettek a nyilvános egyeztetésre bocsátott – több száz szervezethez
eljuttatott – szövegtervezetre. A következõ években célunk, hogy a regionális és helyi
szint bevonását tovább erõsítsük, valamint hogy széleskörû szakmai párbeszédet
kezdeményezzünk annak érdekében, hogy a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem
szempontjai mind jobban meghonosodjanak a magyar szakmapolitikai közéletben és a
társadalmi közbeszédben....”
“... Hazánkban mára elfogadott paradigmává vált az, hogy a piacgazdaságra és a
demokráciára épülõ társadalmakban törvényszerûen jön létre a három szektor: a piaci,
az állami (önkormányzati) és a civil szektor.
A

nagyszámú

civil

közösség

egyre

inkább

keretet

biztosít

a

társadalmi

önszervezõdésnek, megjelentek az autonómia, az önkéntesség, az öntevékenység, az
adományozás klasszikus jegyei, polgárok tízezreinek nyújtva színteret egyéniségük
kiteljesedéséhez. A civil közösségek társadalmi kirekesztés ellen küzdelemben való
részvételét is elõmozdítja az elõkészítés alatt álló, az önkéntes tevékenységrõl és
önkéntes jogviszonyról szóló törvény tervezete.
Megkezdõdött a közszolgáltatások többszektorúvá válása. Mindenekelõtt az oktatás, a
kultúra, az egészségügyi és szociális ellátás területén nyújtanak alternatívát vagy
többletlehetõségeket a civil szervezetek. A civilek kreativitása egyre nagyobb szerepet
játszik a szegénység elleni küzdelemben. Egy évtized alatt kifejlõdött a magyar civil
szektor, amely rendkívül tagolt és sokszínû.”
“...A szektor fejlõdése, a felhalmozódott tapasztalatok, a társadalomban lévõ
demokratizálódási igény és a közjó akarása, valamint a politikai környezet változása
lehetõséget teremtenek arra, hogy a következõ évek a magyarországi civil szervezetek
minõségi változásának idõszaka legyenek. Ehhez egyik szükséges feltétel a tudatos
kormányzati civil stratégia, amely egyidejûleg toleráns és önkorlátozó is.”
“...A társadalmi kirekesztés elleni küzdelemben fontos szerepe van az egyházaknak és
egyházi intézményeknek, amelyek jelenleg is számos programot és segítõ szolgáltatást
mûködtetnek a leghátrányosabb helyzetû rétegek számára.”
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Ugyanakkor kormányzati intézkedések nélkül is fontos lenne, hogy a szociális szolgálatok, a
civil szervezetek és az állampolgárok folyamatos információcserével, segítõ szándékkal és
felelõsségteljes magatartással viseltessenek egymás iránt.
A kutatás tapasztalatai alapján végül elmondhatjuk, hogy igen könnyû a kirekesztõdés
állapotába jutni, és sokszor ez nem is jelent a külvilág számára látványos “lecsúszást”. A
szociális védõháló akkor mondható sikeresnek, ha ilyen esetekben is gyorsan, hatásosan tud az
egyén segítségére sietni, s éppen ezért az ilyen helyzetekben van nagyobb jelentõssége a civil
szervezeteknek

-

rugalmasságuknak,

elhivatottságuknak

köszönhetõen.

A

társadalmi

összefogás és a figyelem pedig kiemelten fontos, hogy a kisgyermekeket nevelõ családokra
irányuljon, hiszen ezek a gyerekek a jövõnk meghatározó tagjai, és az õ megfelelõ testi, lelki és
szellemi állapotuk megteremtése és megtartása mindannyiunk közös érdeke.

***

Végül a saját javaslatunk, ami ugyanolyan kivitelezhetõ, mint amilyen fontos is minden
döntéshozó és segítõ foglalkozású számára: HALLGASSA MEG A CSALÁDOKAT. Kutatásunk
során egyértelmûen kiderült, nemcsak szívesen osztják meg gondjaikat és tapasztalataikat, de
boldogan

részt

vennének

az

õket

érintõ

rendeletek

és

programok

kidolgozásában,

megvitatásában is. A programban szereplõ családok közül többen készek lennének reálisan
átgondolni és leírni javaslataikat és elképzeléseiket egy megvalósítható, de ugyanakkor
emberarcúbb ellátórendszerrõl.
Mindannyian azt szeretnénk, ha nem csak elvárások fogalmazódnának meg a szolgálatokkal
szemben, hanem az egyének is felelõséggel viseltetnének saját és társaik sorsa iránt és
hajlandóak lennének egymásért áldozatokat hozni. Ez viszont csakis az egyének, a civil
szervezetek és a kormányzati szervek folyamatos és kölcsönös együttmûködésével valósulhat
meg.
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Függelék 1
INTERJÚ SORSZÁMA 1.

Bp XI. kerület

A család Budapest 11. kerületében lakik április óta egy két és fél szobás szolgálati
lakásban. A ház egy négyemeletes barakk jellegû épület, lakóövezeten kívül, egy
iparterületen fekszik, egy forgalmas útkeresztezõdésben. Az összes ittlakó ugyanannak
az építõipari cégnek az alkalmazottja.
A lakás szépen rendben tartott, tele új használati tárgyakkal, bútorokkal berendezve,
rengeteg porcelánfigurával telerakva. Mint kiderült, hitelbõl vették a bútorokat,
számítógépet, amikor fél éve átköltöztek ide a 12. kerületbõl, ahol 26 négyzetméteren
laktak öten, egy egyszobás önkormányzati lakásban.
Az anya 25 éves, az apa egy évvel idõsebb, 10 éve élnek együtt, a legnagyobb
gyerekük 9 a középsõ 6 és a legkisebb másfél éves. Mindketten Szabolcs megyébõl
származnak, egyazon faluból. Az apának hat másik testvére van, az anyjuk régóta
alkoholbeteg. A testvérek közül csak eggyel van kapcsolatuk, ez is alkalmanként
telefonbeszélgetéseket jelent. Az anyát a most 83 éves nagymamája nevelte fel.
Édesanyja 1997 ben halt meg, de nem voltak közeli kapcsolatban, halálakor lett egy
kirendelt gyámja, az anya korábbi élettársa, akivel tartják a kapcsolatot “mert muszáj”, de
bizalmas viszonyuk nem alakult ki.. Van egy testvére, aki egy évvel fiatalabb nála, de õt
születésekor rokonok fogadták örökbe, így nem alakult ki közeli kapcsolatuk. “Õ
jogásznak tanul, neki megvolt a lehetõsége, másfélék vagyunk” mondja róla az anya.
Az anya nehezen barátkozó, nagyon bizalmatlan és aggodalmas, érezni rajta, hogy egy
öregasszony nevelte fel. A férje nagyon féltékeny rá, nem engedi el sehova, s mivel
barátai, kapcsolatai sincsenek, nagyon egyedül van, a gyerekeivel tölti minden idejét. Ezt
amúgy az életében a legfontosabb és legjobb dolognak tartja, és ha tehetné egy jól
bekerített kertes házban lakna vidéken, sok gyerekkel.
A gyerekeit teljes mértékben kiszolgálja, és egy kicsit büszke arra, hogy a kilencéves
nagyfia úgy beszél vele, mintha õ is a férje lenne. Elfogadja az otthon teljesítõ feleség
szerpét, mondja is, hogy magával kapcsolatban nincsenek vágyai, dolgozni nem nagyon
tudna, úgy érzi, mert akkor ki szolgálná ki a családot.
Az Otthon Segítünk Alapítványtól azért kért segítséget, mert áprilisban költöztek a
jelenlegi lakásukba, és nagyon egyedül érzi itt magát. Amúgy sincs senkije, de itt még
ellenségesnek, kirekesztõnek is érzi a légkört. Legkisebb gyerekük genetikai
rendellenessséggel született s az egy hónapos kórházban tartózkodás illetve a
folyamatos aggodalmak és kontrollvizsgálatok kikezdték az erejét. Õ igazából
beszélgetõtársat, asszonytársat keresett, -segítséget úgysem kérne, a gyerekét másra
úgysem bízná- és bár még csak a kezdetén vannak a látogatásoknak, úgy tünik meg is
kapta.
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INTERJÚ SORSZÁMA 2. Budapest XI.kerület

A család Budapest belsõ kerületében él, egy forgalmas, zajos közlekedési
csomópont szomszédságában. A lakásuk egy meglehetõsen sötét földszinti, udvari
egyszoba konyhás lakás, amit a férj munkahelye biztosít számukra közel három éve
ingyenesen. Az egyetlen pici szobájuk nagyon tele van, az ágyak mellett még egy orgona
is el kell, hogy férjen. Az apa a közeli plébánia kántora.
A férj budapesti születésû, édesanyja a közelükben él, de már nagyon idõs és
amúgy is nehéz természetû, tehát nem számítanak-számíthatnak rá. Testvére nincsen,
más rokonaival nem tartanak közeli kapcsolatot. Az asszony vidékrõl származik, ott él
édesanyja és öccse, akikkel jó a viszonyuk, de a távolság miatt nehezen és ritkán
találkoznak. Van még Pécsen néhány rokona, ezek közül egy nagynéni a kisfiú születése
után egy hétig náluk volt segíteni, de a gyakori találkozásokhoz õ is messze van. Az anya
többször felemlegeti, hogy a férj családja nem szereti õt, mert úgy érzik rangon alul
házasodott, amikor budapesti keresztény értelmiségi létére egy “parasztlányt” vett
feleségül.
A férj az egyházi szolgálatban nagyon keveset keres. Az anya Gyed-en van,
korábban egy iskolában dolgozott gazdasági munkatársként. Ide visszavárják, de még
nem tudja, hogyan alakul az életük. A férj révén nemrég örököltek valamennyi pénzt,
ebbõl terveznek Budapest közelében házat vásárolni.A jelenlegi lakás azon túl, hogy kicsi
és nyomasztó még kiszolgáltatottá is teszi õket a munkahely felé, mivel szívességbõl
használják.
Az anya nagyon pici és törékeny alakatú, s az Otthon Segítünk Alapítványtól
akkor kért segítséget, amikor a második terhessége közepe felé fizikailag nagyon lefáradt
és nehezen mozgott. A forgalmas környék miatt egyre kevesebbet mert kimozdulni
otthonról a kislányával, mert attól félt, hogy kiszalad az autók közé. Így inkább otthon
maradtak, de hosszútávon ez a megoldás nem volt tartható. Jelenleg heti egy alkalommal
jár hozzájuk segítõ, de a sok õszi-téli betegség miatt nem mindíg jön össze a látogatás.
Nemrégiben az is kiderült, hogy a négy hónapos kisfiúval ortopéd kezelésre kell járniuk,
heti két alkalommal. Ez mind idõben, mind anyagilag igen nagy terhet ró a családra.
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INTERJÚ SORSZÁMA 3.

Erdõkertes

A család Erdõkertes vot nyaralóövezetében él egy komfortosított pici házban. A
ház nappalija illetve konyhája egy faszerkezetû toldaléképület. Víz, gáz, villany van
ugyan a házban,
és feltszereltsége, berendezése is átlagosnak mondható, az
összhatás mégis szegényes, kopottas.
A ház a település központjától kimondottan messze található, gyalog egy órányi
járásra. Bár a környék sûrûn lakott, az út nyáron a homoktól, télen a pocsolyáktól
gyalogosan, fõleg babakocsival szinte járhatatlan. Az apának van ugyan autója, de ezzel
jár naponta dolgozni Fótra. Az anya napközben nem tud kimozdulni, a szomszédokkal
nincsen kapcsolata, a környékbeli gyerekek idõsebbek az övéinél.
Az anya és az apa élettársi kapcsolatban élnek, két és fél éve, a nagyobbik
gyerek születése óta. Az anya a húszas évei elején jár, a férfi húsz évvel idõsebb, már
házassággal a háta mögött. Az anya elmondása szerint sokáig titkolták kapcsolatukat,
mert a családja nem nézte jó szemmel a viszonyt, s csak amikor a gyerek megszületett,
költöztek össze a férfi házában. Azóta született még egy gyerekük, aki most 15 hónapos
illetve volt ezután egy megszakított terhessége is.
Az anya családja a településen él, de velük nincsen jó viszonya, mert rossz
szemmel nézték az idõsebb férfivel való kapcsolatát. A család továbbá nem is vér
szerinti családja, hanem csupán nevelõszülei.
Az anya egészségi állapota nagyon leromlott Ami egybõl látszik, hogy az elsõ
fogai hiányosak. Ezt a terhessége alatt meg lehetett volna csináltatni, de nem tudta a
kisbabáját kire hagyni, s fogorvoshoz messzire kellett volna utaznia. Az egyik mellében
négy éve felfedeztek egy daganatot, de mire mûtétre került volna a sor várandós lett,
így ez elmaradt. Azóta a daganat már mind a két mellben terjed, de mûtétre még nem
kerülhetett sor. (Még diagnózisa sincs, hogy milyen daganatokról van szó) Amikor
megkereste az Otthon Segítünk Alapoítványt, ennek a mûtéti helyzetnek a megoldását
is várta tõlük, amellett, hogy el tudjon többet szabadulni a gyerekek mellõl. 5 hónapja jár
hozzájuk önkéntes. Azt is megfogalmazta, hogy azért lenne szüksége több szabadidõre,
hogy jobban megismerhesse az élettársát.

40

INTERJÚ SORSZÁMA 4. Veresegyház
A család a szülõkbõl és három kiskorú gyermekbõl áll. Veresegyházán laknak,
illetve a külterületén, a régi nyaralóövezetben. A városközponttól több kilométerre,
nehezen járható úton - sártengeren át - lehet az utcájukat megközelíteni. A környéken
láthatóan sok az új ház, újonnan épült családi házas övezet, viszonylag kis telkekkel. A
környéken nincsen semmilyen szolgáltatás, még bolt sem. A vasút, ami az autó nélkül
közlekedõknek az egyetlen kapcsolatot biztosítja a várossal, szintén távol van. A
környéken nincs más tömegközlekedés, kivéve egy kisbusz járatot, amit az
önkormányzat egy vállalkozó által üzemeltet. A kisbuszra babakocsi, gyerekbicikli nem
vihetõ fel, és a sofõr negatív hozzáállása is rengeteg konfliktust okozott. Aki teheti, nem
veszi igénybe ezt a szolgáltatást.
A szülõk fiatalok, 30 - 35 év körüliek a három fiú pedig 8 , 5 és 1,5 évesek. 4 éve
élnek Veresegyházon, a két kicsi már itt született.A házuk kicsi, de praktikus, szocpolból
és hitelbõl építették. Amíg a ház épült egy kis faházban laktak az udvaron.
A környékbeliek nehezen fogadták be õket. “Mi itt csodabogarak vagyunk”- meséli
a mama, mert gyalog járnak (nincs autójuk, és szembetegsége miatt vezetni sem tudna),
tyúkjaik vannak, veteményesük, kis házban laknak és fával fûtenek.
A férjnek fél éve van a korábbiakhoz képest magasabb jövedelme. A megelõzõ 34 évben kimondottan szegények voltak. A mama ugyan utána ment minden
lehetõségnek, ruhát, bútort cserélt, ingyen gyerekprogramokat, táborokat keresett, de a
harmadik gyerek születése után összeroppant. Ekkor került a nagyfiú iskolába, és a
három gyerek háromfelé cipelése illetve a hátizsákos bevásárlások felõrölték az erejét.
Ebben a helyzetben kért segítséget az Otthon Segítünk Szolgálattól. Az önkéntes, aki
egy éve jár hozzájuk legtöbbet a bevásárlásban tud segíteni, illetve alkalmilag orvoshoz
viszi el a gyerekeket.
A heti két alkalomról hamar átváltottak heti egy-re, mert már ez is elegendõnek bizonyult.
A mama feleslegesen nem kér segítséget, de amikor szükséges, akkor gond nélkül.
Rokonsághoz nem tudnak semmi segítségért fordulni, egyrészt a nyílt elutasítás
másrészt a nagy távolság miatt. Barátaik egyenlõre nincsenek, de sok ismeretségük
alakult ki. Jelenleg a közösségen belül egyre inkábbstabilizálódni látszik a helyzetük.
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INTERJÚ SORSZÁMA 5. Esztergom

A család Esztergomban él, három gyereket nevelnek. A város külsõ határán
laknak, egy volt szovjet laktanyaépületbõl átalakított önkormányzati bérház egyik,
háromszobás lakásában. A lakás átlagosan berendezett, jelenlegi szükségleteiket
kiszolgálja. Két éve élnek itt, pályázat során nyerték el a bérleti jogot, amely összesen öt
éves idõtartamra szól. Egyenlõre sem tervük, sem lehetõségük nincsen a három év
múlva esedékes továbbköltözésre.
A környék bár már távol esik a városközponttól, mégsem elszigetelt. A
tömegközlekedés jól megoldott és a szomszédban található hipermarketben minden
szükséges beszerezhetõ.
A szülõk mindketten 40 körüliek, a gyerekek 9, 8 és 3 évesek. A két nagyobb
iskolás, akisebb óvodába jár. A szülõk 16 éve élnek Esztergomban, mindketten Borsod
megyébõl származnak. Nagyszülõk már nem élnek, az asszonynak van két testvére szintén távol - akikkel tartják ugyan a kapcsolatot, de ritkán találkoznak.
Az anyát az évek során az õrölte fel leginkább, hogy az apa 8 éven keresztül a
hétköznapokat a családtól távol töltötte, mert egy építõipari brigád tagjaként járta az
országot, s csak a hétvégeken volt otthon.. A legkisebb gyerek 1 éves kora óta él velük
folyamatosan az apa, ekkor kapott Esztergomban munkát.
Két évvel ezelõtt fogadta el az anya, hogy segítõ járjon hozzájuk, amikor
pályázaton nyerve lehetõségük nyílt, hogy a jelenlegi bérlakásukba költözzenek, s a
költözködést egyedül nem tudta volna lebonyolítani. Nagyon tartott a segítségkéréstõl, de
visszatekintve nem bánta meg, hogy elfogadta, sok szempontból jó tapasztalatként élte
meg az önkéntes jelenlétét.
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INTERJÚ SORSZÁMA 6. Székesfehérvár 1.

Az interjúban szereplõ család Székesfehérváron él, két gyermeket nevel.
Lakótelepi lakásban laknak, két szobában, rendezett körülmények között. A lakásban
nagy rend és tisztaság van. Nagyon büszkék az használtan vásárolt szekrénysorra, ami
jelenleg a nagyobbik szobát uralja..
A lakótelep, ahol laknak magyarországi, nagyvárosi szempontból jó fekvésû és
viszonylag jó adottságú. A városközponthoz közel esik, a házak többnyire csak
négyemeletesek, és közöttük meglehetõsen sok zöldterület található. A lakótelep
tervezésekor látszólag számítottak arra, hogy sok kisgyermekes család költözik majd
ide, ennek megfelelõen az alapellátás intézményei (óvoda, iskola, orvosi rendelõ, bolt,
játszótér) megtalálhatóak a közelben.
A szülõk mindketten helyi születésüek, a családjuk is ide valósi. Mindketten
fiatalok, 35 év alattiak. A gyerekek - két kisfiú- jelenleg mindketten óvodások, a
nagyobbik 5,5 a kisebbik 3,5 éves.
A második kisfiú születése után 8 hónappal az anya idegösszeomlást kapott és
súlyos állapotban kórházba került. A helyi kórház közeli pszichiátriai osztályán feküdt
több hónapot. Ezalatt az idõ alatt mindkét család aktívan besegített az otthonmaradt
férjnek. Az anya miután kikerült a kórházból önkényesen abbahagyta a gyógyszerek
szedését, mivel már jól érezte magát. 6 hónapon át teljesen rendben volt minden,
egészen addig, míg hirtelen újra teherbe nem esett. A gondolattól, hogy három gyerekkel
hogyan bír majd el, illetve a korábbi betegség visszetérésétõl való félelem újra
szorongóvá tette. A férjjel közösen úgy döntöttek, hogy megtartják a babát viszont ehhez
mindenképpen szükségük van állandó segítségre. Ekkor már felvette a kapcsolatot az
Otthon Segítünk Alapítvánnyal is, akik a kórházban töltött két hónap alatt már látogatták a
családot. Az anya terhessége megszakadt. Miután kikerült a kórházból, még hat hónapig
igen gyenge és munkaképtelen, amely állapot a mai napig idõszakosan jellemzõ rá. Az
Otthon Segítünk önkéntese mellett a kórház pszichiátriai osztályáról is járt hozzájuk
családterápiás kezelésre egy gondozó, kezdetben két hetente, ma már csak havonta egy
alkalommal. Ez a terápia az életben adodó konkrét problémák, helyzetek megoldásában
segít. Az Otthon Segítünk önkéntese alapvetõen abban segített, hogy az anya és a
problémás idõszak alatt tõle eltávolodott fiúk kapcsolatát javítsa, megtanítsa õket együtt
lenni, együtt játszani.
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INTERJÚ SORSZÁMA 7. Székesfehérvár 2

A család Székesfehérvár belsõ kerületében él egy régi, kétszobás házban, amit
nagyszüleiktõl örököltek. A házban együtt él jelenleg az öt nagy és az egy kicsi
gyerekük. A nagyok 23, 20, 18, 16, 12 évesek a kicsi pedig 2 éves.
A szülõk mindketten idevalósiak, így a nagyszülõk is a közelben élnek. A férj 54 éves a
felesége 42.
A házuk egy régi, hosszanti parasztházból lett komfortosítva, lakóterülete a család
létszámához viszonyítva igen kicsi. Elhelyezkedése Székesfehérváron belül jónak
mondható, mivel a városközponttól nem messze, szolgáltatásokkal jól ellátott környéken
található.
A három legnagyobb gyerek már dolgozik, minimális pénzért ugyan, de saját kiadásaikra
elõteremtik a pénzt, és a kisebbek zsebpénzét is õk állják. A két kisebb középiskolás, a
legkisebbel van otthon gyed-en az anyuka. Az öt nagy gyerek mindegyike zenél
valamilyen hangszeren.
Az anyának csak 8 általános végzettsége van, ezért nagyon fontosnak tartja, hogy a
gyerekek mindegyike legalább szakmát tanuljon. (A mamát sokan bántották amiatt, hogy
nincs iskolája, megalázó volt ahogy néhány munkáltatója bánt vele. Az apának
érettségije van. Ügyes kezû ember, otthon minden szerelést elvégez, fõként anyagi
kényszerbõl. A munkahelye egyre kevésbé tûnik stabilnak.
Minden keresetük ételre és számlákra költik, a váratlan kiadások nagyon felforgatják a
háztartást. Az asszony segélyt alkalmanként kér az önkormányzattól, nem rendszeresen,
mert nem akarja, hogy rosszat gondoljanak róla, bár õ is tudja, hogy kapna ha kérne.
Nagyon elkeseredett attól, hogy cipõt, ruhát már egyáltalán nem tud újat venni a
gyertekeinek.
Az Otthon Segítünk Alapítványra egy ismerõs önkéntes hívta fel a figyelmüket, még a
mama várandóssága alatt. A kisfiú két hónapos kora körül meg is kereste a szervezetet,
mert mind lelkileg, mind fizikailag túlterhelõdött. Közel egy éven át járt hozzájuk önkéntes
heti egy alkalommal, aki segített abban, hogy az önbizalma egy kissé megerõsödjön, sa
hatodik gyerekkel visszakerüljön a hétköznapok rutinjába.
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INTERJÚ SORSZÁMA 8. Székesfehérvár 3

A család Székesfehérvár kertvárosi részében él, egy rossz állapotú ikerház egyik
felében. A közlekedés, a környék szolgáltatásokkal való ellátottsága nem rossz, bár a
központtól viszonylag távol esnek. A kisebb gyerekek a közelbe járnak iskolába,
óvodába.
A ház a férj tulajdona. Az asszony elsõ házasságából származó három gyerekbõl
kettõ itt lakik (23, 20 évesek), a harmadiknak csak a négy éves gyereke él velük. Az anya
jelenlegi házasságából született két fiún kívül (10 és 7 évesek) itt lakik az asszony két
bátyja is egy külsõ kis épületben. Ennek a komfortosítására ill. megnagyobbítására vettek
fel 5 millió forint hitelt (a férj nevére). A férj 18 éve él az asszonnyal élettársi viszonyban,
bár csak tavaly házasodtak össze.
A lakás nagyon koszos és a rendetlen. A gyerekek szobájában vadonatúj
számítógép, TV, amit mint kiderült az asszony tavaly vett a családi örökségébõl, amit
azonnal elköltötték bútorra, illetve ezekre a számítástechnikai eszközökre.
Az anya egészségi állapota tragikus, egyik karja egy rosszul ellátott gerincsérv
miatt sorvad csavarok tartják össze. A tüdejében, mellében daganatok vannak.
Szivbillentyû cserére elõ van jegyezve, infarktusa 2,5 éve volt egy nõgyógyászati mûtétet
követõen. Tovább nem sorolom.
A nagyobb gyerekek közül ketten laknak otthon, egyikük alkalmi munkavállalóként
dolgozik.
Legkisebb fia betegen született, s neki emellett súlyos magatartászavarai is
vannak .
Az anyának saját állítása szerint nagyon jó a kapcsolata a családsegítõvel, a
védõnõvel és a háziorvossal. Az Otthon Segítünk szolgálatot is õk ajánlották nekik. A
szolgálat önkéntese majd két évig járt a kisebb fiúkhoz. Nagyon jó kapcsolatuk alakult ki,
ténylegesen nagypapaként emlékeznek rá vissza. Az asszony nagyon sérelmezi, hogy a
kisebbik fiú iskolás kora óta nem járhat hozzájuk a “Papa”.
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INTERJÚ SORSZÁMA 9. Székesfehérvár 4

A kérdezett család Székesfehérváron él, három kisgyermeket nevel. A kislányuk
3, az ikerfiúk egy évesek. Lakótelepi lakásban laknak, albérletben, immár harmadik éve.
A közelmúltba sikerült egy saját lakáshoz jutniuk, amit önkormányzat által támogatott
hitelbõl és szocpol-ból vettek. Közvetlen a költözés elõtt beszélgettem velük.
A lakótelep, ahol jelenleg laknak magyarországi, nagyvárosi szempontból jó
fekvésû és viszonylag jó adottságú. A városközponthoz közel esik, a házak többnyire
csak négyemeletesek, és közöttük meglehetõsen sok zöldterület található. A lakótelep
tervezésekor látszólag számítottak arra, hogy sok kisgyermekes család költözik majd
ide, ennek megfelelõen az alapellátás intézményei (óvoda, iskola, orvosi rendelõ, bolt,
játszótér) megtalálhatóak a közelben.
A szülõk egyikének sincsen szakmája vagy iskolai végzettsége. Mindketten
Vereskomáromból származnak és az esetleges több munkalehetõség miatt költöztek
Székesfehérvárra 5 évvel ezelõtt. Azóta albérletben laknak. Az anya a gyerekek
születése elõtt dolgozott, az ikrekkel viszont még 6 évig gyes-en lehet, ezért egyenlõre
nem foglalkoztatja a munkavállalás gondolata. Szeretne elvégezni ez alatt az idõ alatt
valamely szakmát, vagy képzést adó tanfolyamot. Az apának biztos munkahelye van, heti
váltásban dolgozik egyik héten három, másik héten négy napot, a köztes idõkben viszont
szabad.
Segítséget az anya akkor kért, amikor ai ikrek megszülettek, és az apa
munkanapjain a gyerekekkel teljes mértékben mozgásképtelen volt. A három kisgyerek
illetve a babakocsik levitelét a harmadik emeletrõl nem tudta egyedül megoldani.
Kezdetben félt a gondolattól, hogy a nagylányt egy idegenre bízza, mondván esetleg nem
hozza vissza. De amikor megismerkedett a segítõvel, hamar bizalommal fordult felé.
Közel egy éve hetente kétszer jár hozzájuk. A kislányt, aki még nem óvodás a
nagyszülõk egyre gyakrabban veszik magukhoz egy egy hétre, ami mindenkinek nagy
segítség, a gyereknek pedig öröm.
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INTERJÚ SORSZÁMA 10. Székesfehérvár 5
A
szülõk
mindketten
fiatal
mûszaki
értelmiségiek,
építõmérnökök.
Székesfehérvárra 5 éve költöztek, a munkalehetõségek miatt. Egyikük sem idevalósi, bár
az anya édesapja egy közeli településen lakik. Az édesanyja tõlük távol él, az apa szülei
pedig nem élnek.
Albérletben laknak a belvárostól nem messze, egy szolgáltatásokkal jól ellátott
környéken. A legnagyobb gyerek óvodába jár néhány hónapja. Egy közeli településen
építkeznek szocpolból és kedvezményes hitelbõl. Az építkezés jelenleg áll, mert nem
tudnak már néhány hónapja a férj fizetéséhez jutni.
A férj jelenleg egy budapesti építõipari cégnél dolgozik, amely cég fél éve nem tudott
munkabért fizetni a dolgozóinak, így a kevés meglévõ tartalékukat felélték, és az anya
Gyed-e tartja el jelenleg a családot. Mivel a hitelt folyamatosan kell törleszteniük, az
ennivalón és a villanyon, gázon nem tudnak spórolni, ezért a telefont, a tv csatornákat
adták fel legelõször, késõbb a lakbérrel maradtak adósok. A fõbérlõ még vár, de egyre
türelmetlenebb. A férj ettõl függetlenül jár mindennap dolgozni Budapestre, azaz reggel
megy este jön.
Az anya egy éve kérte az Otthon Segítünk Alapítvány segítségét, mert a harmadik
terhességének a második fele veszélyeztetett idõszak volt, és sokat kellett volna
feküdnie, ezt viszont a két meglévõ gyerek nehezen viselte el. Amikor a helyi újságban,
illetve az orvosi rendelõben látta a segítõ felhívást, szinte azonnal felhívta õket, mert
nagyon nyomasztotta már a felelõsség mindhárom gyerek irányában. Azóta
folyamatosan jár hozájuk önkéntes, heti két alkalommal.
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Függelék 2
CSALÁDI ESETTANULMÁNYOK -INTERJÚVÁZLAT

Bemutatkozás a családnak
1. Elmondani, hogy kik vagyunk, és miért készítjük az interjút -ti., hogy megtudjuk, mik a
tapasztalataik azokról a Kormányzati intézkedésekrõl és programokról, amelyek a
megsegítésüket célozzák- mi segítette illetve mi akadályozta õket abban hogy
felkeressék és használják a szolgáltatásokat. Kiváncsiak vagyunk arra, hogy egyesek
miért használják jobban a rendszert és mások miért nem. Ezért készítjük az interjút.
Hogy mi volt az idõszakosan szükséget szenvedõ családoknak valódi segítség, és mi
nem.
Hogy megnézzük mennyire volt nehéz, illetve könnyû segítséget kérni.
Hogy a kutatásban részt vevõ négy ország mindegyikében a családok által elmondottak
alapján jelentésünket eljuttathassuk a kormányzati szervekhez, hozzájárulva ahhoz, hogy
véleményük így megjelenjen az õket érintõ intézkedések kialakítása során.
2. Olyan családokkal készítjük az interjúkat, akik életük válságos idõszakában segítséget
kértek (szociális szolgálattól, Otthon Segítünk Alapítványtól, vagy egyéb szervezettõl) és
errõl szívesen beszélnek.
3. Minden interjút szigorúan bizalmasan kezelünk és az interjúalanyok névtelenségét
garantáljuk.
4. Amennyiben lehetséges az interjút magnóra vennénk, a folyamatos jegyzetelést
elkerülendõ. A kazettákat leírás után megsemmisítjük.
5. A résztvevõ családok a kész anyagot megtekinthetik.
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INTERJÚ SORSZÁMA ___________________________
Nehezen elérhetõ
1. rész

Speciális csoport

A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATA ELÕTTI IDÕSZAK

Beszélne arról az idõszakról amikor az Otthon Segítünk Alapítványhoz/ más
szervezethez fordult illetve arról, hogy milyen élethelyzetben volt ekkor?
A. KAPCSOLATI HÁLÓ ÉS TÁRSADALMI KÖRNYEZET FELTÉRKÉPEZÉSE
Kérdések és válaszlehetõségek

Kód

Megjegyzések

A1 Akkoriban ugyanitt lakott? (Úgy vezesd a
válaszát, hogy a felsorolt kérdéseket megválaszolja)
Egyedül élt?
Férj/feleség/társ?
Gyerekek?
Mobilitás?
Anyja él még? (viszonyra rákérdezni)
Más rokonok? (viszonyra rákérdezni)
Sógorok? (viszonyra rákérdezni)
Barátok?
Szomszédok
barátságos?
barátságtalan?
ellenséges?
átjárnak egymáshoz?
maguknak valók?
A2 A gyerekeinek voltak közeli/bizalmas
játszótársai ?
Szomszéd gyerekek?
Testvérek?
Unokatestvérek?
Milyen gyakran játszottak együtt?
A3 Milyen volt az akkori lakókörnyezete?
Társas közeg
Magas munkanélküliség
Tömeges bevándorlás
Közpénzek megvonása
Hátrányos megkülönböztetés
Közösségi szellem hiánya
Tárgyi környezet
Physical remoteness
Közterek hiánya
Kellõ szociális szolgáltatások hiánya
Iskola
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Szakorvosi/Orvosi rendelõ
Kórház
Posta
Pékség
Vegyesbolt
Gyógyszertár
Közösségi ház/teleház
Sportlétesítmény
játszótér
Könyvtár
Rossz tömegközlekedés
Rossz távolsági/vasúti kapcsolat
Rossz lakáskörülmények
Légszennyezettség
Rossz várostervezés
Vidék elnéptelenedése
Földrajzi elzártság
Kutyapiszok
Faji zaklatás
Prostitúció
Erõszakos bûnözés
Rablás
Drogfogyasztás,
Egyéb.
A4 Kapott segítséget, támogatást a felsoroltak
valamelyikétõl
Férj/feleség/társ?
Szülõk/sógorok?
Rokonok/barátok?
Szomszédok?
(Kérdezzz rá, hogy milyen érzései vannak
elfogadhatóság/ bizalom– illetve mekkora a
hajlandósága arra, hogy segítséget kérjen és
elfogadjon?
A5 A társadalmi közeg és a lakókörnyezet milyen
hatással volt a gyermekeire?
A6 Mit gondolt akkoriban az életkörülményeirõl?
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B. FOGLALKOZTATÁSI HELYZET FELTÉRKÉPEZÉSE
Kérdések és válaszlehetõségek
B1 Volt akkoriban állása? Hanem menj a B6-ra

Kód

Megjegyzések

Kérdezd meg: hozzáférés,,
Munka típusa,
munkaórák,
munkahely biztonsága,
kényszerbõl vállalt olyan munkát, mint pl. hajnali
takarítás
éjszakai mûszak,
otthon végezhetõ munka,
gender equality,
minimálbéren van e?,
Társadalombiztosítással rendelkezik e?
B2 Az állása olyan volt, amit örömmel elvállalt?
Kérdezz rá az elvárásokra
B3 A összeegyeztethetõ volt a családi élettel?
A munkaideje alatt volt iskolai/ óvodai ellátási lehetõség
gyermekei számára?
Mennyi ideje maradt?
Magára?
Gyerekekkel játszani nyugodt körülmények között
Esti olvasésra?
Magára és a társára?
Magára és a barátaira?
Közeli rokonokra?
Zaklatott idõszak volt ez?
Kapott valakitõl segítséget?
Ha igen, kitõl és mit?
B4 Gyerekei hogyan élték meg ezt az idõszakot?
B5Általában hogy gondolkozott a munkájáról?
Összességében hogy érzi, megérte dolgozni?
B6 Ha nem dolgozott, keresett munkát?
Mennyire volt nehéz a munkakeresés? (ismeretek
hiánya, gyerekek jelentéte, munkahelyek hiánya, stb, ).
Volt aki segített, hogyan?
Kapott munkanélküli segélyt/támogatást?
B7 Amikor ön nem, a háztartásban volt valaki más
aki dolgozott?
Kérdezz rá ki volt az
B8 Milyen érzései vannak a munkanélküliséggel
kapcsolatban?
Volt rossz érzése azzal kapcsolatban, hogy nincsen
munkája illetve érezte azt, hogy kellene hogy legyen?
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C. FOGYASZTÁSI SZOKÁSOK ÉS LAKÁSVISZONYOK FELTÉRKÉPEZÉSE
Kérdések és válaszlehetõségek
C1 A család bevétele elég volt arra, hogy fedezze a
család szükségleteit?
Élelmiszer kiadásokat?
Számlákat?
Gyerekek kiadásait (iskoláztatás, ruháztatás)?
Játékokat a gyerekeknek?
Ajándékvásárlést a családtagok, barátok, gyerekek
barátainak részére?
Szórakozási lehetõségeket?
Alkalmankénti nyaralást?
A lakásban sürgõs javításokat, illetve szükséges bútor,
egyéb vásárlását?
Az egyéb kiadásain kívül kellet lakbért, kölcsönt
visszafizetni?
Mennyire okozott ez nehézséget?
Voltak egyéb tartozásai?
A lakáskörülményei milyenek voltak:
Rossz?
Túl sokan laktak együtt?
Rokonokkal kellett együtt lakni?

Kód

Megjegyzések

C2 Mit gondol, a gyerekeire mindezek milyen
hatással voltak?
C3Kapott valahonnan bármilyen segítséget?
Ha igen, kitõl és mit?? (Családtag, barát.
Ez tényleges és fontos segítség volt?

C4 Mit gondolt ezzel kapcsolatban?
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D. A CSALÁD FORRÁSAINAK ÉS TÁMASZAINAK FELTÉRKÉPEZÉSE
Kérdések és válaszlehetõségek
D1 A nehezebb idõkre tudott félre tenni, vagy olyan
értéket felmutatni ami szükség esetén kihúzhatja a
bajból?

Kód

Megjegyzések

Saját ház?
Autó?
takarékbetét?
Ingatlan/Telek? – we will not include this in Ireland/UK
(Kérdezz rá segített e valaki ezeknek a
megszerzésében)
Biztosítási kötvény, ami kiterjed az egészségbiztosításra
és munkanélküli járadékot is nyújt,
Végzettség? Szakmai gyakorlat? Jártasság valamiben?
Jó kapcsolat a házastárssal/gyerekekkel/ szülõkkel?
Az egyház?
Személyes kapcsolatok?
Egyéb?
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E. KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOKKAL VALÓ KAPCSOLAT FELTÉRKÉPEZÉSE
Kérdések és válaszlehetõségek
E1 Sok embernek nehézséget okoz, hogy egy
szervezettõl segítséget kérjen. Önnek könnyen ment,
illetve mitõl függött?
Információ hiány
Hozzáálás
Kiadások
Távolság
Bejutás nehézsége
Lustaság
Függetlenség stb.

Kód

Megjegyzések

E2 Mielõtt az Otthon Segítünk Alapítványhoz fordult ,
próbált más szervezetektõl, csoportoktól segítséget
kérni? Tudta, hogy hová forduljon, merre induljon?
Védõnõ
Háziorvos
Szociális munkás
Egyéb
E3 Gyermekei számára milyen szolgáltatásokat vesz
igénybe?
Óvoda?
Játszóház?
Logopédia?
Otthoni segítség/bébisitter?
Iskola elõtti, utáni napközi?
E4 Milyen élményei voltak más szolgáltatásokkal –
tudtak Önnek segítséget nyújtani? Milyen viszonya
volt ezekkel a szervezetekkel?
E4 Honnan szerzett tudomást/információt arról, hogy
a környéken milyen szolgáltatások állnak a
rendelkezésére?
Családsegítõ Szolgálat
T/V
Rádió
Helyi újság, hetilap
Egyéb
E5 Honnan szerzi leginkább az értesüléseit?
Rádió
Újságok
Szomszédok
Barátok
Védõnõ
Szociális munkás
Egyéb
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F. SZEMÉLYES ÉLMÉNYES ÉS BENYOMÁSOK FELTÉRKÉPEZÉSE
Kérdések és válaszlehetõségek
F1Hogyan írná le az érzéseit ezzel a korábbi
helyzettel kapcsolatban??
Feszült?
Lehangolt?
Kétségbeesett?
Hiányt szenvedõ?
Erõtlen?
Elszigetelt?
Egyéb?
Testi és lelki egészségét hogyan befolyásolta ez az
állapot?

Kód

Megjegyzések

Kód

Megjegyzések

F2 A gyerekei hogyan élték meg ezt a helyzetet?
Úgy érzi, befolyásolta a helyzetüket?
G. HIÁNYOK ÉS NEHÉZSÉGEK FELTÉRKÉPEZÉSE
Kérdések és válaszlehetõségek
G1 Ha visszagondol, volt még más olyan tényezõ,
ami a helyzetét nehezítette?
Pl. anyagi gondok, gyerek magatartása
(ha még errõl nem beszélt)
Betegség/rossz egészségi állapot
Hozzátartozó elvesztése
Bajok a párkapcsolatban
Elvárások hiánya
Magány
Családon belüli erõszak
Rokonok
Kifogásoló megjegyzések
Gyerekeknél –viselkedési, táplálkozási problémák,
alváshiány
Családi krízishelyzet
Fiatal anya
Nagycsalád
Közlekedésbeli nehézségek
Bizalmatlanság a hivatalokkal szemben
Bizonytalan jogállás/jogviszony
Bevándorlói jogállás
Túlzott felelõsség
Konfliktus a rendõrséggel
Egyéb
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H. MEGOLDÁSI MÓDOK/STRATÉGIÁK FELTÉRKÉPEZÉSE
Kérdések és válaszlehetõségek
H1 Hogyan vészelte át ezt az idõszakot?

Kód

Megjegyzések

H2 Mit tett azért, hogy az adott helyzet elviselhetõbb
legyen?
Kiadások csökkentése?
Ruhanemü vásárlása másodkézbõl?
Pénzkölcsön?
Egyéb?

2. rész

FORDULÓPONT

Kérdések és válaszlehetõségek
TP1 Hol hallott róla illetve hogyan került kapcsolatba az Otthon
Segítünk Alapítvánnyal / a szociális szervezetekkel?

Megjegyzések

Mi volt az a pont, amikor úgy döntött segítséget kér (tõlük) ?
Ki illetve mi vette rá a segítség elfogadására?
Ránéztem a kisbabámra és azt gondoltam “Miért csinálom ezt?”
TV Mûsor
Barát/ szakember ösztönzése
Kitartó védõnõ
Egyéb
3. Rész

JELEN ÁLLAPOT

Kérdések és válaszlehetõségek
PS1 Hogyan jellemezné jelenlegi életét
összehasonlítva azzal a helyzettel, amelben akkor
volt, mielõtt az Otthon Segítünkkel/egyéb
szolgálattalkapcsolatba lépett?
Lényegesen jobb lett? 0
Részben jobb lett?
0
Többé kevésbé ugyanolyan? 0
Rosszabb mint volt?
0

Kód

Megjegyzések

Az akkortájt felmerülõ nehézségek közül mit tekint most
kevésbé problémásnak, a következõk tekintetében:
társas kapcsolat,
munkavállalás,
jövedelem,
források,
kapcsolat a szolgálatokkal
személyes gondok,
lelki állapot.
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PS2 Ki illetve mi segített abban elsõként, hogy
jobban érezze magát? Mi indította el a változást?
Barátság kialakulása
Képzésben való résztvétel
Munkábaállás
Munkahelyen felmondás
Lakáskörülmények javulása
Pénznyerés
Kiköltözés a kerületbõl
Gyerek elhelyezésére megoldás
Találkozás egy új társsal
Szétköltözés/válás
Problémára megoldás/kezelés
Gyerekek nagyobbak
Önkéntes jelenléte
Szociális munkás jelenléte
Egyéb
4. Rész

BEAVATKOZÁS ÉRTÉKELÉSE

Kérdések és válaszlehetõségek
AI1 Hogyan írná le/jellemezné a Kormánytól/Szociális
Szervezettõl/ Otthon Segítünktõl kapott segítséget?

Megjegyzések

Ténylegesen segített Önnek?
AI2 A Szolgáltatások közül amelyeket Ön és gyermeke az elmúlt
idõszakban használtak, illetve jelenleg is használnak, melyeket
érezte igazán segítségnek
AI 3 Mennyi ideig vette igénybe az adott szolgáltatást?
Milyen sûrûn találkozott a segítõvel, szocmunkással?
Elegendõ volt Önnek a találkozások sûrûsége és a beavatkozás
idõtartama?
Mennyi idõ után érezte magán a változás jeleit?
Kérdezz rá, miért pont ezt említi?
Beavatkozás értékelése?
Használóbarát/emberközpontú szolgáltatás?
Egyéb?
AI4 És melyik az a szolgáltatás, amit legkevésbé érzett
hatásosna?k
AI5 Mit javasolna, hogyan kellene ezeken a szolgáltatásokon/ a
színvonalukon javítani?
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5. Rész

REMÉNYEK ÉS VÁGYAK

Kérdések és válaszlehetõségek
HA1 Milyen reményei vannak a jövõre nézve önmagára illetve a
gyerekeire vonatkozóan?

Megjegyzések

Milyen tervei vannak arra nézve, hogy ezek meg is valósuljanak?

6. Rész

GYEREKEKRÕL ÉSZREVÉTELEK, HOZZÁFÜZÉSEIK

Amennyiben jelen vannak, illetve egyéb, eddig nem említett fontos információ róluk; illetve az õ témára
vonatkozó megjegyzéseik, észrevételeik

7. Rész

SPECIÁLIS CÉLCSOPORTRA VONATKOZÓ MEGJEGYZÉSEK

Magyarország

Nagycsaládok

-

Már nagycsaládként, azaz 3 vagy több gyerekkel kért segítséget?

-

A gyerekek száma volt az a direkt tényezõ, ami a segítségkérést motiválta?

-

Milyen szolgáltatásokat vesz igénybe, ami kimondottan a nagycsaládosokat érinti?

-

Az intézmények, szolgáltatások részérõl érzett negatív elõítéletet az átlagnál nagyobb
gyerekszámra vonatkozóan?

-

Milyen Kormányzati intézkedésekrõl tud, ami csak a nagycsaládosokra vonatkozik?

-

Ezekbõl mit vesz igénybe?

-

Van kapcsolata más nagycsaládokkal?

-

Ha igen: Kiken keresztül lépett velük kapcsolatba?

-

Hogyan érzi, milyen többletet ad a nagycsalád?

-

A gyerekei hogyan viszonyulnak a nagycsaládhoz? (kapnak e ezzel kapcsolatban
megjegyzést, kritikát, stb. Az iskolában)

-

Milyen a családon belüli munkamegosztás?

-

Vannak e olyan stratégiái/ bevált receptjei, amik segítenek megbírkózni egy egy
helyzettel? (pl. család közösen megbeszéli, barátokkal végiggondolja, szakemberhez)
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Függelék 3
FÓKUSZ-CSOPORT INTERJÚVÁZLAT
1. Bemutatkozás
Néhány szó a kutatásról
Elõször Mi, és utána mindenki sorba. Azt mondjuk el magunkról, amit Tõlük is várunk
2. Szolgáltatások
Milyen szociális és gyerekjóléti szolgáltatásokat ismernek? (flip chart-ra és strigulázni)
Felsorolni azokat is amik vannak, de nem lettek megemlítve
Ezek közül melyeket használják?
Milyennek értékelik õket? Jelölni + és Használja pozitív
negatív

Mi az ami önök szerint hiányzik ezekbõl a szolgáltatásokból, szolgáltatokból?
JAVASLAT - Mi kell ahhoz még, hogy jól mûködjön? Mi lenne az ideális?
3. Civil szervezetek
Ismernek-e ezen a területen mûködõ egyéb civil és nem civil szervezeteket?
FLIP chart
Honnan szereztek róluk információt?
Ezek közül mely szervezetekkel állnak kapcsolatban?
Bizalom –
1. milyen szervezetekkel szemben éreznek nagyobb bizalmat,
2. és melyik felé nem?
JAVASLAT –
1. milyen szervezetekre, formákra volna szükség,
2. hova járnának szívesen, mire lenne szükségük
4.

Jövedelem
Milyen családtámogatásokat ismernek? (Flip chart)
Ha nem sorolták fel rákérdezni! (Melyeket nem sorolták fel)
Ebbõl miben részesülnek? – Mi jár nekik?
Részesül

Valós segítség-e?
Vélemények a rendszerrõl:
a, rugalmasság, - melyik
b, hozzájutás módja,
c, alkalmanként lehet-e, igénylés,
d, rászorultság – mennyiben fedi a valós igényeket
JAVASLAT –
1. mire lenne szükség,
2. hol kéne meghúzni a rászorultsági határt
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5. Lakhatás Milyen támogatási formákról tudnak? flip chart
Kaptak-e, vettek-e igénybe –
1. aki kapott mit kapott,
2. aki NEM élt vele miért nem?
Vélemények a lakástámogatási rendszerrõl + és Pozitív:
negatív:
Szocpol. és lakáshitel kérdése – mi történt ez ügyben az egyes családokkal
Van, akinek olyan tapasztalata van, hogy a jövedelme alapján nem kaphat támogatást,
de törlesztések miatt/után fordulhatna támogatásért.
Elõfordult-e velük ilyen?
Eladósodás – probléma ez?
JAVASLATOK - lakástámogatási rendszerrel kapcsolatban
6. Otthon - Munkahely összeegyeztethetõsége
Mi jut eszükbe arról, hogy családbarát munkahely?
Ki dolgozik a jelenlévõk között – azoktól akik igen, milyen formában (Flip Ha nem milyen státuszban vannak?
Gyerekek vállalása menyiben változtatta meg a munkahelyhez való viszonyt? (Flip –
Munkahely értékeli-e, visszavárja-e
Milyen lehetõségei vannak egy gyerekes családnak?
Nõk és kapcsolatok
JAVASLATOK – család és munkahely összeegyeztetésére
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Függelék 4
Fókusz csoport-1
Sorszám

Nem

Kor

Családi
állapot

Iskolai
végzettségFoglalkozás

Gyerekek
száma

Otthon
Segítünk

1

nõ

23

hajadon

2

-

2

nõ

36

férjezett

2

-

3

férfi

45

elvált

2

-

4

nõ

38

elvált

2

-

5

férfi

37

nõtlen

2

-

6

nõ

40

férjezett

4

+

7

férfi

40

nõs

5

+

8

férfi

41

élettárs

Középiskola
Gyes
Középiskola
Gyes
Szakmunkás
Munkanélküli
Szakmunkás
Gyes
Érettségi
Raktáros
Fõiskola
Gyed
Fõiskola
Tanár-tûzoltó
Érettségi
Munkanélküli

3

-

Dolgozik e

+

+

Fókusz csoport-2
Sorszám

Nem

Kor

Családi
állapot

Iskolai
végzettségFoglalkozás

Gyerekek
száma

Otthon
Segítünk

Dolgozik e

1

nõ

38

férjezett

5

-

-

2

nõ

39

férjezett

5

-

-

3

nõ

41

hajadon

3

+

+

4

nõ

31

elvált

3

-

+

5

nõ

33

férjezett

3

-

-

6

nõ

33

férjezett

3

-

-

7

nõ

25

férjezett

1

-

-

8

nõ

37

elvált

Egyetem
Gyet
Érettségi
Gyes
Érettségi
Szerkesztõ
Érettségi
Gyet
Szakmunkás
Gyet
Érettségi
Gyes
Szakmunkás
Gyes
Érettségi
Gyes

1

-

-
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