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I. Ajánlás
10 év. Sok vagy kevés? Azok számára, akik már 10 éve tevékenykednek a családok szolgálatában, jelentős, meghatározó idő. Sok örömteli pillanat, boldog arcok, hálás tekintetek. Időnként komoly
nehézségek, amelyeken úrrá kellett lenni.
10 év az Otthon Segítünk Alapítvány életében kevés, hiszen legalább
100 évre tervezünk. A mintát és a stafétát átadjuk az utánunk jövőknek. Ezekbe a műhelytitkokba szeretnénk beavatni Téged, Kedves
Olvasó, a következő oldalakon.
Lehőcz Monika
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Az Otthon Segítünk Alapítvány kuratóriuma nevében szeretettel köszöntöm olvasóinkat. Azokat, akik már ügyfeleink, vagy azok voltak,
ezért ismerősként tekintenek a képekre, megélt élményként olvassák
az emlékezéseket. És köszöntöm azokat is, akik most vagy a jövőben
kapcsolódnak hozzánk, mert kedvet kaptak attól, ami reményeink
szerint-e kiadványból sugárzik:
- a családok tisztelete és szeretete,
- szülők és gyerekek mikroközösségének szépsége és nehézségei,
- hit abban, hogy az önkéntesek munkája, szakszerű és humánus
segítsége révén a család funkcióváltásaival együtt járó gondok
könnyebben megoldhatók.
Tíz évesek vagyunk, és sok okunk van az örvendezésre: Sok családunk, s így sok barátunk van. Tanfolyamaink népszerűek, szupervízióinkon folyamatosan csiszoljuk és mélyítjük a családi problémákról
szóló tudásunkat, szervezőink és önkénteseink száma bővül, segítéssel töltött munkaóráik megsokszorozzák eredményeinket, és éveinket.
Alapítványunk küldetése az elmúlt tíz évben nem vesztett aktualitásából, és megalapozza a következő évtized jövőképét is. Mi vállaljuk
mindazt, ami ebből következik: Otthon segítünk továbbra is, elkötelezetten, felelősséggel, ha kell munkával, ha kell empátiával.
Reméljük, egyre többen megismerik eredményeinket és módszereinket, ezért várjuk a kapaszkodót és segítséget kereső új családokat. Ön,
kedves olvasó, ha kedvező tapasztalatait megosztja másokkal, ha terjeszti kiadványunkat, segít abban, hogy segíthessünk.
Végezetül azokat köszöntjük, akik hozzájárultak eddigi sikereinkhez,
és akik a most jelentkeznek, hogy szervezőként és önkéntesként segítsenek. Nagy szükség van a támogatásukra, ahhoz, hogy minél több
boldog gyermek és kiegyensúlyozott család legyen Magyarországon.
Soltész Anikó, a kuratórium elnöke
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II. Kik vagyunk?
Az Otthon Segítünk Szolgálat (Home-Start) segítő szolgálatok
hálózata.
Kisgyermekes családoknak nyújt
baráti támaszt és gyakorlati segítséget
ingyenesen,
felkészített önkéntesek által
a család otthonában.
A segítés célja a szülők megerősítése saját szülői szerepükben.
A tapasztalat és a barátság mellett elsősorban
derűt szeretnénk vinni a családok életébe.
Segítő szolgálatunk megelőzni szeretné
a komolyabb problémák kialakulását.
Az Otthon Segítünk Szolgálat
növeli a helyi közösségek összetartozását.
A szolgálat szervezői szoros kapcsolatban állnak
a szakmai segítő szervezetekkel és az önkormányzatokkal.

Kisgyermekesek támasza – Ingyenes, jótékony szolgálat
önkéntes alapon
(A Dunántúli Napló 2010. novemberi cikkének szerkesztett változata)
Az Otthon Segítünk Szolgálat (Home-Start) egy segítő, civil hálózat,
amely kisgyermekes családoknak nyújt baráti támaszt és gyakorlati
segítséget, ingyenesen. Olyan családoknak kínáljuk fel segítségünket,
ahol legalább egy iskolás kor alatti gyermeket nevelnek. Az önkéntesek saját otthonaikban látogatják a családokat, és saját szülői tapasztalataikra támaszkodva gyakorlati segítséget nyújtanak. A segítő
szolgálat nem helyettesíti a hivatásos segítő szolgálatokat, de szervezőin keresztül szoros kapcsolatot tart a szakmai segítő szervezetek6

kel és az önkormányzatokkal, jelzőrendszer szerepét vállalja a szociális rendszerben.
Családjaink (természetesen) nagyon különbözők, s mivel az Otthon
Segítünk Szolgálatban kötelező a titoktartás, csak néhány jellemző
esetet sorolunk fel, amiért a családok segítséget kértek, kérhetnek:
ikrek, hármas ikrek születése; nagycsaládos szülő; az anya sokat van
egyedül, a nagyszülők, rokonok, barátok távol élnek, a férj máshol,
esetleg külföldön dolgozik; édesapa meghalt; egyedülálló szülő; gyermek vagy a szülő tartós betegsége. De az is elég indok, ha a szülő
egyszerűen „csak” fáradt, kimerült vagy tanácstalan.
Sajnos a gondok halmozottan is jelentkezhetnek egy-egy családnál.
Például egy apa maradt egyedül iker gyermekeivel, nagyon szépen neveli őket, de igen nehéz helyzetbe került, amikor a gyermekek betegsége miatti hiányzását a munkáltatója nem fogadta el, és elveszítette
állását.
Nagyon változatos az önkéntesek köre is: van köztünk molnár, szakács, eladó, tanár, gyógytornász, vállalkozó, alkalmazott; sokgyerekes
és sokunokás, és van, aki unokára „gyakorol”; van idős és fiatal, jómódú és kisnyugdíjas. Azonban az Otthon Segítünk találkozóira mindenki csak a jó szándékát, segíteni akarását hozza magával. Mivel itt
nincs pénz, nincsen érdek és irigység sem, ezért egyszerű és őszinte
maradhat a légkör. Akinek ez a forma megfelel, közösségre találhat
nálunk.
Azt látjuk, hogy mindenki tud valamit adni: vidámságát, tapasztalatait,
tudását, kedvességét, de főleg időt és odafigyelést. Volt olyan önkéntesünk, akinek anyagi gondot okozott, hogy mobiltelefonon hívjon,
de a nála még nagyobb bajba került gyerekeknek sütit sütött, lekvárt
főzött, adományokat gyűjtött karácsonyra.
A szolgálat munkatársai, és a szolgálattal kapcsolatban álló családok
megtapasztalhatják, hogy kapni jó, adni öröm.
Az Otthon Segítünk Szolgálat szeretettel várja olyan szülők, nagyszülők jelentkezését, akik a családi élet harmóniáját, a segítségadást és
az önkéntes munkát értéknek tekintik; akik rendelkeznek saját szülői
tapasztalattal; barátságukat és idejüket (heti 2-3 óra) szívesen felajánlanák az ezt igénylő és erre rászoruló kisgyermekes családoknak, hogy
7

őket otthonaikban látogatva segítsék mindennapjaikat. Várjuk továbbá azoknak a családoknak is a jelentkezését, akik a fentiek alapján
úgy érzik, hogy bár többé-kevésbé meg tudnak birkózni a mindennapok gondjaival, de ez a fajta ingyenes, baráti segítség megkönnyítené a helyzetüket.


Küldetésünk
Az Otthon Segítünk Alapítvány
segítő szolgálatok hálózata,
amelyek a család harmonikus működéséért,
megerősödéséért és a szülői szerep megbecsüléséért
helyi szinten támogatják
a családokat
megelőző jelleggel,
önkéntes munka hozzáadásával,
családlátogatással és
személyes törődéssel;
továbbá gazdagítják az önkénteseket
sokoldalú folyamatos képzéssel,
a segítőmunka elismerésével
és a közösséghez tartozás által
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III. Felépítés*
1. Az angliai gyökerű, nemzetközi Home-Start hálózatok magyarországi adaptációja az Otthon Segítünk Szolgálat.
Központja Budapest, ahol az Otthon Segítünk Alapítvány (OSA)
kuratóriuma, igazgatósága és a titkárság dolgozik. Ez az országos központ biztosítja a szakmai hátteret, végzi az adminisztrációt, forráskutatást, kapcsolatot tart a médiával, és – persze nem utolsósorban –
felkészíti a szervezőket, és rendszeres szupervíziót, tanácsadást, továbbképzést tart a közösségé formálódó szervezőknek.
A SOTE Magatartástudományi Intézet munkatársai kidolgoztak egy
140 órás, akkreditált szervezői tanfolyamot. E képzés célja alapvetően három készségcsoport elsajátítása
1. A segítő foglalkozáshoz szükséges készségek elsajátítása – családközpontú megközelítésben
2. A szervezet működtetéséhez szükséges szakmai és menedzsment
készségek elsajátítása
3. A szervezők felkészítése arra, hogy településükön megszervezzék és lebonyolítsák a 40 órás önkéntes képző tanfolyamot.
2. A szervezők feladata, hogy helyi szinten felépítsék a szolgálatot.
Önkénteseket toboroznak és a 40 órás tréningen felkészítik őket a
családok látogatására. Majd a segítő munka során biztosítják az állandó visszajelzési lehetőséget: kapcsolatban állnak a családokkal és az
önkéntesek számára rendszeres, csoportos esetmegbeszéléseket tartanak. Fontos feladatuk, hogy a felkészített önkéntesek csoportjait
összefogják, vidám csapattá formálják.
Fontos, hogy ismerjék a helyi szakszolgálatokat, szakembereket.
A szervezők folyamatosan támaszkodhatnak a központi alapítvány
(OSA) és más városbeli szervezőtársaik segítségére.
Több városunkban alapítványként működik a helyi szolgálat is (Budapest III. ker., Esztergom, Gyöngyös, Székesfehérvár, Tatabánya,
Tiszavasvári).

* Tamásné Kollár Magdolna írása alapján
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3. Az önkéntesek otthonukban látogatják a családokat. Hogyan
segítenek? Rendszeres jelenléttel. Egy új emberi kapcsolatot ajánlunk
föl a segítséget kérő családoknak. Egy felkészített önkéntes, aki maga
is szülő, rendszeresen meglátogatja őket, saját otthonukban. Eljön,
(nem kell elmenni sehová), ráér, jelen van, és úgy segít, mint egy jó
barát vagy nagymama. Ha kell, együtt viszik sétálni az apróságokat, ha
kell, a házimunkában segítenek, vagy a gyerekekkel játszanak, vagy
éppen egy jót beszélgetnek. Kinek mire van a legnagyobb szüksége
ahhoz, hogy az otthon eltöltött évek ne fásultan, unalmasan teljenek,
hanem örömteliek legyenek.
A segítés középpontjában az otthon lévő szülő áll, ez általában a fiatal édesanya. A Szolgálat megközelítése az, hogy a gyerekeknek azzal
segítünk a legtöbbet, ha a saját szülőjétől kap egyre több odafigyelést,
megértést és szeretetet. Ha tehát az édesanyát megerősítjük saját szerepében, segítünk neki felismerni saját és gyermekei értékeit, az egész
család működését segítjük. (Gondoljunk bele, mennyivel jobb érzés
az apának is egy olyan családba hazaérkezni, ahol a feleség nem csak
kesereg…)
A szolgálat egyik ereje éppen abban van, hogy roppant egyszerű.
Az egyedi, emberi kapcsolaton keresztül kettős üzenetet tükrözünk a
család felé. Egyrészt elfogadjuk és tiszteljük a másik embert, őt, a személyt, egyediségében, értékeivel. Másrészt rávilágítunk arra, hogy
nincs egyedül a problémáival. A helyzetük egyszerre egyedi és tipikus.
Az önkéntesek a felkészítés során sok helyzetet és példát beszélnek
végig. Fontos, hogy megtanuljanak ráhangolódni arra a segítési
módra, hogy nem nekik kell megoldani a család problémáit. Az ő szerepük nem az, hogy utat törjenek, hanem az, hogy a család mellett álljanak, kísérjék őket életük egy nehéz szakaszában. Derűsen és
megértéssel fordulunk a családok felé. A derű már önmagában is gyógyít. Egy kisgyermek megnyilatkozása, jelenléte sok derűs, kedves vonást tartalmaz. Fontos, hogy a család ezt is észrevegye, ne csak a
problémákat és nehézségeket.
A Szolgálat bemutatására használt legkedvesebb hasonlatunk egy kis
fa és mellette egy karó. A kisgyermekes család olyan, mint egy fiatal
fa. Előtte az élet, a növekedés lehetősége. De sokszor segítségre van
10

szüksége. Néha nem is kell több segítség, mint egy egyszerű karó. A
karó: aki már egy tapasztaltabb fa darabja, ezért elég erős. A karó célja,
hogy a kis fa növekedjen, ne ő. Különben elvenné az életteret, és a fiatal fa csak gyöngülne. És a kis fa megerősödik, és nem lesz többé
szüksége karóra. Egyre több gyümölcsöt érlel. A karó pedig átkerülhet egy újabb fiatal fa mellé.

11

IV. Tíz év röviden

Miskolc
Esztergom
Nyergesújfalu

Fót

Gyöngyös

Tiszavasvári

Tata
Tatabánya

Ajka

GödöllĞ
Budapest

Mór
Székesfehérvár

Kolozsvár

Zalaegerszeg

Pécs Mohács
M hács

Magyarországon 2001-2011-ig az Otthon Segítünk Szolgálatokban
• családlátogatásra felkészített önkéntesek száma: 725
• 989 családot segítettünk, ahol
• 2214 kiskorú gyermeket nevelnek.
• Az önkéntes órák száma: 160 000
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V. Arcképek tíz év távlatában
A központ – háttér, amire mindig számíthatunk
Az Otthon Segítünk Alapítvány székhelye Budapest. Itt, a központi
alapítványnál csupán néhány ember dolgozik, mégis, a folyamatos
működést és a szakmai felügyeletet is ők biztosítják.
Munkájuk nagyon sokrétű: itt kerül sor az új szervezők kiválasztására
és képzésére.
Havonta tartanak esetmegbeszéléseket, szupervíziókat, melyek során
az ország összes szervezője találkozhat.
Ez az adminisztratív- és menedzsment központ is, itt íródnak a pályázatok, elszámolások, itt találhatjuk ki közösen a rendezvényeket,
kampányokat, ők segítenek a reklámozásban… és ők vasalják be rajtunk a helyi jelentéseket.
Az ő munkájuk alapozza meg azt a szakmai, pályázati, és közösségi, lelki hátteret, amelyre a több tucat szervező és a több száz önkéntes mindig támaszkodhat.
Köszönjük nekik ezt a tíz évet!

dr. Benkő Ágota az alapítvány első igazgatója
A 90-es évek elején a NOE elnökeként, egy bemutató előadáson találkoztam a Home-Start alapítójával. Rögvest meghívtam egy teára, és
hosszú beszélgetésünk végén tudtam, hogy ez a szolgálat NAGYON
jó, szükséges volna Magyarországon is. Próbáltam felkelteni az érdeklődést iránta, de nem volt elég időm és erőm akkor. Az elnöki teendők megszűntével (2000-ben) teljes erővel a hazai szervezet
megalakításán dolgoztam. Sok-sok jóakaratú, melegszívű, tenni akaró,
családszerető, okos társat találtam. Szakembereket, anyatársakat, kormányzati embereket, néhány sajtóst. És nem hagyhatom ki a NOE
vezetőit sem, akik felismerték, hogy ez a szolgálat a NOE által hirdetett értékeket a mindennapi életben váltja valóra. Az OSA az életem
egyik nagy kihívása. Biztos, hogy helye van a nap alatt, hiszen életképességét az elmúlt igen nehéz 10 évben megmutatta. Példa arra is,
hogy ebben a nagyon pénzcentrikus, közösséghiányos, individualista
világban mennyi önkéntes segítség, másokért való elkötelezettség van.
Az OSA élő bizonyíték arra, hogy értelmes, igaz, jó célokra sokan
megmozdulnak.
13

Lehőcz Monika igazgató
2001-ben a harmadik gyerekünk már hatéves volt, és egy ideje nézegettem a részmunkaidős álláshirdetéseket, amikor felfigyeltem a NOE
Levelekben megjelent felhívásra. Dr. Benkő Ágota és a trénerek, a
SOTE Magatartástudományi Intézetének pszichiáter és pszichológus
munkatársai az első szervező csapatba keresték az embereket. Addig
is fontosnak tartottam mások segítését, szívesen vállalkoztam szervezői feladatokra, úgy gondoltam, ha mindezt megfelelő keretek között, fizetésért végezhetem (akkoriban még úgy reméltük), akkor ezt
nagyon is nekem találták ki.
Az első évek rengeteg örömet és kihívást jelentettek. Úttörő munkában vettünk részt, sok mindent együtt találtunk ki. A feladat valóban
nagyszerű és összetett volt, a szervezők fizetése azonban elmaradt.
Nem sikerült annyi forrást találni, hogy azt a munkát, amit a nyugateurópai országokban fizetésért végeznek, itthon is rendszeres jövedelemért lehessen végezni. Ez azt jelentette, hogy sok szervezőnk az
évek során kénytelen volt abbahagyni a tevékenységet, mert nem engedhette meg magának, hogy az átlagos önkéntes tevékenységet
messze meghaladó időt szánjon e feladatra, ugyanakkor nincs még
egy olyan Home-Start ország, ahol annyi elkötelezett ember lenne,
hogy a szervezői munkát hosszú éveken keresztül önkéntes feladatként vállalják ilyen sok helyi szolgálatban.
2007-ben Benkő Ágota nyugdíjba ment és én vettem át tőle az OSA
vezetését. Ez óriási felelősséget, a nyolc órát gyakran messze meghaladó munkát jelent. Ugyanakkor nagy öröm és állandó a megerősítés:
az önkéntesek és a segítséget kérő családok jelentkezése folyamatosan bizonyítja, hogy olyan dolgot végzünk, amire az embereknek
szükségük van, akár adni szeretnének, akár a másik ember támogatására szorulnak.
Hihetetlen dolog látni, hogy egy-egy karizmatikus OS szervező és a
köréjük gyülekező önkéntes szülőtársak mit tudnak tenni a helyi közösségért. Tapasztaltabb szülők jelentkeznek önkéntesnek, hogy a felkészítő tanfolyam után segíthessenek az utánuk jövő fiatalabb
szülőknek. Egy-egy családnak nyújtott segítség apró lépésekben erősíti a helyi társadalmakat, mint megannyi vízbe dobott kis kavics koncentrikus körökben viszi az üzenetet: nem vagy egyedül, kérj, hogy
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segíthessünk. A megerősített családok közül pedig vannak már olyanok, akik maguk is eljöttek hozzánk, hogy másoknak segíthessenek,
vagy elkezdték kialakítani a maguk közösségeit, amivel támaszt nyújtanak maguknak és másoknak.

Lukácsné Krisztina adminisztrátor, könyvelő
Benkő Ágota hívására szegődtem 2001-ben az OSA-hoz a pénzügyiadminisztrációs tevékenységek végzésére, miután 23 évig otthon nevelgettem 6 gyermekünket.
Nagy változást hozott az életünkbe, hogy nem egész nap voltam otthon, a fiaim aggódtak is, hogy mi lesz az ebéddel, s más fontos dolgokkal, a férjem azonban rögtön felajánlotta, hogy akkor ő átvállalja
a vasalást, amit a mai napig hűségesen el is végez. Eleinte GYET mellett, napi 4 órában ügyködtem az irodában, majd ez szép lassan növekedett, mostanában előfordul, hogy a 8 óra többszörösében kell
helytállnom. Lelkes munkámnak meg is látszik az „eredménye”. 2001ben 4-5 vékony dossziéval vettük birtokba a Bartók Béla úti irodát, s
a két évvel ezelőtti költözködéskor mintegy 50 nagy papírdoboznyi
iratot, miegymást kellett átköltöztetnünk az új helyre. Ijesztően nő az
adminisztráció, az 5-10 évig tárolandó iratok mennyisége, bár csak a
legszükségesebbeket nyomtatjuk ki.
Szerencsére más eredmények is vannak, amik azt mutatják, hogy nem
hiába a sok papír. A szűkös anyagi lehetőségek dacára egyre szaporodik a támogatott családok száma, a tényleges segítséget nyújtó szervezők és önkéntesek csapata, és a szervezet, mint a főnixmadár,
mindig megújul. Időnként a postán, s egyéb helyeken, ahol meghallják a nevünket, elismerő szavakat mondanak nekem vadidegen emberek, akik már hallottak róla, vagy kapcsolatba is kerültek az Otthon
Segítünk Alapítvánnyal.
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Dr. Purebl György pszichiáter
Amikor 1995-ben elkezdtem dolgozni a Magatartástudományi Intézetben már egyéves volt az első gyermekünk, a feleségem pedig még
egyetemre járt. Noha a családunk nagyon összetartó és támogató,
ebben az időszakban kevés segítséget kaptunk, mivel a szüleink még
teljes erővel dolgoztak, a nagyszüleink viszont már maguk is támogatásra szorultak. Ekkor ismerkedtem meg Benkő Ágotával, akivel a
Nagycsaládosok Országos Egyesületének szerveztünk készségfejlesztő tréningeket. Már ekkor megtapasztaltam, hogy a mai, annyit
szidott, elidegenedett fogyasztói kultúra mellett valójában milyen erős
is az a bizonyos másik, párhuzamos (de a médiában nem annyira látható) világ: a kölcsönösségen, egymás támogatásán, az összetartáson
alapuló közösségek rendszere. Közben teltek-múltak az évek, született egy második gyermekünk is, és 2000-ben Ágota megkeresett az
Otthon Segítünk ötletével. Nagyon tetszett, mert rögtön eszembe jutottak saját kezdeti nehézségeink és láttam, hogy ez az, amire nagyon
sok fiatal szülőpárnak szüksége van, de eleinte fogalmunk sem volt,
hogyan kezdhetünk neki itthon, Magyarországon. A brit modell és
gondolkodás elég nehezen alkalmazható a mi kultúránkban. Szerencsére volt némi kitekintésünk más világokra és ez segített – Irena lengyel, Lajtai Laci addigra már számos tőlünk nagyon idegen kultúrában
is dolgozott, az én családomnak pedig van egy skót tagja, és rajta keresztül jobban beleláttam a brit családok működésébe. Végül aztán
nekikezdtünk, de az egész végül az első szervező-csoport kiképzésekor vált kerekké – igazából ez még nem is képzés volt, hanem inkább
együtt gondolkodás. A legfontosabb élményem akkor is és ma is az
Otthon Segítünkkel kapcsolatban a mások – idegenek – iránti szeretet és elfogadás folyamatos megtapasztalása. A hozzátartozóinkkal,
barátainkkal való kölcsönös szeretetet mindnyájan nap, mint nap átéljük, de ez valami más: A más emberek, a világ és tulajdonképpen az
élet iránti elfogulatlan, általános szeretet. Ezt ilyen erővel máshol nem
tapasztaltam meg. Akik ezt átéljük, tudjuk, hogy a világ alapvetően
jó, és nyugodtan megbízhatunk benne.
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Dr. Szumska Irena pszichológus
Az alapítványi munkában kezdetektől fogva részt vettem. Közösen
dolgoztuk ki a szervezők képzésének menetét, állandóan módosítva
a tartalmát. Figyelembe vettük azokat a tapasztalatokat és igényeket,
amelyeket a már dolgozó szervezők megfogalmaztak. A cél mindig az
volt, hogy a képzés minél gyakorlatiasabb legyen. A szervezők képzése során fantasztikus élmény látni, ahogyan a résztvevők jó szándéka, tenni akarása találkozik az alapítvány céljaival, hogyan változnak
az emberek, formálódik a közös gondolkodás és egy nagyon jó közösség. Egy másik feladatom – a kollégáimmal együtt – a szupervíziók
vezetése. Ezek szerintem nagyon fontosak, részben azért, hogy mindenki érezhesse, problémáival tud hová fordulni, részben tovább viszi
a közös gondolkodást a konkrét problémák mentén.
Tíz év távlatából nézve az az alapvető érzésem, amit sok családanya
érezhet, hogy a gyermeke meghaladta őt, és büszkén néz rá. Emlékszem, talán a harmadik vagy a negyedik nagykovácsi közös találkozásunkra, amikor döbbenten láttam több száz embert érkezni:
szervezők, önkéntesek, családok, és hitetlenkedve azt gondoltam:
,,Ezt mi hoztuk létre?” És rájöttem, hogy nem, mert mi csak elindítottuk, keretet adtunk egy olyan szervezetnek, ahova csatlakozhat a
sok jóakaró, segítőszándékú ember. Ez nagyon biztató.

Dr. Lajtai László pszichiáter
2011? Hihetetlen! 10 év eltelt volna? Mi több, 5 év eltelt azóta, hogy
írtam az 5 éves évfordulóra?
Hiába, a kor fuvallata kiül arcunkra, s szívünkben lerakódik az emlékek üledéke...
Sajnos az Otthon Segítünkkel és önmagammal kapcsolatban nem sok
tényszerűt tudok elmondani az utóbbi öt évre vonatkozólag (hacsak
az idő múlása miatti nyavalygást nem fogjuk fel egy meglett ember lelkét leíró ténynek).
2005-ben eljöttem külföldre egy évre. S most is itt vagyok, az idegenben... Közben voltam otthon egyszer 9 hónapot és egyszer 6 hónapot, és remélem, jövőre végleg hazatérek. A két otthoni intermezzo
alatt, amennyire lehetett, bekapcsolódtam az ügyek menetébe, de el
kell ismernem, az utóbbi 5 év termékében, s főleg abban, hogy a szol17

gálat most is itt van, és még most is írhatjuk s olvashatjuk e sorokat,
nekem kevés részem van. A dicsőség titeket illet, akik elkezdtétek és
folytatjátok az ügyet, újra és újra jöttök és jelentkeztek, sőt visszatértek, akik megküzdötök nehézségek ezerfejű sárkányaival, akik lelküket és drága idejüket egy jó ügyért adják, és immár – ez nagyon fontos
– magatoktól, és tőlünk, elindító bábáktól függetlenül csináljátok a
dolgokat.
Szószaporítás helyett, hadd kívánjak állhatatos folytatást, szeretetteli
élményeket és csendes, boldog hétköznapokat mindenkinek.
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VI. A szervezők – Ezerarcú, mégis egységes
A szervezők sokféle személyiségén keresztül tágul ki igazán a szolgálat. Ők közvetítik az önkéntesek felé az OSA értékrendjét: az elfogadást, nyitottságot, család- és gyermekközpontúságot. A Home-start
nemzetközi gyakorlatával szemben Magyarországon a szervezők is önkéntesként dolgoznak.
Néhány szervezőt megkértünk, valljon magáról.

Lukács Anikó – Esztergom
Anya lettem, a világ nem változott, és mégis minden más lett
Eredeti végzettségem közgazdász és szociológus, az egyetem elvégzése után olyan munkahelyet kerestem, ahol mindkét területen szerzett ismereteimre szükség van. A munkám nagyon változatos volt,
igazi kihívást jelentet és örömömet leltem benne. Mindig tudtam,
hogy a gyermekeink megszületése után a munkámat is a családomhoz
fogom majd igazítani. Reméltem, hogy majd ezt is olyan remekül
megoldom, mint eddig mindent. Egyszerű szervezési feladatnak fogtam ezt fel korábban, sejtelmem sem volt arról, hogy az anyaság bennem legbelül is óriási változásokat fog hozni. Más dolgok lettek
fontosak és értékesek a számomra, mint korábban. Más szemmel néztem már az embereket, gyerekeket, élesebben láttam a problémákat,
és elengedhetetlennek a megoldások keresését. Olyan feladatot tudtam
már csak elképzelni magamnak, ahol úgy tudok embereknek segíteni, hogy valódi találkozások, beszélgetések, kapcsolatok legyenek közöttünk.
Az Otthon Segítünk Alapítvánnyal véletlenül találkoztam, egy egyéves pályázati munkába kapcsolódtam be, aztán, ahogy egyre jobban
megismertem, egyre érdekesebb és értékesebb lett számomra. Végül
– ahogy sokan mások, – én is itt ragadtam.
Találtam egy olyan közösséget, ahol egymástól nagyon különböző emberek tudnak úgy együtt dolgozni, hogy egymást inspirálják, kiegészítik és a különbözőségek nem elleplezendő hátrányok, hanem erőt sokszorozó előnyökké válnak.
Folyamatosan tanulunk egymástól, egy-egy nap együttlét annyi új
gondolattal, új információval, új lehetőséggel tölt fel, hogy megsokszorozza az energiáinkat is.
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Szükségünk is van erre, mert a kérések, feladatok mindig jönnek. Az
Otthon Segítünk Alapítvány alapelve, hogy abban próbálunk segíteni, amit a család kér. Megtapasztaltuk, hogy ez csak akkor sikerülhet, ha úgy tesszük, hogy ők ezt el is tudják fogadni. És bár vannak
hasonló helyzetek, a kérések és az elfogadási módok mégis nagyon
különbözőek.

Györgyné Kollár Gabriella – Ajka
„Az embernek ahhoz, hogy élhessen, oltalmazó helyre, családra van
szüksége, amely védelmet nyújt, ellenáll a viharoknak és életének kiindulópontja.” Ez az idézet a Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet „Családokért” programjának mottója volt ezelőtt 5-6 évvel, de
azt gondolom, örökérvényű, ma is igaz állítás.
Végtelenül hálás vagyok azért, mert megtapasztalhattam mindezt a
saját családomban. Úgy érzem, sokat kaptam, ezért sokkal tartozom. Ezért
kapcsolódtam be az Otthon Segítünk Alapítvány munkájába.
Miért fogott meg ez a szolgálat?
Életünk során többször kerülünk – kerülhetünk nehéz helyzetbe, szorulhatunk segítségre. Például, fiatal házasként, három hónapos kislányunkkal vidékre költöztünk. A faluban senkit sem ismertünk,
minden rokon, barát 150-200 km-re élt tőlünk. A védőnőt ugyan
hamar megismertük, de neki nem volt ideje engem bevezetni a helyi
tudnivalókba, s mivel hamarosan jelentkezett a második csemeténk,
megijedtem. Magányosnak és tanácstalannak éreztem magam. Nagy
szükségem lett volna egy tapasztalt, helyismerettel rendelkező, minket elfogadó kedves barátra – de akkor még nem volt…
Aztán 10 év múlva újabb költözésre szántuk el magunkat, elölről kezdődött a helykeresés, tapasztalatgyűjtés időszaka. Szerencsére ekkor
már tagjai voltunk a Nagycsaládosok Országos Egyesületének és segítségükkel és a helyi védőnő támogatásával sikerült megalakítani egy
kis NOE csoportot Ajkán, ahol az óta is élünk. Az egyesületen keresztül hallottam később az Otthon Segítünk Alapítványról. Éppen
akkor kezdett ötödik gyermekünk óvodába járni, s mivel így időm
szabadult fel, jelentkeztem a szervezőképzésre. Akkor még nem tudtam, hogy egyszer még én is haszonélvezője lehetek az általam felkészített önkéntesek áldásos tevékenységének… Négy év múlva ugyanis
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megszületett a meglepetés-hatodik gyermekünk, amikor is már két
csapat önkéntes állt ugrásra készen, ha valahová segítséget kértek.
Így adódott, hogy belülről is volt alkalmam megtapasztalni, hogy milyen jó is tud
lenni egy megbízható, derűs, rugalmas segítő a „futazegészház” időszakban.

Jankai Csilla – Pécs
Nem is emlékszem már, hogy mióta tologat engem finoman a bennünk élő ösztön azok felé, akik segítségre szorulnak. Lehet, hogy ezt
az indíttatást már a génjeinkben hoztuk magunkkal? Emlék villan
bennem, ahogy felső tagozatosként időseknek segítek fiatalos lendülettel, lelkesen a háztartási munkában. Sok év telt el azóta, de semmit
nem csökkent a belső noszogatás, hogy amíg lehet, tennünk kell másokért, valahogy, valamilyen formában. Azt mondják, amit nagyon
szeretnénk, azt elénk sodorja az élet, „segít nekünk”, hogy megvalósíthassuk. Így talán nem volt véletlen, hogy olyan kolleganővel (Buzás
Márta) kerültem egy irodába, akit az ösztönei szintén az önkéntes
munka felé terelgettek, s aki ma már az OSA egyik pécsi szervezője.
Az együtt töltött idő alatt a beszélgetésekből elhatározás lett, és az
Otthon Segítünk előző pécsi szervezőjének szelíd rábeszélésére máris
a szervezői tanfolyam jelentkezői között találtuk magunkat. A Budapesten töltött hétvégék maradandó élményt nyújtottak. Az OSA munkatársaival, kis csoportunk leendő szervezőinek részvételével a
tréningek hangulata, a SOTE Magatartástudományi Intézet szakembereinek és az adott téma előadóinak hozzáállása, elkötelezettsége új
színt hozott az életünkbe. Jó volt hasonló belső indíttatású emberekkel együtt lenni, velük „szövetkezni”.
S elérkezett a pillanat, amikor először vártuk izgatottan a már nálunk
jelentkezett pécsi önkénteseket a 10 hetes tanfolyam első napján.
Eszembe jutottak az önkéntes segítő munkáról folytatott korábbi beszélgetéseink, melyek mostanra, mint egy vízbe dobott kő, gyűrűt vetettek körénk egy csapat önkéntes formájában, akik eljöttek, hogy
idejüket, tapasztalatukat, derűjüket kínálják a segítséget kérőknek, önként és ingyen. Nem csoda, hogy mindkét tanfolyam alkalmával igazi
közösséggé formálódtak.
Jó látni, hogy egyre több képzeletbeli vízgyűrű formálódik Pécsett is
a 2003. óta megkezdett munka köré.
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Szabó Márton Péterné, Magdaléna – Mohács
Szlovákiában születtem, Rozsnyón. Tanulmányaimat is ott végeztem.
Első munkahelyem Kassán volt, egy nagy Kohóipari Vállalatnál.
Életem nagy fordulópontja 1979-ben következett be, amikor megismerkedtem a férjemmel és ebben az évben házasságot is kötöttünk,
majd áttelepedtem Magyarországra. Aztán megszületett a kislányunk
és ez meghatározta a következő éveinket. Férjem és én is hosszú éveket dolgoztunk a Bólyi Kombinátban.
Az önkéntesség gondolata már nagyon régen foglalkoztat. Bólyból
többször vittünk táborozni gyerekeket Szlovákiába és én is besegítettem, mint felügyelő és tolmács.
Az intenzívebb önkéntes munkát tavaly kezdtem el a 2010 Pécs Európa Kulturális Fővárosa önkéntesei között. Hihetetlen sok élménnyel
gazdagodtam, nagyon sok örömet okozott nekem ez a feladat. Először itt hallottam az Otthon Segítünk szolgálatról. Őszintén úgy érzem,
hogy nagyon jó döntés volt, hogy jelentkeztem, közel áll hozzám a szülő segít szülőnek gondolat.
Itt fogalmazódott meg bennem a következő elhatározás: szeretnék
Mohácson is megszervezni egy Otthon Segítünk csoportot. Itt is
szükség lehet a mi szolgálatunkra, hiszen ilyen jellegű segítségnyújtás
még nem működik városunkban. Nagy lelkesedéssel és reményekkel
várom ezt a munkát.

Mádiné Pix Judit – Gyöngyös
Budapestről költöztem Gyöngyösre, amikor férjhez mentem, és első
két fiam születésekor nagyon kevés kapcsolatom volt még a városban.
A nagyszülők is dolgoztak, így nem volt könnyű megoldani a mindennapi gyakorlati nehézségeket. Például a négyemeletes házban, ahol
lakunk, természetesen nincs lift, a gyermekem babakocsiját a pincénkben tároltam. Fél kézzel fogtam az alvó gyereket, kivéve a babakocsiból, fél kézzel megtanultam bezárni a lakatot, és felvittem még
a tíz kilós alvó fiamat is a lakásba. Utána fennhagytam a sokszor síró
gyereket, hogy felvigyem a vásárolt csomagot is.
A két nagyfiam születése után felszámolták a munkahelyemet, közben
a házban más anyukáknak is segítettem, így a barátnőm ajánlotta az
OS szolgálatot, amikor meglátta hirdetésüket a nagycsaládosok új22

ságjában. Azt gondoltam, tulajdonképpen ezt csináltam eddig is, de
elgondolkoztam azon, sokkal könnyebb és jobb lenne mindezt szakmai tudás biztonságával, háttérrel tenni. Nyugodtabb lennék a bizonytalan, kérdéses helyzetekben, lenne hová fordulnom válaszért.
Jelentkeztem a tanfolyamra, és így Gyöngyösön 2004 óta zajlanak a
családlátogatások az önkéntesek segítségével. Eddig 23 tanúsítvány
adtunk ki, és 2006-ban bejegyezték a helyi alapítványunkat is. Működésünk óta 48 családot segítettünk rendszeresen, és ennél sokkal többet telefonon vagy személyes beszélgetéssel. Rendszeresen részt
veszünk a Városi Civil Napokon, jó kapcsolatunk van a szakszolgálatokkal és a civil társadalommal. Reményeim szerint jövőre az egyik
„régi” önkéntesem elvégzi a szervezőképzést, így ha a főállású anya
státusza után sikerül munkahelyet találnom, jobban meg tudjuk osztani a teendőket.

Varga Anikó – Budapest, VII. kerület
Tizenhat éve dolgozom a gyermekvédelem erdejében, látom a Nagy
Tölgyfa erősségeit, tudom, ágai hol sűrűsödtek össze átláthatatlan
esőerdővé, és hol vékonyodtak el. Tudom, hová nem lehet mászni,
mert még a legkisebbek alatt is leszakadhat.
Amikor megszülettek a gyerekeim, rájöttem, hogy kliens vagyok én is,
csak hát nem az általam tanult és tapasztalt fajtából. Kevés a kezem,
kevés az időm, és sokszor gyenge az idegrendszerem. Ember vagyok,
az érzelmeit megélő és kimutató fajtából. Eljött az „és rajtam ki
segít?!” ideje. Persze aztán egy percre sem hagyott cserben a megoldási stratégiám, a baráti köröm, mely a játszótéri sorstársakkal csak
egyre gyűlt. A mai napig erős bástyám.
A kérdés azonban bennem maradt, a lehetetlennek látszó küldetés
érzésével együtt, így a munka világába történő reintegrációm egyik
első lépése már a probléma megoldása felé terelt. Primer prevenció.
Hát így találtam én az Otthon Segítünk Alapítványra. A gyermekvédelmi rendszerben a legalsó helyen áll: a családban messze nincs szükség szakmai beavatkozásra, elég egy „pótnagymama”. A szakemberek
kezdenek bennünket megismerni, kikristályosodtak a kompetenciahatárok, kiegészítjük egymást. Megelőzzük a munkájukat, vagy épp
ott folytatjuk, ahol rájuk, professzionális és komplex segítő munká23

juknak köszönhetően, már nincs szükség. Prevenció és utánkövetés.
A segítő kapcsolat baráti jellegű, így könnyebben elfogadják az anyák.
Sajnos a gyermekvédelmi intézmények kapuján benyitni ma sok szülő
szemében a megbélyegzettség szimbóluma, és valljuk be: a munkatársak leterheltsége sem kedvez a „hétköznapi” problémák megoldásának. Segítsük át egymást a gondokon, hogy visszanézve erősebb
szálak által összeforrt közösségben élhessünk, ahol a segítő kéz nem
anyagi hasznot, csak több mosolyt vár. A kismamák megtanulnak
bízni és mernek kérni. Szociális védőbástyájuk egyre nő, megerősítve
a településükön, szűkebb lakókörnyezetükben betöltött helyüket. A
„pótnagyik” segítsége pedig mindenkinek örömére válik. Hasznosnak érzik magukat, új erőre kapnak, hétköznapjaik szürkeállományába
az örömszerzés reflektorfénye költözik.
Vagy ahogy Steinbeck-től tanultuk:
„Szebbet nem is tehetsz senkivel, mint hogy hagyod, hogy segítsen neked.”
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VII. Az önkéntesek – „Jó tündérek pedig vannak”
Az önkéntesek munkájával teljesedik ki az Otthon Segítünk küldetése. Az ő egyéniségük, tapasztalataik, lelki gazdagságuk áramlik tovább közvetlenül a családok felé. Különösen izgalmas látni, hogy az
egyes életutak hogyan vezettek el embereket hozzánk; hogy milyen
sorsokra milyen válaszokat adhatunk.
Természetesen nincs itt arra lehetőség, hogy mindenkit megszólaltassunk, de reméljük, hogy a bemutatott egyéni példák egy kicsit
mindannyiunkról szólnak.* *

Ziza
Az Otthon Segítünk Szolgálat keretében 5 évig „dolgozhattam” pici
gyerekek közelében. Életem legszebb évei közé tartoznak ezek. Előtte
10 évig hasonló munkám volt Amerikában, ahol a világ minden nemzetisége megtalálható. Volt fekete szemű török kisfiam, Bahadir, japán
Tomoco és Rioko, mexikói kicsi Paula, nepáli Subur, chilei Isabelle,
kínai Szü-Szán, amerikai Miles, Gabriel, Paul, Claire, Suzanne – nem
is tudom mindet felsorolni. A legkisebbek még saját nyelvüket sem
beszélték, így megengedték a szülők, hogy magyarul is beszéljek hozzájuk. Szívmelegítő volt hallani, mikor magyarul megszólaltak… Én
meg angolul tanultam a nagyobbaktól.
Merem állítani, nem kell a nyelvet beszélni ahhoz, hogy megszokjanak, megszeressenek és a végén pót-nagymamának is elfogadjanak a
gyerekek. Mindegyik egyformán tud szeretni és ölelni, legyen bármilyen nemzetiségű. Mindegyik csodálatos és szeretetre méltó.
A gyerekszeretet világnyelv. Érthető és érezhető… és megismételhető, ha újra és újra találsz egy új családot az új babákkal.
El tudod képzelni, hogy lehet más gyerekét is sajátként szeretni? Próbáld csak ki!
Menj el hozzájuk, ülj le a gyerekek mellé. Hallgasd a csacsogásukat,
* * Az önkéntesek teljes nevét a családok védelme miatt nem írtuk ki – fel
van az már írva aranybetűkkel.
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nézzed, hogyan játszanak. Egyszer csak észrevesznek, kezdenek belevonni a kis életükbe. Mesélnek neked, mondókát, éneket tanítanak.
Millió kérdéssel ostromolnak. Te meg csak hagyd, hogy lassan-lassan
„örökbe fogadjanak”. Menjetek le együtt a játszótérre, varrjatok babaruhát. Süssetek palacsintát vagy főzzetek együtt finom túrógombócot. Akár kezdjetek el angolul vagy németül tanulni.
A gyerekek minden új kezdeményezésnek örülnek, minden újra fogékonyak.
És egyszerre észreveszed, hogy részesei az életednek és szomorú
vagy, ha válni kell. Erre többször is volt már példa az elmúlt öt év
alatt… De újra lehet kezdeni, nem szabad abbahagyni, keresni kell új
családot. Megint lehet elölről kezdeni, lehet új puszikat, öleléseket
kapni, amitől boldog leszel, és nagyon-nagyon gazdagnak érzed
magad.
Annyit mondhatok, hogy én ebből nem szeretnék kimaradni.

Ernő
Mindig szerettem segíteni másoknak, és a magam életéből tanultam
meg, hogy mindig van még elesettebb, még nagyobb bajban lévő,
mint én vagyok; s a legjobb módja jól érezni magamat, ha jó érzéseket adok másoknak. Talán emiatt is, rengeteg szeretet van bennem, jelentkeztem az Otthon Segítünk Alapítványhoz, önkéntes
segítőnek. Azért ehhez az alapítványhoz, mert ez olyan családokon
segít, ahol legalább egy, iskolás kor alatti gyermek van, s a felnőttekből épp elegem volt, a gyerekek pedig egy-egy csodavilág.
Már a tanfolyamot is nagy érdeklődéssel vártam, hisz a megszerzett
információkból és az elvégzett tréningből ki kellett, hogy derüljön,
hogy jól választottam-e, és nem csak lelkes vagyok, hanem képes is leszek ellátni a feladatomat. Sokáig vártam az első családra, hisz egy
meglett férfit nehezen tudnak elképzelni kisgyermekek mellé, idegenként. Nagyon örültem, amikor végül megkaptam. Ha visszatekint
az ember az életében, jóleső nosztalgiával emlékszik, szinte minden
„elsőre”: az első piros pont, az első szerelem, az első kézfogás, az első
ügyetlen csók, és az első sikeres, majd az érte kapott pofon, az első
szerelmi vallomás... ! Valami ilyesmit éreztem az első felkéréskor. Egy
fiatal család egyik gyermeke, az ötéves kisfiú agyhártyagyulladás kö26

vetkezményeként halmozottan sérült, és van egy nyolchónapos kislány is. Az apuka vállalkozóként állandóan dolgozik, és az anyuka
egyedül nehezen boldogul. Olyan igazi belefelejtkezőseket játszottunk, hancúroztunk, nevetgéltünk közösen, vagy amíg az anyuka elvégezte a napi munkáját!
A második esetemnél egyedül kellett vigyáznom két kisgyerekekre,
egy óvodás kisfiúra, és egy éves húgára. Nem tipikus eset, de muszáj
volt segítenünk. Csak néhány hónapja derült ki, hogy a harminc év
alatti anyuka rákos. Már műtötték is, amikor segítenem kellett, kontrollvizsgálatra ment. Délutános voltam azon a héten, s mivel bizonytalan volt, hogy mikorra ér haza, szabadságot vettem ki, mert
számítottak rám. A bemutatkozó látogatás, mint rendesen, nem volt
elég arra, hogy megszokjanak, megismerjenek a gyerekek, úgyhogy
nem kevés félelemmel mentem másnap, korán reggel, amikor ők még
aludtak. Természetesen semmi sem ment zökkenőmentesen, de higgadtságra szorítva magamat, előkapartam évtizedek óta porosodó
emlékeimet (a saját gyerekeim már felnőttek), s végül mindent megoldva, délre már önfeledten játszottunk, rajzoltunk, majd ebédeltünk.
Kettős érzéssel mentem haza, mert örültem, hogy segíthettem,
de szomorúsággal töltött el, ahogy ez a fiatal család is, ahelyett,
hogy élhetné a normális, konszolidált életét, kénytelen nap,
mint nap szembenézni, nem mindennapi nehézségekkel, és
idegenek barátságára szorul. Ez, talán minden alkalommal így lesz
majd, amíg meg nem szokom. Vajon meg lehet? Kezdem hinni, hogy
ennél a fajta munkánál, minden alkalom „első” lesz. Ma már tudom,
hogy így van. Minden segítő napon azzal a boldogságérzéssel térek
vissza a saját otthonomba, hogy tudtam segíteni valakinek, hogy nem
csak családi érzéseket adtam, hanem kaptam is. Minden nap, újra megtanította nekem, hogy a segítségnyújtásnak nem feltétlenül a konkrét
segítő magatartás a nehézsége, hanem részévé válni kicsit is akár
annak, ami nap, mint nap, hozzátartozik egy fiatal, rászoruló család
életéhez. Örülök, hogy jelentkeztem, és szerencsésnek érzem magam,
hogy szükségük van rám!
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Ibolya
Nagyon boldog házasságban éltem, azt hittem, életünk végéig így lesz.
Sajnos csak 25 évig tartott. A mélybe zuhantam. Leírhatatlan fájdalmat éreztem. Semmihez sem volt erőm, a lelkem fájt. Úgy éreztem,
senkinek nincs már szüksége rám, két gyermekem is felnőtt már.
Ekkor a lányom ezt írta: „Anyu, nagyon szeretlek”. Ez a mondat volt
az első kapaszkodó. De hogyan tovább? A sors kegyes volt hozzám,
küldött egy férfit, aki figyelmes, türelmes, kedves volt velem.
Majd rátaláltam egy újsághirdetésre és bátortalanul jelentkeztem önkéntesnek. Féltem a visszautasítástól. Mégis bekerülhettem az otthon
segítünk csoportba, de a tanfolyam során megszólalni sem mertem,
pedig jólelkű emberek vettek körül. Kíváncsiak voltak a véleményemre, meghallgattak, figyeltek rám. Megéreztem az összetartozás
erejét. Megtanultam, hogy minden ember más és más, és nem megváltoztatni kell őket, hanem elfogadni, és ha kell, segíteni.
A tanfolyam elvégzése után még mindig nem bíztam magamban. De
volt egy ember – a szervező –, aki bízott, és megkaptam az első családot, akinek a segítségemet adhattam. Itt egy kisfiú volt, a második
és negyedik családomban kettő, a harmadikban öt (azóta már hat!)
gyermek van. Velük a mai napig kapcsolatban vagyok.
Mindenhol éreztem a szeretetet és a megbecsülést. A gyerekek nagyon hálásak tudnak lenni. Néha a játék hevében maminak szólítottak. A csontos orrom miatt már neveztek jóságos boszorkánynak is.
Azt is kérték, költözzek hozzájuk. A születésnapomon verssel és
énekkel köszöntöttek.
Az életem folytatódott. Az önkéntes munka mellett elvégeztem a Gyermek-és ifjúsági felügyelő tanfolyamot. Sokat tanultam, főleg pszichológiából és pedagógiából, amit hasznosítani tudok mindennapjaimban.
Ma már egy munkaügyi peren is túl vagyok, ahol nem az az érdekes,
hogy megnyertem, hanem, hogy a megaláztatás helyett kiálltam magamért.
Majd újabb tanfolyamon mérettettem meg: nevelőszülő lettem.
Két nehéz sorsú kisgyerek életét könnyíthetem meg.
Nagyon köszönöm a csoportomnak és a szervezőknek, hogy bíztak
bennem.
Megtanultam, hogy az út akkor vezet el valahová, ha elindulunk rajta.
Az indulás az első lépéssel kezdődik.
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Éva
Budapesten születtem ugyan, de édesapám foglalkozása miatt nagyon
sok helyen laktunk az országban. Két lány testvérem volt, a fiatalabb
húgom sajnos agydaganatban elhunyt, a középső testvérem Kanadában él 35 éve. Két gyermekem született, Zoltán – egy méhen kívüli
terhesség után, rettegve, hogy lehet-e még gyerekem – és Beáta. Sajnos a férjem azt hitte, hogy mivel ő az erősebb, veréssel is nyomatékossá teheti akaratát. A 25. születésnapomon úgy megvert, hogy
azonnal összepakoltam. Ezután egyedül neveltem a gyerekeimet, de
el kellett költöznünk, hogy nyugalmunk legyen. Lányom Pécsre jelentkezett főiskolára, itt is ment férjhez és jöttek az unokák. Egyszer,
a látogatásom után, a már várandós lányom sírva integetett a busz
után, amivel hazafelé utaztam. Akkor döntöttem el, hogy leköltözöm
Pécsre. Nagy boldogság volt nagymamának lenni, napi kapcsolatban
lenni velük. Időközben a fiam is megnősült és egy szépséges kislányuk született, aki Down szindrómás. Hogy a nagyobb unokák el tudják fogadni, és ne csodálkozzanak, hogy a pici más, többször
elutaztam a lányom gyerekeivel hozzá. Idén megszületett a negyedik
unokám, azonban a lányomék elköltöztek Szombathelyre, így egyedül maradtam Pécsett.
Nagy űr támadt bennem, itt maradt a segítésre vágyó kezem és
a szeretettel csordultig teli szívem. Unokáimhoz gyakran megyek,
de a távolság azért nagy.
Nagy szerencsémre megláttam a Tv-ben az Otthon Segítünk Szolgálat kisfilmjét. Rögtön tudtam, hogy ezt „nekem találták ki”. Nagyon
élveztem a foglalkozásokat, ahol sok segítséget kaptunk a szolgálat
mibenlétéről, szerepünkről az idegen családokban. Hiszen más dolog
a saját családunk életében részt venni, mint másoknál megérteni az ő
szokásaikat.
Már voltam is segíteni és nagy öröm, hogy hasznosnak érzem magam.
Mivel szeretettel mentem és úgy is fogadtak, mindig várom a következő látogatást. Jó dolog, hogy valakinek tudunk segíteni, mivel a mai
nagyszülőknek dolgozniuk kell. Ráadásul nem érzem feleslegesnek
magam. Azt kaptam, amire vágytam, szeretetet, elfogadást. Ezt
tiszta szívből viszonozom is.
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Anikó
40-es éveim derekán járok és kettő élő gyermekem van 4 terhességből. A második gyermekem születése előtt volt egy súlyos, ötödik hónapban lévő magzati vetélésem, amelyet normál körülmények közt
kellett megszülnöm.
Ez mérföldkő volt az életemben, amikor el kellett fogadnom, hogy a
természet ereje hatalmas, és eldönti, ki az életképes.
Szüleimmel élek együtt, egy családi házban. Jelenleg nincs munkahelyem, mert eljöttem, mikor kiderült, hogy édesanyám súlyos
beteg, agydaganata van. Az ő 24 órás gondozása, egyéb családtag
híján, rám és édesapámra hárul. Ez is egy fontos fordulópont, amikor döntenem kellett, feladni a pénzügyi stabilitást és karriert.
Esti tagozaton tanulom a szociális gondozási, ápolási ismereteket és
szervezési feladatokat. Ha vége lesz, szeretnék ebben az ágazatban
dolgozni és tevékenykedni.
Azért jelentkeztem az önkéntes munkára, mert korábbi munkatapasztalatom is a közszolgálat jegyében telt, valamint mivel ebben az
életperiódusban időskorú családtagjaim vesznek körül, és saját gyermekeim már nagyobbak, szomjazom a kisebb gyermekek társaságára, és az általuk nyújtotta vidám, optimista, pezsgő
légkörre.

Egy nyugdíjas ápolónő Tatabányáról
Örültem, hogy találkoztam az Otthon Segítünk Szolgálattal 2003ban.
A betegágy mellől mentem nyugdíjba. Aki elhivatottságból választotta ezt a pályát, az nem tud megpihenni, míg egészsége bírja. Amit
én tanultam és kaptam a betegektől, azt nem lehet leírni, csak továbbadni.
A sérült és gyámolításra szoruló emberektől én többet kaptam, mint
az egészségesektől. Én gazdagabb vagyok, mint a milliomosok!
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Rózsika
10 éve dolgozom a gyöngyösi alapítványnál, és nagyon szeretem ezt
a tevékenységet. Mádiné Pix Judit szervező személyes hívására léptem
be az alapítványba és végeztem el az önkéntes tanfolyamot. Az alapítványt anyagilag is támogattam. Szívesen részt veszek a rendezvények lebonyolításában is. Ilyen volt pl. a legutóbbi Civil Nap
Gyöngyös város Fő terén, mely nagyon jól sikerült. Ismerőseimnek
is ajánlom az alapítványt és az önkéntes munkában való részvéttelt.
Szeretettel várjuk a fiatalokat.

Irén
Gyöngyösön élek, 57 éves vagyok, már majdnem 3 éve munkanélküli.
Az Otthon Segítünk Alapítvánnyal egy hirdetés útján kerültem kapcsolatba, mivel úgy gondoltam, így legalább értelmesen, más emberek
segítésével tölthetem el „felesleges” „szabadidőmet”. Miután jelentkeztem, felkeresett a gyöngyösi szervező, hogy tájékozódjon elhivatottságomról, hogy valóban minden ellenszolgáltatás nélkül
szeretnék segíteni kisgyermekes családokon. Így bekerültem a
képzési programba.
Mivel előzőleg Pszichiátriai Osztályon dolgoztam, ahonnan elbocsájtottak, pontosan tudtam, hogy mennyire kell az embereknek a segítő
kéz. Másrészt, nekünk, akik munkanélkülivé váltunk, szükségünk van arra az érzésre, hogy mégsem vagyunk feleslegesek,
és vannak, akiknek – a családunkon kívül is – szüksége van ránk! Sok
a magányos hölgytársam: jó lenne, ha minél többen fedeznék fel ezt
a lehetőséget, ha mindkét oldalról nagyobb lenne az igény.
Közben elvégeztem egy OKJ-s szociális asszisztensi szaktanfolyamot, ahol rájöttem, mennyi mindenben lehet segíteni olyan családokon is, aki elvesztek a bürokrácia útvesztőiben, s nem csak fizikai, de
elméleti támogatásra is szükségük lenne. Megszerzett tudásomat még
ebben a szervezetben nem tudtam kamatoztatni, csak hazai berkekben: nagymami lettem! De nagyon szeretnék erőmhöz mérten – az én
kicsi unokám mellett – más anyukáknak is segíteni, akiknek nincs ott
a MAMI!
Én mindig szeretnék ott lenni, ahol segítségre van szükség!
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Éva
Önkéntes lettem Gyöngyösön, az Otthon Segítünk Alapítványnál.
Hatvanegy éves voltam, néhány éve nyugdíjas. Nem unatkoztam, élveztem a szabad életet, de úgy éreztem, jó lenne valami hasznosat
tenni, ami nem csak nekem, hanem másnak is örömet, segítséget jelent. Ekkor akadt kezembe a helyi újság, amelyben önkénteseket kerestek, s ez nekem való feladatnak látszott, hiszen nagyon szeretem
az apróságokat. Kicsit félve hívtam fel a szervezőt, attól tartottam,
hogy fiatalabbakat szeretne; de ő biztatóan, s örömmel fogadott. Úgy
éreztem, itt a helyem!
Nem csalódtam, a tanfolyam elvégzése után első alkalommal másfél
éves, ikres családhoz kerültem, ahol szeretetteljes fogadtatásban
volt részem. Itt két évet töltöttem el, heti kétszeri látogatással. Többször kaptam elismerést az anyukától: Éva, mi lenne velem nélküled? Éreztem is, hogy az ikrek mellett szükség van egy kis pihegésre,
amikor nem kell egy személynek kétfelé szakadni. Nagyon szép időszak volt, rengeteg élménnyel, s szívet melengető emlékekkel. Ebből
mesélem el az egyiket. Amikor az ikreknél megszületett a kistestvér,
meglátogattam az édesanyát a kórházban. Vittem neki egy általam készített mini naplócskát, s ezt adtam át, melyet igen meghatottan fogadott. Ebben a kicsi füzetecskében közös emlékeket írtam le,
mindegyik oldalon egy sztori.
Ebből idézek néhányat:
A két gyerek meséli, hogy elutaznak repülővel nyaralni. De jó nektek
– mondom én –, mire a kislány: – Éva néni! Te is eljöhetsz velünk, hiszen ott olyan a tenger, hogy a felnőttek is fürödhetnek!
A kisfiú mondja: – Építettünk kis házakat a kertbe. Kérdezem: – Te
is? Hű de ügyes vagy! – Ő válaszol – Nem annyira, apa és egy bácsi
is segített.
A kisfiú: – Cicizni akarok – s matat a blúzom körül. Én elmagyarázom, hogy nekem nincs tejecském, stb. Erre a kisfiú: – Akkor én leszek a kisbaba, s te az anyukám. Jó? – Hát nem logikus? Hiszen ez
csak játék! De szépen elrendeztük, megbeszéltük, megértette.
Nagyon sokat jelentett s feledhetetlen a szolgálatban eltöltött
idő.
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Gizike, – a „feketéző” önkéntes
A Művészeti Gimnázium elvégzése után a Pécsi Geodéziai Vállalatnál kezdtem dolgozni. Később egy geodéziai műszerek forgalmazásával foglalkozó Kft résztulajdonosa lettem. A gazdasági válság sajnos
a mi vállalkozásunkat is sújtotta. Jelenleg a Kft a fennmaradásért küzd.
A még jól menő Kft-től gyakran kértek különböző fantázianevű alapítványok adományokat. Egy idő után terhessé vált nyilvántartani,
melyik alapítványnak mikor, mennyit adtunk, s elhatároztuk, hogy
egy évben egy – lehetőleg pécsi – alapítvány részére adunk támogatást. Így kapott a Gyermekklinika, majd a Pécsi Nőegylet – akik a
gyermekétkeztetést támogatták – évente egy nagyobb összeget.
Akkor jött az ötlet, hogy személyes kapcsolattal talán jobban tudnék
támogatni egy családot, mint alapítványon keresztül. Ebben az időben már bőven elértem a nagymama kort, de unoka még nem volt a
családban.
Ezután olvastam egy cikket a Dunántúli Naplóban az OSA-ról. A
cikk nyomán interneten rákerestem a pécsi vonatkozásra, itt találtam
Herczeg Zsuzsanna és Balogh Adél nevére. Abban az évben nem indult tanfolyam, de „nem hivatalos kapcsolatba” kerültem egy háromgyermekes családdal, ahol 2008 júliusában született a harmadik
gyermek. Az anyukának az ősz és tél folyamán gyakran segítettem a
kisbabára vigyázva, amíg a két nagyobbat óvodába hozta-vitte. Orvosnál, fogorvosnál is jártunk a három gyerekkel. Az iskola előtt álló
hatévessel többször jártam nevelési tanácsadáson is.
A következő évben újabb cikk jelent meg az újságban, s ebben már
segítők jelentkezését kérték és tanfolyam is indult. Itt Jankai Csilla és
Buzás Márta szervezőkön kívül sok kedves és önzetlen segíteni szándékozó asszonnyal ismerkedhettem meg.
A tanfolyam elsősorban a belső jó tulajdonságaink tudatos felismerésében segített, más emberek problémájának pozitív
megközelítésében, és a lehetséges segítés módjában.
A K. ikerpárral 2009 májusában ismerkedtem meg. A család az apukából és az öt és féléves kislányból és kisfiúból áll. Az apa akkor már
három éve egyedül nevelte gyermekeit. A megélhetés nehéz, hiszen
a GYES-ből, családi pótlékból kellene fenntartani az albérletet, fizetni a rezsit, etetni és ruházni a gyerekeket. Az apa példamutató szeretettel és odaadással gondoskodik a gyerekekről, akik tisztelettudóak,
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jó magaviseletűek. Az apáról az óvodában is elismeréssel nyilatkoztak.
A gyerekek már kinőttek a csecsemőkorból, a segítség, amit nyújthatunk az OSA szabályaival szemben rendhagyóan alakul. Ha az apa
munkát talál és az csak este hatkor fejeződik be, akkor az a segítség,
hogy elmegyek a gyerekekért az óvodába és otthon vagy a játszótéren megvárjuk, amíg az apa hazaér. Egy alkalommal kiderült, hogy
a lakásban kikapcsolták a gáz- és elektromos szolgáltatást.
(Négy hónapi utánjárás után az OSA segítségével enyhült a probléma
– de sajnos csak ideiglenesen, hiszen a számlák fizetése továbbra is
gondot fog okozni.) Az augusztusi esős délután játszótérre nem lehet
menni, a lakásban sötét van, még egy teát sem lehet főzni, ezért telefonon kértem az apa hozzájárulását, hogy a gyerekeket magammal vihessem az otthonomba. Volt rajzolás, mesenézés,
vacsora, fürdés. Az új és másfajta környezetet a gyerekek olyannyira
vonzónak találták, hogy később, az elmúlt év folyamán gyakran kérték, hadd jöhessenek el hozzánk. Megismerkedhettek Feri bácsival (a
férjem), az udvarral, a házhoz tartozó Marci cicával, a szomszédék
Cézár kutyájával, a környékbeli utcákkal, játszóterekkel. Karácsony
előtt színes papírfűzért ragasztottunk, húsvét előtt a közösségi házban készítettünk kosárkát, nyuszit, virágot. Egyszer még Malomvölgyben is jártunk kirándulni.
Mára a gyerekek elhagyták az óvodát, szeptember 1-jén iskolába mennek. Kinőttek az OSA hatásköréből, de nem hiszem, hogy egyik
napról a másikra meg tudnám szakítani velük a kapcsolatot.
Októberre várjuk nagy örömmel az első unokánkat, aki új színt és új
feladatot hoz az életünkbe!

Ili
Háromgyermekes anyuka, ötunokás nagymama vagyok. Nagyon szeretem a gyerekeket, úgy érzem mindegyik egy csoda, rendkívüli,
egyedi teremtmény. Igen fontos az, hogyan neveljük őket, milyen példát mutatunk, és mennyire tudjuk őket szeretni, elfogadni.
Több mint, 10 éve rokkantnyugdíjas vagyok. Óvodás unokáimmal
csak hétvégeken találkozom, így hétköznap elég sok szabadidőm van.
Az Otthon Segítünk Alapítvánnyal való megismerkedésem szinte
sorsszerű volt.
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2010 őszén nagyon nehéz helyzetben voltam, elég súlyos betegségem
aktivizálódott. Elkeseredtem, nem úgy javult, ahogy szerettem volna.
Süllyedhettem volna mély depresszióba, de én úgy döntöttem, inkább megpróbálok másoknak segíteni, akkor magamon is segítek.
Egyszer korábban eltettem egy cikket, ahol az alapítvány munkájáról
írtak. (Gondoltam még szükség lehet rá.) Felhívtam Buzás Mártát –
korábban a férjemmel együtt dolgoztak –, így volt bizalmam hozzá.
Utolsó pillanatban csatlakoztam a hathetes tanfolyamhoz. Le tudtam
győzni a szorongást, félelmemet, és betegen belevágtam. Állapotom
szépen javult, hétről-hétre jobban éreztem magam, lassan meg tudtam
nyílni a csoporttársak előtt. Csodálatos emberekkel ismerkedtem meg,
jó volt velük együtt lenni.
A betegség az embert sok mindenre rákényszeríti. Meg kellett változtatni a gondolkodásom, átértékelni az életem, megtanulni még jobban szeretni először magamat, aztán másokat. Megbocsátani és
elengedni a múltat, a régi sérelmeket. Elfogadni az embereket, úgy
amilyenek, és a jelenben élni szeretettel. Segíteni másoknak csak
úgy tudunk, ha rendben vagyunk testileg-lelkileg, ha kiegyensúlyozottak, harmonikusak vagyunk. Ma is erre törekszem –
többé-kevésbé sikerül.
Egyszer Márta telefonált: egy család segítségét kér, egyedülálló anya
három óvodás gyerekkel. Úgy éreztem, valamiért a sors nekem szánta
őket, így belevágtam.
A család meglehetősen problémás. Anyukának nincs önbizalma, nem
tud túljutni a régi sérelmein, nem tud szüleinek megbocsátani. A gyerekekkel állandóan harcol, csak irányítani akarja őket, de nem hagyja
őket szabadon élni. Ráadásul állandóan mérges, rosszkedvű, haragszik
az egész világra. Szeretetét sem tudja kimutatni gyermekei felé. Nem
tud megbízni az emberekben. A gyerekek nagyon sérültek, szeretetéhesek és eléggé kezelhetetlenek, de nekem nagyon kedvesek, értelmesek. Nagyon megszerettem őket. Úgy érzem, példát kell mutatnom
az anyukának, hogy türelmes, kedves, mosolygós anyukává váljék.
Elmentünk az OSA játszóházába, ahol az anya is felengedett, s a többi
gyerekkel papírt hajtogatott; és a nyáron (Mártának köszönhetően)
nyaralni is sikerült elküldeni a családot.Nem látok még nagy változást, csak apróbbakat. (Kevesebbet kiabál anyuka, többet szeretgeti
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őket.) Tudom, hogy változni nagyon lassan lehet, és nagyon nehéz.
Már-már föladom sokszor, de azért még mindig bizakodom.Úgy
érzem, elvetettem a szeretet magját, előbb-utóbb a gyümölcse is beérik.

Ágnes
Boldog, gondtalan gyermekkorom volt, mondhatnám úgy is, hogy
burokban nőttem fel szüleim, nővérem védőszárnyai alatt, akik igyekeztek megóvni mindentől, ami rossz.
Alig 20 évesen férjhez mentem. Sok próbálkozás ellenére nem estem
teherbe, nem tudtam páromnak gyermeket szülni. Ezért ő sosem hibáztatott, mindig kiállt mellettem. Akkor is, amikor úgy döntöttem,
nem bírom tovább a kínzásokat, és az orvoshoz járást, szeretnék
örökbe fogadni egy kisbabát. Megbeszéltük, és biztos voltam benne,
hogy férjem nem ellenkezik, mert annyira szereti a gyerekeket, hogy
neki nem számít, ki vére. Úgyis az ő gyereke.
Elindult hát a canossa-járás. De megérte.
Alig fél év után megkaptuk kisfiunkat, az akkor 11 hónapos Gyurcit.
Közben változott az elképzelésem arról, hogy elég a tanulásból.
Akkor már tudtam, hogy embereken szeretnék segíteni, ez az
életem célja. Nagyon hátrányos, rászoruló embereken. Némi kitérő
után felvételiztem a Wesley Főiskolára szociális munkás szakra.
Mindezt akkor már család mellett. Havonta egy hetet távol kellett
tőlük töltenem, plusz a vizsgák és az egyéb iskolai elfoglaltságok.
Mindezt nem tudtam volna megtenni, ha nincs mögöttem egy
stabil család. Egy fantasztikus férj, csodás szüleim, és testvérem,
akikre mindig minden helyzetben számíthatok, és akik minden agyament elképzelésemet, vágyamat megértik, elfogadják, és messzemenőkig támogatják.
Tavaly nyáron megérkezett második gyermekünk, egy csodálatos kislány, Renáta. Gyurci tudta, hogy nem tudok babát szülni, ezért a maga
kis eszével ő fogalmazta meg először kb. 5 évesen, hogy szeretne kistestvért. Most már teljes a család két gyermek és egy kis kutyus társaságában. Tavasszal megkapom várva várt diplomámat, és mire lejár
a GYES-em, talán el is tudok helyezkedni abban a szakmában, ami
mindig is az álmom volt.
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Régóta keresek önkéntes munkát, de eddig nem akadtam olyanra, ami
a szakmámba is vág. Fontos, hogy gyakorlatot is tudjak szerezni, mire
elhelyezkedem.
A szociális munkán belül a családsegítés és a gyermekjólét az, amivel
foglalkozni szeretnék. Ezért nagyon boldog voltam, amikor az interneten ráakadtam az Otthon Segítünk Szolgálatra. Végezetül egy nagyon fontos gondolat. Vallásos neveltetésemből adódóan egy
meghatározó idézet vezérel. „Amit ingyen kaptatok, ingyen is adjátok tovább…” Azt gondolom, ebben az egy mondatban benne
van az önkéntesség lényege.
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VIII. A családok – „Kiszeretni belőlük a jót”
Böjte Csaba mondása alaptétele lehet az Otthon Segítünk Szolgálatnak is. Az önkénteseknek ezzel az elfogadással és megértéssel kell a
család felé fordulni, hogy ez a szeretet aztán továbbáramolhasson a
gyerekek, házastársak között.
Családok leveleiből idézünk.

Áginak
A kisbagoly elvesztette a cumiját, szegény sírt sokat, de sok kaland
után meglett, s végül egy madzag is akadt, amire fel lehetett kötözni
a cumit, hogy többet ne vesszen el. Ezt a történetet, amelyet Ági mesélt gyerekeimnek, még mindig, több év elmúltával is emlegetik, mint
a világ egyik legjobb meséjét. Valójában itt abba is hagyhatnám, mert
annál nagyobb dicséret, mint hogy a gyerekek évekig felidézik valakinek a szavait, talán nem is lehet.
Nagymamákon kívül másra soha nem bíztam a gyerekeimet, ám harmadik gyerekem még csak hét hónapos volt, mikor úgy alakult, hogy
segítségre szorultunk. Az „Otthon segítünk” szolgálat keretében jött
el hozzánk először Ági. Ő se volt még más családnál, nálunk sem volt
még soha más, mégsem emlékszem arra, hogy „össze kellett volna
csiszolódnunk”. Minden magától értetődő volt az első pillanattól, bennem teljes volt a bizalom, benne pedig a figyelmesség
és a segíteni vágyás. Ági mindenben részt vett a gyerekek és a háztartás körül, bármire megkérhettem, mindent szívesen vállalt. Sétálni
vitte fiamat, együtt játszottak, etette, altatta, soha nem voltak nehéz
napjaik. Olyan ügyes, leleményes volt Ági, hogy azokat az apró háztartási problémákat is mind megoldotta, amiket én észre sem vettem,
vagy csak széttártam a kezem. Keze nyoma mindmáig ott van napi rutinomban, hiszen számos dolgot csinálok úgy, ahogy tőle tanultam, s
bizony számos dolog újra elhanyagolva, mióta ő nem csinálja. Évekig
járt hozzánk, neki köszönhető, hogy minden olajozottan ment a
három gyerek körül. S csak azért nem volt nehéz elfogadni, hogy
tőlünk máshová ment Ági, mert odament szeretetével, odafigyelésével, ahol akkor nagyobb szükség volt rá.
G. Adrienn
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Gyermekszemmel
Anya kedves,
Anya szép,
Anya jó
Anya fáradt, nagyon fáradt, egyedül van velünk és nincs segítség,
pedig mi hárman nagyon elevenek vagyunk, jól el tudjuk fárasztani.
Aztán megjön Erzsi néni. Mondja anyának, majd én segítek neked, én
onnan jöttem, ahol az a dolgunk – önként vállalt hivatásunk – hogy
otthon segítünk.
Azt mondja Erzsi néni, játsszunk egy nagyot! De először tornázzunk!
Jó is volt a torna, de még jobb a bújócska, fogócska, a várépítés.
És mi nyuszik ültünk a fűben, bújtunk az alagútba, s nevettünk nagyokat.
Anya néz minket…
Anya mosolyog. De jó anya, hogy pihenhetsz, itt van Erzsi néni, akivel lehet nagyokat játszani. Menj anya, olvass egy kicsit, aludj egy nagyot. Mert veled, nagyon, de nagyon, de nagyon jó együtt lenni…
Anya, ugye majd te is játszol velünk?
Addig is ad neked sok-sok puszit:
Bence, aki 4 és fél éves
Kiki, aki 4 és fél éves
és Hugica, aki 2 és fél éves

Kedves Klári!
Megpróbálom leírni, hogy miben is tudtatok nekem segíteni.
Nekünk 3 kicsi csemeténk van (igazi izgő-mozgó rosszcsontok), még
elég picikék (most már 5, 3 és 1 évesek).
Tavaly áprilisban egy szerencsétlen baleset folytán beleestem békásmegyeri otthonunk egyik üvegajtajába, elvágva ezzel a térdemet.1 hét
kórházi kezelés után döbbentem rá, hogy nem fogok tudni lábra állni.
És később is csak mankóval. Mi lesz a gyerekeimmel?
Először körbehívogattam az ismerőseimet (mindenki családos) és a
családtagjaimat, akik részvétnyilvánítással el is köszöntek. Ezután próbáltam más embereket keresni, akik tudhattak volna segíteni, de az
elutasító indokok hol elkeserítőek voltak, hol meg szinte nevetségesek.
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Végső elkeseredésemben és utolsó mentsvárként hívtalak titeket, és
már az első telefonos beszélgetésünk után úgy gondoltam, mégis lesz
segítségem. Mikor hazakerültem, már másnap itt voltatok, tudtátok, hogy tényleg bajban vagyok, és komolyan kell a segítség.
Először Anikóval ismerkedtem meg, ha most rágondolok, kicsit meg
is könnyezem az emlékezést. Nekem ő olyan volt, mint a pótmamám. Nem csak főzni, mosogatni, teregetni, takarítani segített,
hanem beszélgettünk (sokat) és szép lassan talpra állított. És igen nagyon megszerettem.
Etus néni egy borzasztóan bűbájos, segítőkész asszony, sajnos ő kevesebb időt tudott velünk tölteni, de a mai napig, ha összefutunk,
látom a mosolyán, hogy tényleg szívesen jött nekünk segíteni.
És hát nem csak nekik köszönhetem, hogy most már kicsit vidámabban gondolok arra a nehéz 5 hónapra, hanem neked is, mert folyamatosan közvetítettél és szereztél nekem nagyon hamar két
csodálatos embert.
És csak remélhetem, hogy kaphatok tőletek újabb segítséget, mert
sajnos az akkori műtétem nem sikerült, és most újra neki kell vágnom elölről az egésznek.
Köszönöm a sok önzetlen segítséget, ezért nagyon hálás vagyok nektek!
T. Erika

Eti néni, aki már nincs köztünk
K. Zs., kétgyermekes pécsi édesanya vagyok. Az Otthon Segítünk
Alapítványról először 2002-ben hallottam egy nagyon kedves kolléganőmtől. Ekkor született első kislányom. A kezdeményezést nagyon
jó dolognak tartottam már akkor is, de hogy valóban mekkora segítség ez, azt két évvel később, 2004-ben tapasztaltam meg igazán.
Ekkor született meg második kislányom. Segítségre a családom részéről nem számíthattam, messze is laknak, és édesanyám még főállásban dolgozott. A gyermekek édesapja szintén, ráadásul sok
mellékállást is el kellett vállalnia, mert elég rossz anyagi körülmények
közt éltünk. Bébiszitterről még álmodni sem mertem. Egyszóval
csak magamra számíthattam.
Már az első gyermekemmel sem volt egyszerű ez az első időszak,
40

most pedig, hogy egy pici és egy kicsi lánykáról kellett gondoskodnom, elképzelni sem tudtam, hogy ezt hogy fogom megoldani. Ekkor
jutott eszembe az Otthon Segítünk szervezete, ekkor kerestem meg
a helyi szervezőjüket, aki már az első pillanattól kezdve megnyugtatott és reményt öntött belém. Meglátogatott az otthonomban és körvonalaztuk, hogy milyen jellegű segítségre lenne leginkább szükségem
és beszélt nekem a szervezet működéséről, az elveikről.
Hamarosan bemutatta nekem a segítőnket, Szabó Tibornét, Etit, aki
már sajnos nem lehet köztünk, de gyermekeimmel együtt örökké
nagy szeretettel gondolunk rá.
Eti több, mint két évig segítette a családunkat, hetente egy alkalommal látogatott meg minket, számunkra a péntek volt a hét fénypontja,
és amikor elment, már vártuk a következő pénteket.
A megbeszéltek szerint a délelőtt folyamán a nagyobbik, két éves kislányommal foglalkozott. Önfeledten játszottak hol boltost, hol orvosost, hol az udvaron, rengeteg mondókát és mesét ismertetett meg
a kislányommal. Hihetetlen palotákat építettek építőkockákból, társasoztak és még felsorolni is nehéz azt a sok színes és változatos tevékenységet, amikben részt vettek. Ez idő alatt én nyugodtan tudtam
foglalkozni a kisbabával, illetve el tudtam végezni néhány házimunkát.
A legnagyobb segítség számomra talán mégis az volt, hogy
annyi derűt hozott az életünkbe, folyamatosan biztatott, erősített és minden alakalommal azt éreztette velem, hogy jó anya
vagyok, és ez mindig hihetetlen lendületet adott nekem az életemben felmerülő akadályok áthidalásához. Amikor már nem járt hozzánk, ez hiányzott nekem leginkább. Később is találkoztunk,
beszélgettünk telefonon és ez mindig erőt adott.
Gyermekeim nagyon megszerették, a mai napig emlegetik, pedig már
lassan 9 és 7 évesek lesznek. Eti súlyos betegsége nagyon megrázott
minket, nagyon hiányzik nekünk, de tudjuk, hogy ő odafentről is vigyáz ránk és segít minket most is, csak más módon.
Nagyon hálás vagyok az Otthon Segítünk Alapítványnak, hogy részt
vehettünk ebben a programban és elmondhatom, hogy nekik is köszönhetem, hogy ilyen csodálatosak a gyermekeim, hiszen az első
évek a legmeghatározóbbak. Nélkülük valószínűleg nem itt tartanánk.
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Saját tapasztalatom alapján elmondhatom, hogy nagyon nagy szükség
van a mai világban az ilyen típusú segítségre.

P. Mariann családja
Az Otthon Segítünk Szolgálattal, nem sokkal karácsony előtt találkoztam, egy gyógyszertár ajtaján lévő plakát formájában. Emlékszem,
még aznap felhívtam a megadott telefonszámot. Két kisfiú anyukájaként gyakran vagyok kimerült testileg, lelkileg, sokszor a tanácstalanság miatt. Erzsi nénink heti rendszerességgel járt hozzánk és rengeteg
erőt adott az a tudat, hogy a megbeszélt napon újra itt lesz. Megerősített sok dologban, ha elbizonytalanodtam, bátorított, ha csüggedtem. Mivel sajnos a városban nem lakik nagymama, aki néha
betoppanna hozzánk, Erzsi nénit vártam úgy, mint mások a nagyit. Pl.
elkísért orvoshoz bennünket vagy mesélt a kisfiamnak, míg én behabartam a főzeléket.
Nagyon köszönjük!
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IX. Esetek* * *
1.
Kati és Péter második házasságukban éltek. Mindketten egy-egy kisfiút hoztak első házasságukból. Marci és Pisti 8 és 10 évesek voltak.
A házaspárnak két és fél évvel azelőtt született közös kislányuk, Lia
70%-os agysérülten. Most várták a második közös babájukat.
Lia ellátása sok energiát követelt, ezért a fiúk kissé kiszorultak a család perifériájára. Ők ketten nagyon megértették egymást, sőt túlságosan is: Elkezdtek cigarettázni, barátokkal csavarogni, egyre
kevesebbet foglalkozni az iskolai dolgokkal.
A család Lia miatt kért segítséget, mert a 8 hónapos várandós anyuka
már nehezen látta el.
Ili hetente háromszor ment hozzájuk. Ilyenkor vásároltak, elintézték
a nagyobb bevásárlásokat, otthoni munkákat, és sokat beszélgettek.
Így szerzett tudomást a fiúk viselt dolgairól is. Kati és Péter már nagyon aggódtak, mert a két lurkó egyre inkább kikerült az ellenőrzésük alól.
Összeültünk hát szülők, önkéntes és szervező, hogy kitaláljunk valamit.
Volt egy férfi önkéntesünk, Karcsi, amolyan igazi fiatalos, jó humorú
nagypapa két saját felnőtt gyerekkel, még unoka nélkül. Nos, itt volt
a megfelelő feladat a számára!
Heti egy alkalommal, szerdánként este meglátogatta a családot. Péter
is hazaérkezett, a fiúk is otthon voltak. Leültek a konyhában, teáztak,
beszélgettek. (Ili közben Liával foglalkozott). Szó került a gyermekkori dolgokról. Karcsi sok vidám történetet mesélt saját gyerekkorából. A nagy nevetgélés oda-odacsalogatta a két fiút, akik addig csak
ímmel-ámmal jelentek meg a közös beszélgetéseken. Péternek is
eszébe ötlött egy-egy vidám esemény, ami még kisgyerekként vele
történt. Kati is mesélt a nagymamája libájáról, „aki” gyorsabb volt,
mint ő. A harmadik-negyedik alkalommal Pisti elmondott egy iskolai történetet (ami természetesen nem vele esett meg). Később Marci
is felbátorodott, egy favicc erejéig ő is bekapcsolódott a társalgásba.
Néhány hónap alatt a szerda esti „dumaparti” meghonosodott a csa* * * A neveket természetesen megváltoztattuk
43

ládban, amit akkor is megtartottak, mikor már megszületett a kis Évi.
Legfeljebb anyu ölében ő is jelen volt ilyen alkalmakkor.
Lassan néhány barát, osztálytárs is megjelent, akik a két fiútól hallották, milyen jókat lehet náluk nevetni szerda esténként. Marci és Pisti
ismét jól érezték magukat szüleik és testvéreik körében. Biztos pont
volt a szerda este, amikor csak velük foglalkoznak, amikor csak őket
hallgatja apu és anyu. Most már komoly dolgok is belefértek a beszélgetésbe, és lassan Karcsi is „kikopott” belőle, maradt a család és
a barátok.
A kicsi Évi már majdnem egy éves lett, amikor Ili is befejezte a látogatásait. A család ugyanis újra felvette a kapcsolatot Péter szüleivel,
akik addig haragban voltak velük.
Odaköltöztek a közelükbe, abba a faluba, ahol szerencsére Péter is
tudott munkát szerezni. Itt már nem csak a nagyszülők, de két nagynéni is boldogan segített nekik.

2.
Siket házaspárnak a védőnő kért segítséget, mert 1 éves, ép hallású
kisfiukat kellett beszélni tanítani ahhoz, hogy bölcsődébe kerülhessen,
halló-beszélő közegbe. Ide az egyik zenetanár-önkéntesünk járt, aki
rendkívül élvezte a feladatot. Ügyesen, szépen meg is tanult beszélni
a kisfiú, mire a közösségbe került. Ez a kapcsolat olyan szépen alakult,
hogy később már az anyuka hívott, ha segítségre volt szüksége, pl.
OTP ügyintézéshez, lakásvásárláshoz, mert akkor az önkéntes beszélt helyette. Ketten együtt sokkal hatékonyabban megoldották a
problémákat, már az önkéntes jelenléte is emelte az anyuka önbizalmát.
A tapasztalat szerint ugyanis nem igazán toleránsak a sérült ügyfelekkel az ügyintézők (tisztelet a kivételnek). A segítő kapcsolat lezárása után egy évvel az anyuka telefonált, hogy megszületett a második
gyermeke, ha tudunk, menjünk még egy kicsit segíteni.

3.
40 éves apa kér segítséget – szomszédasszonya rábeszélésére – az
Otthon Segítünk Szolgálattól.
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Az Apa egyedül él, két öt éves iker gyermekeivel, albérletben. Felesége
elhagyta. Egyedül édesanyja segíti, aki a 15 km-re lévő faluban lakik.
Többi családtagja nem tartja vele a kapcsolatot, mert kezdettől fogva
ellenezték házasságát, – ami utólag beigazolódott, hogy nem volt jó
döntés. Az Apa egyre nehezebben talál munkát, mivel a gyerekek
miatt nem tud korai, vagy késői, esetleg több műszakos munkát vállalni. Szintén a gyermekek betegségei miatt többször kell táppénzre
mennie. A gyermekeket nagyon nagy szeretettel neveli, a gyermekek,
kedvesek, kiegyensúlyozottak, kimutatják szeretetüket, ragaszkodásukat. A lakásban rend van, a gyerekek tiszták, rendesen ellátottak.
Az önkéntes a gyerekekkel foglalkozott, akiknek szemmel láthatóan
„anya hiányukat” tudta pótolni. Odabújtak hozzá, meséltek, játszottak.
Az Apa anyagi nehézségeit nem tárta fel az önkéntesnek, a gyerekektől tudta meg, hogy fizetési hátralék miatt kikapcsolták a gázt és
a villanyt a lakásban. A helyi szolgálat mindent megtett, hogy az ügyintézésben segítségére legyen az Apának.

4.
Andi második felesége volt Márknak, akinek első felesége meghalt. A
férfi 40 éves volt, amikor összeházasodtak a 22 éves Andival. Márknak első házasságában született egy fia, Robi, aki kamaszkorú volt,
amikor megszületett Laci. A nagyfiú mind fiatal mostohaanyját, mind
kisöccsét nagyon szerette, Andi játékos, pajtási hangnemet alakított ki
vele, és szinte jobban hatott rá, mint az édesapja. Robi jól tanult, és
továbbtanulási terveit is messzemenőkig támogatta a család.
Laci 6 hetes volt, amikor Márk megkereste a helyi OSA Szolgálat szervezőjét. Aggódott a felesége miatt, aki – mint utóbb kiderült – mindenáron szeretett volna megfelelni anyaként a halott első feleségnek.
„Hiszen lám, ő egy remek fiút nevelt fel.” A baj ott kezdődött, hogy
a kis Laci sírós kisbaba volt, nem hagyta anyukáját sem éjjel, sem nappal aludni. A picit minden fórumon kivizsgálták, de nem találtak
semmi bajt, egyszerűen csak sírós volt. Márk és Robi sokat segítettek
otthon, de Lacika miatt Andi nagyon szomorú volt. Eldöntötte, hogy
ő rossz anya, képtelen a kisbabával bánni, és az őt nem szereti.
Fiatal, háromgyerekes önkéntesünk, Erika kezdte látogatni a csalá45

dot. Erika dúla volt, így autentikus szavaira Andi elhitte, hogy Laci valóban egészséges. Heti két napon két-két órát töltöttek együtt. Megbeszéltük, hogy az első héten Erika 1/4 órát az egyik szobában játszik
Lacival, míg Andi a másikban valami olyat csinál, amire vágyik, de
mostanában nem volt rá ideje. Ez lehetett olvasás, egy kiadós hajmosással egybekötött fürdő, zenehallgatás, stb. Bármi, ami nem függ
össze Lacival, sem a háziasszonyi teendőkkel. A második héten fél
órára emeltük, majd lassan kitöltötte Erika ottlétének teljes idejét.
Beszélgetéseik során Erika meggyőzte Andit, hogy ő jó anya, épp
olyan, amilyenre Lacinak szüksége van (lám, még Robinak is megfelel). Sőt abban sincs semmi hiba, ha a kis lurkó sokat akar anyja közelében lenni. A háromgyerekes önkéntes elmesélte, hogy ő
hordozókendőben szinte állandóan magán hordta a kicsi babáit,
mégis kellő időben önálló gyerekekké értek. Andi is fejlődött, Laci is
növekedett. Alig öt hónap alatt a fiatal édesanya megtalálta önmagát.
Az önkéntes hatására megerősödött, és a meghitt családi háttér segítségével már önállóan gondozta tovább a kicsit.
Az eset legszebb befejezése, hogy amikor Laci nagycsoportos óvodás
lett, Andi jelentkezett önkéntesnek. Mert sok fiatal anyukának kell
a megerősítés, hogy elhiggye magáról, hogy jó anya, pont
olyan, mint amilyenre a babájának szüksége van”.
Ő ezt megtanulta, és szívesen segítene mások meggyőzésében.

5.
Volt egy esetünk, ahol látványosan tudtuk szemléltetni az OSA országos hálózatát. Az egyik családunk félévnyi ajkai segítést követően
elköltözött Székesfehérvárra, ahol a fehérvári önkéntesek segítették
a család beilleszkedését. Később, amikor az anyukának hivatalos
ügyben Budapestre kellett utaznia, a pályaudvaron egy pesti önkéntes várta, hogy elkísérje az ismeretlen városban.
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X. Dr. Purebl György: Az Otthon Segítünk helye
és szerepe Magyarországon
A hétköznapi gyakorlatban nagyon fontos, hogy az Otthon Segítünk
által nyújtott segítség és az egyéb elérhető segítségforrások viszonyát
meghatározzuk mind a családok, mind a társszolgálatok felé. Elsőre
sok velünk kapcsolatba kerülő érdeklődőnek – legyen akár hivatásos
segítő foglalkozású, akár laikus – két gondolat „ugrik be” az Otthon
Segítünkről. Az egyik valamiféle otthonápolás, a másik pedig valamiféle krízistámogatás; vagyis olyan tevékenységek, amelyet más szervezetek is végeznek. Ezek az első gondolatok azután meghatározzák
az Otthon Segítünkkel kapcsolatos első reakciókat is. Egyesek boldogan szakmai szövetségest látnak bennünk, mások esetleg vetélytársat, megint mások pedig lehetőséget, ahová a több éve mindennapi
problémát jelentő, bonyolult, zűrös, megoldással nem kecsegtető eseteiket küldhetik.
Az Otthon Segítünk pedig nem „társszolgálat”. Baráti segítséget nyújt
azokban a kérdésekben, amelyeken a szociális és egyéb segítő szolgálatok nem tudnak segíteni. Nem gyógyít betegségeket, nem segít
szociális ügyek intézésében, nem nyújt pszichoterápiás támogatást,
nem ad pénzt, nem ápol otthon betegeket. Egyes Otthon Segítünkös segítségformák nagyon egyszerű és kis dolognak tűnnek. Segíteni a mozgáskorlátozott szülőt a gyerekek szabad levegőre vitelében,
azaz lecipelni a babakocsit a lift nélküli ház 4. emeletéről, majd elkísérni a három gyereket és az édesanyát a játszótérre, és ott figyelni a
gyerekekre: utánuk szaladni, megakadályozni, hogy veszélybe sodorják magukat, vigyázni rájuk – a mozgáskorlátozott anyuka erre nem
képes. Vagy: az édesanya jelenlétében vigyázni a gyerekekre, amíg az
anya a másik szobában tanul, és készül a vizsgáira. Csak ennyi? – kérdezhetik néhányan. Csak? Valóban: csak ezen múlik ebben a helyzetben, hogy a gyerekek lejutnak-e a szabad levegőre. Rokoni segítség
nincs, a férj dolgozik, a védőnő, a szociális munkás, a háziorvos és a
családsegítő pedig szintén nem tud ebben segíteni, hiszen más feladata van. A második esetben egy egyetem vagy főiskola elvégzése és
egy életpálya iránya múlhat ezen a látszólag aprócska segítségen.
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Ezek az „aprócska” segítségek még egy nagyon fontos kiegészítő hatással járnak: a szülők és a családok megerősödnek, és azzal, hogy a
hétköznapi terhek egy részét egy baráti segítő átmenetileg átvállalja,
képesek arra, hogy hatékonyan újjászervezzék életüket és a későbbiekben segítség nélkül is boldoguljanak.
Mekkora értéke van ennek? Mérhető-e ez társadalmi haszonban?
Ma már tudományos bizonyítékaink vannak arra vonatkozóan, hogy
éppen ezek az egyszerű, hétköznapi segítési formák jelentik az egyik
legfontosabb tényezőt a lelki betegségek megelőzésében. Shekhar Saxena (az Egészségügyi Világszervezet, a WHO Lelki Egészség Munkacsoportjának vezetője) és munkacsoportja által végzett vizsgálat
szerint a lelki betegségek kialakulásának kockázatát többek között a
következő módszerekkel lehet bizonyítottan csökkenteni:
a családok hétköznapokban történő gyakorlati támogatása – a tanulmány szerzői külön kitérnek az otthonlátogatás, a család otthonában történő segítés jelentőségére
a szülők támogatása abban, hogy megállják helyüket a munkaerőpiacon
a képességproblémákkal küzdő gyerekek korai fejlesztése
A tanulmány külön kiemeli azt, hogy a leghatékonyabb megelőző eszköz a család otthonában történő segítés a családok egyben tartása és
mindennapi működésük támogatása szempontjából. Ebben elsősorban a családokat körülvevő közösségi támogatásnak (barátok, rokonok segítsége) van kiemelkedő szerepe. De mi van, ha a család izolált,
mert a rokonok, barátok messze laknak és nincsenek elérhető közelben? Mi van, ha a rokoni kapcsolatok konfliktusokkal terheltek, így
onnan segítség nem várható? Ilyenkor kapcsolódik be az Otthon Segítünk és veszi át a rokoni, baráti támogatások szerepét – és mint láthatjuk a WHO felmérésből, ennek óriási lelki egészségmegőrző
szerepe van.
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XI. Külföldi kalandozások
London
Nagyon élveztem már a repülő utat is Londonba, hiszen kb. 20 éve
repültem repülőgéppel. Londonban megfogott az épületek által árasztott nyugalom, az alacsony házak a magyar kisvárosok hangulatára
emlékeztettek, miközben tudtuk, hogy egy nagyváros kellős közepén
vagyunk.
A londoni Home-Start helyi szervezetébe érve rögtön otthonosan
éreztem magam: itt is ugyanolyan mentalitással, sokféleséggel találkoztam, mint nálunk. Persze ők már régebben dolgoznak, és saját helyiségeik, több helyük, eszközük van, mint nekünk.
Nagyon közvetlenek az angolok, találkozáskor mindig mosolyognak.
Ugyanakkor, mint később tapasztaltam, az összejövetelek alkalmával
nem „pátyolgatják” a vendéget, mint mi, magyarok, hogy lépni sem
hagyjuk, mindent a kezébe adunk és egy kicsit tolakodóan rá is erőltetjük a dolgokat. Ők pont ellenkezőleg, hagyják, hogy mindenki
maga találja fel magát.
Karácsony előtt jártunk Londonban, így részt vehettünk egy, a családok számára szervezett Christmas Party-n. Nagyon sok család jött el,
és meglepően sok apát is láttam a találkozón. Érdekes volt, hogy amikor szerettünk volna fotózni, nem engedték: a családok iránti titoktartás miatt. Sokféle nemzetiségű embert figyelhettünk itt is meg, mint
ahogy egész Londonban, tömegközlekedésünk folyamán. Ilyenkor
láthattuk leginkább, mennyire toleránsak az emberek, a különböző
kultúrájú férfiak és nők teljes elfogadással, tisztelettel bántak egymással. Ez az elfogadás a Home-Start helyi szervezeteinél is észrevehető volt.
Meglátogattunk egy helyi szolgálatot az egyik peremvárosban is. Nagyon kedvesen fogadtak. Éppen karácsonyi ajándékokat csomagoltak,
amelyet a környéken lévő iskolás gyerekek hoztak, és az önkéntesek
a látogatott családoknak adnak majd át. A gyerekekben már az iskolában tudatosul a segítés fontossága.
Elvittek minket egy szociális centrumba is, amit a helyi „önkormányzat” finanszíroz. Vannak itt közösségi, pihenő helyek, foglalkoztató szobák, konyha, ahol a jelentkezőket is megtanítják ételek
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készítésére. Csecsemő-tanácsadás, pelenkázó, az udvaron kiskerteket
gondoznak, igazi ugrálós játéktér, ahol a nagyobb gyerekek is kedvükre mozoghatnak. A fedett részen éppen pingpongoztak az iskolaidő után. A központ sérült gyerekeket is fogad.
Ötleteket gyűjtöttünk – például nálunk senki nem érné be azzal a
gondolattal, hogy egy konténerben elhelyezett 50 cm vastag szivacs
tökéletes mozgótér a gyerekeknek. Nálunk mindenki még bonyolítaná, hogy így meg úgy, fejleszteni kell a gyerekeket. Pedig az ilyen
egyszerű, átgondolt, jó minőségű anyagból készült, tartós dolgok sokkal jobban fejlesztik a fantáziát, mozgást, koordinációt és gondolkodást!
Nagyon részletesen átgondolt és kivitelezett segítő központ ez a hely.
Mindenre gondolva, mégsem túlzsúfolva, apró részletekre odafigyelve
készítették el a látogatók részére, akik záródó kapun, regisztrálva jöhetnek be, és jönnek is. Nálunk talán még sok családot elriasztana a
regisztráció, félve az adatok kihasználásától, talán néha nem alaptalanul. Ez itt nem fordulhat elő, nagyon vigyáznak a titoktartásra, a személyek jogaira. (Például itt sem fényképezhettünk.)
Érdekes volt találkozni egy Kecskemétről Londonba költözött önkéntessel, Adriennel. Egy áruház kávézójában beszélgettünk. Mesélt
a segített családjáról, ahol igazán szaktudásának megfelelően tudja
fejleszteni a gyermeket.
Az utolsó nap újra visszatértünk a helyi szervezethez és egy önkéntes szupervízión vettünk részt, ahol a drog és alkohol prevencióról
volt szó. Nagyon érdekes volt látni, ahogy az önkéntesek a feladatok
során megnyíltak, és ahogy nálunk is, az előadó hagyta a kibontakozást, és az önkéntes saját maga jött rá dolgokra, ismerte fel, hogy milyen is a saját természete. Nagyon látványos személyiségfejlesztők is
ezek az alkalmak.
Ezután az önkéntesek karácsonyi összejövetelén beszélgettünk sokakkal.
Csodás és tanulságos is volt ez az út! Köszönöm!
Mádiné Pix Judit, Gyöngyös
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2006. Nemzetközi Home-Start Konferencia
Ami meglepte a külföldieket, hogy mi mennyire csapatban gondolkodunk. Elmeséltük, hogyan próbáljuk a szervezőkkel közösen átgondolni és építeni a magyar Otthon Segítünk hálózatot, és közösen
választ keresni a felmerülő kérdésekre. Bár ez nem mindig könnyű –
sokszor könnyebb és gyorsabb, ha a döntést a központ hozza –, mégis
így reagáltak a beszámolónkra: „Mi is ilyen Home-Startot szeretnénk,
ami ennyire a miénk!
Tamásné Kollár Magdi

Londonban minden más… még az óvoda is
Biztosan sokan ismeritek ezt az érzést: mikor egy szokatlan, eddig ismeretlen gyakorlatot lát az ember, először elcsodálkozik, aztán arra
gondol, hogy a miénk azért jobb, végül aztán rájön, hogy jé, így is
lehet.
Pont ezeken a fázisokon haladtam át én is, mikor londoni tartózkodásunk egyik délelőttjén egy ún. children center vendégei voltunk.
Ez egy olyan kerületben volt, ahol főként bevándorlók élnek. Kilenc
ilyen funkciójú gyermekintézmény volt a lakóterületen.
Az intézmény egésze nagyon érdekes volt, sokféle feladat, széles tevékenységi kör, sok részmunka időben foglalkoztatott „szociális munkás” és kevés, főleg a vezetésben dolgozó magasabban képzett
szakember.
Rám a legnagyobb hatást az óvoda tette. Biztos, hogy nálunk ez így
elképzelhetetlen lenne. Kb. 40-45 vegyes életkorú gyerek, egy hatalmas térben, amit csak jelképes falak osztottak fel. Volt egy rész a
benti, mozgalmasabb játékokra, egy kisebb udvar a szabadlevegős tevékenységekre, és néhány, alacsony bútorokkal elválasztott csoportszoba. Aztán az étkezésre szolgáló térrész, ahol a gyerekek főként azt
eszik, amit maguk hoztak, és végül pár alvókuckó, de nem mindenkinek, csak aki kívánja, stb.
Biztos, hogy a mi óvodáink ennél a változatnál magasabb kategóriájúak minden téren, de az is biztos, hogy a fenntartásuk sokkal nagyobb költség. Kvázi, nálunk nincs elég óvoda, mert nincs rá pénz.
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Azóta is sokszor eszembe jut, ha mernénk másként gondolkozni az
óvodáról, ha képesek lennénk elfogadni, hogy másként is működhet
hatékonyan egy intézmény (iskola, hivatal, családsegítő szervezet),
mint ahogy azt az eddigi gyakorlatban megszoktuk, talán ebben a
pénztelen világban is találnánk megoldásokat… Addig marad a kissé
keserű megjegyzés: Londonban minden más…
Balogh Adél, Pécs

Egy hely, ami nekünk még csak álmainkban él…
Egy kismama, aki sosincs társaság nélkül
Egy kismama, aki tudja, kihez forduljon
Egy kismama, aki érzi a gyermeknevelés „elviselhetetlen könnyűségét”
Egy kismama, akinek szabadidős tevékenységei sokszínűek és előre
kiszámíthatóak
A londoni szervezet egy olyan stabil intézmény, ahol gondjaikban,
örömükben, üres óráikban összefutnak a környéken élő kisgyermekes anyák, mert tudják: ott ismerik és várják őket.
A szabadidős tevékenységek széles választéka mellett ügyeik intézésében, vagy életük aktuális problémáival szakemberek fogadó óráira
is jelentkezhetnek, amíg a szomszéd teremben gyermekük a játszóházban tevékenykedik. Minden információ egy helyen, minden segíteni vágyó ember egy helyen, a gyermekvédelmi primer prevenció
láthatatlanul, a professzionális segítő hálózat beavatkozása és a családok tudta nélkül, példásan megvalósul. Nem kell hivatalokban állva
segítséget kérni, hiszen a probléma ezen a szinten még a természetes
erőforrások mozgósításával, a laikus segítés eszközrendszerével viszszafordítható.
Egy hely, aminek szolgáltatásait a környéken élő szülők alakítják ki,
hogy megoszthassák a gyermeknevelés örömeit ahhoz, hogy elbírják.
Egy hely, ami nekünk még csak álmainkban él…
Varga Anikó
52

Oslo felülírta a döntési rutinunkat és néhány régi elvemet is
Családunkat érintő minden nagyobb döntést közösen szoktuk meghozni a férjemmel. Mivel mindkettőnk programja sűrű, még a baráti,
családi meghívásokat is csak azután véglegesítjük, ha mindketten belenéztünk a naptárunkba. De amikor telefonon meghallottam a hírt,
hogy mehetek Osloba Home-Start tapasztalatcserére, minden gondolkodás, mérlegelés, egyeztetés nélkül, egy perc alatt igent mondtam. Szerencsére a családom, látva nagy lelkesedésemet, biztosított,
hogy meglesznek ez alatt nélkülem.
Vendéglátóink úgy állították össze a programunkat, hogy minél több
szervezethez jussunk el. Jó volt látni, hogy sok mindent nagyon hasonlóan csinálunk és néhány norvégiai gyakorlat arról győzött meg,
hogy erre itthon is nagyobb hangsúlyt kellene fektetni.
Náluk központi helye van a közös étkezésnek, a családi és az önkéntes programokban is. Azt mondják, közelebbi kapcsolatba kerülsz
azzal, akivel együtt falatozol. Amíg nem tapasztaltam, hogy a számunkra teljesen idegen gyerekek, anyukák és önkéntesek az együtt
elkészített és elköltött szendvicsebéd közben milyen közvetlenek és
beszédesek lettek velünk, ezt el sem hittem igazán.
Meghívást kaptunk egy olyan önkéntes-avatásra is, ahol pár perccel érkezésünk után 4 csoportot alakítottak, mindegyikbe került régebbi
önkéntes, új önkéntes és magyar szervező is. Az első csoport készítette a milánói makarónit, a második a salátát, a harmadik a desszertet, a negyedik pedig különleges asztal-dekorációról gondoskodott.
Így persze a beszélgetés is könnyebben indult, és a főzés is különleges program lett – még nekem is, akinek a konyháról eddig csak a
munka jutott eszembe. A közös vacsorával fogadták be az új önkénteseket a csapatba. Azt láttuk, hogy a közös étkezéskor egyszerű, bőséges, de nem pazarlóan sok ennivaló kerül az asztalra, talán azért is,
hogy a lényegről, az együttlétről ne terelje el a figyelmet. Azóta én is
jobban figyelek erre a programjainkon.
Találkoztunk egy olyan szervezővel is, aki nagyon fontosnak tartotta
a logójuk tudatos és rendszeres használatát és saját szervezetében
minden lehetséges felületet felhasznált erre. Levélpapír, bögre, jelvény, póló, plakát, zászló hirdette a Home-Start-ot. A többi norvég
53

szervező talán egy kicsit túlzásnak is tartotta ezt, de rájuk is hatást
gyakorolt, hiszen ezek közül egyet-egyet ők is átvettek az idők során.
Meglepetésként mi is kaptunk ilyen pólót, és bár nem teljesen egyezik a logónk, az itthoni önkénteseink nagyon örültek, amikor meglátták rajtam. Azóta mi is próbálkozunk, hogy valamilyen pályázatból
legyenek ilyen pólóink.
Nekünk Esztergomban nincs saját irodánk és közösségi helyiségünk,
korábban mindig azt gondoltuk, irodának megteszi a laptopunk, mobiltelefonunk és az otthoni íróasztalunk, polcunk. Közösségi programjainkhoz pedig mindig kapunk termet valamelyik másik civil
szervezettől. Ennek előnye egyrészt, hogy nagyon közeli lett a kapcsolatunk velük, könnyű együttműködésekben gondolkoznunk, másrészt nincs állandó pénzügyi szorítás a rezsi kigazdálkodása miatt.
Osloban és környékén viszont belekóstolhattunk, milyen jó is lehet,
ha igazi otthona van egy szervezetnek, mennyivel gazdagabb programot kínálhat, és mennyire más egy saját arculatú helyiség üzenete
az odalátogatóknak. Meg is érlelődött bennem az elhatározás, hogy a
következő években arra fogok törekedni, hogy mi is otthonra leljünk.
No és az angol. Mindig nagyon félek kevéske nyelvtudásomat használni, első nap most se mertem, második nap óvatosan egy kicsit,
harmadik nap kicsit bátrabban és negyedik nap, bár hosszasan, de sikerült egy bonyolult játékot is elmagyaráznom. (Ha még kicsit maradunk, egészen belejöttem volna. ;)
De nem csak a norvég Home-Start-ról tudtunk meg sokat, hanem
egymásról is. Bár találkozunk rendszeresen a szupervíziókon, előadásokon, mégis, most ebben a néhány napban másképp, más oldalról ismertük meg egymást. Ez is nagyon örömteli és maradandó
élmény volt.
Szakmai programunk olyan gazdag volt, hogy városnézésre alig maradt időnk. De kíváncsiságunknak ez nem szabhatott határt, a belváros este is érdekes, a várban reggel 8-kor szinte csak mi sétáltunk. Az
egyórás hajóútra reggel 7-kor indultunk a novemberi dermesztő szél54

ben, bőven volt helyünk, szinte csak a levelek és újságok utaztak velünk szigetről szigetre. A Vigeland szoborpark szerencsére hajnalban
is nyitva volt. Sajnos néhány múzeum nyitva tartásánál nem gondoltak a mi sajátos igényeinkre, de végül ezekről sem kellett lemondanunk.
Lukács Anikó

Szakmai út Londonban – 2010 december
Utólag már nem tudom, hogy amikor az OSA igazgatója felajánlotta
a Londonba való utazás lehetőségét, miért is tanakodtam rajta napokig. Mert ha most eszembe jutnak az átélt események, visszavágyom.
Az élmények egy részét az utazás, a fővárossal való ismerkedés, másik
részét pedig az ottani szakmai munka megismerése jelentette.
Már az első napon addig soha nem tapasztalt újdonságban volt részem. Repülhettem, életemben először! Minden pillanatát élveztem.
Megérkezésünk után London varázsa nem azonnal hatott rám. Ahogy
azonban egyre több időt töltöttünk a brit fővárosban, úgy fedeztem
fel magamnak sokszínűségét, hangulatát, és szerettem bele a színes
kavalkádba. Maradandó élményt nyújtott a British Múzeum termeiben való kószálás, az addig csak könyvekben látott régészeti leletek,
muzeális értékek tapintható közelsége, melyeket az idő rövidsége és
a gyűjtemény nagysága miatt sajnos csak töredékesen ismerhettünk
meg. Sokat sétáltunk, ismerkedtünk London történelmi nevezetességeivel.
A szakmai út keretében megismerhettem az ottani munkatársakat,
önkénteseket, hallhattam az általuk végzett munkáról, részt vehettem
szakmai rendezvényeiken, önkéntes továbbképzésen. Jóleső élmény
volt kint élő magyar önkéntessel is találkozni, és beszélgetni vele segítő munkájának tapasztalatairól.
Említést érdemel egy gyermekközpontban tett látogatás, ahol többek
között felnőtteknek életviteli, párkapcsolati tanácsadással, valamint a
családi élettel kapcsolatos dolgokban, mint például főzés, háztartásvezetés, kertészkedés, segítenek. A gyermekek számára hasznos időtöltést nyújt az iskolai órák után, sérült gyermekek részére tartanak
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foglalkozásokat, de betérhet ide gyermek, felnőtt egyaránt, ha szabadidejét hasznosan szeretné eltölteni.
Az út során nagyon sok fényképet készítettünk, de elővennem sem
kell őket ahhoz, hogy újra átéljem, „lássam” mindazt, amiben a Londonban tett látogatás során részem volt. Kivételes élmény marad számomra.
Jankai Csilla, Pécs

XII. Zárszó
Örömmel és szeretettel készítettük ezt a kiadványt. Jó volt visszanézni, emlékezni, de még jobb, hogy nem kell búcsúzni: mindenkit szívesen hívunk erre a kalandra a jövőben is.
A szerkesztők:
Herczeg Zsuzsanna
Mádiné Pix Judit
Györgyné Kollár Gabriella
Őszné Radics Erika
Varga Anikó
Lehőcz Monika
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OSA – INDULÓ
Erdő, erdő, erdő, ágas-bogas kerek erdő.
Család lakik benne, család lakik ezer-kettő.
Önkéntesen segítünk a gondban,
Gyermek, szülő ne maradjon bajban!
Otthon segít rajta: csapatunk a kezét fogja.
Búza, búza, búza, de szép tábla búza.
Annak közepébe leszállott a gólya.
Minden gyermek szeretetet kapjon,
Minden szülő ettől gazdagodjon!
Otthon segít rajta: csapatunk a kezét fogja.

Az Otthon Segítünk Alapítvány elindítói: Dr Purebl György,
Dr Benkő Ágota, Dr Lajtai László, Dr Szumska Irena

Az első csapat Margaret Harrison-nal, a Home-Start alapítójával, 2001-ben

A 11. szervezői csoport 2011-ben.

Szöszmötölő Esztergomban és baba-mama klub Pilisvörösváron

Foglalkozások kicsiknek és nagyoknak Nagykovácsiban a 2010. májusi
országos találkozón

10. születésnap

Civilek a családokért címmel nemzetközi konferenciát tartottunk 2011. február 9-én a Külügyminisztériumban

Önkéntesavatás és szervezői szupervízió Pécsen…

Ajkán

Budapesti szervezők és önkéntesek látogatása Esztergomban

Miért lesz valaki önkéntes?
Van aki azért,
mert egy nehéz helyzetben segítettek neki, és ezt szeretné tovább adni.
Van aki azért,

mert egy nehéz helyzetben senki sem segített neki és tudja milyen nehéz egyedül.
Van aki azért,

mert ez frissen, fiatalon tartja.
Van aki azért,

mert egy jó közösséget talált.
Van aki azért,

mert sokáig kereste, hogyan segíthetne másokon.
Van aki azért,

mert itt a korábbi tapasztalatait kamatoztathatja.
Van aki azért,
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Van aki azért,

mert örül, hogy segíthet másoknak.
Van aki azért,

mert örül, hogy itt számítanak rá.
Van aki azért,

mert neki a jól végzett munka öröm.

☺

