
Angliából ered 

Az Otthon segítünk szolgálat alapvetően Angliában jött létre, amikor egy magára maradt 
édesanya rájött, hogy nincs akitől segítséget kérjen és pici babájával nagyon egyedül 
érezte magát. Amikor a gyereke nőtt és ő visszament dolgozni, elhatározta, hogy kiépít egy 
olyan hálózatot, amelyben önkéntesek segítenek azoknak az édesanyáknak, szülőknek, 
akiknek nincs segítségük, akik a nap 24 órájában csak magukra számíthatnak, miközben 
szinte összeroppannak a gyermeknevelés súlya alatt.

Az önkéntes segítő 
a gyermekekkel is foglalkozhat, 
ha arra kérik
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• Marosvásárhelyen és Erdély több városában is meghonosítanának az 
Otthon segítünk szolgálatot, amely Magyarországon 16 éve működik. 
Az erdélyi önkéntes koordinátorokat már kiképezték, az önkéntes segí-
tők képzése most kezdődik. Marosvásárhelyen és környékén az egyik 
önkéntes koordinátor Szövérffi Melinda, akivel a programról és az álta-
la nyújtott lehetőségekről beszélgettünk.

Szülők segítenek szülőknek
Önkénteseket képeznek az Otthon segítünk szolgálatra

SIMON VIRÁG

A z Otthon segítünk szolgálat 
magyarországi kezdemé-
nyezői idén több alkalom-

mal is önkéntes koordinátorokat 
képeztek ki a magyarlakta területek-
ről, hogy meghonosítsák az önkén-
tességen alapuló segítségnyújtást. 
Mint Szövérffi   Melindától, az egyik 
önkéntes koordinátortól megtud-
tuk, az elmúlt időszakban végezték 
el a képzést Budapesten, s jelenleg 
Erdély több megyéjében önkénte-
seket toboroznak. Hangsúlyozta, az 
otthon segítő szolgálat legfőbb célja 
baráti segítséget nyújtani azokban a 
kérdésekben, amelyeken a szociális 
és egyéb segítő szolgálatok nem tud-

nak segíteni. Az önkéntes segítő heti 
két órában segíti a családot, az édes-
anyát, mentesítve őt bizonyos ter-
hektől. „Hangsúlyozni szeretnénk, 
hogy az önkéntesek nem házveze-
tőnők és nem bébiszitterek lesznek, 
hanem olyan barátok, akik legfő-
képpen lelki támaszt nyújtanak a 
szülőknek, édesanyáknak. Meghall-
gatják őket, segítenek az élet azon 
területein, ahol a szülők nem boldo-
gulnak egyedül. Elsősorban azok-
nak a családoknak segítenek, ame-
lyeknek nincs a közelben rokonuk, 
barátaik, nincs akire számítsanak. 
A segítségnyújtás a család otthoná-
ban történik, az egyéni igényeket és 
kéréseket felmérve. Történik mindez 
nemzetiségre és anyagi helyzetre 
való tekintet nélkül” – tudtuk meg 
Szövérffi   Melindától.

Fontos kitétel, hogy önkéntes 
segítők csak szülők és nagyszülők 
lehetnek, hiszen ők már megta-
pasztalták a gyermeknevelés ne-
hézségeit, örömeit és buktatóit. Az 
önkéntesek negyvenórás, ingyenes 
képzésben részesülnek, a koordi-
nátorok választják ki azokat a csa-
ládokat, ahol segítséget nyújtanak. 
Mint Szövérffi   Melinda elmondta, a 
20 000 lakosúnál nagyobb települé-
seken szeretnék beindítani az Ott-
hon segítünk szolgálatot. A korábbi 
tapasztalatok azt mutatják, hogy 
egy ekkora közösségben nem esik 
csorba a bizalmi kapcsolatokban.  
Az önkéntesek laikus, de felkészí-
tett segítők lesznek, akik sikeresen 
tudnak belépni egy család életébe, 
a család igényei szerint segíteni 
tudnak, majd sérülés nélkül kilép-
nek, ha ideje érkezik. A családdal 
három hónapra kötnek segítői szer-
ződést.

Marosvásárhelyen és Maros me-
gyében jelentkezni lehet az önkén-
tes képzésre Szövérffi   Melindánál 
(telefonszáma: 0745-822682). Ha-
sonlóképp önkéntes képzés indul 
Kolozsváron, Sepsiszentgyörgyön 
és Nagyváradon is.

A marosvásárhelyi Talentum Ala-
 pítvány november 24-én, szom-

bat délelőtt 10 órai kezdettel Nyárád-
karácsonyfalván az általános iskolá-
ban szervezi meg a Rejtett kincseink 
elnevezésű rendhagyó tehetségkuta-
tó vetélkedőjét.   

Kacsó Erika pszichológus, prog-
ramvezető lapunknak elmondta, 
harmadik éve, hogy sikerül meg-
szervezniük a vetélkedőt, amelyre 
azokat a Nyárád-, Maros-, és Küküllő 
menti hátrányos helyzetű gyermekek 
jelentkezését várják, akik különle-
ges képességekkel rendelkeznek az 
alábbi területeken: népdaléneklés, 
tréfás mesemondás, népi anekdoták, 
meseillusztráció. „Főleg azokra szá-
mítunk, akiknek a családja nehéz 
anyagi gondokkal küzd, vagy a szülő 
egyedül neveli a gyermekét, illetve 
külföldön dolgozik, vagy betegség 
miatt nincs lehetősége fi gyelmet 

szentelni a gyermek tehetségének 
fejlesztésére, ugyanakkor az állami 
gondozásban levő gyermekek jelent-
kezését is várjuk” – sorolta a vetélke-
dő ötletgazdája, fő szervezője. Ahhoz, 
hogy minél több gyermek eljusson a 
vetélkedőre, hogy bemutathassa azt, 
amiben jól teljesít, amihez van adott-
sága, a szervezők a pedagógusok, ta-
nítók, tanárok, osztályfőnökök segít-
ségére is számítanak. „Nem elég, ha 
egy gyerek ügyes, arra fi gyelni is kell 
és biztatni és ha van egy ilyen lehe-
tőség, akkor segíteni, hogy eljusson 
oda” – hangsúlyozta Kacsó Erika. 

A nyertes gyermekek a vetélkedő 
után egy tehetségtámogató tanács-
adáson vehetnek részt a Talentum Ala-
pítványnál, illetve jelentkezhetnek és 
ingyen igénybe vehetik az alapítvány-
nál működő tehetséggondozó prog-
ramokat. A versenyt a Bethlen Gábor 
Alap támogatja. (Antal Erika)

Tehetséges gyerekeket várnak

H étszáz, nyolcszáz grammos 
kisbabák is szerepelnek azon a 

fotókiállításon, amely a Caritas Ko-
rai Nevelő- és Fejlesztőközpontjának 
jóvoltából a marosvásárhelyi Deus 
Providebit Tanulmányi Házban nyílt 
meg. A Pici baba, nagy lépés című 
tárlat része a Koraszülöttek hete el-
nevezésű rendezvénysorozatnak, 
amelyet ötödik éve szervez meg im-
már a Caritas: előbb Székelyudvar-
helyen, majd Vásárhelyen, tavaly 
óta pedig Gyergyószentmiklóson is 
megünneplik az idő előtt született 
babákat – tudjuk meg Mezei Borbá-
lától, a Cseperedő vezetőjétől.

Idén Marosvásárhelyen csütörtö-
kön egy interaktív zenés programra 
várják 18 órától a koraszülött gyere-
keket és családjaikat: a Cseperedő 
helyszínén beszélgethetnek, ismer-
kedhetnek a sorstársak egymással. 
Pénteken pedig ünnepi programot 
szerveznek a Megyei Kórház Kora-
szülött osztályán lévő családokkal 
és szakemberekkel. „Ez egy új feje-
zet számunkra is, mert eddig nem 
mentünk be a kórházba, idén azon-
ban ez megvalósulhat, többek közt 
Vásárhelyi Enikő szenzomotoros 
te rapeuta segítségével, de nyitott-
ságot találtunk a kórház részéről is. 
Fontosnak találtuk, hogy azokhoz 

szóljunk, akik jelen pillanatban élik 
meg ezt, hogy koraszülött gyerekük 
született, aki inkubátorban van, ke-
zelésre szorul, a szülők pedig sok 
esetben tehetetlenek, tanácstala-
nok” – fogalmazott Mezei Borbála. 
Hozzátette, az ünnepségen egyrészt 
támogatni akarják a kórházban lé-
vő édesanyákat, másrészt ajándékot 
is visznek nekik: két szoptatásra, 
kenguruzásra alkalmas kényelmes 
fotelt és olyan horgolt polipokat, 
amelyeket be lehet tenni a koraszü-
löttek kiságyába, inkubátorába is. 
„A kenguruzás azt jelenti, hogy az 
anya a  meztelen babát a meztelen 
mellkasára teszi, a bőr-bőr kontak-
tus segíti a kicsik fejlődését, amint 
ezek a horgolt polipkák is, amelye-
ket amúgy koripnak nevezünk a 
koraszülött és a polip keverékéből. 
A polipkák karjai amellett, hogy az 
ölelést, a biztonságot szimbolizál-
ják, abban is segítséget nyújtanak, 
hogy a csövek helyett azokat fogják, 
azokba kapaszkodjanak a kicsik. A 
köldökzsinórt is hivatott pótolni a 
polipok karja, amelynek megragadá-
sa az anyaméh biztonságát eleveníti 
fel a koraszülött babákban, nyugta-
tólag hatva rájuk” – mutatott rá Me-
zei Borbála.

Szász Cs. Emese

Koraszülöttek hete
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