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Szorongással  küszködőknek segítenek
Zöldvonal szülőknek, diákoknak, pedagógusoknak
• Érzelmi támogatást 
nyújtanak szülőknek, 
gyerekeknek, de pe-
dagógusoknak is a 
megyei nevelési ta-
nácsadó és erőforrás 
központokban dolgozó 
pszichológusok, aki-
ket egy zöld telefon-
számon érhetnek el 
az érintettek. Hargita 
megyében a hét elejé-
től, Maros megyében 
csütörtöktől működik 
a zöld vonal.

SIMON VIRÁG

A megyei nevelési tanácsadó 
és erőforrás központokhoz 
tartoznak azok az iskola-

pszichológusok és logopédusok, 
akik többek között a speciális 
igényű gyerekekkel is foglalkoznak. 
A központok pszichopedagógiai ta-
nácsadást, tájékoztatást és pályaori-
entációt biztosítanak diákok, peda-
gógusok, valamint szülők számára. 
A hét elejétől a megyei központok 
zöldvonalat hoztak létre, amelyen  
fogadják az online oktatás, a meg-
változott élethelyzet miatt kérdések-

kel, szorongással küzdő diákok, pe-
dagógusok, szülők telefonhívásait.

Lelkigondozás és tanácsadás

A Maros Megyei Nevelési Tanácsadó 
és Erőforrás Központ pszichológu-
sai a 0265-211246-os telefonszámon 
naponta 8–16 óra között fogadják 
azokat, akik úgy érzik, hogy szak-
emberrel beszélgetnének. Mint a 
központ igazgatója, Emil Bloj el-
mondta, az iskolai tanácsadásban 

jártas pszichológusok fogadják a 
betelefonálókat, meghallgatják 
őket, tanácsokat, útbaigazítást ad-
nak. Elsősorban diákok és szülők 
hívásait várják, de természetesen az 
online oktatás nehézségeivel szem-
besülő pedagógusoknak is szívesen 
segítenek. A munkanapokon tár-
csázható telefonszám és lelkigon-
dozás mellett a központ szakmai 
továbbképzéseket is szervez peda-
gógusoknak, különösen odafi gyel-
ve a nyolcadikos és tizenkettedikes 

osztályfőnökökre, akik fontos és jó 
tanácsokkal kell ellássák a végzős 
diákokat, de a speciális nevelésű di-
ákokat oktató tanárokra is, akiknek 
többféle képzést ajánlanak.

Egyre többen szorongnak

Hargita megyében a Nevelési Ta-
nácsadó és Erőforrás Központhoz 

tartozó pszichológusok és logo-
pédusok aktívan részt vesznek az 
online oktatásban, a logopédusok 
a szülőkkel is tartják a kapcsola-
tot. Mint a központ vezetője, Sza-
bó Irén Ottilia a Székelyhonnak 
elmondta, a visszajelzések alap-
ján az online oktatás, de az álta-
lánosan megváltozott élethelyzet 
miatt is egyre több gyermek és 
felnőtt küzd szorongással, fél a 
jövőtől, nem tudja, hogyan kezelje 
érzelmeit. Az iskolapszichológu-
sok, nevelési tanácsadók 
minden esetben megpró-
bálnak segíteni azoknak, 
akik hozzájuk fordulnak. 
A Hargita megyei központ 
vezetékes telefonszáma, a 
0266-317048-as szám ed-
dig is nyilvános volt, és 
eddig is sokan tárcsázták, 
elsősorban azok, akiknek a 
speciális nevelésű gyerekek irata-
ival kapcsolatos kérdéseik voltak. 
Mint megtudtuk, hétfőtől azoknak 
a diákoknak, pedagógusoknak és 
szülőknek a hívásait is fogadják, 
akik szeretnének az online okta-
tás során felmerült nehézségeikről 
beszélgetni, akik érzelmi gondok-
kal szembesülnek. 

Mindkét központhoz levélben 
is lehet fordulni, ha valakinek úgy 
könnyebb elmesélni, milyen érzel-
mi nehézségekkel küzd és milyen 
kérdésekre vár választ. A Maros me-
gyei központ e-mail-címe offi  ce@cj-
raems.ro, a Hargita megyei központ 
pedig elérhető a cjrae_hr@yahoo.
com e-mail-címen is.

Érdemes tárcsázni, van, 
aki meghallgasson 
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M aros megyében 238 hivatásos 
szülő 404 gyerekről gondosko-

dik – tájékoztatta a Székelyhont Doru 
Constantin, a Maros Megyei Szociális 
és Gyermekjogvédő Igazgatóság szó-
vivője, aki érdeklődésünkre elmond-
ta, egy ötéves országos programról 
van szó, amely 2023-ig tart, és amely 
által még 14 hivatásos szülőt alkal-
mazhatnak Maros megyében.

Érdekesség, hogy Hargita megyé-
ben vannak vidékek, ahol nagyobb a 
népszerűsége a hivatásos nevelőszü-
lői foglalkozásnak, míg máshol ke-
vésbé érdeklődnek iránta – mutatott 
rá Elekes Zoltán, a Hargita Megyei 
Szociális és Gyermekjogvédő Igazga-
tóság igazgatója, aki elmondta, ez ál-
talában úgy működik, hogy ahol már 
többen bekapcsolódtak a rendszerbe 

és egy-két gyereket nevelnek, ott má-
sok is kedvet kapnak hozzá, és jelent-
keznek. Csík térségében például jel-
lemzőbb a hivatásos nevelőszülőség, 
míg Udvarhely környékén kevésbé, 
holott szükség volna ott is olyan csa-
ládokra, ahol árván maradt vagy a 
vér szerinti szülők által elhanyagolt 
kiskorúakat nevelnének.

Hivatásos családanyának lenni

Jelenleg Hargita megyében 220 hiva-
tásos nevelőszülő dolgozik a megyei 
szociális és gyermekjogvédő igazga-
tóság keretében. Átlagban két gyere-
ket vállalnak egy-egy családban, ám 
ha valaki súlyosan sérült kiskorút 
nevel, arra nagyobb fi gyelmet kell 
fordítania, és nem tud még egy kis-
gyereket vállalni. Viszont vannak 
sokan, akik két, esetleg három gye-
reket is elvállalnak. A munka abból 
áll, hogy a családon belül, ugyan-

úgy, mint a saját gyerekeket, neve-
lik azokat a kiskorúakat is, akiket 
elvállaltak. Ezért egy átlagos tanári 
fi zetést kapnak, illetve a különböző 
járulékokat, támogatásokat. Azok 
vállalnak ilyen munkát, akik lakóhe-
lyükön vagy annak közelében nem 
találnak munkahelyet, vagy akik jól 
érzik magukat, ha családi munkát 
végeznek, ha gyerekekkel foglalkoz-
hatnak családanyaként. 

A nevelőszülői engedélyről

A nevelőszülői engedélyt azt kö-
vetően kapják meg a jelentkezők, 
miután elvégezték az igazgatóság 
által szervezett tanfolyamot, min-
den feltételnek megfelelnek, hogy 
elláthassák nevelőszülői feladata-
ikat. Nem lehetnek büntetett előé-
letűek, stabil családi körülmények 
között élnek, anyagi biztonságban, 

fizikai és lelki egészségnek örven-
denek, a lakhatási körülményeik 
megfelelnek. Az engedélyt három 
évre kapják, és ezt meghosszabbít-
hatják – mondta az igazgató.

A gyerekek 18 éves korukig ma-
radhatnak a hivatásos nevelőszü-
lőknél, de amennyiben a szülők ra-
gaszkodnak hozzájuk, akkor tovább 
is. Viszont az érdekük azt kí-
vánja, hogy mielőbb vissza-
illeszkedjenek vér szerinti 
családjukba, vagy ameny-
nyiben ez nem lehetséges, 
örökbe fogadják őket. Ha 
egyik sem sikerül, akkor 
a nevelőszülőknél marad-
nak, hiszen a stabilitás a 
legfontosabb – hangsúlyozta Elekes 
Zoltán. A hivatásos nevelőszülői le-
hetőség iránt a Maros és a Hargita 
megyei szociális és gyermekjogvédő 
igazgatóságnál lehet érdeklődni.

Folyamatosan szükség van hivatásos nevelőszülőkre
• Hivatásos nevelőszülőket alkalmaznak a szociális 
és gyermekjogvédő igazgatóságok. A cél az, hogy az 
államilag gondozott gyerekek családi körülmények 
között nevelkedhessenek.

Székelyföldi nevelőszülőknél 
elhelyezett gyerekek
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