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• Eltérően oldják meg a háromévesnél fiatalabb gyermekek gondozását 
az Európai Unió különböző tagállamaiban élő szülők: van, ahol a többség 
az intézményesített megoldásokat választja, máshol leginkább a szülők 
felügyelik a kicsiket, és van egy kivétel is: Románia. Nálunk ugyanis a 
szülői és az intézményi kereteken kívüli gondozás a legnépszerűbb.

ISZLAI KATALIN

A háromévesnél fi atalabb gyer-
mekek gondozását vizsgálta 
frissen közzétett elemzé-

sében az Európai Unió Statisztikai 
Hivatala, az Eurostat. A 2019-es ada-
tokra épülő összesítés arról nyújt egy 
általános képet, hogy a különböző 
tagállamokban élő szülők miként 
oldják meg a kisgyermekek felügye-
letét. Három kategóriára bontva 
vizsgálták a kérdést: annak jártak 
utána, hogy az egyes országokban 
a szülők mekkora arányban gondoz-
zák saját maguk a gyerekeket, há-
nyan döntenek az intézményi ellátás 
mellett, illetve hányan választanak 
más megoldásokat. Utóbbi kategóri-
ába tartoznak a szülői és az intézmé-
nyi kereteken kívüli gondozás kü-
lönböző formái (gyermekfelügyelők, 
nagyszülők, más rokonok, barátok, 
szomszédok segítsége).

Románia, a kivétel

Az elemzés szerint az Európai Uni-
óban a háromévesnél fi atalabb gye-
rekek közel felét (47,1 százalékát) 
kizárólag a szülei gondozták, 35,3 
százalékuk intézményesített fel-
ügyeletben részesült legalább egy 
órára hetente, és mindössze egy-
negyedükre vigyázott bébiszitter, 
rokon vagy ismerős hetente legalább 
egy órán át. Ennek a három kategó-
riának a megoszlása viszont hatal-
mas eltéréseket mutat a különböző 
tagállamokban. Az viszont általá-
nosságban elmondható, hogy az or-
szágok többségében a szülők általi 
vagy az intézményesített gondozás a 

legnépszerűbb. Az egyedüli kivételt 
Románia képezi: nálunk a szülői és 
az intézményi kereteken kívüli gon-
dozás jelent megoldást a legtöbbek 
számára, azaz a szülők leginkább 
gyermekfelügyelőkre, nagyszülők-
re, barátokra, szomszédokra támasz-
kodnak. Az országban a gyermekek 
több mint fele, 53,4 százaléka kapott 
intézményi kereteken kívüli gondo-
zást, 44 százalékukra vigyáztak ki-
zárólag a szüleik, és mindössze 14,1 

százalékuk részesült intézményesí-
tett ellátásban (például bölcsőde). 
Az összesített adatok azért haladják 
meg a száz százalékot, mert egy szü-
lő több megoldást is alkalmazhat 
párhuzamosan (például bölcsőde és 
nagyszülők segítsége). Az Eurostat 
az EU-tagállamok mellett Norvégiát, 
Svájcot és Izlandot is vizsgálta, és 
mint kiderült, Svájcban is a románi-
aihoz hasonló helyzet áll fent, azaz 
a szülői és az intézményi kereteken 

kívüli gondozás a legnépszerűbb, 
de nem olyan nagy arányban, mint 
nálunk.

Elkerülni a kettős mércét

Több oka is van annak, hogy a vizs-
gált 30 ország közül Romániában 
támaszkodik informális megoldá-
sokra a legtöbb szülő, azaz kéri 
bébi szitter vagy rokon, ismerős 
segítségét – mutatott rá érdeklődé-
sünkre Szalay Zsuzsánna pszicholó-
gus. Egyrészt a kevés bölcsődei hely 
befolyásolja a kérdést, sok szülő 
azért kénytelen más megoldás után 
nézni, mivel nem jut hozzá az in-
tézményesített ellátáshoz. Másrészt 
a térségben hagyománya is van 
annak, hogy a nagyszülők és más, 

a szülőkhöz közel álló személyek 
besegítenek a gyermeknevelésbe. 
Emlékeztetett, régebben is a tágabb 
család oldotta meg a felügyeletet, a 
szülők gyakran egy háztartásban 
éltek saját szüleikkel, így adott volt, 
hogy segítik egymást. „Ez a termé-
szetes és egészséges módja, így sze-
rencsés megoldásnak találom, ha 
a rokonok, ismerősök gondozzák a 
gyereket, amíg a szülők dolgoznak. 
Emellett a gyermekfelügyelő sem 
rossz megoldás, de jobb lenne, ha 
képzéseken vennének részt, hogy 
felkészültebbek legyenek. A legjobb 
viszont, ha a nagyszülők felügyel-
nek a gyerekre, ez a legbiztonságo-
sabb megoldás. Ha egyéb lehetőség 
hiányában mégis bébiszitterre van 
szüksége egy családnak, 
fontos, hogy fokozatosan, 
a szülő jelenlétében ismer-
tessék meg a gyereket a 
kiválasztott személlyel, ne 
egyik pillanatról a másikra 
bízzák rá” – magyarázta a 
pszichológus. Hozzátette: 
noha a nagyszülők általi 
gyermekgondozás jó meg-
oldásnak számít, adódhatnak 
konfl iktusok is az eltérő nevelési 
elképzelések miatt. „Fontos, hogy 
a szülők elmondják a nagyszü-
lőknek, milyen értékrend és elvek 
mentén képzelik el a gyermekne-
velést, a nagyszülőknek pedig ezt 
tudomásul kell venniük, és nem 
szabad felülírniuk. Ez konfl iktusok 
forrása tud lenni, de megoldható, 
ha mindenki tudja, hogy mit kell 
tiszteletben tartania. Az viszont 
nem jó a gyereknek, ha kettős mér-
cét állítanak fel, és mondjuk amit a 
nagyszülőknél megengednek neki, 
az otthon tilos. Ezáltal a szigorúbb 
szülő úgynevezett fekete báránnyá 
válhat a gyerek szemében, ami nem 
egészséges” – hívta fel a fi gyelmet 
Szalay Zsuzsánna.

A GYERMEKGONDOZÁS MELYIK TÍPUSA A LEGNÉPSZERŰBB?

(3 éven aluli gyermekek, 2019)

Szülői felügyelet

Intézményesített gyermekgondozás

(legalább egy óra hetente)

Más megoldások*

(legalább egy óra hetente)

* Az intézményi kereteken kívüli 
gondozás különböző formái 
(gyermekfelügyelők, nagyszülők, 
más rokonok, barátok, 
szomszédok segítsége).

Támaszkodás a nagyszülőkre
A gyermekgondozás szempontjából is kivételes helyzetben van Románia

• MINDIG VAN TÁMASZOD!

Szünetel az ügyfélfogadás
A húsvéti ünnepekre való tekintettel a Hargita Megyei Nyugdíjpénztár 
ügyfélfogadási tevékenysége április 2 . és 5. között szünetel – tájékoz-
tatott az intézmény.

Vetélkedő a magyar költészet napjára
A Gyergyószentmiklósi Művelődési Központ versmondó vetélkedőt 
hirdet 5–8., illetve 9–12. osztályos tanulók számára a magyar költészet 
napja alkalmából, József Attila nyomán címmel. A résztvevőket arra 
kérik, hogy vegyék fel videóra, amint felolvasnak vagy elszavalnak egy 
József Attila-verset egy szabadtéri helyszínen. A videót az info@gymk.
ro címre kell elküldeni, hogy a szervezők megoszthassák a közönség 
számára is a világhálón. Megoldásra vár majd az a tematikus kvíz is, 
amelyet április 7-én tesz közzé a Gyergyószentmiklósi Művelődési 
Központ a Facebook-oldalán. A beküldött videókat szakmai zsűri érté-
keli. A két kategória első három helyezettje könyvjutalomban részesül. 
Beküldési határidő: április 9., 9 óra.

• RÖVIDEN 




