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Máté Emese

Érzelmi világok metszÉSpontjában:
egy-mástól tanulva az egy/egész-séget
gazdagítjuk
At the Point of Intersection of Emotional Worlds: Learning from
Each-Other, Enriching our Whole-some-ness
„Az embert egy(ed)ként tiszteld és egységében szólítsd meg, s ő olyanná válik.”
(Goethe)

2011. október 13–14-én kétnapos szimpóziumot1 rendezett a Caritas Mostar és a különleges bánásmódot igénylő gyermekek Szent Család Rehabilitációs Központja.2 Három munkaformában: pannók, előadások és műhelymunkák
révén, közel száz aktív gyakorló szakember részvételével3 a valamikori Jugoszlávia minden tagköztársasága képviseltette magát a tanácskozáson, és számos
egybehangzó megállapításra jutottak: a különös bánásmódot igénylők száma rohamosan nő, és az államoknak nincs hosszú távú, állandó anyagi fedezetű programtervezete az inklúzióra. Ezt a tényt megerősítette az ausztriai Caritas Szent
Isidor Intézményét képviselő Gertraud Assmann, továbbá a különös bánásmódot igénylő gyermekek tanulási készségét fejlesztő programtervezetet kidolgozó
Európai Agenció képviselője, Bojana Globački. A szimpóziumnak a Potociban
lévő Emaus4 szellemi központ adott otthont.

Az európai unió álláspontja
A Szlovén Állam Oktatásügyi és Sportminisztériuma Bojana Globački
miniszterasszony személyében képviseltette magát, aki tagja annak az európai
uniós programnak, mely a különös bánásmódot igénylő gyermekek oktatási
Znanstveno-stručni Simpozij o modelima rada s osobama s invaliditetom s međunarodnim
sudjelovanjem
  2 Rehabilitacijski centar „Sveta Obitelj“. Kneza Mihajla Viševića Humskog 21. BiH – 8 800
Mostar. Web: www.caritas-mostar.ba
  3 Zbornik sažetaka – Znanstveno-stručni simpozij s međunarodnim sudjelovanjem – Modelima rada s osobama s invaliditetom.
  4 „Emaus“ kuća susreta s Bogom i braćom ljudima, mjesto duhovne okrijepe, oazu mira.
  1
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programtervezetén www.european-agency.org dolgozik folyamatosan. A miniszter asszony európai szintű tényanyag-ismertetése 27 ország viszonylatában
megdöbbentően hat, és az egészség megbecsülésére is felhívja a figyelmet. Az
500 millió ember közül 100 millióan élnek a létminimum alatt, 45 millióan tolókocsihoz kötötten, és ugyanennyien hallókészülékkel. 20 millió iskoláskorú
gyermek tanulási nehézségekkel küzd egészségügyi helyzetéből kifolyólag, és
a legtöbbnek nem áll módjában bekapcsolódnia az alapfokú képzésbe. Ezek a
tények, melyek növekvő tendenciát mutatnak, egységes állami szintű programtervezetet és költségvetést kívánnak. Az UNESCO holisztikus inklúziós (az élet
egészséges folyamatába való bekapcsolás) programtervezetének célja, hogy a
különös bánásmódot igénylő gyerekeket és felnőtteket képessé tegyék az önellátó/önálló életre, mindegyiküknek azonos esélyegyenlőséget biztosítva az élet
minden területén (egészségügy, munkahely-lehetőség, társadalmi tevékenységekbe való bekapcsolódás). Az inklúziós program keretében az Európai Unió a
kulcsfontosságú hangsúlyt a prevencióra, azaz a legkorábbi felismerésre helyezi. A korai felismerés lehetővé teszi a teljesebb mértékű korrekciókat, továbbá
az élet minden területébe való bekapcsolódás alapfeltételét.

Plenáris ülés: Ante Comandin (Caritas,Mostar),
Gertraud Assmann (Caritas, Szent Isidor Intézmény)
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Kiállítás az Emaus udvarában

A mostAri Szent Család
Rehabilitációs Központ
A gyakorlati életben mindezek a törekvések Mostarban, a Szent Család Rehabilitációs Központban láthatóak. Volontőrök segédkeznek folyamatosan, mert
állandó munkaviszony létesítését nem hirdette meg az állam. A plenáris ülésen
Ante Komandin ismertette a központ tízéves munkáját, mely 2001-től folyamatosan háromfajta szolgáltatást nyújt. A nappali tagozat keretében 18 éves
életkorig egyénre szabott foglalkozásokban részesítik a gyermekeket. A teljes
körű életbe való bekapcsolódást segíti a sokfajta és egyénre szabott segédeszközzel felszerelt terápiás konyha, tisztálkodási és testkultúrát fejlesztő gazdagon
felszerelt helyiségek eszköztára. A felnőttek számára szintén egyénre szabott
kézműves műhelyfoglalkozásokat tartanak. Az Emánuel műhelyben készült
kézműves termékek árusításával a hétköznapi élet létfenntartásához szükséges
alapeszközök, alapanyagok beszerzéséhez járulnak hozzá, mert az állam költségvetése nem állandó jellegű, és nem folyamatos. A harmadik tevékenységi
körük egész napos egészségügyi ellátást és gondozást biztosít az ágyhoz kötöttek számára. A fizikai korlátozottság ellenére az érzelmi élet rendkívül gazdagon
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A Szent Család nappali tagozatának képességfejlesztő terme

Az Emánuel műhelyben készült kézműves termékek
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megmutatkozik. Nemcsak a gondozók és a gondozottak játékos, öröm- és szeretetteljes egymáshoz való viszonyában, hanem a csodálatos szivárványszínekben
pompázó helyiségek, bútorok, készségfejlesztő játékok, eszközök készlettárán
is megmutatkozik. A szeretetteljes gondoskodás ékes példájaként egy különös
bánásmódot igénylő leánynak sikerült családot alapítania, és édesanyává válnia. Két egészséges gyermeknek adott életet, és a legnagyobb szeretetben neveli
őket. Ő is részt vett a konferencia csoportfoglalkozásán, megosztva velünk gyakorlati tapasztalatait.
Gertraud Assmann asszony az ausztriai Caritas Szent Isidor Intézményét
képviselve, a családok és a különös bánásmódot igénylő gyermekközpontok
közötti folyamatos kölcsönös együttműködés eredményeiből nyújtott ízelítőt.
A szülőket a korai felismeréstől kezdődően szaktanácsokkal, közös gyakorlati
foglalkozásokkal, nyílt órákkal, családi játszónapokkal segítik a nappali foglalkozásokon túl. Külön odafigyeléssel tekint ez az intézmény a szülők párkapcsolatára, valamint több testvér esetében a szülőknek az egészséges gyermekükkel
való kapcsolatára oly módon, hogy gyermekhotelként több napos bentlakást és
szakgondoskodást vállal a különös bánásmódot igénylő gyermek részére.

érzelmi példamutatás
A közös megállapítást nyerő tény pedig, hogy a különös bánásmódot igénylő
gyerekek érzelmileg, szeretetben gazdagabb életet élnek a fizikailag egészségesekhez viszonyítva, akik érzelmileg sokkal zártabbak. Példát mutatnak számunkra a nemes értelemben vett élet értékeiből, az egészséges létállapot megbecsüléséből. A valóság egyetlen pillanatát, impulzusát, mozzanatát sokkal örömteljesebben, szeretetteljesebben, őszintébben élik meg. A létezésnek ebből a
sérthetetlen, absztrakcióra nem bontott alaprétegéből sugározzák át az önzetlen,
szabad és feltétel nélküli szeretetet. Azt a Valamit, ami számunkra egyidejűleg
felfedezés és mégis ős-ismerős: a szeretet teljességét. Ezzel a szüntelen érzelmi
sugárzásukkal segítenek a látszatvalóságból visszatalálni nekünk a saját életünk
valós érzelmű medrébe, a mindennapjaink eredeti teljességébe, ahol a mérhető
adatokon, a megfogalmazható tényeken, paragrafusokon, az érdek- és erőszakmentes szeretetet átvilágítva az ember önmaga eredeti teljes, lélektiszta állapotában mutatkozik meg. Egy-más között áromoltatva a szeretetet, a mindenséggel
való összetartozás létélményét megélve, Egyéni/egy-ségünkben gazdagodunk.
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