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„Miénk itt a tér…”

Közösségépítő, szülői kompetenciát fejlesztő szociális munka szegregált  
lakókörnyezetben, a veszprémi „Pokoli torony” környezetében

A Kapocs  jelen  számában  folytatjuk  a  korábbi,  a  Szociális  és  Munkaügyi  Minisztérium  
Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főosztálya,  valamint a Szociálpolitikai  és Munkaügyi Intézet  
Gyermekjóléti  és  Gyermekvédelmi  Főosztálya  által  meghirdetett  Jó  gyakorlatok  program  
legjobb anyagainak közlését. Most a 2009. év egyik díjazottja mutatkozik be.

A közösségépítő program környezete, háttere

Az országosan elhíresült „Pokoli torony” Veszprém város perifériáján, ipari területen, minden 
középülettől és lakóháztól távol álló, tízemeletes épület. A ház egykor a Veszprémi Állami 
Építőipari  Vállalat  (VÁÉV) munkásszállója  volt.  A rendszerváltás  után,  amikor  a  VÁÉV 
megszűnt,  az  ingatlant  privatizálták.  Egy  kft  vásárolta  meg,  társasházzá  alakította,  majd 
értékesítette a lakásokat. A lakóközösség akkor cserélődött ki, amikor a 2000-es évek elején 
néhány  belvárosi  utcában  megkezdődött  a  rehabilitáció.  Az  ott  élő  hátrányos  helyzetű 
családokat az önkormányzat  kivásárolta a többségében alapos felújításra szoruló, műemlék 
jellegű tulajdonukból. A belvárosból kiköltözők között gyorsan elterjedt a hír, hogy az ipari 
területen álló panelházban olcsón lehet lakást venni. Egy félkomfortos, szoba-konyhából álló 
lakás vételára ekkor 1 750 000 Ft volt, egy kétszobás lakás ára 2 800 000 Ft. 

Jelenleg az épületben 140 lakást tartanak nyilván, az itt bejelentett lakóhellyel rendelkezők 
száma 173, azonban tapasztalataink szerint a tényleges lakók száma ennek többszöröse, mivel 
már a tároló helyiségeket, folyosókat is lakás céljára hasznosítják. 

Az  itt  élők  problémái  igen  összetettek  és  sokrétűek.  Iskolázottsági  és  foglalkoztatottsági 
szintjük  alacsony,  nem rendelkeznek  a  megélhetésüket  biztosító  jövedelemmel,  közüzemi 
díjhátralékaik  miatt  a  tömbházban  évek óta  nincsen fűtés,  közvilágítás,  nem működnek  a 
liftek, az épület amortizálódik. Közegészségügyi  és járványügyi  szempontból folyamatosan 
komoly veszélyeztetettség áll fenn, a lakások közel felében nincsen illemhely és tisztálkodási 
lehetőség.  Jelentős  a  szenvedélybetegek  száma.  Több  család  életvitelszerűen 
bűncselekményekből  és  prostitúcióból  él.  A  különböző  szubkultúrák  ütközése  miatt 
mindennaposak a konfliktusok, az agresszió.

Ilyen körülmények között különösen nehéz a gyermekek helyzete.

Mivel  az  épület  a  városközponttól  távol,  nehezen  megközelíthető  helyen  található,  a 
tömegközlekedés  pedig költséges,  ezért  az itt  élők  ritkán  látogatják  a  városban szervezett 
programokat, rendezvényeket. A házhoz legközelebb eső játszótér is több megállónyi buszút, 
így  különösen  az  iskolai  szünetek  ideje  alatt  tapasztalható,  hogy  a  gyermekek  az  épület 
folyosóját,  az  alagsori  közlekedőt  használják  játszótérként.  A  lakók  itt  tárolják  a 



lomtalanítások  alkalmával  összegyűjtött  fémhulladékot,  ezért  a  fokozott  balesetveszély.  A 
város  által  szervezett  napközis  táborokban  a  gyerekek  nem  tudnak  részt  venni,  mivel  a 
családok  sem buszbérlet  vásárlására,  sem az  étkezési  térítési  díj  befizetésére  nem tudnak 
áldozni.  A  gyermekjóléti  központ  minden  alkalommal  megpróbálja  ugyan  bevonni  a 
szervezett játszóházakba az itt élő gyermekeket, azonban a részvételi arány azonban csekély. 
Tapasztalataink szerint a gyermekek elsősorban a költséges és körülményes tömegközlekedés 
miatt nem vesznek részt a rendezvényeken.

Ugyanakkor a szülők igénylik a családgondozók rendszeres, intenzív jelenlétét az épületben, 
és  anyagi,  életvezetési  problémáik  megoldása  mellett  segítséget  várnak  a  gyermekek 
napközbeni  felügyeletének  megoldásában,  foglalkoztatásában  is.  Intézményünk  minden 
nyáron szervez kétszer egyhetes napközis tábort és egy egyhetes bentlakásos tábort. A részt 
vevő gyermekek száma összesen kb. 60 fő évente.

A nyaranta rendezett ingyenes bentlakásos táborok iránt nagy volt az érdeklődés, azonban ez 
csak  átmeneti  megoldást  jelentett  számukra.  E  célcsoport  mindennapos  gondozását  és  a 
szabadidős tevékenységekbe történő bevonását az is nehezíti, hogy az intézmény székhelye 
zöldövezeti kertvárosi részen található. 

Mindezen  feltételek  figyelembe  vételével  döntött  úgy  a  Veszprém  Megyei  Jogú  Város 
Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és Családok Átmeneti Otthona Gyermekjóléti 
Szolgálata, hogy programjainkat a külső körülményekhez adaptálva kivisszük az intézmény 
falai közül.

A program célja

A projekt elsődleges célja a fent bemutatott hátrányos helyzetű, szegregált lakókörnyezetben 
élő  gyermekek  és  családtagjaik  részére  prevenciós  célú,  családi  kapcsolatokat  és  szülői 
kompetenciát fejlesztő, szabadidős program szervezése, settlement jellegű szociális munkával. 
További célokként tűztük ki, hogy az intenzív jelenlétnek köszönhetően: 

• erősödjön, javuljon, ezáltal hatékonyabbá váljon a családgondozók és a gondozottak 
segítő kapcsolata

• a lakóközösség tagjait együttműködésre motiváljuk
• a nyári szünet időtartama alatt rendszerességet vigyünk hétköznapjaikba
• a gyermekek számára:

o játékos formában konfliktus megoldó és agressziókezelő technikákat tanítsunk
o kommunikációjukat, kreativitásukat és együttműködési készségüket fejlesszük
o szabálytudatukat erősítsük

• a szülők számára
o mintát  nyújtsunk  a  gyermekekkel  történő  foglalkozáshoz,  közös  játékhoz, 

különösen a fegyelmezéshez
o optimalizáljuk gyermeknevelési attitűdjeiket
o segítsünk a mindennapos gyermeknevelési konfliktusok megoldásában
o egyéni életvezetési tanácsadást biztosítsunk

A program megvalósulása



Az intézmény munkatársai 2008 júniusától augusztusáig heti egy alkalommal közösségépítő, 
szülői  kompetenciát  fejlesztő,  szabadidős  programot  szerveztek  a  fent  bemutatott  lakóház 
előtti parkolóban.
Alkalmanként három órát töltöttek a családgondozók a helyszínen. A gyermekek létszáma 15-
25 fő között változott. 

A játszóház nyitásaként közösen kipakoltuk a magunkkal vitt sportszereket, majd a Máltai 
Szeretetszolgálat  felajánlásából  származó  uzsonnát  osztottuk  ki.  Ennek elfogyasztása  után 
lehetőséget biztosítottunk rá, hogy a gyermekek kipróbálhassák a játékszereket,  kötetlenül, 
egyénileg játszhassanak. Ezután közös tevékenységbe vontuk be őket. A helyi adottságokhoz 
és a gyermekek igényeihez igazodóan elsősorban kis helyigényű, mégis mozgásos játékokkal 
készültünk.  Tapasztalatunk  az  volt,  hogy  a  gyermekek  egy-egy  csapatjátékot  15  percnél 
tovább nem szeretnek játszani, ezért gyakran váltogattuk a feladatokat. Minden alkalommal 
játszottunk  ügyességi,  gyorsasági,  szabálykövetésre  alapuló,  csapatépítő  jellegű, 
kommunikációs és megfigyelő készséget, illetve kézügyességet fejlesztő játékokat egyaránt. 
A foglalkozást a gyermekek által választott játékkal zártuk, ez általában kidobó, tűzharc vagy 
számháború volt.

A  nyári  szünidő  végéhez  közeledve  néhány  papíralapú  feladatot  is  megoldattunk  a 
gyerekekkel, fokozatosan szoktatva őket az újbóli íráshoz, olvasáshoz.

A szülők a játszóházaknak eleinte  szemlélői,  később aktív résztvevői  voltak.  Meglepődve 
tapasztaltuk, hogy a legáltalánosabban ismert játékok (fogócska, kidobó, ugrókötelezés, célba 
dobás stb.) is újdonságként hatottak rájuk. Meglátásunk szerint ennek elsődleges oka, hogy 
legtöbben az egykori GYIVI-ben nőttek fel. A saját élmény és a minták hiánya lehet a fő oka 
annak,  hogy  a  kezdeményezésünkig  semmilyen  közös  tevékenységet  nem  szerveztek  a 
gyermekeknek,  illetve  családon  belül  sem  játszottak,  inkább  a  televíziózást  preferálták. 
Számukra  gyakorlati  példákon  keresztül  mutattuk  be,  hogyan  lehet  kreatív  játékszerként 
használni egy-egy hétköznapi tárgyat (tejesdoboz, konzervdoboz, fonal, stb.). Ezért is szolgált 
külön örömünkre, amikor néhány szülő bekapcsolódott a csapatjátékokba.

A  játszóházak  során  többször  nyílt  lehetőségünk  különböző  adományok  kiosztására  is,  a 
gyermekek a játékokat, édességeket, tanszereket egyaránt örömmel fogadták.

A megvalósításhoz szükséges infrastruktúra, humán erőforrás

A  program  megvalósítására  nem  volt  az  intézménynek  költségvetési  kerete,  ezért  a 
szervezésnél a meglévő alapanyagokra építettünk, illetve a játékok kiválasztásánál elsődleges 
szempont volt, hogy eszközigényük kis költségvetésből is biztosítható legyen. Sportoláshoz a 
korábbi táborokra,  klubfoglalkozásra vásárolt sportszereket használtuk, csapatjátékok közül 
pedig  azokat  választottuk,  amelyekhez  az  eszközök  minden  háztartásban  megtalálhatóak 
(tejesdoboz-teke,  söröskupak  célba  pöckölése,  konzervdoboz-gurítás,  újságpapírsziget, 
dobozjárás, lufiröplabda, fonal „pókháló”, célba dobás műanyag kupakkal stb.). 

A programok meghirdetésére nem kellett pénzt fordítanunk, mivel tapasztalataink szerint az 
érintett családok elérésének a plakátozásnál, szórólapozásnál hatékonyabb módja a személyes 
megszólítás, ezért ezt a módszert választottuk.



Szükséges  volt  azonban  egy  gépkocsi,  amellyel  a  sportszereket  és  az  uzsonnára  szánt 
péksüteményeket, valamint esetenként az egyéb adományokat a helyszínre szállítottuk. Ezt a 
lehetőségekhez igazodóan az intézményünk szolgálati gépkocsijával, illetve a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat autójával felváltva oldottuk meg.

Ami a szükséges humán erőforrást illeti, egy játszóházon minimálisan három családgondozó 
részvétele  szükséges:  egy  a  csapatjátékokat  irányítja,  egy  a  játékból  kimaradókkal 
foglalkozik, egy pedig a szülőkkel beszélget. A megvalósításba bevontunk még alkalmanként 
2  fő  szociális  munkás  hallgatót,  akik  elsősorban  az  uzsonna  és  adomány  kiosztásában,  a 
sportszerek kiadásában és összegyűjtésében, a kisebb gyermekek felügyeletében segítettek.

Eredmények, a program hatása

Az új kezdeményezést a lakók eleinte „csak” elfogadták, később már kifejezetten igényelték. 
Első  kézzel  fogható  eredményünk  az  volt,  amikor  a  negyedik  játszóház  alkalmával 
tapasztaltuk,  hogy a szülők és  a  gyermekek  már  egyaránt  időhöz tudták  kötni  a  program 
kezdetét. Mivel számukra, különösen az iskolai szünetben, nincsen különösebb jelentősége az 
időnek, az időpontokat inkább eseményekhez kötik, így korábban akkor kezdtek gyülekezni, 
amikor a sportszereket szállító autót meglátták. A negyedik alkalomtól már időpontra vártak 
minket a lakók, s azt tapasztaltuk,  hogy a szülők is a játszóházhoz igazodóan szervezik a 
család  életét.  Ekkor  valósult  meg  az  első  célkitűzésünk:  rendszerességet  vittünk  a 
hétköznapjaikba, és a szülőket tudatos tervezésre ösztönöztük.

A gyermekek  csoportján  belül  kialakult  egy központi  mag,  ennek  a  tagjai  a  közös  játék 
öröméért kapcsolódtak be a tevékenységekbe, a játékszereket rendeltetésszerűen használták, s 
társaikat is figyelmeztették az alapelvárásokra, játékszabályokra. Csapatversenyeknél a tagok 
kiválasztásakor a csapatkapitányok döntéseiben kezdetben nagyobb szerepet játszott a rokoni 
kapcsolat,  mint  az  adott  játékos  ügyessége.  Később ezt  a  szempontot  is  figyelembe  véve 
választottak,  akár  olyan  gyermeket  is,  akik  esetében  a  családok  között  konfliktus  van  a 
hétköznapokban.

A  szülők  kezdetben  passzív  szemlélői,  majd  aktív  résztvevői  lettek  a  játékoknak. 
Észrevétlenül sajátítottak el néhány alapvető konfliktuskezelő technikát, melyet idővel ők is 
alkalmaztak.  Mivel  lehetőség  volt  a  kötetlen  beszélgetésre,  ez  a  lakók  egymás  közötti 
kapcsolatát  is erősítette,  valamint  a családgondozókkal való kapcsolatra is pozitív  hatással 
volt. Örömmel konstatáltuk, hogy néhány család távollétünkben is közös programot szervezett 
a gyermekeinek.

Tapasztalatunk szerint kedvező volt a program lakóközösségre gyakorolt  hatása. Egyszerre 
szolgálta  a  kapcsolatok  erősítését,  a  szülői  kompetenciák  fejlesztését,  a  gyermekek 
együttműködési  készségének,  szabálytudatának,  konfliktuskezelő  képességének  javulását, 
valamint a szakemberek és a szolgáltatást igénybe vevők kapcsolatának formálását. 

A program „utóélete”

A  programot  a  2008/2009-es  tanév  lezárása  után  ismételten  megvalósítottuk,  heti  egy 
alkalommal, a korábbi helyszínen. A szolgáltatás bővítése érdekében felvettük a kapcsolatot a 
városban  működő  egyik  klubkönyvtár  művelődésszervezőjével,  aki  rendelkezésünkre 



bocsátotta  a  könyvtár  szabadtéri,  óriás  társasjátékait,  melyeket  az  épület  parkolójában 
használhattak  a  családok.  A  lépcsőház  földszintjén  található  „aulában”  szerettük  volna 
megszervezni  a  korábbi  játszóházakon,  táborokon  készült  képek  projektoros  vetítését.  A 
vetítéshez szükséges eszközök beszerzése megtörtént, azonban az áramellátást nem sikerült 
megoldani  a  helyszínen,  ezért  úgy döntöttünk,  hogy a képeket  előhívatjuk,  és kiosztjuk a 
családok között. Erre a játszóházsorozat zárásaként került sor, és a családok nagy örömmel 
fogadták az elkészült képeket. Több szülőnek ez volt a gyermekéről készült első fotó.

A  pályázat  eredményeként  lehetőségünk  nyílt  a  program  anyagi  finanszírozására,  így 
sportszereket  és  játékokat  vásároltunk.  Az  új  eszközöket  a  gyermekek  2010.  április  2-án 
próbálhatták  ki,  amikor  számukra  váratlanul,  „meglepetés”  játszóházat  szerveztünk  a  ház 
előtt. A tavaszi szünet miatt mindenki otthon tartózkodott, így a részt vevő gyermekek száma 
28 fő volt. Őket a program zárásaként, a közelgő húsvéti ünnepre tekintettel édességekből és 
tanszerekből összeállított ajándékcsomagokkal leptük meg.

Itt  szeretném  név  szerint  is  megemlíteni  Vágner  Evelin  családgondozót,  aki  a  pályázat 
benyújtásakor  még  nem  dolgozott  az  intézményünkben,  de  a  2010-ben  megrendezett 
programok megvalósításában fontos szerepe volt.

2010-ben  elkezdődött  az  épületben  a  Máltai  Szeretetszolgálat  szociális  rehabilitációs 
programjának  megvalósítása.  Ennek  keretében  a  gyermekek  részére  közösségi  teret 
alakítottak  ki  az  épület  első  emeletén,  ahol  a  szolgálat  munkatársa  heti  egy  alkalommal 
játszóházat  is  szervez az érdeklődőknek.  Vele  és  a  szülőkkel  egyeztetve  terveztük  meg  a 
2010.  június-augusztus  között  rendezendő  játszóházak  menetét.  Megállapodtunk,  hogy  a 
Máltai  Szeretetszolgálat  beltéri,  kézműves  foglalkozás  köré  szerveződő,  készségfejlesztő 
foglalkozást  szervez,  mi  pedig  a  korábbiakhoz  hasonlóan  kültéri,  mozgásos,  csapatépítő 
jellegű  játszóházat.  Terveinket  később  –  a  körülményekhez  igazodva  –  meg  kellett 
változtatnunk. A tervezett keretek között összesen két alkalommal tartottuk meg a programot, 
mindkét alkalommal a vártnál alacsonyabb volt a résztvevők száma. Ennek elsősorban az volt 
az oka, hogy időközben a Máltai Szeretetszolgálat elkezdte a lakások felvásárlását, így több 
család  értékesítette  ingatlanát,  és  Angliába  költöztek  a  jobb  megélhetés  reményében.  A 
házban maradó kisgyermekes családok közül ketten jelezték, hogy szívesen részt vennének 
játszóházainkon, azonban részükről felmerült az igény, hogy a programok jobb körülmények 
között  kerüljenek  megrendezésre.  Ennek  érdekében  az  utazást  is  vállalták,  ezért  a 
továbbiakban  a  gyermekjóléti  szolgálat  udvarán  tartottuk  a  foglalkozásokat.  Ezekre  az 
alkalmakra máshol lakó, általunk gondozott családokat is meghívtunk. A családok azóta részt 
vesznek az intézményünkben szervezett egyéb prevenciós programokon is, illetve a lakótelepi 
szociális  munka keretében megvalósuló „Süniklub” és „Ifjúsági pince” rendezvényeken is. 
Tapasztalataink  szerint  ezeknek  a  gyermekeknek  a  kapcsolatteremtő  képessége, 
együttműködési készsége, szabálytudata, konfliktuskezelő képessége sokat javult a kezdetek 
óta, és a közös élmények formálták a családgondozókhoz fűződő kapcsolatukat is.

A jó gyakorlat rövid összegzése 

A fent ismertetett program keretében a Veszprém Megyei Jogú Város Családsegítő Szolgálat, 
Gyermekjóléti  Központ  és  Családok  Átmeneti  Otthona  munkatársai  szülői  kompetenciát 
fejlesztő  szabadidős  foglakozásokat  szerveztek  a  Veszprém  legszegregáltabb 
lakókörnyezetében  élő,  halmozottan  hátrányos  helyzetű  gyermekek  és  szüleik  részére.  A 



program  kezdő  időpontja  2008.  június  18-a,  zárása  2008.  augusztus  27-e.  Programunk 
helyszíne  a  Házgyári  út  1.  szám  alatti  lakóépület  parkolója  volt.  A  játszóházak 
lebonyolításában segítséget nyújtott a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, valamint a Veszprémi 
Érseki Hittudományi Főiskola. A segélyszervezet adományokkal, valamint ezek szállításával 
segítette a munkánkat, a főiskola szociális munkás hallgatói pedig önkéntesként vettek részt a 
rendezvényeken.

A város ipari területén álló tömbház szükséglakásaiban élő családok korábban is kapcsolatban 
álltak a családgondozókkal  anyagi,  életvezetési  és gyermeknevelési  problémáik megoldása 
érdekében. Az intézményünkben szervezett klubokba, foglalkozásokba azonban kevés sikerrel 
próbáltuk meg bevonni ezeket a gyermekeket, családokat ezért döntöttünk úgy, hogy ezt a 
szolgáltatást  kivisszük az intézmény falai közül, és a helyi  adottságokhoz igazodóan külső 
helyszínen  rendezzük  meg.  A  játszóházat  hetente  egy  alkalommal  valósítottuk  meg  a 
tízemeletes  toronyház  parkolójában.  Célunk  az  volt,  hogy  hozzájáruljunk  a  gyermekek 
szabadidejének  hasznos  eltöltéséhez,  irányított  csoportfoglalkozásba  vonjuk  be  őket,  a 
szünidő  alatt  rendszerességet  vigyünk  hétköznapjaikba,  a  szülők  számára  pedig  mintát 
nyújtsunk a gyermekekkel történő közös játékhoz, valamint a fegyelmezéshez. A programot 
kis költségvetést, nagy fantáziát igénylő játékokból állítottuk össze, hogy az később a szülők 
által is megvalósítható legyen.

Tapasztalatunk  szerint  a  megvalósított  program  kedvező  hatással  volt  a  lakóközösségre. 
Egyszerre szolgálta a kapcsolatok erősítését, a szülői kompetenciák fejlesztését, a gyermekek 
együttműködési  készségének,  szabálytudatának,  konfliktuskezelő  képességének  javulását, 
valamint  a  szakemberek  és  a  szolgáltatást  igénybe  vevők  kapcsolatának  formálását.  Az 
érintett családok elfogadták a felajánlott szolgáltatást, és igénylik a program megszervezését a 
következő nyári szünet időtartama alatt is.

*A szerző a program benyújtója, a Veszprém Megyei Jogú Város Családsegítő Szolgálat, 
Gyermekjóléti Központ és Családok Átmeneti Otthona Gyermekjóléti Szolgálatának 
családgondozója.


