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Anna Smith-tel (FICE Svájc) való több éves kiváló kapcsolatnak köszönhetően a FICE
Brazília képviselői látogattak el hozzánk három napra áprilisban. A látogatás fő célja
a magyar gyermekvédelem, a magyar gyermekotthonok és a NENESZ bemutatása a
brazil kollégáinknak. Továbbá az általuk összegyűjtött tudás és tapasztalat
megosztása, valamint jövőbeni lehetséges együttműködésre való kezdeményezés.

Készítette: Hegedüs Ágnes
Budapest, 2018. 05. 24.

FICE Brazilia, NECA
Elnök igazgató:
Celso Veras Baptista
Rövid történet:
A Neca, a közérdekű civil társadalmi szervezet (OSCIP), amelynek székhelye São
Paulo, Brazília, 2005 februárja óta működik. Ezt egy olyan kutatócsoport alapította,
amely a gyermekek és fiatalkorúak körében végzett kutatási és társadalmi
beavatkozásokban kívánja bővíteni tevékenységét.
Küldetésének tekinti a tudás és a módszerek fejlesztését és terjesztését. Mindezt a
politikai beavatkozások fejlesztése, innovációja és összehangolása érdekében,
valamint a gyermekek, serdülők, fiatalok és családjaik jogainak támogatására. Ahhoz,
hogy a gyermekkort, a serdülést, a fiatalokat és a családot érintő ismereteket és
gyakorlatok előállításában és terjesztésében referenciaként ismerjék el.
FICE Brazília képviselői:
Isa Maria Ferreira da Rosa Guará
Pedagógiai végzettségét a São José dos Campos Filozófia, Levéltár és Humán
Tudományok
Karán,
majd
posztgraduális
doktori
fokozatot
szerzett
pszichopedagógiában a Sedes Sapientiae Intézetben a São Paulo-i Pápai Katolikus
Egyetem (tézis: A bűncselekmény nem kompenzálja, de nem ismeri el a kudarcot: a
serdülőkorúak erkölcsi normái, a szerzők megsértése).
Jelenleg a São Paulo UNIAN – Anhanguera Egyetem professzora, mester szakos
hallgatóknak tanít „törvényes konfliktusok” témában. Részt vesz a CENPEC –
Oktatási, Kulturális és Közösségi Műveletek Kutatási és Kutatási Központjának
szerkesztőbizottságában, a brazil „Journal of Adolescence and Conflict” és a
Tanácsadó Testület munkájában. A gyermekek és serdülők tanulmányi és
kutatómunka kutatói szövetségének tanácsadója – a NECA.
Tanítóként, kutatóként és tanácsadóként dolgozik különböző oktatási projektekben, a
szociális nevelésben, az igazságszolgáltatásban és a szociális képzésben. Továbbá az
értékelés, a kutatás, a menedzsment és a projektek végrehajtásában, valamint a
közpolitikák területén is munkálkodik.

Patrick Reason
Associação Encontro com Deus Intézmény vezetője

Brazíliában, Curitiba városban, két anya-gyerek otthont üzemeltet, az egyik nyilvános
a mások védett hely. Az otthonba várandós fiatal lányok, vagy fiatal anyák
kerülhetnek, mehetnek be, akik körülményeik miatt nem képesek ellátni gyermeküket,
vagy veszélyben vannak párkapcsolatuk esetleg családjuk miatt. Az otthon fő célja,
hogy megerősítse az anya- gyerek kapcsolatot. Valamint az anyának társas hálóját
kialakítsák, valamilyen képzést elvégezzen, ezzel is növelve az esélyét az önállóságra
és a gyermek felnevelésére való képességeit.
Továbbá létrehozott egy hálózatot, melynek története azon alapszik, hogy Brazíliában
rengeteg esetben már a kórházban elveszik az anyától a gyermekét, mert nem
megfelelő öltözetben érkezett, kinézetre nagyon szegénynek tűnik, vagy korábban volt
minimális drog fogyasztási problémája (például marihuánás cigarettát szívott). Esélyt
sem adva az anyának arra, hogy megfelelő anya legyen gyermekének. Ezért alapította
meg a „Gyermek joga, hogy a családjában nevelkedjen” hálózatot, mely már országos
szinten működik. Az általuk egyik megjelent cikk, melynek címe „Kihez tartozik ez a
gyerek?” is ezt a témát boncolgatja.
Április 10.
Vendégeink Április 10-én kedden este érkeztek, és a Cseppkő Gyermekotthon
segítségével a Garzon lakóegységben lettek elszállásolva, melyet ők hálásan köszöntek.
Az utazás fáradalmai miatt az első este csendesen telt, egy kellemes vacsorát együtt
töltve.

Április 11.
Szilágyi otthonban kezdtük a napot, ahol Pásztor Melinda igazgató asszony mutatta
be az otthon szakmai szerveződését és az intézmény főbb céljait.

Főbb célok közé tartozik a családok és a gyerekek összehozása, valamint a gyerekek
integrációja a társadalomba, mely végett az otthonban élő gyermekek a város
különböző területein más-más iskolába vannak beíratva. Családokat rendszeresen
meghívják az otthonon belüli eseményekre (Költészet napja, Farsang, Tavaszváró
stb.),így elősegítve a hazagondozást. Ezzel az elvvel a Brazilok is egyetértettek, hiszen
számukra is a cél, hogy minél kevesebb időt kelljen egy gyermeknek
gyermekotthonban eltöltenie (Brazil törvény szerint maximum két év lehet, utána
dönteni kell- hazagondozás, ez jelenthet tágabb családot is, pl. nagybácsi nagynéni,
nagyszülők, vagy örökbefogadás mellett).
Továbbá lehetőségünk volt egy-két csoportban körbe nézni. Kifejezetten tetszett nekik,
hogy mennyire személyesen néznek ki a szobák, köszönhetően a személyes
tárgyaknak melyekkel díszíthetik szobáikat a gyermekek. Találkoztunk gyerekekkel
is, kíváncsian kérdeztek Brazíliáról, természetesen a brazil focistákat mindegyik
ismerte. Majd eltöltöttünk egy hangulatos ebédet a közeli étteremben.

Délután a Cseppkő Gyermekotthon került bemutatásra, ahol dr. Herczeg Krisztián
igazgató úr fogadta a vendégeket. Rövid megbeszélésen részt vettek az
otthonegységek szakmai vezetői, valamint a Cseppkőben dolgozó családgondoz is,
mely státusz egyedinek mondható a magyar gyermekotthonok területén
A beszélgetés során igazgató úr bemutatta az Otthon működésének főbb elveit,
valamint a családgondozói státusz és annak pozitív következményei is szóba kerültek.
Végezetül a Cseppkő gyermekotthon csoportjait is körbe jártuk.
Mivel ezen a napon ünnepeljük a költészet napját így Brazil vendégeinket is
meghívtuk a szavaló versenyre, ahol felkértük őket az ünnepség megnyitására. Ők ezt
természetesen örömmel fogadták, így pár szóban bemutatkoztak, majd párhuzamot
vonva a brazil és a magyar gyermekek tehetséges mivolta között, kedvesen
megnyitották a versenyt. A versenyen színvonalas előadásokat láthattunk, hiszen
sokszor az előadás módjából ki tudták következtetni, vajon miről szólhat a vers.

A nap lezárása a Garzonban történt, ahol az ott lakó utógondozottak vendégelték meg
Annát, Isa-t és Patrickot. Mivel nincsen sem Brazíliában, sem Svájcban utógondozó
program, így nagyon érdekes beszélgetés alakult ki a résztvevők között. A magyar
oldalról bemutatásra került a program, milyen feltételekkel lehet bekerülni, hogyan
működik az utógondozotti státusz, mire kell odafigyelniük a fiatal felnőtteknek.
Az utógondozottak lelkesen és hálásan meséltek mindennapjaikról a Garzon
lakórészben, melyet örömmel hallgattak a jelen lévő kollégák és külföldi barátaink is.
Ezek után szóba került Brazília, valamint az ottani gyermekvédelmi rendszer, mely
kifejezetten érdekelte a fiatalokat. A vendéglátásért cserébe természetesen előkerült
egy-két brazil édesség is, melyet szintén mindenki nagy örömmel és kíváncsisággal
fogadott.
Április 12.
Ezt a napot városnézéssel töltöttük, bemutatva Budapest látványosságait.
Szerencsénkre az időjárás is ezt támogatta, hiszen csodás napsütésben kezdhettük meg
sétánkat a Budai vár irányába a Duna parton. A várhoz a már régóta üzemben lévő
siklót használva értünk fel, ahol a látvány természetesen elnyerte mindenki tetszését.
A következő állomás a pesti oldalon található Nagy Vásárcsarnok volt. A
Vásárcsarnok nem csak remek lehetőséget nyújtott a vásárláshoz, de egy nagyon finom
magyaros ebédre is meghívtuk vendégeinket.

Korábban hallottak már Magyarországról és híres fürdőinkről, így a délután során
ellátogattunk a Széchényi István Fürdőbe is. A fürdő után körbe jártuk a Városligetet,
Vajdahunyad várát és a Hősök terét.

Ezek után frissen és kipihenten következett a NENESZ-szel hivatalos közös vacsora.
A vacsora baráti és szakmai hangnemben zajlott. Szó esett a NENESZ munkásságról,
valamint annak kiváló pozitív oldaláról, hogy sok szervezettel ellentétben a
programok a gyermekeknek szólnak. Nagy érdeklődéssel hallgatták a különböző
NENESZ által szervezett programokat és a jövőre vonatkozó terveket.
Szó volt a varázscseppről, mint tehetségkutató verseny és tehetséggondozási program,
mely segít önbizalmat adni gyerekotthonban felnövőknek. Brazíliában is előszeretettel
sportolnak főleg fociznak a gyermekek, így az Intercampus tábor is szóba került,
valamint annak pozitív hatása a fiatalokra. Az este remek hangulatban telt, mindenki
megtalálta a számára izgalmas és érdekes beszélgetési témát és sajnálattal fogadtuk a
búcsúzkodás pillanatát.

Április 13.
Nem csak a gyermekotthonok, de a magyar nevelőszülői hálózat is bemutatásra került.
Pénteken elutaztunk Szirákra, ahol a helyi iskola és nevelő családok fogadtak
bennünket. Az iskolában szó esett a kis közösség adta előnyökről, a szülőkkel való
szoros kapcsolatról és a képzettség fontosságáról.

Az intézmény keretein belül szakképesítést és elsajátíthatnak az ott tanulók, így
növelve az esélyüket az önálló élet kialakítására és fenntartására. Az iskolában a
tanulók bár egy osztályba járnak, de különböző fejlődési szinten vannak, így a
tanároknak alaposan fel kell készülniük az órákra, hogy a tanórák mindegyik tanuló
képességeinek megfelelőek legyenek. Se túl nehéz ne legyen, de unatkozni se
unatkozzanak a többiek.
A kedves fogadtatás része ként bejártuk az osztálytermeket, ahol a gyerekek
érdeklődve kérdeztek Brazíliáról, tippeltek hányan lakhatnak ott vagy milyen nagy

területen. A válaszok hallatán nagyot csodálkoztak a gyerekek és további
érdeklődéssel hallgatták Isa-t vagy Patrickot.

Az iskolai látogatás után a családokhoz is benéztünk, ahol első kézből láthatták
milyenek az életkörülmények és hogyan viselkednek a nevelőszülők a gyerekekkel.
Majd az egyik család igazi tradicionális ételekkel készülve mindenkit megvendégelt
ebédre a házukban.

Péntek délután egy rövid szakmai beszélgetéssel zárult, ahol a további
együttműködésről beszélgettünk. Mivel a Brazíliában kevesen beszélnek angolul,
kevesebben mint Magyarországon, így az lehetőségek eléggé behatárolódnak, de ez
nem hátráltat minket az ötletesében és a lelkesedésünkben. Az egyik ötlet a brazil és
magyar lányok „összehozása” vagy videó beszélgetés vagy chat formájában. A másik
pedig az anya-gyermek és a magyar gyermekotthonok pszichológusainak
együttműködésére irányult.
Sajnos igen rövid, de annál tartalmasabb időt sikerült eltölteni Isaval és Patrickkal.
Mind a vendégeink, mind a programokon résztvevők láthatóan jól érezték magukat, a
gyerekek pedig nagyon örültek, hogy ilyen messziről érkezett emberekkel
találkozhattak, akik egy teljesen más kultúrát ismernek és mutattak be. Mindkét oldal
szakemberei elégedettek voltak a három nap munkásságával és szórakozással töltött
idejével. Örülök, hogy részt vehettem a vendéglátásukban, kíváncsian várom a további
közös munkát.

