
SZÜLŐK HÁZA KEREKASZTAL A GYERMEKGONDOZÁS INNOVATÍV FORMÁIRÓL 

Időpont: 2020. október 13. 10.00-12.00 

Résztvevők: 

• Csiszér Éva – Szülők Háza 

• Csordás Anett – Lépjünk, hogy léphessenek! Közhasznú Egyesület 

• Erdősi Ditte – Szülők Háza Bartók Kuckó 

• Fülöp Hajnalka – Incorpora Program / Tudatos Digitális Szülő program / Diverzitás 

Alapítvány 

• Gyúró Edit – Kontakt Alapítvány 

• Jamrik Márta – LCF Kids Club 

• Kőrösi Bernadett – Szülők Háza Győr Szíve 

• László Zsuzsanna – Roma Koragyermekkori Hálózat / Egyszerűbb Gyermekkor program 

• Léder László – Apa Akadémia 

• Székely András – Kopp Mária Intézet / Call For Help projekt 

A szervezők részéről: Regős Judit és Balla Lilla 

A beszélgetés összefoglalása: 

1. Az esemény ismertetése, a résztvevők bemutatkozása 

2. A Families Share projekt bemutatása és a felmerülő kérdések megválaszolása 

3. Közös beszélgetés az alábbi fő témák mentén: 

• Munka-magánélet egyensúlya;  

• Elérhető gyermekgondozási szolgáltatások;  

• Nemek közötti egyenlőség,  

• Társadalmi együttműködés. 

A beszélgetés során kiemelt fókuszba került: 

A. Az apák szerepe, a gyermekekkel kapcsolatos programokban való részvétele 

• Fő probléma/nehézség a megszólítás, bevonás kérdése, valamint, hogy a 

gyerekekkel kapcsolatos programok gyakran kifejezetten az anyákat szólítják meg. 

• Lehetséges megoldások:  

• a kommunikációs stílus célközönséghez igazítása;  

• kifejezetten apáknak szóló programok promotálása;  

• a család mint egység megszólítása  

B. A digitális eszközök használata 

• Fontos a digitális készségek fejlesztése a szülők, valamint a gyerekekkel foglalkozó 

szakemberek (óvodapedagógusok, tanárok, szociális munkások stb.) körében is 

• Az adatok védelme egyre fontosabbá válik – a Families Share alkalmazás egyik nagy 

előnye éppen ebben rejlik → az adatok teljes biztonságban vannak, harmadik fél 

részére nem kerülnek átadásra, reklám célokra a tulajdonosok oldaláról nem 

használható az alkalmazás. 

• Tudatos eszközhasználat fontossága és szerepe a családok életében – pl. a tudatos 

eszközhasználat támogathatja a családok minőségi együtt töltött idejét, csökkenheti 

az online veszélyek hatását és jó hatással lehet a lelki egészségre a gyerekek és 

szülők szintjén egyaránt. 
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C. A sérülékeny társadalmi csoportok bevonása 

• Hogyan érvényesülhet az inkluzivitás elve az innovatív gyermekgondozási 

megoldásokban? 

• A Families Share projekt tapasztalatai: SNI gyerekek részvétele esetén behívható 

a fejlesztőpedagógus a különböző programokra, és különösen fontos a bizalom 

és a biztonság fokozatos kiépítése → kiváló módja lehet a gyerekek és a szülők 

érzékenyítésének 

• Szülők bevonása a programba: a családok visszajelzései alapján minden 

szülőnek fontos volt, hogy nem csak a gyermeke, hanem ő is új közösségbe 

mehetett és új ismeretségeket köthetett a Families Share tesztelése során – a 

társadalmi elszigeteltség csökkentése és a támogató közösségekbe való 

integrálás kiemelten fontos szempont a projektben, ami kifejezetten nagy 

segítség lehet az alacsonyabb jövedelmű családok számára is, akik nem 

engedhetik meg maguknak, hogy fizetős gyermekgondozási szolgáltatásokat 

vegyenek igénybe. 

D. Lelki egészség/családok belső erőforrásai 

• Hogyan tudja egy ilyen megoldás a családok belső erőforrásait is mozgósítani? 

• Hogyan tudja ez a megoldás elősegíteni a lelki egészség fejlesztését? A feladatok 

összeegyeztetésével járó feszültségek oldása (a gyermekgondozási feladatok 

megosztásán keresztül), illetve a támogató közösséghez való csatlakozás, a valahova 

tartozás érzése segíthet ebben a kérdésben.  

• Ehhez kapcsolódóan: Számos segítő alkalmazás és szolgáltatás létezik 

párhuzamosan, jó lenne ezeket összegyűjteni, hogy ki-ki megtalálhassa a számára 

hasznos segítséget. – A Szülők Háza a világjárvány ideje alatt készített egy ilyen 

adatbázist, ez itt érhető el: https://szulokhaza.hu/segitseg  

E. A megoldás elterjesztése, a programhoz való kapcsolódás lehetőségei 

• Érdemes lehet nagyköveteket bevonni a disszeminációs tevékenységekbe, akik egy-

egy közösségen belül megbízható referenciaszemélynek számítanak – fontos 

szerepük lehet abban, hogy minél több közösséghez eljusson a megoldás. 

• A résztvevők közül mindenki úgy nyilatkozott, hogy örömmel kipróbálja az 

alkalmazást és hírt ad a Families Share gyermekgondozási megoldásának 

lehetőségéről a saját szakmai közösségében (ezt ezúton is nagyon köszönjük!) 

• Érdemes külön-külön megvizsgálni, hogy ki hogyan tudja a saját területén jól 

kihasználni ezt a megoldást, hogyan tudják vállalatok, civil szervezetek, oktatási 

intézmények stb. beépíteni a szolgáltatásaikba. 

4. A beszélgetés lezárása 

Az együttműködések további lehetőségeinek egyeztetése meghaladta a beszélgetés 

időkereteit, ezért erre érdemes egy új egyeztetés során visszatérni.  

A projekt keretében hamarosan elkészül egy online felület, ahol különböző célcsoportoknak 

szóló anyagokat teszünk elérhetővé magyar nyelven is, amelyek bemutatják a Families 

Share megoldás lehetséges felhasználásának, működtetésének módjait. Külön eszköztár 

készül: 

• az önkormányzatok, 

• a vállalatok/munkáltatók, 

https://szulokhaza.hu/segitseg
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• a civil/nonprofit szervezetek, 

• a szülők, valamint 

• az IT szakemberek/fejlesztők  

részére. Az ezekben fellelhető információk támogathatják a közös gondolkodásunkat is. 

Amint elkészül a felület, a Szülők Háza mindenkit értesít róla.  

 

 

 

 


