
Megszakadt családi kapcsolatok
Megszakadt anya-gyerek kapcsolatok

„Zielone Wzgórze” Alapítvány



Amivel foglalkoznak: családi kapcsolati 
zavarok

• örökbefogadás

• visszahelyezés

• nehézségekkel terhelt múltú családok

• családok reintegrációja

• nevelőszülők/családok

• gyermekek



Kihívások

• 6,5 éve működik a szervezet

• Nem kielégítő finanszírozás, projektről projektre dolgozik a szervezet

• A korábbi projektek résztvevőivel, partnerekkel való kapcsolattartás

• Folytonosságbeli zavarok a munkában



Sikerek

• Gyermekek visszakerülése biológiai családjukhoz

• önsegítés ösztönzése

• Szemléletváltás: erőszakmentes kommunikáció tanítása

• aktivitás, szabadidő eltöltése: új minták

• együttműködés, jó kapcsolat kialakítása a hatóságokkal, 
közintézményekkel



Fő célok és gyakorlat

• Ne félj az ügyfélhez való közelkerüléstől!

• Ne félj az inkonzisztenciától!

• Ne félj a vegyes ügyfélkörtől!

• Bizonyos terápiák a pszichoedukáció kiegészítői vagy folytatói 
lehetnek

• Nyitottság többféle módszerre



Tevékenységek

1. Pszichoedukáció

- Szülői készségek

- Kommunikációs tréning

2. Történetmesélés

- Interjúk
- Személyes történetek, olyasmit mondanak el, amit még sose mondtak ki, 

visszajelzés, megerősítő hatás, önértékelés

- Fotósorozatok: Interjúk kiegészítője, portré, az ügyfél személyes terében

- Film: oktatói cél, ismeretterjesztés



Tevékenységek

• 3. Művészetterápia, kutyás terápia

- Érzelmek kifejezése biztonságos környezetben, kommunikáció fejlesztése, 
felelősségtudat kialakítása

- Fotó workshop (felnőtteknek és családoknak)

- Művészetterápiás csoport felnőtteknek

- Kreatív csoport

• 4. Önsegítő csoportok

• 5. Egyéni konzultációk, terápiás ülések









Hajléktalan nők - tapasztalatok

 A női ügyfelek közül nem mindenki vállalta nyíltan, hogy 
hajléktalan. Vannak, akik csak az alapítvány alapítójának (Ania, 
terapeuta) mondták el.

 Nagy részük van lakhatási krízisben, a hajléktalanság 
küszöbén. Fennáll a gyerekek elvesztésének lehetősége.

 Sokuk gyereke már eleve állami gondozás alatt van

 Az anyától való szeparáció a gyereknek óriási trauma

 Sztereotípiák: elhanyagolt, nem szeretett, „nem akart” gyerekek, 
rossz anya



„Az első gyermekem szerencsétlen 
körülmények között született: a
nagymamám meghalt, elvesztettem a 
lakásomat, mindenemet... A 
legközelebbi családtagjaimtól nem 
kaptam támogatást, a testem már 
szerek rabja volt.” – Idézet a 
megszakadt családi kapcsolatokról 
szóló közösségi média kampányból 
(egy hajléktalan nő története)



További információ a szervezetről:

http://fundacjazielonewzgorze.org/

https://www.facebook.com/zielonewzgorzefundacja/?__
tn__=%2Cd%2CP-
R&eid=ARDFfk4GUepjJxC5YvHNf8CBmGz__S58mfrFL3wl
Eqg5PQiTMVBA6gSAcgxBa8ysWsF9xUmqWf4phAMX

https://www.facebook.com/zielonewzgorzefundacja/?__tn__=,d,P-R&eid=ARDFfk4GUepjJxC5YvHNf8CBmGz__S58mfrFL3wlEqg5PQiTMVBA6gSAcgxBa8ysWsF9xUmqWf4phAMX

