Harasztiné Bata Zsuzsanna, ny. óvodapedagógus

Családbarát műhelymunka
Tudósítás

Évek óta foglalkoztat több évtizedes óvónői munkásságom után a 21. századi családmodell.
Mögöttem a 20. század, benne a megélt történelem, a Családom története is, melynek megírását
minden felnőttnek ajánlom. Legyen az maradandó érték majd a Jövő generációjának, mert
értékőrzés. A sikerek és kudarcok is benne vannak.
Most itt olyan közös emberi sorsfordító “harcról, küzdelemről” tudósítok, melyet az ELTE
LÁGYMÁNYOSI Campusán éltem meg Jövőnk a gyermek c. konferencián és annak folytatása
lett a Műhelymunka.
Sikerek és kudarcok?
2018. június 29-én dr. Benda József műhelymunkára hívta a Családbarát Magyarország és
Családbarát Műhely munkájában résztvevőket, elmondása szerint, akiket megjelent és megjelenő
könyve összeállításában partnernek, munkatársnak érzett az ELTE Gömb aulájában tartott jún. 20i kongresszusa után.
Dr. Benda József csoportmunkára építette fel az első részt, időben kb. 10-15 percet szánt arra, hogy
gyakoroljuk a BELSŐ figyelmet, az EGYMÁSRA figyelést és a FOLYAMATRA figyelést, mert
szükség lesz erre később, amikor az IRÁNYT célozzuk meg, hogy merre kívánunk indulni.
A gyakorlat támasz lesz majd a munkában, hogyan figyeljünk a társra, a másik véleményére, s közben
saját igazunkat is érvényesítsük.
- Miért vagyok itt? Miért jöttem el? Miről akarok beszélni a csoportban?
Kata foglalkozása, aki családterapeuta, pszichológus.
Számára az aktivitás fontos, azért jött, mert érdekli a téma, tevékeny szeretne lenni, kíváncsi milyen
lehetőséget vannak a műhely munkában, az Életkezdet csoportban lehet-e rendszerben dolgozni,
hogyan lehet felépíteni azt, kellenek-e hozzá anyagiak, kire lehet támaszkodni és most szeretne
aktívan dolgozni.
Hajnalka foglalkozása orvos.
A gyökerekhez kell nyúlni a történelmi traumához, világháborúkhoz, amikor nem volt esély a
fájdalom feldolgozására.
Hogy lehet túlélni? Lekapcsolni a fájdalomérzékelő központot, de a készültségi állapot beragad.
Szorongunk, aztán daganat keletkezik, szenvedélybetegségek alakulnak ki.
Hajnalka a doktori cselekményéhez készülve foglalkozott a transzgenerációs jelenségekkel.
Amikor a sebek kivirágoznak c. konferenciát- Hajnalka szervezte.
A több éves munkája van a Családállítás pszichológiájának kutatásában, - a módszerek és a gyakorlat
fontos tükör, kiderülnek a titkos, elhallgatott dolgok a múltból arról, hogy ki a vesztes.
Ösztöndíjasként kutatta a nemzeti kapcsolatokat közgazdasági - nemzetgazdasági téren, egyetemi
tanulmányai során. Foglalkoztatta a szociális munka, a rákos betegséggel járó traumák, az anya-

gyermek kapcsolat ilyen betegségekben, de a háborús témákban is a szülő - gyermek téma
foglalkoztatja a Tűzmadár Alapítványnál, a Szent László kórház alapítványánál.
A többi kiscsoport résztvevői is összegezték a csaknem 3 év múlt eredményét, s a jelen
pillanatban várnak arra, hogy kiderüljön, hogyan tovább, hogy lehet folytatni a munkát, mert
az ELTE-kongresszus egész napos együttléte nem hozta meg a várt eredményt.
A honlapon minden előadás megtalálható! www.plusz1baba.hu
Dr. Benda József: Sikeres csoportnak látja a mai résztvevők csoportját. Látja a lelkesedést egyik másik csoportban, látja az aktivitást is, vannak tagok, akik alapos munkát készítettek, összegezték,
átadták, benne van a kötetben, de a szakadék mégis itt van, kevés az eredmény. Tud - e a Műhely
igazodni új célokhoz?
Novák Katalin számára inspiráló közeg a jelen csoport, fel kell vállalni, hogy a kormány is
gondokkal küzd, először egy gyermeket kell megcélozni és fókuszba helyezni, hogy az első szülessen
meg.
Mi legyen a gyermektelen házaspárokkal? A Ratkó-korszak 35-45 éves szülőképes nőinek csak egy
gyermeke van. Tudni kell, hogy a TÁRSADALOM hogyan áll a Műhely céljaihoz
A HISZÜK (hivatásos szülők) program is fontos téma. Azok a családok, ahol 3 gyermek van, ott csak
megfelelő lakásban tudnak gyermeket felnevelni.
2 éves perspektívában kell gondolkozni, tervezni.
Javasolja a csoportoknak, hogy a fő csoporthoz kapcsolódóan szoroson érintő körökben kell dolgozni.
A Műhely munkát mederben egy irányba kell tartani, nem mindegy, hogyan kommunikál kifelé a
társadalom felé.
Az ellentétes nézeteket ütköztetni kell, ki kell beszélni, akkor létrejöhet a harmónia, ki kell élezni,
hogy mennyiben van igaza a másik partnernek.
Vannak problémák és hallottuk az ELTE-n Kovács Árpád előadása után, hogy bizonyos
témákba nem jól kezdtünk bele.
A népesedésnek magyarországi szinten sok fajtája van, vannak a fővárosiak, a megyei városiak, a
falun lakók, a romák, a karrierre vágyók, a gondolkodók.
Vannak elvetélt témák, elhasznált témák, melyek több támogatást érdemelnek és lakást a gyermeket
vállalók vidéken és a fővárosban is.
Ha nem erős a csoport vezető, akkor nem jön az eredmény.
Johann R: - Jelzi, hogy az ELTE konferencia háttér-anyagát megszerkesztette, lehet
tanulmányozni.
Dr. Benda József: Botos Katalin, dr. Bagdy Emőke munkája benne van a konferencia anyagban.
Át kell értelmezni a szavakat az ELTE-n hangzottak után.
Két éve volt Célként kitűzve a Sapientia Egyetemen, hogy egy év múlva szülessen meg plusz 15 ezer
baba! Illúzió?
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nincs szervező munkatárs
Kevés erőforrás

A Kormányfő világosan kifejtette, melyik út vezet a 15 ezer plusz gyermek megszületéséhez,
azaz támogatni kell a magyar családokat. A lombik program kiemelt hangsúlyt kapott
Benda J: - Cél a siker. Az ELTE konferencia siker volt, öten dolgoztak a tartalmi előkészítésben,
köztük Babos János, az ELTE dékánja és Szoboszlai Attila. Lázár Fülep Tímeával elérték, hogy
legyen folytatása az Egyetemen, mely hatalmas összeggel támogatta ezt a konferenciát.
- Készült egy tanulmány, melyet Császár Noémi készített és módszertani fejezet
- Készült honlap a HISZÜK gondozásában.
- ELTE: - Új helyzet van, új váltás kell, a bizonyos megcélzott csoportok 35- 45 évesek, a
Ratkó-korszak még szülőképes generációja.
- A Nézőpont kutatást készített.
Mire van szüksége a nőnek, ahhoz, hogy szüljön? Elmondták a döntéshozók:
- 2 év alatt 100 ezer gyermeknek kellene megszületni.
- Van 160 ezer szülőképes pár, (320 ezer ffi és nő)?
- Az ELTE célcsoportját teljesen másképp kell megcélozni, mert ha az
ELTE beveszi az oktatásba, be kell vezetnie, hogy megértsék az
egyetemisták, miért jutottunk ide? mi volt a fontos? A saját út? a saját
gyerek?
- 3-4 generációt kellene megkeresni.

