
 

FELHÍVÁS GYERMEKVÉDELMI GONDOSKODÁSBÓL KIKERÜLT 

FIATALOKNAK 

Kiket keresünk? 

 

Olyan fiatalokat keresünk, akik belülről tapasztalták meg a gyermekvédelmet, de életútjuknak már 

olyan szakaszában vannak, amikorra feldolgozták a saját, traumatikus élményeiket és fontosnak 

érzik, hogy aktívan tegyenek azért, hogy az érintett gyerekeknek jobb legyen. 

A projektről 

 

Az SOS Gyermekfalvak Alapítvány egy hat ország részvételével zajló projektjéhez keres 

közreműködő fiatalokat. A projekt a trauma tudatos gondozás fejlesztését célozza a 

gyermekvédelemben. Gyermekotthonok, nevelőszülői hálózatok, gyermekjóléti szolgálatok 

szakemberei számára fogunk képzéseket és szervezet-fejlesztési tanácsadást biztosítani. A projekt 

víziója, hogy a gyermekvédelemben dolgozókat felkészítse arra, hogy a traumát átélt gyerekek 

igényeire érzékenyen, a trauma hatását, viselkedési mintáit felismerve és a trauma-feldolgozást 

tudatosan támogatva foglalkozzanak a gyerekekkel, fiatalokkal a gondozásba vételük pillanatától 

a hazagondozásukig, vagy az önálló életkezdésükig. 

A 2021 nyarára tervezett képzéseket nemzetközi partnerünk által felkészített trénerek fogják tartani. 

Melléjük keresünk olyan fiatal felnőtteket, akik a gyermekvédelmi gondoskodásban személyes 

tapasztalatokat szereztek és szívesen dolgoznának együtt pofi szakemberekkel a projekt céljának 

elérése érdekében. A segítő trénerként dolgozó fiatalok a trénerekkel együtt fogják tartani a 

képzéseket. A fiatalok nem a saját tapasztalataikat, főként nem a traumatikus élményeiket osztják meg 

a képzés résztvevőivel, hanem a képzési útmutató szerint dolgoznak együtt a trénerekkel, amire 

felkészítést kapnak. A projekt a közreműködő fiatalok saját traumatikus élményeinek feldolgozásában 

nem tud segítséget nyújtani, nem is célja, hogy ezekkel a trauma-élményekkel dolgozzon. A fiatalok 

bevonását azért tartjuk fontosnak, mert meggyőződésünk, hogy az ő közreműködésükkel a 

szakemberek képzése hitelesebb és hatékonyabb, eredményesebb tud lenni. 

 



 

Mit kínálunk? 

 

   4-6 fiatal kapcsolódhat be a projektbe, akik 

 elkötelezett, lelkes és tapasztalt szakemberekkel dolgozhatnak egy csapatban a trauma-tudatos 

gondozás fejlesztésén 15 hónapon keresztül, izgalmas és hasznos szakmai tapasztalatokat 

szerezve 

 2021. május – október időszakban 6 csoport 3 képzési napján vesznek részt (az összesen 18 

képzési napon mindig egy fiatal csatlakozik a képzőkhöz)  

 a képzéseket megelőzően felkészítésben vesznek részt, amit a téma legjobb hazai szakemberei 

biztosítanak számukra a nemzetközi partnerünk módszertani útmutatása, képzési terve alapján 

 ketten a nemzetközi partnerünk által tartott angol nyelvű tréner-képzésen is részt vehetnek a profi 

trénerekkel együtt (március 8-11-én és április 12-15-én) 

 a képzések előtt és között szakmai egyeztetéseken osztják meg velünk, véleményüket, javaslataikat 

 a projekt utolsó szakaszában (2022. január – március) közreműködnek a tapasztalatok 

feldolgozásában és ajánlások, javaslatok megfogalmazásában és azok képviseletében 

szakpolitikai döntéshozók és a gyermekvédelmi rendszer irányítói felé. 

 

 A képzési napokra, a felkészítés és konzultációk idejére a résztvevő fiataloknak napidíjat 

biztosítunk megbízási szerződés alapján.   

 

 A nemzetközi projektben érintett hat országban mindenhol bekapcsolódnak fiatalok „tapasztalati 

szakértőként” és a projekt lehetőséget, teret ad a fiatalok közötti együttműködésre és 

tapasztalatcserére. 

 

Hogyan jelentkezz? 

 

Ha úgy érzed, hogy megszólít ez a lehetőség és szeretnél ebben a projektben közreműködni, írj egy 

e-mailt, amiben röviden bemutatod magad és azt, hogy mit gondolsz erről a lehetőségről, miért 

érdekes számodra ez a projekt.  

A levelet legkésőbb 2021.02.06.-ig erre az email címre küldd el: gaborkelemen24@gmail.com és írd 

bele a levél tárgyába, hogy „trauma tudatos projekt jelentkezés”, nehogy elkeveredjen.  

Ha érdekel a feladat, ne várj a határidőig. Amint megérkezik az e-mailed, visszajelzünk és egyeztetünk 

veled időpontot egy online beszélgetéshez. 

További kérdéseiddel keress minket bizalommal telefonon, vagy e-mailen: 

 

Kelemen Gábor                                                Szendrey Orsolya 

tapasztalati szakértő, leendő co-trainer    projekt koordinátor 

gaborkelemen24@gmail.com                             orsolya.szendrey@sos.hu   

+3620941544                                                      +36302190330 
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