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Írta: Piegelné Csényi Magdolna 
 
Családi Napközi Regionális Konferencia 
  
Családi napköziről, gyermekvédelemről és -ellátásról szóló kétnapos regionális 

konferenciának adott helyet Kiskunhalas város Önkormányzata 1998. június 23-24-én. A 
konferencia szervezői az Országos Család- és Gyermekvédelmi Intézet, a British Council, a 
Save the Children Fund angol alapítványok, valamint Kiskunhalas Polgármesteri Hivatala 
voltak. A rendezést a Kiskunhalasi Polgármesteri Hivatal Családvédelmi Osztálya vállalta 
magára. 

 
A rendezvény résztvevői gyermekvédelmi szakemberek, önkormányzatok képviselői, 

önkormányzati gyermekvédelmi intézmények munkatársai és családi napközi működtetésére 
vállalkozni szándékozók voltak. 

A konferencia célja a családi napközik, mint a napközbeni kisgyermekellátás új 
formájának széles körben történő megismertetése – különös tekintettel a nemzetközi 
gyakorlatra, valamint a már működő családi napközik tapasztalataira, valamint a 
gyermekjóléti szolgálatok működésének féléves tapasztalatainak elemzése volt. 

A rendezvény résztvevői előadásokat hallgathattak meg többek között a magyar és az 
angliai családi napközi modellről, az intézmények és az önkormányzatok 
együttműködésének szükségességéről, a dán gyermekvédelmi rendszerről, valamint a család 
szerepéről és a jövő építésében betöltött funkcióiról. 

A konferencián nyilvánvalóvá vált, hogy a családi napközik létjogosultsága vitathatatlan: 
részt kell kapniuk a megújuló gyermekvédelmi rendszerben: 

Az új gyermekvédelmi törvény értelmében a helyi ellátásra és prevencióra hangsúlyt 
helyező családi napközik fontos, de még új egységei intézetünk tevékenységének – mondta 
Dr. Herczog Mária, az Országos Család- és Gyermekvédelmi Intézet igazgatója –, így sok 
finomításra van még szükség a funkciók összehangolásában, a viszonyok tisztázásában. 
Herczog Mária rámutatott: nem érzi úgy, hogy a bölcsődék és óvodák veszélyeztetettek 
volnának, mert nyilvánvalóan sehol sem fognak bezárni jól működő intézményeket csak 
azért, hogy családi napköziket hozzanak létre. Létjogosultságuk azonban vitathatatlan: részt 
kell kapniuk a megújuló gyermekvédelmi rendszerben. 

Dr. Mátay Katalin az Országos Család- és Gyermekvédelmi Intézet igazgatóhelyettese 
előadásában ismertette a családi napközik szerepét, jelentőségét, kiemelte az ellátási forma 
családias jellegét, rugalmasságát, mellyel kiválóan alkalmazkodni tud a szülői igényekhez. 

A kiskunhalasi Polgármesteri Hivatal Családvédelmi osztályvezetője ismertette az 1995 
szeptemberében indult modellkísérlet eredményeit, kiemelte az önkormányzatok szerepének 
meghatározó jellegét, ismertette a családi napközi működési engedélyezési eljárásának jogi 
fázisait, feltételeit, s bemutatta a Családi Napközi Dél-alföldi Regionális Koordinációs és 
Tanácsadó Iroda működését. Elmondta, hogy a kiskunhalasi képviselőtestület időben 
felismerte a családi napköziben rejlő lehetőségeket, így a rugalmasságot, a családiasabb 
ellátás biztosíthatóságát, az új munkahelyek teremtésének lehetőségét. 

A családi napközik magyarországi gyakorlatát Vajasdi Károlyné és Tornyainé Mathesz 
Éva mint családi napközit működtetők mutatták be. 
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Az angol előadók vázolták többek között a családi napközik elveit az Egyesült 
Királyságban, az ellátás jellemzőit, több tíz éves gyakorlati tapasztalataikat. Részletesen 
ismertették az angol nyilvántartásba vételi rendszert, kiemelték az ellenőrzés fontosságát, 
mint a jó színvonalú ellátás kulcsát. 

Előadás hangzott el arról, hogy az Egyesült Királysában milyen jelentőséggel bír a 
kisgyermekellátók képzése, s pozitívan szóltak az önkéntes szektor szerepéről, melynek 
komoly és szervezett hagyományai vannak Angliában. Kiemelésre került néhány olyan 
angol kezdeményezés, amely fontos volt a képzés és az ellátás minőségi standardjainak 
kialakításában. 

Emberség,, hit, meggyőződés, erkölcsi értékrend kell ahhoz, hogy a családok 
megvalósíthassák kitűzött céljaikat – hangsúlyozta előadásában dr. Rókusfalvi Pál. El kell 
érni, hogy a család ismét nagyobb százalékban legyen értékmegvalósító sors- és 
szeretetközösség. 

A konferencia második napi szekcióülésein alkalom nyílt arra, hogy a résztvevők mind a 
családi napközikkel, mind a gyermekjóléti szolgálatokkal kapcsolatos kérdéseikre az 
előadóktól választ kaphassanak, a gyakorlat szintjén megismerhessenek új 
kezdeményezéseket, kicserélhették egymással tapasztalataikat. 

 
A konferencia az információ átadás szempontjából rendkívül hatékonynak bizonyult, s a 

visszajelzések szerint a szervezők elérték céljukat, hiszen a két nap értékes információkkal, s 
gyakorlati tapasztalatokkal zárulhatott minden résztvevő számára. 


