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Hírek 
 
Örökbefogadó Szülők Klubja 
 

Daloljak mindenről, csak róla nem? 
Szerényen, későn, mégis megjelent, egy drága gyermek, a fiam valóban, lélek szerint, 

mert mint apát a gyermek, rég úgy tekint: s én friss lelkébe róttam, mi bús lelkemben friss 
jövőre termett. 

(Babits Mihály: A Fiamhoz) 
  
Örökbefogadásra számos tényező ösztönözhet. A legtöbben akkor választják ezt a 

megoldást, amikor megtudják, hogy nem lehet saját gyerekük. Vannak olyan szülők is, akik 
gyermekük halála után határozzák el magukat erre a lépésre, és akadnak olyan családok, 
akiket elsősorban az motivál, hogy saját jólétüket, örömüket osszák meg azokkal a 
gyerekekkel, akiknek egyébként nem volna része abban a szeretetteli élményben, amit a 
család jelenthetne számukra. 

Bármi is legyen az ok, az örökbefogadás hatalmas vállalkozás, a-melynek súlyát igazán 
csak akkor lehet felismerni, amikor a befogadott gyermek már az új családban nevelkedik. A 
gyermeknek – és környezetének is – szembe kell nézni a gyermek másságával, és meg kell 
oldani az ebből fakadó érzelmi, iskolai, magatartásbeli problémákat. Meg kell birkózni az 
örökletes tulajdonságoktól való félelemmel, a szokásoktól eltérő gyereknevelési 
módszerekkel, az örökbefogadás tényének elfogadásával valamint elfogadtatásával és még 
számos egyéb, előre nem látható nehézséggel. 

Ebben a helyzetben komoly segítséget jelenthet, ha az örökbefogadó szülőknek 
lehetőségük nyílik arra, hogy találkozhassanak azokkal, akiknek sorsa, vállalt 
kötelezettségei, problémái, örömei és bánatai az övékéhez hasonló. Erre nyújt lehetőséget az 
Örökbefogadó Szülők Klubja. 

A Klub 1995. decembere óta működik, a Családsegítő Szolgálat valamint a gyermekek 
örökbefogadásával foglalkozó Gyermek- és Ifjúságvédelmi Intézet gondozásában. 

Szeretettel várjuk azokat a családokat, valamint az örökbefogadandó gyermekre 
várakozó szülőket, akik szívesen megosztanák az örökbefogadással kapcsolatos örömeiket, 
gondjaikat, kételyeiket, élményeiket egymással. 

A Klubnak a Családsegítő Szolgálat (Debrecen, Mester u. 1.) ad otthont minden hónap 
első péntekjén 17.00 és 19.00 óra között. 

Engedjék meg, hogy néhány szóban bemutassuk intézményünket. A Családsegítő 
Szolgálat munkatársai segítséget és szolgáltatásokat nyújtanak egyéneknek és családoknak, 
felnőtteknek és gyerekeknek, fiataloknak és időseknek. Információkat nyújtunk: 
albérletekről, munkalehetőségekről, szociális ellátások lehetőségeiről, különböző hivatali 
ügyintézések menetéről. Segítünk egyéni és családi, élethelyzeti és lelki problémák, 
válságok megoldásában. Állandó ingyenes szolgáltatásaink: jogi, pszichológiai, életvezetési, 
családtervezési tanácsadás, Kismama Klub. Csoportokat szervezünk azonos problémák 
kezelésére. Ilyen, pl. a Nagycsaládosok Klubja, az Elváltak Klubja, a Babamama Klub, az 
Önismereti Csoport Fiataloknak valamint az Örökbefogadó Szülők Klubja, mely klubok 
tagsága – a személyi jogok védelme miatt – természetesen titkos, külső személyek számára a 
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résztvevők adatait nem szolgáltatjuk ki. Az Örökbefogadó Szülők Klubjába a következő 
személyeknél lehet jelentkezni a Családsegítő Központban: 

 
Fazekasné Stébel Valéria  
Kollár János  
Szabóné Kovács Andrea  
Váradi Jánosné 
 
A Családsegítő Központ címe:  
4026 Debrecen, Mester u. 1. 
 
Nyitvatartása:  
Hétfő: 12-18 óra  
Kedd: 8-18 óra  
Szerda: 8-18 óra  
Csütörtök: 8-18 óra  
Péntek: 8-12 óra 
 
Tel/fax:  
(52)411-133  
(52)415-576  
(52) 447-724 
 
MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK! 


