Gyerekesély program

Kipp-Kopp Gyerekház
2009-ben kezdte meg szakmai működését a kisteleki Kipp-Kopp Gyerekház. A Gyerekesély program támogatásával működő intézmény
elsődleges célja a település és vonzáskörzetében a kisgyerekes – kiemelten a hátrányos helyzetű – családok megsegítése. A gyerekházak egyik
különlegessége, hogy a gyerekeket a szülőkkel együtt fogadja, támogatva az anya-gyermek kapcsolat, az érzelmi biztonság erősödését, mint a
korai fejlődés alapfeltételét. Mivel a házak tevékenységrendszere igen
komplex - szülői kompetenciák fejlesztése, együttműködés generálása a
szakemberek között, bekapcsolódás a helyi közösség életébe - a szakszerű működést mentorok is segítik. Rekeszkiné Barna Mariann, házvezető
avatott be minket a kis közösség életének mindennapjaiba.
R.: Mik a ház feladatai?
B.M.: Mint minden gyerekháznak, a mi célunk is az, hogy a településünkön élő, elsősorban hátrányos helyzetű, öt év alatti gyerekek, minden támogatást megkapjanak, ami az egészséges testi-szellemi fejlődésükhöz szükséges. A gyerekház sajátossága, hogy szülőkkel együtt
vannak itt a gyerekek, közösen élik át az élményeket. Az óvodához
hasonlóan, nálunk is van éneklés, mondókázgatás, mozgásos foglalkozás, bábozás és a nagy kedvenc, a babaúszás. Minden nap készülünk kézműves foglalkozásokkal, hiszen mindenki szeret alkotni és a
gyerekek büszkeséggel viszik haza megmutatni a családnak, amiket
készítettek. Vannak közös tornafoglalkozásaink is és szervezünk főzőklubot is, ahol recepteket cserélhetnek a szülők, majd közösen elkészítjük az ételeket. Nagyon közkedvelt még a kreatív szülők klubja,
melynek keretében ide a foglalkoztató szobába, vagy akár otthonra
készítünk díszeket, dekorációkat a szülőkkel, miközben a gyerekekkel a ház szakemberei foglalkoznak. Ezt az anyukák nagyon szeretik,
hiszen közben kicsit feltöltődhetnek.
R.: Milyen szerepet tölt be a mentor?
B.M.: A Gyerekesély program által biztosított mentor egyfajta
szakmai segítő-támogató feladatot tölt be a programok életében.
Havi egy látogatás alkalmával megfigyelik a gyerekházas kollégák
munkáját, hogyan tudnak együttműködni a családokkal, hogyan
foglalkoznak velük. Ezeket utána a délután folyamán kiértékelik,
megbeszélik velük közösen: mi az, ami nagyon jól működik, mi az,
amin esetleg egy picit változtatni kellene, tehát tulajdonképpen egy
módszertani szakértő szerepet töltenek be ebben a folyamatban.

A gyerekházak dolgozóinak szakmai felkészültségét tematikus
műhelyek is segítik, melyekről a mentor folyamatosan tájékoztatja
a munkatársakat. Nagyon fontos feladata még a mentornak, hogy
segítse a gyerekházak helyi beágyazottságát. Egy kistelepülésen,
vagy akár városban sem könnyű feladat egy új szolgáltatás beindítása és elfogadtatása – ennek eléréséhez a sikeres együttműködés a
gyerekházak, a szakmai partnerek között elengedhetetlen.
R.: Miért fontos a ház tevékenysége?
B.M.: Sok családnak jelent óriási segítséget a mindennapokban. Itt
egészen pici korban megkezdődhet a hatékony szocializáció, hiszen
többféle családi kultúra találkozik. A gyerekházban a szülők „csak”
szülők lehetnek, lehetőséget kapva arra, hogy a gyerekükkel megélt
közös játék, a többi szülővel, a gyerekházasokkal való beszélgetés
során ők maguk is tanuljanak, feltöltődjenek. Ráadásul a mozgásos
és kézműves feladatok a korai képességet hivatottak véghezvinni.
A szülők is sokat profitálnak, hiszen térítésmentesen jutnak egy olyan
lehetőséghez, ami gyermekük testi-szellemi fejlődését szolgálja, ráadásul közben ők is tudnak picit lazítani, elfoglalják magukat. Mire
tőlünk továbbmennek oviba, addigra a gyerekek és a szülők is ismerik
egymást, a picik nem félnek a közösségtől, a változástól, a szülők pedig hatékonyan tudják egymást támogatni. Nagyon jó kis közösségek
szoktak nálunk kialakulni. Alapvetően a hátrányos helyzetűekre fókuszál a program, de bárki jöhet, aki érdeklődik, akinek segítséget jelent
az ittlét. Próbálunk minél több családhoz eljutni, ebben segítenek
szakmai partnereink, a védőnők, a gyermekjóléti szolgálat, akikkel
családlátogatásokra járunk. Ilyenkor népszerűsítjük szolgáltatásainkat, csak úgy, mint a városi rendezvényeken.
További sikeres működést kívánunk a Gyerekháznak!
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