Mottó: „mint
ahogyan a
gyermekláncfű
láncszemei, úgy
kapcsolódnak
egymáshoz a mi
életeink...”

Emberkereskedelem és
erőszak!
Sajnos napjainkban
egyre gyakrabban
hallhatunk arról, hogy
fiatalok, elsősorban lányok
kizsákmányolás,
emberkereskedelem,
erőszak áldozataivá
válnak, amely életeket, jövőket befolyásol, tesz tönkre.
Bár központunk gyermekeivel gyakran beszélünk ezekről a témákról, mégis úgy gondoltuk, hogy jó lenne, ha
külső szakemberek is feldolgoznák e komoly témát, ezért élve a Lámpás Alapítvány kampányával az
emberkereskedelem és a családon belüli erőszak témakörben, meghívtuk őket, hogy a vakáció ideje alatt
(2020.jan.8) nyújtsanak központunk gyermekei számára e témában szakirányú felvilágosítást.
A téma aktualitása, fontossága miatt a jelenlét kötelező volt minden otthonlakó számára. Örömömre a
központ több munkatársa is részt vett rajta.
A délelőtt folyamán feldolgozásra került, hogy mit is értünk emberkereskedelem alatt, beszámoltak a
szakemberek a módszerekről, amelyekkel megtévesztik áldozataikat az emberkereskedők, fel lett hívva a
figyelem arra is, hogy miknek vannak kitéve az áldozatok , illetve hogy és hol lehet segítséget kérni. Kisfilm
nyújtott betekintést egy prostitúcióra kényszerített lány átélt szenvedéseire, tapasztalataira, hangsúlyozva az
átélt fájdalmakat, kiszolgáltatottságot.
Sajnos az internet nagyban segíti az emberkereskedők munkáját, rengeteg fiatal az ideje nagy részét a neten
tölti, posztol, ezért az internet, facebook veszélyei, a privát adatok védelmének fontossága is ki lett
hangsúlyozva.
A családon belüli erőszak témakörben feldolgozásra került, hogy mit is értünk erőszak alatt.
Megbeszéltük az erőszak formáit, amely alatt sokan csak a testi erőszakot értik, holott a verbális, érzelmi
erőszak sokkal nagyobb méreteket ölt, különösen a fiatalok körében és sokkal súlyosabb, sokszor
emberéleteket is követelő következményekkel járhat.
Sokan közületek párkapcsolat előtt, vagy már párkapcsolattal rendelkeztek ,ezért a szakemberek arra is
kitértek, hogy melyek a jelei annak, ha egy mérgező kapcsolatban élünk, amelyből mindenképp ki kell lépni,
és ha ez nem sikerül egyedül honnan kérhetünk segítséget.
Az előadás folyamán többször ki lett hangsúlyozva, hogy bármilyen probléma, veszély esetén nagyon
fontos a probléma felismerése,
a segítségkérés, a felnőtt
segítség, ezért soha ne
szégyelljünk, szégyelljetek
segítséget, tanácsot kérni
magatok vagy akár bajban
lévő társaitok, barátaitok
számára.
Tudjátok nagyon jól,
hogy mi mindannyian itt
vagyunk, segítünk,
támogatunk benneteket(ha
hagyjátok) és az a fő célunk,
hogy motivált, céltudatos és
boldog felnőttekké váljatok!!!
R. Emese Szoc. munkás

Hírek, infók:

Hatodik alkalommal
szervezte meg a
Nagyváradi Római
Katolikus Püspökség
Katekétikai Központja
(második alkalommal
közösen a Romániai
Magyar Pedagógusok
Szövetségének Partiumi
Oktatási és Módszertani
Központjával) 2020.
január 10-11. között,

- A farsangi időszak
beköszöntött. A jövő
héten lesz megtartva az
iskolában a farsangi
mulatság. Lássuk ki
fogja elkészíteni a
legérdekesebb maszkját!

A nevelés az Élet szolgálata című pedagógiai képzést. Öt megyéből
(Bihar, Fehér, Máramaros, Szatmár, Temes) 140 pedagógus, nevelő érkezett
Uzsalyné Pécsi Rita neveléskutató előadásaira.
Központunkból 9 személy vett részt az előadás sorozaton. Bajgyik T. Erica
szociális munkás eképpen számolt be ezekről a napokról:

- Sokan jelezték, hogy
szeretnének az idén a
Központban is
farsongolni.
Lehet jönni az
ötletekkel.

- Központunkba
2020 január 10-11
megérkeztek az első
között „A nevelés az
Bibliák, melyek
Élet szolgálata” című
megvásárlását az osztrák
pedagógiai képzésen
Biblia Projetcsoport
vettünk részt az
támogatta.
alapitvány
Ezen Szentírásokat
alkalmazottaival. Az
szeretnénk majd a
előadás jól lett
nagybőjt folyamán
felkonferálva, ami egy
ünnepélyesen átadni a
nagyon jó hangulatot
Központunkban
vont maga után.
nevelkedő gyerekeknek.
Élvezettel hallgattam
Hálásan köszönjük a
végig és bár nehéz
nagylelkű adományt és
elismerni, még tanultam
a lehetőséget a Biblia
is belőle egy két dolgot, amit ugy a magánéletben, mint a munkában hiszem,
terjesztő csoport
hogy fel tudok használni. A második nap az előadás végeztével a záróbeszédből
tagjainak és Günter
megtudhattuk, hogy 2021 januárjában ugyszint lehettőség nyílik egy újabb Pécsi
Bergauer MBA igazgató
Rita neveléskutató álltal tartott előadásra.
urnak.
Miután átvettuk a névre szóló részvételi tanusitványt , egy közös
süteményezésen vettünk részt, amely csapatépítő program nagyon jól jött
mindannyiunknak.
Köszönöm szépen Rauch Emesének, hogy felhívta a
Születésnapjuk alkalmából
figyelmem erre az előadásra, hiszem, hogy mindenki tanult
belőle valamit. B.Erica szociális munkás
sok szeretettel köszöntjük

Januárban

9-én L. Gábrielt és Gabriellát
11-én R. Dianát
18-án Sz. Andreát
24-én B. Miklóst

Munkatársainkat :
7-én Juhász József
24-én Matiz Árpád
25-én Vezetőtanácsunk Elnökét
Reinhard Koller urat

