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HATÁSVIZSGÁLAT 

 

 

 

a  projektbe  bevont  gyermekvédelmi szakellátásban részesülők, javítóintézeti ellátottak 

körében    a  projektben  megvalósított  tevékenységek  hatásaira  vonatkozóan  a  

projekt zárását követő két éven belül legalább egy alkalommal  (kizárólag az 

intézményben vagy az intézmény fenntartójának más intézményében elérhető ellátottak 

körében). 

 

„Önállóan - segítséggel" - EFOP-1.2.7-16-

2017-00016 
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A program bemutatása 

 

A Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat „Önállóan - segítséggel" - 

EFOP-1.2.7-16-2017-00016 programja keretében a Nevelőszülői Hálózatában elhelyezett 

gyermekeknek és fiatal felnőtteknek, valamint a vér szerinti szüleik számára valósított meg 

jelen programmal olyan ismeretátadást, személyiség és tudásfejlesztést, melynek részeként 

képessé válnak az önálló életkezdésre, családalapításra, párválasztásra, csökken a 

kriminalizáltságuk és áldozattá válásuk. Így a projekt 1,5 éves időtartama alatt a célcsoport a 

következő programokban vett részt: 

• Pénzkezelési és gazdálkodási ismeretek elsajátítását célzó programsorozatunkban az 

alábbi tankönyv segíti a nevelőszülői hálózatunkban élő gyermekeink ismereteinek 

bővítését 

• a jövőkép kialakítását célzó programsorozat 

• eq xpress tréning megvalósítása keretében vállalati mentor személyek bevonásával 

• szenvedélybetegségek prevencióját célzó programsorozat 

• internetes zaklatás, megfélemlítés, áldozattá válás megelőzését szolgáló 

programsorozat 

• a családon belüli kapcsolatokat támogató programrendezvények 

• családi életre felkészítő program: családtervezés, párkapcsolati tanácsadás, szülői 

szerepek, gyermekvállalás 

• táborok, kirándulások 

A program 2018. január 01. és 2019. június 30. között valósult meg. Jelent tanulmány keretében 

egyrészt a programot végig vívő 60 gyermek élettörténetén keresztül próbáljuk meg 

megvizsgálni a program hatékonyságát, másrészt pedig a nevelőszülői hálózatban nevelkedő 

gyermekek / fiatal felnőttek jövőképének kutatásával próbáltuk meg vizsgálni és modellezni a 

a program elemeinek hatásosságát. 

 

 

http://hbmtgysz.hu/images/pdf/penzkezelesi_jegyzet.pdf
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KÖZVETLEN CÉLCSOPORT 

A projekt közvetlen célcsoportját a család nélkül felnövő, alacsony önbizalommal és 

önértékeléssel, valamint gyenge érdekérvényesítő képességgel, szűkös jövőbeli kilátásokkal 

rendelkező gyermekek (14-18 évesek) és fiatal felnőttek, utógondozottak (19-25 évesek) adják, 

valamint vér szerinti szüleik adják. A közvetlen célcsoportból 60%-ot kívánunk elérni. 

A rendelkezésre álló férőhelyek és ellátottak száma a 2017. május 31-i állapot szerint: 

Nevelőszülői 

ellátás 

Engedélyezett 

férőhely 

(db) 

Ellátotti 

létszám (fő) 
Foglalkoztatási 

jogviszonyban álló 

nevelőszülők 

(fő) 

Működési engedéllyel 

rendelkező 

nevelőszülők (fő) 

606 528 184 190 
Ellátotti létszám (fő)  
0-2 éves 59  
3-5 éves 79  
6-9 éves 146  
10-18 éves 198  
18-25 éves 46  

Gyermekkorú ellátottak szükséglet szerint (fő)  
Speciális 0  
Különleges 152  
Kettős 0   

Ahogy a táblázatban is látszik, a szakszolgálatnak aktuálisan, jelenleg 606 engedélyezett 

férőhelye van, ami 87%-os kihasználtságot jelent. Jelenleg 184 nevelőszülőnél van kihelyezve 

gyerek, 6 főnél nincs ebben az időpillanatban, mely természetesen napról-napra változik. 

A HBM Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 

Nevelőszülői Hálózatában a projektnek köszönhetően elért gyermek és fiatal felnőttek, 

valamint a vér szerinti szülők száma: 500 fő. Számukra valósítunk meg jelen programmal olyan 

ismeretátadást, személyiség és tudásfejlesztést, melynek részeként képessé válnak önálló 

életkezdésre, családalapításra, párválasztásra. Csökken a kriminalizáltságuk és áldozattá 

válásuk. 

Elérésük közvetlenül történik: módszertana viszonylag egyszerű, hiszen egyébként is napi 

kapcsolatban állunk mindegyik célcsoporttaggal, sok esetben még a vér szerinti szülőkkel is. A 

nevelőszülői tanácsadók tájékoztatják a nevelőszülőket, valamint a gyermekeket, fiatalokat és 

a vér szerinti szülőket, testvéreket, egyéb családtagokat a program által nyújtott 
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szolgáltatásokról, rendezvényekről és a bevonás lehetőségeiről. 

A projekt során különböző tájékoztató anyagokat készítünk, melyet megkapnak a tájékoztatás 

során, illetve online, a honlapon is elérhető lesz.  
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A KÖZVETLEN CÉLCSOPORT FONTOSABB TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI 

JELLEMZŐI: 

A megcélzott gyerekcsoportok és fiatalok esetében általánosságban elmondhatók, hogy 

többszörösen traumatizáltak, egyrészt az eredeti családjaikban elszenvedett rossz szülői 

bánásmód, negatív életesemények, másrészt a család és otthonvesztés és az élettörténet 

folytonosságának megszakadása révén. A nevelőszülőknél lévő gyermekeknél gyakoriak azok 

a kora gyermekkori traumatikus élmények (pl. bántalmazás, érzelmi-, fizikai elhanyagolás stb.), 

amelyek hatással vannak a személyiségfejlődésükre. A szakellátásba kerülő minden gyermeket 

érint a családból való kikerülés traumája. Még a súlyosan bántalmazó közegből kikerülő 

gyermeknél is sérül a gyermek állandóság- és biztonságérzete. Az érzelmi és fizikai 

szükségletek nem megfelelő kielégítéséből adódó hátrányok később egy optimális közegben 

korrigálhatóak. A nevelőcsaládban lehetővé válik a hibák korrekciója, a hiányosságok pótlása, 

a rendellenességek kezelése, feldolgozása által. Azokban az esetekben is van teendő, ahol nincs 

olyan szintű probléma, ami pszichológus bevonását tenné szükségessé. 

A legtöbb esetben már eleve halmozottan hátrányos helyzetből induló gyerekek meglévő 

lemaradásai a fenti traumatizálódás hatására hatványozódnak. Képességeik és készségeik 

fejlesztése, ismereteik bővítése mellett kiemelkedő jelentőségűvé válik személyiségfejlődésük 

elakadásának oldása, korrektív élménylehetőségek biztosítása által a hatékonyabb 

alkalmazkodást segítő szociális kompetenciáik fejlesztése. 

A projekt által biztosított szolgáltatásoknak jelentős szerepe van életútjuk pozitívabbá 

formálásában, az őket körülvevő szociális környezetbe, tágabb értelemben a társadalomba való 

beilleszkedésük segítésében, az újraszocializálódás megvalósításában, lehetőséget teremtünk 

számukra, hogy tudjanak önálló életet kezdeni. 

A bevont célcsoport életkora 12-24 év közé esik, ami azért is fontos, mivel ők az a 

kortárscsoport, akik körében a külvilág felé forduló figyelem egyre erőteljesebb, ez a szabályok 

értékek beépülésének, kipróbálásának és stabilizálódásának az időszaka. 

A közvetlen célcsoportba bevont vér szerinti szülők esetében kapcsolattartás erősítése és a 

szülői kompetenciáik erősítése a projekt célja. A sokszor halmozottan hátrányos helyzetű, 

mélyszegénységben élő szülők számára nincs lehetőség kipróbálni új viselkedés mintákat, 

megerősíteni szülői kompetenciáikat. A gyerekek családból való kiemelését megelőző időszak 

szülő-gyerek konfliktusokkal, rossz szülői bánásmóddal és nem megfelelő nevelési 

környezettel társult. 

A program révén korrektív élménylehetőségre és a szülő-gyerek kapcsolat rendezésére is 

lehetőség nyílik. 
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A gyermekvédelmi szakellátásba vont gyermekek számának alakulása a HBM GYERMI-nél 

Ahogy az az alábbi táblázatból is látszik, a gyermeklétszám 2011-ben nagymértékben csökkent, 

ugyanis ekkor a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat feladat ellátási szerződést kötött a 

Görögkatolikus Egyházzal, és átadta az addig általa fenntartott nevelőszülői hálózat közel 1/3-

át jelentő, a megye északkeleti részében élő gyermekek ellátását és nevelőszülői hálózat 

fenntartását. 

Gyermeklétszám alakulása a TGYSZ Nevelőszülői Hálózatában 

 

A HBM Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 

Nevelőszülői Hálózatában a fent említett átadást követően átlagosan 50 utógondozói ellátott él, 

amely a megyében utógondozói ellátásban élő fiatalok 1/3-a. 

 

 

Dátum TGYSZ Nevelőszülői hálózat Összlétszám 

kiskorúak nagykorúak összesen kiskorúak nagykorúak összesen 

2010.12.31 687 93 780 1409 192 1601 

2011.12.31 524 63 587 1480 167 1647 

2012.12.31 423 55 478 1542 160 1702 

2013.12.31 412 59 471 1560 153 1713 

2014.12.31 451 58 509 1571 168 1739 

2015.12.31 467 47 514 1607 165 1772 

2016.12.31 478 41 519 1670 146 1816 

2017.04.30 474 48 522 1653 155 1808  
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KÖZVETETT CÉLCSOPORT 

A projekt közvetett célcsoportját Hajdú-Bihar megye gyermekvédelmi szakellátásban élő 

kiskorú, 14 év alatti gyermekek képezik, mert a programokon részt vett gyerekeken, fiatalokon 

keresztül a megszerzett ismeretek hozzájuk is eljutnak, illetve a program által teremtett jó 

gyakorlatok és példák pedig hasznosak lehetnek a számukra. 

A közvetett célcsoport fontosabb társadalmi és gazdasági jellemzői: 

A gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedők ellátása, tanulmányainak támogatása, társas 

kapcsolataik fejlődésének segítése az államra hárul, emiatt fontos, hogy problémáikról pontos 

ismeretekkel rendelkezzünk. Mindössze néhány hazai kutatás foglalkozik ezzel a témakörrel, 

és általában hiányzik az a viszonyítási pont, amely alapján értelmezhető lenne, a 

gyermekvédelmi gondoskodásban élők jellemzői mely pontokon és milyen mértékben térnek 

el a családban nevelkedőkétől. A gyermekvédelmi gondoskodásban felnövekvő gyermekeknek 

és fiataloknak számos nehézséggel kell megküzdeniük. A gyermekvédelmi szakellátásba kerülő 

gyermekek a hazai vizsgálatok szerint komoly lemaradást halmoznak fel többségi társaikhoz 

képest már a családjukból történő kiemelésük előtt. 

Nem kérdéses, hogy ezek a gyerekek és fiatalok biztos családi hátteret nélkülözve, hátrányos 

helyzetből kezdik meg felnőtt életüket. Szikulai István (2003) tanulmányában kimutatta, hogy 

a gyermek későbbi társadalmi beilleszkedésének sikeressége fordította n arányos a 

gyermekvédelmi szakellátásban eltöltött idővel, vagyis minél hosszabbra nyúlik valakinek a 

gondozási ideje, annál valószínűbb a további gondozás szükségessége. Ennek oka, Szikulai 

szerint, a nem megfelelő szocializáció, a vér szerinti családdal való kapcsolatok 

megszakadása, iskolázottsági problémák, az alacsony kudarctűrő képesség és az ellátásra 

szocializáltság, valamint az önálló életre való nevelés hiánya. Éppen ezért alakítottuk ki a 

projekt tevékenységeit, hogy ezeket a hátrányokat kompenzálni tudjuk a sikeres és önálló 

felnőtt élet érdekében.  
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A gyermekvédelmi szakellátásban részesülő fiatalok korcsoportok szerint (1990-2016) [fő] 

KSH adatok alapján  

Év 
0-3 4-5 6-9 10-11 12-14 15-17 Kiskorú

ak 

összesen 

18 éves 

és 

idősebb 

Mindösszes

en éves 
1990 3 083 1 868 4 574 3 248 6 311 7 567 26 651 210 26 861 
1991 2 757 1 622 4 157 3 136 6 164 7 492 25 328 928 26 256 
1992 2 709 1 535 4 015 2 729 5 764 7 156 23 908 2 208 26 116 
1993 2 709 1 475 3 891 2 494 5 493 6 882 22 944 2 989 25 933 
1994 2 699 1 453 3 766 2 421 5 136 6 902 22 377 3 005 25 3821 
1995 2 674 1 468 3 689 2 493 4 902 6 726 21 952 2 622 24 574 
1996 2 802 1 534 3 693 2 416 4 666 6 600 21 711 2 850 24 561 
1997 2 713 1 450 3 625 2 326 4 549 6 292 20 955 3 089 24 044 
1998 2 434 1 411 3 512 2 237 4 224 5 706 19 524 3 391 22 915 
1999 2 265 1 374 3 396 2 177 4 176 5 244 18 632 3 865 22 497 
2000 2 066 1 357 3 270 2 122 4 065 5 223 18 103 3 937 22 040 
2001 2 045 1 334 3 224 2 109 4 072 5 210 17 994 4 064 22 058 
2002 2 051 1 245 3 303 2 080 3 954 5 180 17 813 4 080 21 893 
2003 2 088 1 219 3 390 2 038 3 987 5 122 17 844 4 156 22 000 
2004 2 004 1 208 3 374 2 070 3 946 4 966 17 568 4 169 21 737 
2005 1 932 1 210 3 293 2 108 3 921 4 992 17 456 4 240 21 696 
2006 1 848 1 221 3 075 2 164 3 827 5 010 17 145 4 206 21 351 
2007 1 849 1 169 3 024 2 155 3 925 5 023 17 145 4 102 21 247 
2008 2 056 1 173 3 134 2 056 4 040 5 073 17 532 3 970 21 502 
2009 2 074 1 244 3 114 1 933 4 028 5 169 17 562 3 906 21 468 
2010 2 065 1 288 3 228 1 942 3 941 5 328 17 792 3 626 21 418 
2011 2 129 1 370 3 238 2 084 3 953 5 513 18 287 3 162 21 449 
2012 2 319 1 377 3 318 2 111 3 821 5 518 18 464 3 070 21 534 
2013 2 512 1 401 3 409 2 067 3 900 5 385 18 674 2 954 21 628 
2014 2 874 1 440 3 571 2 095 4 229 5 926 20 135 2 985 23 120 
2015 2 834 1 501 3 710 2 213 4 306 5 707 20 271 2 873 23 144  

A magyarországi gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyerekek száma évek óta viszonylag 

állandónak mondható - 20-21 ezer körüli (KSH, 2012) -, ami az elmúlt két évben növekedést 

mutat, 23 ezer fő került az ellátásba. 90%-uk gyermekkorú, míg kb. 10%-uk 18 évnél idősebb, 

nagykorú utógondozott. 

Hajdú-Bihar Megyében az országos folyamatokat tükrözően alakult a gyermekvédelmi 

szakellátásban élők számának alakulása, mely sajnos alacsony mértékben, de növekszik. 

Elérésük közvetlenül történik: módszertana viszonylag egyszerű, hiszen egyébként is napi 
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kapcsolatban állunk mindegyik közvetett célcsoporttaggal. A nevelőszülői tanácsadók 

tájékoztatják a nevelőszülőket, valamint a gyermekeket a program által nyújtott 

szolgáltatásokról, rendezvényekről és a bevonás lehetőségeiről. 

A projekt során különböző tájékoztató anyagokat készítünk, melyet megkapnak a tájékoztatás 

során, illetve online, a honlapon is elérhető lesz. 
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A program közvetlen célcsoportjának utánkövetése: 

 

A program közvetlen célcsoportját 60 a nevelőszülői hálózatban élő gyermek és fiatal felnőtt 

alkotta. Ezek a gyermekek és fiatalok 4 darab 15 fős csoportokban, a gondozási helyükhöz 

igazodó településhez beosztva forgószínpad szerűen vitték végig a pályázat során megvalósuló 

programokat.  

A 4 csoportból 2 Püspökladányban, és 2 Debrecenben tevékenyedet, de az egyik csoport 

nagyrésze Hajdúhadházon nevelkedő gyermekekből állt. 

 

A nemek megosztása a közvetlen célcsoportban az alábbiak szerint alakult. 

 

 

1. számú diagramm 

 

A közvetlen célcsoport nemek szerinti 
megosztása

fiú lány
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A gyermekek széles életkori palettát képeztek a kamaszkortól a fiatal felnőttekig. 

 

 

 

 

2. számú diagramm 

 

 

 

A programban részt vett és azt teljesítő 60 gyermek közül a program alatt és a fenntartási 

időszakban 13 gyermek érte el a nagykorúságát. A nagykorúság elérését követően 

valamennyien kérték és meg is kapták utógondozói ellátásukat. Az utógondozói ellátás 

valamennyi gyermek estében iskolai tanulmányok folytatása jogcímen került elrendelésre. Ezt 
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A programban részt vett gyermekek 
megoszlása életkor alapján
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mindenképpen a program hatásának tekinthető, mert összehasonlítva a hálózatban ebben az 

időszakban nagykorúvá váló 43 gyermek esetéében  jelentős eltéré mutatható ki. 

 

 

 

 

3. számú diagramm 

 

A programot teljesítő gyermekek közül egy fiúnak szűnt meg az utógondozói ellátása, de ez 

szintén sikerkeként könyvelhető el, mert a programot követően a fiatal el tudott helyezkedni és 

munkába állt, így önálló életet kezdett. 

 

 

A 4. számú diagramm pedig azt mutatja, be, hogy a vizsgált időszak végén hogyan alakult a 

gyermekek iskoláztatása 
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Nem kért utógondozói ellátást
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Tanulmányokat folytat
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Nagykorúváv váló gyermekek további sorsa
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4. számú diagramm 

 

 

 

 

A program során és azt követően is a fiatalok ápolták és fenntartották egymással a kapcsolatot, 

melyet szintén a program kiemelkedő eredményének tekintünk, hiszen ezek a barátságok, 

kapcsolatok az önálló életkérdéséhez elengedhetetlen támpontok és lépcsőfokok lesznek majd. 
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A program hatása a nevelőszülőknél élő fiatalok jövőképére 

 

 

A közvetett célcsoport után a közvetett célcsoportot jelentő utógondozói ellátott fiatalokat 

szólítottuk meg, mértük fel a jövőkép alakulásával kapcsolatos véleményüket, egyrészt képet 

és kontrasztot állítva a közvetett célcsoport tagjaival szemben, másrészt pedig lemérve, hogy a 

program esetleges hatásai és eredményei itt érződnek e. 

A nemek aránya a következőképpen alakul. A kérdőívet kitöltők közül 15 fő (41%) férfi és 22 

fő (59%) nő. Ennek megoszlását a 8. számú diagram szemlélteti. Az NCSSZI és a FICE által 

közösen készített vizsgálatban az rajzolódik ki, hogy a fiúk, a fiatal férfiak valamivel többen 

maradnak a rendszerben nagykorúságuk után. Ennek egyik oka lehet, hogy a lányok hamarabb 

önálló életet kezdenek, családot alapítanak.  

 

 

8. számú diagram: Nemek aránya 

 

Az életkori megoszlást a 9. számú diagram mutatja be, amiből kitűnik, hogy az utógondozói 

ellátottak döntő részét (78%) a 19, 20 és 21 évesek teszik ki. 

22
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9. számú diagram: Életkori megoszlás 

 

A következő grafikonon (10. számú diagram) az látszik, hogy a megkérdezettek döntő többsége 

3 éves korában került gondozásba. A gondoskodásba vétel átlagéletkora a megkérdezettek 

körében 5,5 éves korban történt. Az ÁGOTA Alapítvány által végzett kutatásban az 

átlagéletkor, amikor a gondozásba vétel történt 8,5 éves korban volt.  
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10. számú diagram: Gondoskodásba vétel időpontja 

 

A megkérdezettek átlagosan 14 évet töltöttek az ellátásban. 21 fő több, mint 16 évet, 8 fő 11 és 

15 év között, 6 fő 6 és 10 év között és csupán csak 2 fő, aki 1 és 5 év közötti időt töltött 

ellátásban. Tehát 78 % az, aki több mint 10 évig volt ellátott, ez valamivel magasabb arány, 

mint a 2001. évi NCSSZI kutatásban kimutatott érték. 

„Az adatok szerint kimagaslóan sok időt töltöttek ellátásban az utógondozói ellátottak, ahol 60-

70 % között van azoknak a fiatal felnőtteknek a száma, akik 10 évet vagy annál hosszabb időt 

töltöttek ellátásban, kivéve a fiúk esetében a 2000-ik évet.” [Szikulai István (2004.) 196.o.] 

 

A megkérdezettek közül arra a kérdésre, hogy hány testvéred van, mindössze 1 fő válaszolt 

úgy, hogy nincs és 1 fő, hogy nem tudja. Két kiemelkedő érték, hogy 7 főnek van 5 testvére és 

6-6 főnek van 1 illetve 2 testvére. Az adatok azt mutatják, hogy az állami gondoskodásban élő 
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gyerekek zöme sokgyermekes családból kerül ki, mintegy 66 %-nak van 3 vagy annál több 

testvére. A pontos megoszlást a 11. számú diagramon lehet megtekinteni. Kérdésem nem terjedt 

tovább, de az is egy érdekes képet mutatott volna, hogy a testvérek közül hányan élnek 

gondozásban és hányan a vérszerinti családban. 

 

11. számú diagram: Testvérek száma 

 

A személyes kötődéseknél nagyon fontos, hogy milyen kapcsolatot ápolnak a vérszerinti 

családdal. A 12. számú diagramon azt láthatjuk, hogy összesen 73 %-ban valamilyen formában 

van kapcsolatuk a vérszerinti családdal, és 27 % az, aki senkivel nem tartja a kapcsolatot.  
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12. számú diagram: Kapcsolattartás 

Az NCSSZI 2001. évi vizsgálatában az az eredmény születetett, hogy a családdal a 

kapcsolattartás túl gyenge, sok esetben nincs is. Ez gátolja a családba való visszailleszkedést, 

illetve ellehetetleníti, és megnehezíti az önálló életvitel kialakítását is. 

„Speciális problémát jelent a vér szerinti szülőkkel való kapcsolattartás. A korábbi 

gyermekvédelmi gyakorlat ezt nem szorgalmazta, az új törvény nagy hangsúlyt fektet rá 

helyesen.” [Kálmánchey Márta (2001/2.) 52.o.] 

 

Arra kérdésre, hogy jelenleg mivel foglalkozol 34 fő válaszolta azt, hogy tanul, 2 fő dolgozik 

és 1 fő semmit nem csinál. (13. számú diagram) Ebből az rajzolódik ki, hogy azért kérik az 

utógondozói ellátásukat a fiatal felnőttek többsége, mert tanulói vagy hallgatói jogviszonyban 

állnak valamilyen intézménnyel. 
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13. számú diagram: Jelenleg mivel foglalkoznak az utógondozói ellátottak 

 

A válaszoló 37 főből 4 fő még mindig az általános iskolát végzi és csupán csak 2 fő, aki 

főiskolára, vagy egyetemre jár. A döntő többség szakmunkásképzőbe, szakközépiskolába vagy 

gimnáziumban tanul. (14. számú diagram) 
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14. számú diagram: Iskolai tanulmányok alakulása 

 

Az NCSSZI vizsgálatból az derült ki, hogy a fiatal felnőttek aluliskolázottak, nagyon sokan 

csak az általános iskolát végezték el. A cél az lenne, hogy minél többen legalább középfokú 

végzettséget érjen el. A 14. számú diagram szerint a megkérdezettek körében annyira nem 

elkeserítő a helyzet, ugyanis 78% középfokú tanulmányokat folytat és 2 fő egyetemet vagy 

főiskolát végez. 

„ Az utógondozottak között szintén megfigyelhető, hogy aki nevelőszülőnél nevelkedett, az 

magasabb arányban tanult középfokú oktatásban, mint aki gyermekotthonban élt 

nagykorúságáig, ez a különbség az utógondozói ellátottak esetében szintén megjelenik, de nem 

ilyen jól láthatóan.” [Szikulai István (2004.) 199.o.] 

 

Zsoldos Árpád nevelőszülő tanácsadóként készített egy kutatást 1997. és 2007. év között, a 

nevelőszülőknél utógondozói ellátásban élő és onnan elkerülő fiatalok életútjának alakulásáról. 

A felmérés arra volt kíváncsi, hogy mennyire sikerült boldogulnia az életben egy fiatalnak, akit 

nevelőszülők neveltek fel. Egyik kérdés a legmagasabb iskolai végzettségre kérdezett rá, mely 

a következőképpen alakult. 

„A válaszadók 17%-a végzett csak 8 általánost, 34%-uk valamilyen szakmát tanult ki 

szakmunkásképzőben vagy szakiskolában, 44 %-uk érettségizett gimnáziumban vagy 

szakközépiskolában, 5%-uk pedig egyetemi diplomával rendelkezik.” [Zsoldos Árpád (2008.) 

32.o.] 
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15. számú diagram: Legmagasabb iskolai végzettség alakulása 

 

Az megkérdezett fiataloknál a legmagasabb iskolai végzettség alakulását a 15. számú diagram 

szemlélteti. 48,6 %-uk 8 általánost végzett, 21,6 % valamilyen szakmát tanult, 29,8 % érettségit 

szerzett és még senkinek nincs egyetemi vagy főiskolai végzettsége. Ennél, illetve az előző 

kérdésnél valószínűleg volt egy kis félreértés, ugyanis itt senki nem válaszolta azt, hogy 

kevesebb, mint 8 általános végzettsége van, míg az előző kérdésnél 4 fő úgy válaszolt, hogy 

még általános iskolát végez.  

 

A következő kérdés arra vonatkozott, hogy hol helyezi el magát a fiatal felnőtt egy társadalmi 

ranglétrán most és 10 év múlva (16. számú diagram). Az 1. jelenti azt, hogy „lent”, a 10. pedig, 

hogy „fent” helyezi el magát. 
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16. számú diagram: Társadalmi ranglétrán való elhelyezkedés most és 10 év múlva 

 

A jelenlegi társadalmi státusz létra átlaga 6,08, a 10 év múlva remélté pedig 7,16. Ez egy 

optimizmusra utal, emelkedést remélnek a következő 10 évre. A létra alacsonyabb fokaira (5 

és az alatti) most többen helyezik el magukat, 14 fő, míg 10 év múlva ugyanerre az alacsonyabb 

fokokra 8 fő gondolja úgy, hogy itt lesz. A 8. foktól megfordul a tendencia, itt minden fok 

esetében a 10 év múlvai arányok a magasabbak, vagyis jóval többen szeretnének odakerülni, 

mint ahányan jelenleg ezeken a fokokon érzik magukat. 

A Kothencz János féle kutatásban is hasonló eredményre jutottak, ott a jelenlegi társadalmi 

státusz létra átlaga 5,29, míg a felnőttkorban remélté pedig 7,06, ez is optimizmusra utal. 

Hipotézisemben azt fogalmaztam meg, hogy véleményem szerint ezen a képzeletbeli ranglétrán 

most és 10 év múlva is alacsony helyzetűnek (5 és az alatti érték) ítélik meg magukat az 

utógondozói ellátottak. Ez a két hipotézisem nem igazolódott be, mert mindkét időpontban 6 és 

a fölötti átlag mutatható ki. Ezt a fajta optimizmust, pozitív gondolkodást véleményem szerint 

a családban történő nevelkedésnek, a valahová való tartozásnak köszönhető, hogy most is és 10 

év múlva is egy család áll és fog állni mögötte. A „kikerülés” utáni élettől talán nem félnek 
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annyira, nem félnek az egyedülléttől, abban bíznak, hogy nem csak saját magukra kell 

számítaniuk. 

 

A következő kérdéseket a munkával kapcsolatosan tettem fel. A megkérdezett fiatalok közül 

26 fő (70,3%) fizikai munkát, 10 fő (27%) szellemi munkát szeretne végezni és 1 fő (2,7%) azt 

válaszolta, hogy semmit nem kíván dolgozni. Nagyon sokféle munkát megneveztek, hogy 

mivel szeretnének foglalkozni, ezek közül néhány: gépi forgácsoló. építőipari munka, ápolónő, 

szülésznő, asztalos, gázszerelő, fodrász, banki ügyintéző, könyvelő, adminisztrációs munka, 

emberekkel való foglalkozás, stb. 

Hasonló arány mutatkozott Kothencz János kutatásában is, a döntő többség 72,3% fizikai 

munkát választana, 25,7% szellemi munkát végezne, és 1,9% pedig nem szeretne dolgozni.  

 

A következő diagram (17. számú diagram) azt mutatja, hogy mennyire félnek attól a fiatal 

felnőttek, hogy 1 éven belül nem találnak munkát. Az 1. jelenti azt, hogy egyáltalán nem félek, 

a 10. pedig azt, hogy nagyon félek. 

 

17. számú diagram: Mennyire félsz attól, hogy nem tudsz elhelyezkedni egy éven belül? 
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Mint a fenti diagramon is látszik, hogy az 1. érték kiugró értéket mutat, az átlag érték ennél a 

kérdésnél 4,4. Ebből az tükröződik, hogy nem félnek, optimisták, hogy gyorsan találnak 

munkát. Ennek tükrében ez a hipotézisem is megdőlt, hiszen a fiatalok bíznak abban, hogy egy 

éven belül munkát találnak. 

Ezzel ellentétes eredményre jutottak a Fővárosi TEGYESZ Utógondozói otthonában készített 

tanulmányában, ebben a következő megállapításokat fogalmazták meg. 

„A gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatalok a munkaerőpiacon többszörös hátránnyal 

indulnak. Ezen hátrányok egyik része a családi szocializációs minták hiányára vezethető vissza, 

másik része a kvalifikáció hiányából fakad. Ebben a csoportban a 15-19 éves korosztályba 

tartozók 90%-a inaktív.” [Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi 

Szakszolgálata – Módszertani Kiadványok I. (2009.) 15.o.] 

 

Az megkérdezetteknek több, mint a fele (54%) tervezi azt, hogy külföldön dolgozzon. 20 fő azt 

válaszolta, hogy tervezi, 5 fő nem tervezi és 12 fő még nem tudja. Az egyik hipotézisem erre 

vonatkozott, melyben azt feltételeztem, hogy a többség szívesen menne külföldre dolgozni vagy 

tanulni. Ez a feltevésem beigazolódott, mivel 54 % tervezi azt, hogy külföldön próbáljon 

szerencsét. Hasonló eredmény született a 2012. évi ifjúságkutatásnál is, miszerint szinte minden 

második (49%) 15-29 éves fiatal tervezi, hogy valamikor külföldön munkát vállal. 

Magyarországon immár negyedik alkalommal, 2012. évben is elkészítették a nagymintás 

ifjúságkutatást, 15-29 évesek körében, 8000 fő megkérdezésével zajlott. A felmérés kiterjedt a 

családalapításra, gyermekvállalásra, a fiatalok oktatási helyzetére, munkavállalásra, külföldi 

munkára, továbbá szabadidős tevékenységeikre, dohányzás és alkoholfogyasztási szokásaikra, 

stb 
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A következő kérdés arra irányult, hogyha lehetősége lenne arra, hogy külföldön tanuljon vagy 

dolgozzon, elhagyná-e az országot hosszabb vagy rövidebb időre. A 18. számú diagramon 

látszik, hogy 4 fő csak Magyarországon tudja elképzelni jövőjét, 8 fő pedig nem tudja. A 

többiek, a többség (68%) rövidebb vagy hosszabb időre elhagynák az országot. 

 

 

18. számú diagram: Külföldön való munkavállalási, tanulási kedv alakulása 

 

Az ifjúságkutatásban a megkérdezett fiatalok egyharmada ragaszkodik ahhoz, hogy kizárólag 

Magyarországon éljen. 

 

A továbbiakban arra voltunk kíváncsiak, hogy mi az a tényező, mi az az ok, amiért külföldre 

mennének dolgozni. A három kiemelkedő tényező a jobb megélhetés, a nyelvtanulás, és a 

tapasztalatszerzés. A főbb motiváló tényezőket a 19. számú diagramon mutatom be. 
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19. számú diagram: Külföldi munkavállalás főbb motiváló tényezői 

 

A 2012. évi ifjúságkutatásban az fiatalok kétharmada a jobb megélhetés reményében hagyná el 

az országot. 

 

A következő kérdés arra irányult, hogy a fiatalok el tudják-e azt képzelni, hogy 10 éven belül 

újabb szakmát szerezzenek. A válaszadók közül 24 fő el tudja azt képzelni, hogy 10 éven belül 

újabb szakmát szerez, és 13 fő úgy válaszolt, hogy nem. 

 

A következő kérdések a családi állapotra vonatkoztak. Arra voltunk kíváncsiak, hogy egyedül 

vagy társsal szeretnének élni, félnek-e attól, hogy nem találják meg párjukat és szeretnének-e 

gyereket, és ha igen, akkor hányat.  

A felnőtt életet a megkérdezettek nagy többsége, 34 fő (92%) társas kapcsolatban képzeli el és 

csak 3 fő (8%) mondta azt, hogy egyedül kíván élni. Azok közül, akik társsal képzelik el a 

jövőjüket, a legtöbben a házasság kötelékeit részesítik előnyben, a válaszadók 70 %-a, vagyis 
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26 fő. 7 fő élettársi kapcsolatot szeretne létesíteni és 1 fő azt válaszolta, hogy társsal szeretne 

élni, de kötöttségek nélkül. Ez az arány, ez a tendencia rajzolódik ki a többször említett 

Kothencz János által végzett kutatásban is.  

A 2012. évi ifjúságkutatásban a 15-29 évesek házasságpártinak mondhatók, hiszen 63%-uk 

házasságban élve képzeli el a jövőt és mindössze 8%-uk utasítja el a házasságot. 

 

A 20. számú diagramról is az optimizmus olvasható le, miszerint a válaszadók 81,1 %-a nem 

fél attól, hogy nem talál megfelelő társat (5 és az alatti érték). Az 1. itt is azt jelenti, hogy 

egyáltalán nem fél, és 10. pedig azt, hogy nagyon fél.  

 

 

20. számú diagram: Mennyire félsz attól, hogy nem találsz megfelelő társat? 

 

Arra a kérdésre, hogy szeretnél-e 10 éven belül gyereket 28 fő igennel válaszolt és 9 fő nemmel. 

Ennek az alakulását az 1. számú táblázat mutatja, mely szerint a 28 főből 4 fő egy gyereket 

szeretne, 23 fő kettő gyereket és 1 fő három gyereket. Abból a 9 főből, aki nemmel válaszolt 
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nem mindenki zárkózott el a gyerektől, csak abban biztos, hogy 10 éven belül nem szeretne, de 

utána lehetséges. A hipotézisemben azt feltételeztem, hogy a többség maximum két gyereket 

szeretne, ez be is igazolódott, hiszen 62 % azt válaszolta, hogy két gyereket szeretne. A 2012. 

évi ifjúságkutatásban az az eredmény született, hogy a 15-29 évesek 77%-a átlagosan 1,7 

gyermeket terveznek. Ugyanebben a kutatásban 5% nyilatkozta azt, hogy egyáltalán nem 

szeretne gyermeket, ennek legfőbb okaként anyagi, jövedelmi helyzetüket jelölték meg. Mint 

már említettük a megkérdezettek között is volt 9 fő, aki nem szeretne gyereket, de közülük volt, 

aki szintén ezt a megjegyzést tette, hogy anyagi körülményeit nem érzi alkalmasnak még 

gyerekvállalásra 10 éven belül.  

 

1. számú táblázat: Gyerekvállalási kedv 

nem szeretne gyereket 9 fő 

szeretne gyereket 28 fő 

ebből, aki 1 gyereket szeretne 4 fő 

  2 gyereket szeretne 23 fő 

  3 gyereket szeretne 1 fő 

 

A leendő lakóhely vonatkozásában a legtöbben, 13 fő (35%) egy kisvárosban képzeli el jövőjét, 

másik két nagy kategória, amit preferálnak, az a főváros és valamelyik nagyváros. A 

legkevesebben tanyán és községben képzelik el felnőtt életüket. Ennek a megoszlását a 21. 

számú diagram szemlélteti. 
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21. számú diagram: Letelepedési szándék alakulása 

 

Az Ágota Alapítvány által végzett kutatásban a megkérdezettek többsége valamelyik 

nagyvárost részesítik előnyben és ott is a tanyát, községet választották legkevesebben. 

Az általunk megkérdezett fiatalok többsége is valamilyen városban szeretnének élni, ott 

szeretnének egy házat venni, ez azonban komoly nehézségekbe ütközhet, egyik fő gond lehet, 

hogy csak az otthonteremtési támogatás nem elegendő egy városi ház, vagy lakás 

megvásárlására. Úgy érzem ezen a területen hiányos a tájékozottságuk az utógondozói 

ellátottaknak. 

 

Az utolsó három kérdés az otthonteremtési támogatással kapcsolatban tettem fel.  

A válaszadók közül mindenki hallott már az otthonteremtési támogatásról, mint önálló 

életkezdést támogató anyagi hozzájárulásról. 25 fő válaszolta azt, hogy nevelőszüleitől értesült 

erről, 25 fő, hogy tanácsadójától, hivatásos gyámjától és 2 fő pedig, hogy mástól, ilyen például 

a nevelőszülő lánya, valamint senki nem volt olyan, aki vérszerinti családjától hallott volna 

erről a lehetőségről. 
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A 22. számú diagramon azt látjuk, hogy a fiatal felnőttek közül 31 fő ház vásárlására szeretné 

fordítani a támogatást, 5 fő házat szeretne építeni és 1 fő szociális intézményi díjra fordítaná a 

támogatás összegét. Senki nem nyilatkozott úgy, hogy panell lakást, telket vagy tanyát 

vásárolna. 

 

22. számú diagram: Otthonteremtési támogatás felhasználása 

Ha ezt a kérdést és azt, hogy hol szeretnél élni, együtt elemezzük, akkor sajnos azt kell 

megállapítani, hogy az utógondozói ellátottak valószínűleg nincsenek tisztában a mai ingatlan 

árakkal. Ugyanis a megkérdezettek döntő többsége valamilyen városban szeretne élni, ami 

munka szempontjából a legideálisabb, de ahhoz valószínűleg kevés az otthonteremtési 

támogatás, hogy egy városban vegyenek házat. Úgy látom, hogy ebben jobban kellene őket 

tájékoztatni és friss információkat kell hozzájuk eljuttatni. 
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Összegzés 

 

 

Kérdőíves kutatásunk során öt hipotézist állítottunk fel az utógondozói ellátottak jövőképével 

kapcsolatban, mely szerint: a megkérdezett fiatalok félnek attól, hogy egy éven belül nem 

tudnak elhelyezkedni; a többség szívesen menne külföldre tanulni vagy dolgozni; a fiatal 

felnőttek többsége maximum két gyereket szeretne vállalni; és azt feltételeztem, hogy egy 

képzeletbeli társadalmi ranglétrán a fiatalok alacsony helyzetűnek ítélik meg magukat most is 

és 10 év múlva is. 

Az öt hipotézisemből kettő beigazolódott és három hipotézist nem sikerült igazolnom. A 

hipotéziseim eredményei a következőképpen alakultak. Az egyik beigazolódott hipotézisem 

szerint a többség, 54% tervezi, hogy külföldön fog tanulni vagy dolgozni, főbb motiváló 

tényezők, amiért elhagynák az országot hosszabb vagy rövidebb időre az a jobb megélhetés 

reménye, a nyelvtanulás és a tapasztalatszerzés. Másik hipotézis, ami szintén beigazolódott, az 

az, hogy a fiatalok többsége két gyereket szeretne. Megkérdezett közül 28 fő szeretne gyereket. 

Ebből a 28 főből 4 fő szeretne 1 gyereket, 23 fő 2 gyereket és 1 fő szeretne 3 gyereket. 

 

Az megkérdezett fiatalokról elmondható, hogy rendelkeznek jövőképpel, de lehet, hogy ez egy 

kicsit elrugaszkodik a valóságtól, nincsenek teljesen tisztában a pénz értékével, a lakáshoz, 

munkához való jutás lehetőségeivel. A megkérdezett fiatalok döntő többsége valamilyen 

városban szeretne élni és az otthonteremtési támogatásból házat szeretne vásárolni. Ebből arra 

lehet következtetni, hogy valószínűleg nincsenek tisztában az ingatlanok áraival, mert sajnos 

ma csak az otthonteremtési támogatásból nem lehet házat vásárolni egy városban. 
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A kérdőív feldolgozásából az állapítható meg, hogy ezek az utógondozói ellátottak pozitív 

gondolkodásuk, optimisták. Hasonló gondolkodásúak a Kothencz János által végzett kutatásban 

részt vevő gyermekotthoni utógondozói ellátottakkal és a magyarországi ifjúsággal. Ami 

eltérést mutat az ifjúságkutatáshoz képest, hogy a munkanélküliségtől jobban fél a 

magyarországi fiatalság, 2008. évben 38%, 2012. évben 25% említette a két legsúlyosabb 

probléma között. Az általam feltett kérdésre, miszerint mennyire félsz attól, hogy egy éven 

belül nem tudsz elhelyezkedni, erre egy pozitív kép rajzolódik ki, inkább az a jellemző, hogy 

nem félnek, bíznak benne, hogy könnyen, hamar el tudnak helyezkedni. Itt felmerül az a kérdés, 

hogy miért ennyire bizakodóak, ami persze nem baj. Lehet emögött a biztonság, bizakodás 

mögött az bújik meg, hogy valóban igaz az a feltételezés, miszerint a szakellátásban nevelkedő 

fiataloknak a problémáját a szakemberek mindig megoldják, és majd csak akkor szembesülnek 

az „élettel”, ha már megszűnik az ellátásuk.  

 

A jövő megalapozása szempontjából az elsőként megemlített érték mindig a tanulás, eszerint a 

megkérdezett fiatalok nagyon jó úton haladnak, ugyanis több, mint a 90%-uk valamilyen 

tanulmányt folytat. 

 

A gyermekek, a fiatalok jövőjének alakításában a gyermekek bevonása mellett nélkülözhetetlen 

a vérszerinti szülők bevonása is, hiszen a szülőkkel történő együttműködés segíti elő a 

gyermekek rendszerből való kikerülését. A válaszoló fiatalok ¾-e valamilyen formában tartja 

a szülőkkel, testvérekkel, rokonokkal a kapcsolatot és csupán ¼-e az, aki egyáltalán nem tart 

senkivel kapcsolatot. Azonban azt meg kell jegyezni, hogy csupán a kapcsolattartás nem 

elégséges, fontos ennek az intenzitása is, hogy valóban érdekelje a szülőt a gyermeke jövője, 

sorsának, életének, tanulmányainak, mindennapjainak az alakulása. 
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Ezeknek az eredményeknek a figyelembe vételével jól meghatározható, hogy milyen célokat és 

feladatokat kell kitűznie és megvalósítania a szakembereknek ezen a területen. 

A nevelőszülőnek még inkább segítenie kell a fiatal felnőttet az önálló életvezetés 

kialakításában, a társadalmi beilleszkedésben és a hozzátartozókkal való kapcsolattartás 

megvalósulásában. Intenzíven be kell vonni a házi munkába, mely önállóságot ad számára, 

segíteni kell a munkahely keresésében, és keresetének beosztásában. Az utógondozónak az 

önálló lakhatás megoldását kell elősegítenie minél aktívabban, intenzívebben, biztosítani kell 

számukra, hogy naprakész információk kerüljenek birtokukba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindezek alapján a programunkat nehéznek, de sikeresnek és eredményesnek és legfőképpen 

szükségesének érezzük………. 
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1.számú melléklet – Kérdőív a közvetett célcsoport kutatásához 

 

Kérdőív 
 

 

Nemed:  nő     férfi 

 

1. Melyik évben születtél? 

1 9  

 

2. Mennyi idős korodban vettek gondozásba? 

 éves 

 

3. Van testvéred? 

 igen, ha igen hány:……fő 

 nem 

 nem tudom 

 

4. Ismered a szüleidet? 

 Igen, ismerem anyukámat és apukámat is 

 Csak apukámat ismerem 

 csak anyukámat ismerem 

 nem ismerem egyiket sem 

 

5. Tartod-e a kapcsolatot szüleiddel, rokonaiddal? 

 Igen, tartom a szüleimmel a kapcsolatot 

 Csak a rokonokkal tartom a kapcsolatot 

 Igen, a szüleimmel és rokonaimmal is 

 Testvéremmel/testvéreimmel 

 Senkivel nem tartom a kapcsolatot 

 

6. Jelenleg mivel foglalkozol? 

 Tanulok 

 Dolgozom 

 Semmit 

 Egyéb:……………………………………………………………………………………. 
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7. Milyen iskolát végzel jelenleg? 

 általános iskola 

 szakmunkásképző 

 szakiskola 

 szakközépiskola 

 gimnázium 

 tanfolyam 

 főiskola/egyetem 

 semmit 

 

8. Milyen a legmagasabb iskolai végzettséged? 

 8 általános 

 kevesebb, mint 8 általános 

 szakmunkás bizonyítvány 

 érettségi 

 főiskolai vagy egyetemi diploma 

 

9. Magyarországon vannak magasabb és alacsonyabb társadalmi helyzetű emberek. Képzelj el egy 

létrát, amelyiknek 10 foka van. A létra legfelső foka legmagasabb társadalmi helyzetű embereket, 

a legalsó foka pedig a legalacsonyabb helyzetűeket jelenti. Hol helyeznéd el magad ezen a létrán? 

10 – fent 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 – lent 

 

10. És mit gondolsz, 10 év múlva hol fogsz elhelyezkedni ezen a létrán? 

10- fent 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 – lent 

 

11. Milyen típusú munkát szeretnél végezni? 

 inkább fizikai munkát, éspedig ………………..………………………………………… 

 inkább szellemi munkát, éspedig ……………………………………………….……….. 

 nem szeretnék dolgozni 
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12. Mennyire félsz attól, hogy nem tudsz elhelyezkedni 1 éven belül? 

10 – nagyon félek 

1 – egyáltalán nem félek 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

 

13. Tervezed-e, hogy valaha külföldön fogsz dolgozni? 

 igen 

 nem 

 nem tudom 

 

14. Ha lenne lehetőséged arra, hogy külföldön tanulj vagy dolgozz, hajlandó lennél elhagyni az országot 

hosszabb vagy rövidebb időre? 

 nem, csak Magyarországon tudom elképzelni a jövőmet 

 igen, de csak 1 hónapnál rövidebb időre 

 igen, de csak 1 és 6 hónap közötti időre 

 igen, akár fél évnél is hosszabb időre 

 igen, akár 5 évnél is hosszabb időre 

 igen, akár végleges letelepedés céljából is 

 nem tudom 

 

15. Ha hajlandó lennél elhagyni az országot, miért tennéd? 

 jobb megélhetés 

 nyelvtanulás 

 tapasztalatszerzés 

 karrier 

 új kihívások 

 családi okok 

 tanulás 

 önkéntes munka 

 politikai/ideológiai okok 

 nem tudom 

 

16. Egyedül vagy társsal szeretnél élni? 

 egyedül 

 társsal, de kötöttségek nélkül 

 társsal, élettársi kapcsolatban 

 társsal, házasságban 

 

17. Mennyire tartsz attól, hogy nem találsz megfelelő társat? 

 

10 – nagyon félek 

1 – egyáltalán nem félek 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

 

18. Szeretnél gyereket 10 éven belül? 

 igen 



 
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI  
GYERMEKVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ÉS 
TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT  
4024 Debrecen, Vármegyeháza u. 9.        4002 Pf. 139. 
Tel.: 52/310-333, Fax.: 52/413-338. E-mail: hbmtgysz@hbmtgysz.hu 
honlap: www.hbmtgysz.hu 

38 
 
 

 

 

"Önállóan - segítséggel" - az 
önálló életkezdési feltételek javítása 
Hajdú-Bihar megyében  
 
EFOP-1.2.7-16-2017-00016 

 

 nem 

Ha igen, hányat?............................................................................................................. ......... 

Ha nem, miért nem? 

………………………………………………………………………………………….………………………

……………………………………………………………………………. 

 

19.El tudod azt képzelni, hogy 10 év múlva újabb szakmát vagy képesítést szerzel? 

 

 igen 

 nem 

Kérlek, indokold meg a válaszodat. 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

20. Milyen településen szeretnél élni? 

 főváros 

 nagyváros 

 kisváros 

 község 

 tanya 

 

21. Hallottál már az otthonteremtési támogatásról? 

 igen 

 nem 

 

22. Ha igen, akkor kitől? 

 nevelőszüleimtől 

 nevelőszülő tanácsadótól/utógondozótól/hivatásos gyámtól 

 szüleimtől 

 egyéb:…………………………………………………………………………………….. 

 

23. Mire szeretnéd költeni? 

 kertes ház vásárlására 

 panell lakás vásárlására 

 házat szeretnék építeni 

 bérleti díjra 

 telek vásárlásra 

 tanya vásárlásra 

 szociális intézménybe fizetendő egyszeri hozzájárulásra 

 


