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 Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

              1012 Budapest, Attila út 89.                           tel/fax: 356-8363, 356-9599 
              budavarszk@budavarszk.hu 

 

 

Óvodai és iskolai szociális segítők által felkínált alkalmak, csoportok 
 

A tájékoztató jellegű alkalmakat és csoportfoglalkozásokat az alábbi képesítéssel rendelkező 

kollegáink látják el: 

Wertán Katalin- családterápiás szakember, pszichodráma vezető jelölt 

Gyárfás Adél- mentálhigiéniás szakember, pár- és családterápia vezető jelölt 

Berényi Richárd- mentálhigiéniás és szervezetfejlesztő szakember, közösségi és családi mediátor jelölt 

Simon-Mazula Diána- facilitátor- resztoravív módszer eljárás, valamint a KIABAL prevenciós 
társasjáték vezető 

Frey Cecília- facilitátor – resztoratív eljárást vezető  

Józóné Juhász Orsolya- jelzőrendszeri tanácsadó, mediátor 

 

Az intézményünk által felkínált alkalmak, csoportfoglalkozások térítésmentesek. 

Amennyiben szeretnék igénybe venni szolgáltatásaink valamelyikét, kérjük jelezze az intézmény 

óvodai és iskolai szociális segítőjénél, Berényi Richárdnál. 

E-mail: berenyi.richard@budavarszk.hu  tel/fax: 356-8363, 356-9599,  

 
 
 
Tájékoztató jellegű alkalmak 

 

Jelzőrendszeri tájékoztatás pedagógusoknak/ Józóné Juhász Orsolya, Gyárfás Adél 

 

• a jelzések fogadásának a menetéről, utánkövetéséről 

• bántalmazás, szexuális és családon belüli bántalmazás felimerésről és a jelzéstételi 
kötelezettségről 
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Drogprevenciós előadás/ Berényi Richárd 

 

Saját élmény alapján tartott informatív beszélgetés a részvevő diákokkal. A szenvedélybetegségek 

veszélyeinek, és működési mechanizmusának bemutatása. 

Ajánlott korosztály: 13-18 év (A hatékonyság érdekében fontos, hogy amennyiben lehetséges korban 

egymáshoz közel álló csoportban tartsuk meg) 

 

Kábítószer használattal, szenvedélybetegségekkel kapcsolatos ismeret átadás pedagógusok számára 
/Berényi Richárd 

 

Amennyiben szükséges lehetőség van rá, hogy a pedagógusok kapjanak tájékoztatást a drogkarrier 

mibenlétéről. 

 

 

Csoportok: 

 

A szükségletekhez igazítva különböző célú és tematikájú csoportokat tudunk tartani. 

A teljesség igénye nélkül az alábbi csoportokat ajánljuk. 

Bátorítjuk Önöket, hogy amennyiben úgy érzik, van olyan jellegű csoportos vagy személyes jellegű 

munka, ami itt nem szerepel, keressenek meg minket és ötleteljünk együtt. 

 

Osztályközösségekben: 

 

Csapat építő csoport/ Berényi Richárd 

 

Célja az osztályba járó diákok közt az összetartozás, a MI-élmény erősítése a későbbi nehézségek 

kezelésének megkönnyítése, asszertív kommunikáció, egymás tiszteletének tanulása. 

Kinek ajánljuk: Első sorban az alakulóban lévő közösségeknek ajánljuk. 
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Időtartam: minimum 2x 45 perces óra maximum 6x45 perces óra 

 

 

 

 

Konfliktus kezelő csoport/ Berényi Richárd: 

 

Célja: Az osztályközösségben kialakult, vagy kialakulóban lévő konfliktusok kezelése. 

Kinek ajánljuk: Azoknak az osztály- közösségeknek ajánljuk, ahol valamilyen nehezen kezelhető 

konfliktus, kirekesztés van jelen. 

Időtartam: minimum 2x 45 perces óra maximum 6x45 perces óra. 

 

 

KIABÁL társasjáték bűn-és áldozattá válást megelőző, valamint drogprevenciós témakörben /Simon-
Mazula Diána 

 

Kinek ajánljuk: elsősorban 7. és 8. osztályos tanulók számára 

Időtartam: 90 perc. 

 

 

Osztályközösségeken kívül  

 

Resztoratív konfliktuskezelés/ Simon-Mazula Diána, Frey Cecília 

 

Célja: a helyreállító eljárás során a konfliktusban érintett személyek szükségleteinek a feltárása és a károk 

helyreállítása. Az eljárás során a gyermek megtapasztalhatja a közösség támogató erejét, a valódi 

partnerség érzését, valamint saját korlátait nehézségeit. 

 

Önismereti csoport/ Berényi Richárd, Wertán Katalin 

 

Célja: A résztvevők mélyebb önismeretének segítése. Önreflektív működési mód kialakítása, mely 

nagyban hozzájárul a problémákkal való hatékony és konstruktív megoldásához. Az életkorhoz köthető 

éltkorhoz köthető krízisekkel való hatékony megküzdéshez  
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Kinek ajánljuk: Olyan fiataloknak, akik szeretnének fejlődni, úgy érzik, hogy az életkori kríziseik, 

életszakasz feladataik megoldásában segítségre, új nézőpontra és új készségekre lenne szükségük. 

Keretek: Zárt csoportként működtethető, a tagoktól az első alkalom után elköteleződést kérünk, a 

csoporthoz később nem lehet csatlakozni. 

Időtartam: minimum 3x 90 perces alkalom 


