
„Olykor azt gondoljuk, a szegénység: éhesnek, mezítelennek és hontalannak lenni.  
A legnagyobb szegénység nem-kívántnak, nem szeretettnek lenni  

és tudni, hogy senki sem törődik veled.” Teréz anya 
 

 

 

Konferencia az Elfeledett Gyermekekért 

2019. október 10-én a MoM Kultban rendezi a szenvedélybeteg családban felnövő gyermekekkel foglalkozó 

konferenciáját a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Az egész napos rendezvényen az érintettekkel közvetlenül 

foglalkozó szociális és egészségügyi szakemberek, pszichológusok és pedagógusok járják körül a függőség, a 

szerhasználat, a segítségnyújtás és a prevenció témáit előadások, beszélgetések és workshopok keretében.  

Nemzetközi kutatásokra alapozott, létszámarányos becslés szerint Magyarországon ma legkevesebb 400 000 

gyermek él olyan családban, ahol egyik vagy mindkét szülő szenvedélybetegségben – drog-, gyógyszer- vagy 

alkoholfüggőségben, viselkedéses szenvedélybetegségben – szenved. Felmérések szerint e gyermekek 35-40 

százaléka maga is szenvedélybeteg lesz, további egyharmaduk pedig különböző súlyosságú pszichés zavaroktól 

szenved, legkésőbb felnőttkorában, amennyiben nem kapja meg a szükséges pszichoszociális támogatást. A 

számukra nyújtott szakszerű segítség csökkentheti a családi szenvedélybetegség probléma halmozódását, mely 

rendszerszintű támogatás nélkül nemzedékről nemzedékre tovább örökíti a függőséget.  

Az AAP (apa, anya, pia) program elsődleges célja, hogy a szenvedélybetegség kapcsán is érvényesítse a 

Magyarország Alaptörvényének XVI. cikkében lefektetett alapelvet: „Minden gyermeknek joga van a megfelelő 

testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz.” A szenvedélybetegségek, mint 

az alkoholizmus és annak következményei a fejlődést legsúlyosabban veszélyeztető tényezőknek nevezhetők.  

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2014 óta fordít kiemelt figyelmet a szenvedélybeteg szülők gyermekeinek 

támogatására. A karitatív szervezet Konferencia az Elfeledett Gyermekekért című rendezvényén kipróbált, külföldi 

és hazai jó gyakorlatokat mutat be. A konferenciára 2019. október 10-én, csütörtökön 10:00-18:00 között kerül 

sor a MoMKult rendezvénytermében (1124 Budapest, Csörsz u. 18). 

Az immár második alkalommal megrendezett szakmai nap célja többek között az, hogy bemutassa a 

szenvedélybetegséget, illetve annak a családokra, legfőképp a gyermekekre gyakorolt hatásait; hogy 

megfogalmazza és megjelenítse a problémát. Ehhez kapcsolódik a társadalom és a szakemberek érzékenyítésének 

célkitűzése, a társadalmi felelősségvállalás hangsúlyozása, illetve a felépülésnek, valamint a szülők, a gyermekek 

és a szakemberek lehetőségeinek felvázolása. A szimpózium hangsúlyt fektet a szenvedélybetegség 

problémakörének az egészségfejlesztés szemléletébe való beillesztésére, a prevencióra és a „szenvedélybeteg 

szülők gyermekeivel” találkozó szakemberek felkészítésére is. 

A konferencián előadások, beszélgetések, workshopok és kisfilmek szolgálják a témában történő elmélyülést, 

illetve az eszmecserét, és kiemelt szerepet kap a Magyar Máltai Szeretetszolgálat gyakorlatának bemutatása is: a 

résztvevők megismerhetik a szervezet által készített kiadványokat – köztük mesekönyveket és az Apa, anya, pia 

című kötetet –, az elérhető egyéni és csoportos terápiákat, valamint a kimondhato.hu weboldalt is. 

A konferenciát dr. Simon Attila szociális ügyekért felelős államtitkár nyitja meg. Az esemény a Nemzeti Kulturális 

Alap támogatásával valósul meg, fővédnöke Herczegh Anita asszony, a köztársasági elnök felesége. 

További információ: www.kimondhato.hu; kommunikacio@maltai.hu 

Az esemény Facebook-oldala: https://www.facebook.com/events/655659154928511/ 

A konferencia részletes programja: 

http://www.kimondhato.hu/
http://www.kimondhato.hu/
mailto:kommunikacio@maltai.hu
https://www.facebook.com/events/655659154928511/


 
 

  
    2019.10.10. EGy.2 konferencia - MOM Kulturális Központ 

 
                                    A konferencia fővédnöke:  
                  Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége 
 
                                                 PROGRAM 

 
9.00 -  Regisztráció 
 
10.00   Megnyitó Dr. Simon Attila szociális ügyekért felelős helyettes államtitkár 
10.15   Az alkoholbeteg szülők gyermekei és a drogmegelőzés Majzik Balázs osztályvezető, Nemzeti 

Népegészségügyi Központ, Drogmegelőzési Programok Osztálya 
10.30   A negatív gyermekkori élmények hatása a szenvedélybetegség kialakulásában 

Dr. Makara Mihály hepatológus főorvos 
11.00  A reziliencia támogatása mentálisan sérülékeny családban élő gyermekeknél 

Dr. F. Lassú Zsuzsa pszichológus, egyetemi docens, Eötvös Lóránd Tudományegyetem 
11.30  EGy-ről kettőre, és tovább 

Frankó András családterapeuta, MMSz Fogadó 
11.55 „Nem vagy egyedül” - kisfilm bemutató 
 
12.00-12.20 Szünet 
 
12.20  Alkoholista családban felnőve 

Dr. Bodrogi Andrea addiktológus főorvos, Ébredések Alapítvány, Kék Pont Drogambulancia 
Alapítvány  

12.50  Apa, anya, pia a sokszorosan hátrányos településeken 
Hajdú Krisztina klinikai gyermek szakpszichológus, MMSz Modellprogramok szakértője 

13.20  AAP (Apa, anya, pia) csoportok a Fogadóban 
Kormos Piroska szociálpedagógus, szocioterapeuta, művészetterápiás csoportvezető, MMSz  

13.45  „Elmondok egy titkot” - kisfilm bemutató 
 
13.50-14.45 Szendvicsebéd 
 
14.45-16.15 Workshopok 
 

1. Bolyhos, Lurkó és A muter meg a dzsinnek, a valóság elmesélve 
Nagy Anita pedagógus, Elekes Dóra író, Frankó András, Simon Krisztina könyvtáros 

 
2. Egyéni és csoportos lehetőségek a szenvedélybeteg szülők gyermekeiért Kormos Piroska, 
Sipos László szociális munkás, családterapeuta 

 
3. Kerekasztal: Segítés, segítettség, érintettség, AAP (Apa, anya, pia) a gyermekotthonokban… 
Nagy Zsolt mentálhigiénés szakember, Kuraly Edit családterapeuta, Dr. Schmidt Judit pszichiáter, 
Nagy Bercel mentálhigiénés segítő, és még sokan mások 

 
4. ACA nyílt gyűlés  

 
16.30  A konferencia zárása után táncház a Zurgó együttessel, majd mesél: Nagy Bercel 
 
18.00  AAP csoportok találkozója - ZÁRTKÖRŰ PROGRAM 

TÁMOGATÁSÁVAL 

 


