
A nevelőotthonból családi házba mennek

Ma még akad kerti munka a régi kastélynál
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Nyírmártonfalva (HBN) - El 
kell hagyniuk a nyírmárton- 
falvi nevelőotthon és óvoda 
lakóinak azt a kastélyt ahol 
az intézmény eddig műkö
dött. A közelmúltban öt 
családi házat vásároltak az 
ifjak elhelyezésére.

Már két éve feszült a hangu
lat a nyírmártonfalvi nevelőott
honban, megszüntették ugyanis
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az intézményen belüli iskolát. 
Mivel a település iskolája nem 
fogadta az intézeti gyerekeket, az 
otthon hat nevelője fogott össze 
és hozott létre egy ötödik és egy 
hatodik osztályt. A többi bentla
kó pedig Nyíracsádra került ta
nulónak. Orosz Péter szociálpe-

dagógus, a nyírmártonfalvi gyer
mekotthon nevelője elmondta, 
hogy a létrehozott két évfolyam
nak köszönhetően csökkent a bu
kások száma. 1996-ban azonban 
ez a belső iskola is megszűnt. A 
kastélyt pedig, ahol az intéz
mény működött, el kell hagy

niuk. Idén egy négytagú bizott
ság irányításával -  14 millió fo
rint pályázati pénzből, valamint 
3 millió forint önkormányzati tá
mogatásból -  öt családi házat vá
sároltak.

Az 1997. november 1-jével ha
tályba lépett gyermekjóléti tör
vény a prevencióra és a család
ra helyezi a hangsúlyt. A gyer
mekek elhelyezése során a gyer
mekjóléti szolgálat szakemberei
nek főképp arra kell figyelniük, 
hogy a gyerekeket, ha lehet, ne 
szakítsák el a testvéreiktől, a 
lakhelyüktől.

A gyermekotthonok korábban 
akár 200 fővel is működhettek. A 
törvény ezt most 40-re korlátoz
ta. Újdonság a családiház-rend- 
szer, ahol öt felnőttel (1 házveze
tő, 2 gondnok, 2 felügyelő) legfel
jebb 12 gyermek lakik együtt. A 
fiatalokat életkor és nem szerint 
is vegyesen válogatják össze, 
hogy még inkább családszerű le
gyen az életük. Az öt ház meg
vásárlásával Orosz Péter remé
nyei szerint az augusztus végé
re befejeződő költözködést köve
tően a nyírmártonfalvi nevelő- 
otthon ifjú lakóinak lehetőségük 
lesz a családiasabb életre.


