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A FICE International megalakulásának 70. évfordulójának ünnepsége

A FICE International 70 éve alakult azzal a céllal, hogy segítséget nyújtson a II. Világháború idején
elhagyott, vagy elárvult gyermekek milliói számára. A 70 éves történelem során a FICE számos
változtatáson ment keresztül annak érdekében, hogy tükrözze a gyermek- és ifjúságvédelem
területén bekövetkezett változásokat és foglalkozzon a mai világ kihívásaival.
Napjainkban a FICE International olyan szervezetek és egyének hálózata, amelynek több mint 35
országból származó gyermek- és ifjúságsegítő tevékenységet folytató tagja van.
A több mint 35 országból érkező tagok és partnerek április 4-7-ig gyűltek össze Trogenben, Svájcban,
hogy megünnepeljék az FICE International évfordulóját az alapításuk helyén - a svájci vidék
barátságos környezetében található Pestalozzi Gyermekfaluban.
Az izgalmas találkozón a résztvevőket a vendéglátó Rolf Widmer (FICE nemzetközi kincstárnoka és a
FICE Svájc elnöke) szeretettel fogadta április 4-én a Pestalozzi Gyermekfalu csarnokában.

Az ünnepség következő előadója Damien Zimmermann, a Pestlozzi Gyermekfalu igazgatója volt, aki
bemutatta a Gyermekfalu jelenlegi koncepcióját.

A vendégeket Paul Signer úr, Landamann (kantoni vezető) Apenzell Ausserrhoden és Dorothea
Altherr asszony, Trogen polgármestere is kedvesen köszöntötte.

Az este folytatódott David Lane beszédével, aki az Egyesült Királyságból érkezett, ( ő a FICE
tiszteletbeli elnöke). A beszédében a FICE International jellemzőiről beszélt. A FICE főbb jellemzői: az
egymástól való tanulási lehetőségek, a jó gyakorlatok és ötletek cseréje, folyamatossága az évek
során, hangsúlyt helyezve a gyermek- és ifjúságsegítő szolgáltatások magas színvonalára, a béke és
a nemzetek közötti barátság népszerűsítésére. Kezdetben az FICE elsősorban európai központú volt,
míg az utóbbi években a tagság bővült 6 kontinens képviselőivel.

Ezt követően a FICE nemzetközi elnöke - Hermann Radler beszédet tartott: "Tanulságok a FICE
International történelméből" címmel.

A programot a Pestalozzi Kinderdorf Stiftung szervezte.

Április 5-én több érdekes prezentációra és workshop-ra került sor. A konferencián különböző
országokból érkező, és különböző szakmai héttérrel rendelkező előadók bemutatták a bevált
gyakorlataikat és a kutatási eredményeket.
Clara Bombach, a Zürichi Egyetem Társadalomtudományi Tanszékének kutató munkatársa előadást
tartott "Életpályák a bentlakásos ellátást követően Svájcban1950-1990" címmel. Az egyetem kutatója
elmondta, hogy 60 emberrel interjút folytattak, akik 1950 és 1990 között a Zürichi kantonban
gyermek- és ifjúsági otthonban éltek. Elemezték a gyermekotthoni élmények hatásait a gyermekek
jövőjére. Bemutatták a tanulmány eredményeit, és megvitattuk azt, a gyermek- és ifjúságvédelem
jelenlegi gyakorlatának hátterét vizsgálva.
Dr. Annegret Wigger az FSH St. Gallen Szociális Munkavállaló Intézetének a munkatársa "Az ifjúság és
gyermekvédelemmel kapcsolatos közelmúlt köz-, politikai és egyéni vitáinak svájci felülvizsgálatáról
és koherens intézkedésekről (törvényi változások) " címmel tartott előadást. Bemutatta a
PARTISPACE projekt első eredményeit, amelyek célja a különböző módszerek tanulmányozása a
fiatalok részvételével az őket érintő döntésekben és általánosságban a közösségek életében. Az
előadás különböző esettanulmányokat hallottunk, az életrajzok hátterében. A kutatás az
elkötelezettség motívumait és különböző kérdéseit vizsgálta.
Dr. Djibril Fall az ISS Nyugat-Afrika és az FICE Nyugat-Afrika képviselőjeként érkezett és bemutatta
tapasztalatait a Nyugat-Afrikai Régióban mozgó gyermekekkel való együttműködésről. A Nyugatafrikai hálózat egy bonyolult transznacionális koordinációs együttműködési mechanizmus a
különböző országok különböző szereplői között a Nyugat-afrikai mozgásban lévő kiszolgáltatott

gyermekek beutazásáért, gondozásáért és védelméért. A más országokban (a származási országuk
kivételével) azonosított mozgásban lévő gyermekeket visszaküldik és vissza illesztik a származási
országukba / egy harmadik országba vagy az azonosítás szerinti országba.
Dr. Katharina Schmid Anna, a ZHAW Zürichi Alkalmazott Tudományok Egyetem Szociális Képző
Intézet menedzsment és szociálpolitikai kutatója együttműködési projektet valósított meg Svájcban
és Magyarországon élő gyermek- és ifjúságsegítő otthonok között, a "jövő létrehozása", kapcsán. A
„Young expert exchange„ program Magyarországon valósult meg, amelynek célja, hogy növelje
annak esélyét, hogy a gyerekek teljes mértékben képesek legyenek arra, hogy beilleszkedjenek a
társadalomba, és olyan életet éljenek, amivel annak hasznos tagjává válhatnak. Ennek a célnak a
középpontjában a gyermekek és az ifjú felnőttek döntése van. Azért, hogy vegyék kezükbe az
életüket, és vállaljanak felelősséget az életükért. Ez egy útmutatás arra, hogy hogyan fejlesszék ki
magukban a lehetséges jövőképeket, és aktívan és fenntartható módon folytassák ezt a folyamatot.
Anna a csereprogramot a Nenesz támogatásával valósította meg azzal a jövőbeni elképzeléssel,
hogy a program segítséget nyújthat a gyermekvédelemben felnövő fiatal felnőttek ezreinek, hogy
képesek legyenek álmodni, és céljaikat megvalósítani. A Nenesz támogatja és koordinálja a
program magyarországi kiterjesztését. (pl. Budapest, Pécs, Mátészalka, stb…)

Anna bevonta a Nenesz – jelen lévő- képviselőit, és 2 svájci résztvevőt is az előadásába. Ekkor a
Nenesz képviselőiként elmondtuk, hogy milyen a magyar vendéglátás, hogyan készültünk a vendégek
fogadására, hogy zajlik a Cseppkő Gyermekotthoni Központban a tehetséggondozás. Továbbá
beszéltünk a program koordinálásáról, és a fiatal felnőttek aktív részvételéről a csereprogramban. A

svájci résztvevők a megélt élményeiket elemezték.

Tuhinul Islam Khalil, PhD, FICE Banglades, a Rohyngia-népnél tett látogatásairól mutatta be
tapasztalatait (megindító képeket láttunk a Rohingyai árvákról és anyákról, akik menekülnek a burmai
népirtás elől, és a menekülttáborokról szóló személyes beszélgetésekről is.). Beszédében a Rohingyai
táborokban tett látogatásai kapcsán megélt tapasztalatait mutatta be, ahol a legtöbb ember nem
rendelkezik megfelelő egészségügyi ellátással, biztonságos ivóvízzel vagy higiéniával, nincs oktatási
támogatás a gyermekek és a fiatalok számára, és nincs pszichológiai támogatás a traumatizált
gyermekek számára, akik rémisztő eseményeket éltek át.
Április 5-én este a FICE hivatalos szülinapi vacsorájára került sor.
A Tipiti Szövetség Werkzentrum (Munkahelyi Központja), amely támogatja a fiatal menekült
kiskorúakat, és segíti a svájci társadalomba való beilleszkedést, gondozással és támogatással.
A vacsorát a TIPITI Szövetség által támogatott fiatalok készítették el, akik szakácsnak tanulnak. A
vacsorán résztvevőként lehetőséget kaptunk arra, hogy meghallgassuk és élvezzük a helyi zenét. A
baráti légkörben finom borokat kóstolgatva mindenki számára lehetőség volt a beszélgetésre és a
kapcsolatépítésre.

FICE International Szövetségi Tanács, április 6.
A FICE International szövetségi tanácsának ülése 2018. április 6-án került megrendezésre. Fontos
döntéseket vitattuk meg és szavaztunk. Az új tagsági pályázók bemutatkoztak, Az új tagok a
következők:
• FICE Japan, prof. Shigeyuki Mori
• A Mulberry Bush szervezetet képviseli John Diamond (vezérigazgató)

Szavazásra bocsátott kérdések:
•

•

Herman Radler végül nem mondott le, mivel a személy ellene nincsen vád. Mivel ő maga nem
lép vissza, a tanács erre nem kényszerítheti, csak akkor, ha egy Közgyűlést szerveznek ezzel
kapcsolatban. Ezért a szövetségi tanács a következő javaslatot tette, melyre szavazni is
kellett. Annával egyeztetve a NENESZ igennel szavazott erre a javaslatra, melyre nem volt
ellenszavazat.
◦

Amíg nincs bizonyíték és személyes vád Herman Radler ellen, addig nem szükséges
visszavonulnia és a szövetségi tanács teljes szimpitáját élvezi.

◦

A Végrehajtó bizottság (Executive Committe- Prof. Emmanuel Grupper, FICE-Israel,
és Bettina Terp Fice-Austria) azt a megbízást kapja, hogy állítson fel egy"Krízis
managment" protokollt. Készítsen egy "Tény lapot", melyben összegzik pontosan, mi
történt Radlerrel és miért fogadják el azt, hogy nem mond le, és ezt kiküldik egy hónapon
belül minden FICE tagnak.

◦

A következő Szövetségi tanács (Federal council) időpontján ezt a döntést felül kell
vizsgálni, napirende hozni.

Tagsági felvéltel:
◦

John Diamond (UK)- Igennel szavaztunk

◦

Prof. Mori (Japan)- Igennel szavaztunk

A szavazás után, külön köszöntötte az elnök az utóbbi években csatlakozott résztvevőket, amikor a
NENESZ Hungary-t név szerint is kiemelte.
Következő szövetségi tanács/ Kongresszus:
•

•

Birmingham, 2018.09.12-14.
◦

12: FICE Europe- szövetségi tanács

◦

13-14: terápiás közösségekről előadások, workshopok

Izrael, 2019.10.28-11.02.
◦

10.28: Szövetségi Tanács / Végrehajtó bizottság /Közgyűlés megbeszélések

◦

10.29-31: Kongresszus, témája: Multikulturális társadalmak hatása a gyermekekre.

◦

11.01: helyszíni látogatások

◦

11.02: városnézési lehetőség

Kapcsolatépítés, lehetőségek a NENESZ számára:
•

•

Amir Amidzic, Bosnia Hercegovina:
◦

Erős az igény a részükről újra egy csereprogramra.

◦

Nyitottak további közös kutatásra a gyermekvédelem területén.

◦

Erős amerikai kapcsolatuk van, amibe felajánlotta, hogy bele tudja vonni a NENESZ-t is.
Ezt nem a gyermekotthonuk, hanem egy NGO (nem állami szervezet).

◦

Már az idei nyárra szeretne egy 8+2 fős csereprogramot.

Yoav Apelboim, Children and Youth Village, AHAVA- Izrael, Haifa
◦

•

Zeljka Burgund, Szerbia és Toma Mares, Románia
◦

•

Rövid időn belül szívesen meglátogat bennünket, nagyon jó terápiás programjuk van,
például: Focicsapat a gyerekek szüleinek stb.

Nyitottak az együttműködésre, azonban konkrétumokban még nem egyeztettünk

Szakmai továbbképzésre együttműködési lehetőség:
◦

Dashenka Kraleva, Bulgária, magas minőség biztosítására szakmai programja van, amit a
FICE és a helyi kormány együtt akkreditált, melyet ők oktatnak. Ennek a programnak a
megosztásában szívesen dolgozna együtt.

◦

Janett Wakefield, USA, 2020-ben, ha tudunk szállást biztosítani, akkor pár napos szakmai
csereprogram gyermekvédelemben dolgozóknak.

◦

Charl Schmid, Luxemburg, jól használható szakmai könyve van, ami interneten is elérhető

Nemzetközi Online Tehetségkutató verseny:
•

Nagy érdeklődéssel fogadták a program ismertetését. Jó lenne egy angol nyelvű PDF
meghívót készítenünk erről, amely tartalmazza a fontosabb adatokat és kiküldeni a FICE
országoknak, hogy ők is tovább tudják népszerűsíteni.

Éves beszámolók:
• A Szövetségi Tanács során minden tag röviden bemutatta az elmúlt év munkásságat. A
NENESZ-ről készítette beszámolót Hegedüs Ágnes adta elő, melyet nagy érdeklődéssel és
elismeréssel fogadták, különösen a NENESZ által szervezett és biztosított programok
sokszínűségét illetően. A beszámolók során számunkra feltünű volt a többi taghoz képest a
NENESZ tevékenysége elér a gyerekekhez, míg a többi inkább elméleti szinten mozog.

Ezúton is szeretnénk kifejezni hálánkat a NENESZ-nek, Gősi Tamásnak, dr. Herczeg
Krisztiánnak és Szántó Edinának, hogy egy ilyen jeles és nemzetközi eseményen, azt a
megtiszteltetést kaptuk, hogy mi képviselhettük a NENESZ-t. Csodálatos élményekkel és
tapasztalatokkal tértünk haza, melyet egyhamar biztos nem fogunk elfelejteni.

