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Esetek: 

Családi helyzetleírás: 
A Véber család tagjai, a szülők Ilona (25 éves), és Ferenc (37) eves, és a három 
gyerek Sári (6 éves) , Sanyi (3 éves) és Olivér (1 éves). Elena a három gyerek 
édesanyja, aki elvált Sári apjától. Ferenc, Ilona élettársa, és a két kisebb gyerek 
apja. A család egy nagyon rossz állapotú lakásban lakik egy alacsony jövedelmű 
családok által lakott lakótömbben. Ilona nem dolgozik mióta a legkisebb gyerek 
megszületett. Korábban különféle üzletekben dolgozott. Ferenc szakmunkás, de 
nincs állandó munkahelye. Felmerült a szülők rendszeres alkoholizálási problémája, 
kevés a pénz. A család kapcsolatot kap a helyi kisebb lakóközösséggel, de nincs 
ezen kívül társadalmi, társasági kapcsolata. Különösen Ilona kapcsolati hálója 
szűkült le, mióta Ferenc odaköltözött hozzájuk. Míg Ferencnek semmilyen 
kapcsolata nincs a szüleivel, rokonaival évek óta, Ilona édesanyja közel lakik és 
sokszor vigyáz a gyerekekre. Noha alapvetően Ilona hálás a nagymamai 
segítségért, a köztük lévő kapcsolat nagyon feszült, úgy érzi, hogy az anyja nagyon 
erőteljesen kritizálja az anyai teljesítményét, és beleszól mindenbe. 

 

Ilona (25 éves) 
Ilonának van egy enyhe tanulási nehézsége, és mentális gondokkal küszködik. Jó a 
kézügyessége és különféle kézműves dolgokat csinál Sárival és Sanyival. Az utóbbi 
időben Ilona Alkoholfogyasztása aggodalomra ad okot. Miután Olivér 
megszületett, nagyon maga alatt volt, ahogy a másik két gyerek születését 
követően is, nehezére esnek a mindennapi teendők is. “Mi a probléma? Az én 
dolgom, hogy iszok egy kicsit, mindenki iszik manapság, nem? Sose vagyok részeg 
és ellátom rendesen a gyerekeimet, mi a gond akkor? Nem vagyok alkoholista. 
Nem engedhetem meg magamnak.” A gyerekekkel a rajzfilmek nézése okoz neki 
örömet, amikor rossz kedve van, ő nevet rajtuk a legtöbbet. 

 

Ferenc (37 éves) 
Ferenc nagy sportrajongó és miközben nézi a meccset, mindig talál okot egy 
újabb sör megivására. Az indulatos természetét mindenki ismeri a családban és a 
barátok körében. Egyiküket sem ütötte meg még soha, de állandóan 
fenyegetőzik. Ugyanakkor nagyon türelmes is tud lenni, különösen ha a sporttal 
kapcsolatos dolgokat, szabályokat kell elmagyarázni valakinek. Ferenc sokszor 
elment sétálni, hogy dohányozhasson, és elvitte Sanyit magával, addig, míg egy 
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alkalommal meg nem rántotta annyira a bokáját, hogy hónapok óta alig tud járni. 
Azóta a konyhaablakban dohányzik. Noha a lába már nem fáj, nem változtatott 
az újonnan kialakított szokásán, és nem sétál. Ferenc azt mondja vannak gondjai 
mióta Olivér megszületett: “A lakás nagyon vacak állapotban van, de ez Ilona 
hibája, mert azt gondolta, hogy a gyerekek mellett is el tud mindent látni, de nem 
csinál semmit, és nem akarjuk, hogy bárki is beleszóljon a dolgunkba. 

 

Sára (6 éves) 
Sárinak tanulási nehézségei vannak és mozgássérült. Minden dalt ismer és szeret 
énekelni. Szeret iskolába járni, azt mondja „ez a kedvenc helyem a világon”, a 
tanárát szereti és az kedves és figyel rá., Amikor a többi gyerek bántja Sárit, 
például azt mondják neki, hogy büdös, a tanárnő rászól a gyerekekre és kiáll 
mellette. A szünetekben Sári és egy másik gyerek gyakran krétával rajzolnak az 
iskolaudvaron. Az iskolai étkezést is nagyon szereti: „A legjobb ételek, amiket 
életemben ettem Bárcsak otthon is ilyen finom ennivalónk lenne, de mi sajnos csak 
üres krumplit eszünk vacsorára. Néha anyukám ad valamilyen édességet, sok 
édességet, és az nagyon jó! Van amikor semmi sincs otthon, és nincs vacsora és 
korog a gyomrom, de az elmúlik. Sokszor Sári nem tud aludni a hangos zenétől és 
ajtócsapkodástól, azt gondolja, hogy Feri barátai jönnek-mennek, mert időnként 
hallja őket nevetni és kiabálni. 

Sárifogai gyakran fájnak és a többi gyerek szerint büdös a szája. Ha panaszkodik a 
mamájának, az azzal viccel, hogy kiveri őket, ha nem hagyja abba. Egy néni jött 
az iskolába, aki mondta, hogy az anyukájának el kell őt vinni a fogorvoshoz, de ez 
még nem történt meg. 

A hétvégéken Sári bebújik valakinek az ágyába, hogy egy kis ölelést kapjon. 

Az apukája éppen most kezdett egy új vállalkozásba, rendszeresen találkoznak, de 
az utóbbi időben nagyon feszült, sokszor később jön, vagy korábban megy el. Sári 
mindig mosolyog, ha látja a papáját. Legutóbb hozott Sárinak egy rózsaszínű 
vízhatlan cipőt egy fényes unikornissal az elején, mert Sári panaszkodott, hogy 
beázott a cipője, mikor esőben ment haza az iskolából, és mert tudja, hogy Sári 
szereti az unikornist. Sári nagyon boldog volt. A kislány gyakran felhívja az 
édesapját, aki néha csalódott, hogy nincs ideje vele beszélni, vagy éppen kiment 
ebédelni. Ugyanakkor az apa visszahívja Sárit amint tudja, bármikor elmulasztja a 
hívását. 
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Sanyi (3 éves) 
Sanyi nagyon nyugtalan kisfiú, sokat mozog. Ha zenét hall, rögtön táncolni kezd. Az 
óvodában felfigyeltek a figyelemzavarára, hogy nehezen koncentrál a csoportos 
meseolvasás alatt, vagy amikor az óvónővel kettesben puzzle-t raknak ki. Felmerült 
a magzati alkohol szindróma gyanúja. Sanyi nagyon szereti ölelgetni a testvéreit, 
szeret gesztenyét szedni ősszel és boldogan megosztja mindenét a barátaival. 

 

Olivér (1 éves) 
Ő a legkisebb, még csak 1 éves. Az édesanyja szerint “jó gyerek”, összehasonlítva 
a két nagyobbal azonos korukban. Olivér nem volt tervezett gyerek, mondja, 
“Ferenc világosan megmondta, hogy nem akar több gyereket, így ez nehéz 
helyzet volt”. Ennek ellenére Ilona neki is készített rongybabát, mint a többi 
gyereknek a terhessége alatt. 
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