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A jó gyakorlat elnevezése: Az anyaságban az erő
Az esetet lejegyezte: Dr. Dósa Zoltán
A jó gyakorlat kiválasztási szempontjai
Ez esetben a jó gyakorlat az anyaság erejére úgy világít rá, mint szervezőerőre, tudniillik
bizonyítja, hogy az anyai szerep nem csak egyszemélyes foglalkozás lehet, hanem hasonló
szerepben lévő nők erős köteléke, akik nagyon sok újszerű kezdeményezés mozgatórugói
lehetnek.
A szervezet(ek) / személy(ek), amely(ek)hez / aki(k)hez köthető a jó gyakorlat
Csíki Anyák Egyesülete / Asociatia Mamelor din Ciuc (CsakEgy). Az egyesület egy
informális csoportként alakult meg 2009 őszén, amikor egy gyermeknevelési szabadságon
tartózkodó édesanya, Tiboldi Bea, aki eldöntötte, hogy létrehoz egy levelezőlistát a Csíkimedencében élő, vagy onnan elszármazott édesanyák számára. Az elképzelés alapját az a
felismerés adta, hogy a két éves gyermeknevelési szabadság gyakorlatilag elszigeteli az
édesanyákat a társadalomtól, hiszen a játszótéren kívül nincs más olyan hely és alkalom,
ahol rendszeresen összeülhetnének, hogy megvitassák közös dolgaikat. Szükségét látta egy
olyan közösség kialakításának, amelyik lehetőséget ad a tapasztalatcserére, a közös
érdekeltségű információk megosztására, ismerkedésre, illetve személyes találkozók
megszervezésére. Bea először saját barátainak és ismerőseinek küldött meghívót a listára, de
a kezdeti viszonylag szűk kör hamar bővülni kezdett. Ma már több száz tagot számlál, és
folyamatosan gyarapodik, annak ellenére, hogy a tagsághoz igazolni kell a csíkszéki
gyökereket.
A jó gyakorlat érdekeltjei
Az egyesület célcsoportját a csíkszeredai és környékbeli magyar édesanyák és azok családjai
képezik. A CsAkEgy az egyetlen ilyen szervezet Csíkszeredában, így olyan helyre
pozicionálta magát, ahol gyakorlatilag nincs konkurenciája, olyan igényeket elégít ki,
amelyekkel eddig egy helyi szervezet sem foglalkozott érdemben. A Csíki Anyák Egyesülete
a csoportkiszolgáló szervezetek körébe sorolható, hiszen egy társadalmi kategória, az
édesanyák, a családok érdekeit kívánja képviselni, problémáit enyhíteni. A specifikusságból
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származó előny kiegészül az alapító- és aktív tagok hatalmas lelkesedésével és lendületével,
aminek köszönhetően olyan kulturális- és szabadidős programok születnek, melyek jelentős
tömegeket mozgatnak meg.
A jó gyakorlat célja, tevékenységei
Az egyesület céljai közé tartozik a magyar kultúra megőrzése, a gyerekek és szülők testi-,
lelki egészségének elősegítése, a háborítatlan szülés, a szoptatás és a kötődő nevelés
promoválása, valamint beteg és rászorult gyerekek támogatása. Továbbá a család mint érték
eszméjének népszerűsítése, a Csíkszereda és környékén élő családok érdekképviselete és
érdekvédelme, a gyermekek jogainak védelme, közösségi programok szervezése,
továbbképzések, munkaközvetítés édesanyák részére. Az oktatás és nevelés terén az oktatási
intézményekkel való közreműködés, a tehetséggondozás, pályaválasztás segítése, a szociális
érzékenység és a közösségi szellem fejlesztése élvez prioritást. Egészségmegőrző
programjaik is vannak, itt az egészség- és környezettudatos szemlélet kialakítása a cél,
illetve szükség szerint a gyerekek egészségi állapotának felmérése. Ez utóbbiból kifolyólag
a segítségnyújtás is előtérbe kerül, a hátrányos helyzetű családok segítése révén, a beteg
gyerekek segítése és csonka családok felkarolása által. Ennek megfelelően egy sor
humanitárius akciót szerveznek. A programok között vannak jelentősebbek, amelyek
viszonylagos rendszerességgel ismétlődnek, de szép számban vannak olyanok is, amelyek
egyszeri eseménynek tekinthetőek.
A jó gyakorlat által érintett terület(ek)
A szélesen értelmezett felnőttkori tanulás és ezen belül tanuló közösségnek tekinthető,
hiszen a szervezeten belül explicit módon megjelenik az egymástól való tanulás és
tudásátadás a terhesség, terhesgondozás, gyermekgondozás, nevelés, egészség, anyaság,
anyai szerepek témakörében. A gyakorlat működésének fontos feltétele a szereplők
folyamatos és jó együttműködése.
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A jó gyakorlat területi hatóköre
A CsakEgy által szervezett események elsősorban Csíkszeredához és környékéhez kötődő
anyákat vonzanak, illetve ezek családtagjait. Ezen kívül az egyesület által szervezett
eseményeinek meghívottjai és résztvevői sokkal távolabbi területekről is eljönnek.
A jó gyakorlathoz szükséges feltételek (humán, pénzügyi, technikai)
Az egyesület nagyszámú tagsággal rendelkezik, ennek ellenére a vezetőtanácsban szereplő
mintegy tíz személyhez kötődik a tevékenységeik nagyrésze, ami a szervezést, illetve
források megteremtését és a lebonyolítást jelenti. Pénzügyi forrásaik a tagsági díjakból, a
felajánlott segítségekből (Romániában az adózó polgárok felajánlhatják adójuk 2%-át nonprofit szervezeteknek, és ezzel a lehetőséggel sokan is élnek) illetve pályázati forrásokból
származnak. Tevékenységeiket a csíkszeredai ún. Albert-házban tartják, ez a csíki anyák
találkozóhelye. Itt zajlanak az egyesület által működtetett foglalkozások, előadások,
képzések, amelyek babáknak, kis – és nagyobb gyerekeknek, anyukáknak, családoknak
szólnak, de ez a ház ad helyet a szülők közötti kötetlen beszélgetéseknek, találkozásoknak
is. Jelenleg a 3 órás délelőtti nyitvatartás mellett itt három féle foglalkozás várja az
érdeklődőket, heti vagy havi rendszerességgel: böngésző-játszóház, társas-játszóház és
zeneovi.
A jó gyakorlat eredményei, rövid, közép és hosszú távú hatása
Rövid távon megvalósítható dolgaik között azzal dicsekedhetnek, hogy egy nagyon operatív
információs hálózatot működtetnek, ahol a segítségre szoruló anyák, gyerekek, családok
szinte azonnal tanáccsal elláthatóak és a segítségfelajánlások is szinte azonnaliak. Közép és
hosszútávon kiemelendő, hogy nagyon sok energiát fordítanak a tagság és a gyerekek
képzésére, ami nyilvánvalóan változtatni fog a térségben az anyaság és gyermekneveléssel
kapcsolatos hiedelmeken és attitűdökön. Úgy érzik, hogy a helyi hatóságok is komolyan
veszik a CsAkEgy-et, bevonják az édesanyákat, gyerekeket érintő döntésekbe, már a helyi
politikusoknak is presztízskérdés, hogy egy általuk szervezett rendezvényen megjelenjen az
egyesület. Az egyesület ilymódon néhány sajátos, nőket, családot és gyermekeket érintő
kérdésekben megkerülhetetlen lett, nem csak a saját tagjai, illetve a csíkianyák levelezőlistát
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képviseli a városi-, illetve a megyei önkormányzattal való tárgyalásaiban, rendezvényein,
hanem a Csíkszeredában élő összes édesanyát.
A jó gyakorlat fenntarthatósága
A jó gyakorlat a CsakEgy esetében könnyen fenntartható, hiszen az tapasztalható, hogy a
szülők egyre inkább motiváltak abban, hogy szerepeiket ne csak ellássák, hanem tanuljanak
is róla. Ez esetben a közösség már meghaladta azt a „kritikus tömeget” ami alatt a szétesés
fenyegette volna. Igaz ugyan, hogy a tagság számbeli növekedése a kommunikáció
személytelenedésével jár, amit az alapító tagok explicit kifejezésre is juttatnak, de még
mindig igen sok pozitívumot tud nyújtani és komoly érdekvédelmi szervezet, emiatt nem
fenyegeti az a veszély, hogy nyomtalanul felszívódik.
A jó gyakorlat adaptálhatósága
Könnyen adaptálható jó gyakorlattal állunk szemben, amire a térség néhány városában van
még példa. Úgy tudom, hogy a „ragadós” példa éppenséggel abban áll, hogy ezen
egyesületek vezetői a különböző földrajzi térségek dacára jó ismerősei egymásnak és sokat
kommunikálnak, ismerik egymás tevékenységeit, és sok esetben „kölcsönöznek” egymástól
ötletet, hitet és erőt.
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