Ima a magyar népért
26.hét
Nyári szünet
Hazánkban a közoktatásban résztvevők száma igen nagy,
beleértve a bölcsődés korúaktól az egyetemistákig mindenkit.
Számuk csak becsülhető, hiszen számos magán vagy egyházi
intézmény adatai nem mindig kerülnek be az állami listákba.
Tájékoztató jelleggel:
Bölcsődések : 32 ezer, óvódások: 330 ezer, általános iskolások:
8-900 ezer, középiskolások 550 ezer, felsőoktatásban résztvevők:
361 ezer
A kormány az elhelyezési problémákat az általános iskolák nyári
szünetének megrövidítésében keresi, ám ezzel csak további terhet
ró a szülőkre, mivel a lecsippentett napokat a tanév más
szüneteihez csatolnák.

 A várva várt nyári szünet nem mindenki számára a felhőtlen
kikapcsolódást jelenti. Jóval több azon szülők száma, akik rettegve
néznek elébe ennek az időszaknak, mivel alig vagy nehezen tudják
megoldani gyermekeik elhelyezését. A bölcsődék és óvodák általában
5 hétre állnak le, de helyettük szerencsére van ügyeletes intézmény
igény esetén. Az általános iskolások azonban gyakran vagy egyedül
maradnak otthon, vagy szüleik munkahelyén töltenek jó pár napot az
áhított szünetből. Sajnos egyre kevesebb azon nagyszülők száma, akik
nyugdíjasként vállalni tudják unokáik felügyeletét. A szülők számára
nagy kihívás, hogy időben és pénzben hogy tudják a legjobbat kihozni
gyermekeik számára. Táborból ugyan van választék ( bár ez is inkább
a fővárosra, vízpartokra igaz), de egy 4-7 napos (napközis) tábor 20-25
ezer forintnál kezdődik.
 Nem ritka eset, hogy pénz vagy gondos szervezés, barátok, családi
támogatás hiányában alsós gyerekek is napjaik nagy részét egyedül
vagy a szomszéd gyerekekkel együtt töltik, különösebb felnőtt
felügyelet, program nélkül. Ez nem csupán veszélyes, hanem olyan
utakra terelheti a gyerekeket, melyek kártékony hatásai talán csak
később mutatkoznak meg. Felügyelet nélkül olyan filmeket, képeket
nézhetnek, olyan társaságba keveredhetnek, olyan dolgokat
próbálhatnak ki, melyek rendkívül károsak.
 A szülők rövid szabadsága alatt is sokakat egyre jobban nyomaszt,
hogy nehezen tud kellemes, gyermekeik vágyait is beteljesítő nyaralást
szervezni. Ez sok családban gerjeszt feszültséget, csalódottságot.

Imacélok

Imádkozzunk azért, hogy a szülők találjanak megfelelő
segítséget és anyagi támogatást gyermekeik nyári
elhelyezésére, s minél kevesebb kicsi maradjon otthon
felügyelet vagy program nélkül.
A szülők törekedjenek arra, hogy a pihenés mellett
gyermekeik korosztályukhoz és képességeikhez
passzoló tevékenységet végezzenek és efelett kellő
hatalmuk legyen.
Minél kevesebb kisdiák, tinédzser keveredjen rossz
társaságba a nyári lézengés, vagy táborok alkalmával.
A családok tudjanak szeretetben, békességben
felüdülni, és találjanak jó programokat akkor is, ha
szűkösek az anyagi kereteik.
A kormány számára váljon világossá, hogy a szociális
és szellemi tőke ápolása is fontos feladata, és nem
hagyhatja a társadalmat magára ebben a kihívásban.

