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Tolna Megyei Önkormányzat
Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata
7100 Szekszárd, Szent István tér 23.
Telefon: 74/510-707

A Tolna Megyei Önkormányzat Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata
üdvözli Önt. Köszönjük, hogy érdeklődnek tevékenységünk iránt. Az
alábbiakban szeretnénk tájékoztatást adni arról, mit jelent gyermeket örökbe
fogadni, illetve nevelőszülőként nevelni.
Szakszolgálatunk feladata a ránk bízott gyermekek védelme, gondozása és
számukra életre szóló családi kapcsolatok biztosítása. Célunk, hogy minden
gyermeknek megtaláljuk a neki legjobban megfelelő otthont nyújtó gondoskodást.
1. Tudnivalók az örökbefogadásról
Célja az, hogy a gyermekeknek végleges elhelyezést biztosítson.
Örökbe az a cselekvőképes, nagykorú, büntetlen előéletű személy fogadhat,
akinek saját gyermeke feletti felügyeleti jogát nem szüntette meg bírósági ítélet.
Házastársak közösen fogadhatnak örökbe, élettársak esetében csak az egyik fél,
a másik beleegyezésével. Egyedülálló személy is lehet örökbe fogadó szülő.
Örökbe adhatóvá az illetékes városi gyámhivatalok nyilváníthatják a kiskorút, ha
a vér szerinti szülő önként lemond róla, vagy bírósági ítélet szünteti meg
felügyeleti jogát.
Szintén a városi gyámhivatal adja ki az örökbefogadók alkalmasságáról szóló
határozatot,
a
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figyelembevételével. Az ehhez szükséges eljárásról bővebb tájékoztatást
örökbefogadási tanácsadónktól kaphat személyesen vagy telefonon.
2 . Tudnivalók a nevelőszülői gondoskodásról
A nevelőszülők átmenetileg vagy hosszú távon gondoskodnak a rájuk bízott,
átmeneti vagy tartós nevelt gyermekekről. Elsődleges cél az, hogy amennyiben
lehetséges, a gyermek visszakerülhessen a vér szerinti családjába. Ez abban az
esetben lehetséges, ha a család túljutott azon a válsághelyzeten, ami a nevelésbe
vételt indokolta.
Nevelőszülő lehet az a Magyarországon élő magyar állampolgár, bevándorolt
vagy menekült, aki
• 24. életévét betöltötte
• büntetlen előéletű (erkölcsi bizonyítvány szükséges)
• nincs cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt
• nem folyik ellene büntetőeljárás gyermek sérelmére elkövetett szándékos
bűncselekmény miatt, szülői felügyeleti joga nem szünetel a gyermeke
átmeneti nevelésbe vétele miatt, vagy nem szüntette meg jogerős bírói ítélet
• házaspár vagy élettársi kapcsolat esetén házas/élettársa hozzájárul ezen
tevékenységhez
egészséges (háziorvosi igazolás és 3 hónapnál nem régebbi tüdőszűrői és
székletleoltási igazolás szükséges)

• pszichológiai

vizsgálat (a TeGyeSz szakembere ) igazolja alkalmasságát
• saját tulajdonú ingatlanban lakik, melynek felszereltsége, berendezése megfelel
a gyermekek számára, és amelyben külön elhelyezést, 6 m2/gyermek személyes
életteret tud biztosítani
• legalább általános iskolai végzettsége van
• családjában az egy főre eső rendszeres jövedelem eléri vagy meghaladja a
mindenkori nyugdíjminimumot, illetve az egyéb tevékenységből (gazdálkodás,
vállalkozás) származó jövedelem biztos megélhetést nyújt
•nincs közüzemi vagy egyéb tartozása
• akinek életvitelét, életútját a helyi közösség képviselői (védőnő, orvos,
pedagógus, gyermekjóléti szolgálat, polgármesteri hivatal) megfelelőnek ítélik.
(Az erről szóló igazolások a környezettanulmány részét képezik.)
• részt vesz a Szakszolgálat által szervezett felkészítő tanfolyamon (60 óra)
Sok feltételnek kell tehát megfelelnie annak, aki ezt a nehéz, felelősségteljes
feladatot vállalni szeretné. Az előkészület során nevelőszülői tanácsadónk segíti
a jelentkezőket: környezettanulmányt készít, időpontot kér a pszichológiai
vizsgálathoz, segít beszerezni a különböző igazolásokat, tájékoztatja a felkészítő
tanfolyam kezdetéről.
Minden leendő nevelőszülő részt kell vegyen a fentiek szerint egy alapképzésen,
hogy a megfelelő információk birtokában tudja meghozni a végső döntést. Maga
a tanfolyam két részből áll:
a) 28 órás FIKSZ-program
A FIKSZ betűszó: Felelősség
Információ
Kompetencia
Szülőknek
A képzés végére a leendő nevelőszülők elsajátítják azt az öt kompetenciát, ami
elengedhetetlen ahhoz, hogy megfelelő ismeretek és készségek birtokában
tudják nevelni a rájuk bízott gyermekeket. Az öt fő kompetenciakategória a
következő:
1. A gyermekek védelme és gondozása
2. A gyermek szükségleteinek kielégítése, a fejlődési elmaradások kezelése
3. A gyermekek és vér szerinti családjaik közötti kapcsolat támogatása
4. A gyermeknek életre szóló, biztonságos kapcsolatok biztosítása
5. Szakértői csoport tagjaként dolgozni
A 28 óra 8 háromórás és egy négyórás foglalkozásból áll. A program során egy
nevelőszülővel és egy nevelőszülői tanácsadóval (FIKSZ-trénerek) fognak
együtt dolgozni, akik átadják Önnek a kellő információt ahhoz, hogy képes

legyen testileg-érzelmileg elhanyagolt, sok esetben bántalmazott, sok törést átélt
gyermekeket nevelni. Meglátogatják Önt otthonában, személyre szóló
tanácsokat adnak és végül Önnel közösen döntenek arról, sikerült-e eljutnia a
felsorolt kompetenciák elsajátításának olyan szintjére, ami alkalmassá teszi a
nevelőszülőségre.
A tanfolyamon maximum 20 fő vesz részt, akik csapatban, egymást segítve és
kiegészítve dolgoznak. A sikeres résztvevők az ország egész területére érvényes,
névre szóló oklevelet kapnak.
b) 32 órás rész
Programját a Szakszolgálat állítja össze, és olyan gyakorlati ismereteket
közvetít, amelyek szükségesek lesznek a nevelőszülők mindennapi
tevékenységéhez.
Ha Ön a tanfolyam sikeres elvégzése után a nevelőszülőség mellett dönt,
Szakszolgálatunk megállapodást köt Önnel, és nyilvántartásba veszi.
A nevelőszülő és a nevelt gyermek között legalább 18, legfeljebb 45 év
korkülönbség lehet — tehát egy 55 éves szülő csak 10 évnél idősebb gyermeket
nevelhet, egy 30 éves pedig csak 12-nél fiatalabbat. A családban a saját
gyermekekkel együtt 5 - hivatásos nevelőszülő esetén 8 - gyermek és fiatal
felnőtt nevelkedhet.
A nevelőszülő a gyermek ellátására nevelési díjat és ellátmányt kap, ebből
biztosítja teljes körű ellátását (ruházat, élelmiszer, nyaralás, stb.). A nevelési díj
a mindenkori minimálnyugdíj 120%-a, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek
esetében 140%. Az ellátmány fedezi a gyermek tanszereit, zsebpénzét,
hozzájárul a lakásfenntartáshoz — ennek összege a nevelési díj 25%-a. A
nevelőszülő munkájáért nevelőszülői díjban részesül, ennek összegét a
mindenkori költségvetési törvény határozza meg. Mindezek a juttatások a
nevelőszülőt arra az időre illetik meg, amíg a gyermek háztartásában nevelkedik.
Munkája során része lesz nevelőszülői hálózatunknak. Személyes nevelőszülői
tanácsadója lesz segítségére a gondozás, nevelés ügyes-bajos kérdéseiben.
Szükség esetén pszichológus is segíti Önöket.
A gyámsággal kapcsolatos kérdésekben gyámi-gondozói tanácsadóink lesznek
segítségére.
Reméljük, sikerült minden kérdésére kielégítő választ adnunk. Ha mégsem,
keressen fel bennünket telefonon, szívesen segítünk.
Szeretnénk, ha minél előbb üdvözölhetnénk Önt és házastársát a FIKSZtanfolyamon.
A nevelőszülői hálózat munkatársai

