TÁJÉKOZTATÓ
LEENDŐ NEVELŐSZÜLŐKNEK

Kedves Leendő Nevelőszülők!
A nevelőszülőknek világos és körülhatárolt feladatuk van. Talán a legfontosabb
tudnivaló ezzel kapcsolatban az, hogy nem a vérszerinti szülők, a vérszerinti
család másolása a dolguk, hanem családi minták nyújtása, és ezzel egyidejűleg
a vérszerinti családdal való kiegyensúlyozott kapcsolattartás. Elsődleges
feladatuk, hogy tartsák szem előtt a gyermek mindenek felett álló érdekeit. s
ami talán még ennél is nehezebb, formálják át úgy saját motivációikat,
érzelmeiket, hogy vállalásuknak eredményesen eleget tudjanak tenni.
Tájékoztatónkban röviden összefoglaljuk a nevelőszülők jogi értelemben is
körülhatárolt feladatait, valamint tájékoztatást adunk a nevelőszülővé válás
menetéről. Reméljük, hogy ezzel segíthetünk Önöknek abban, hogy helyes
döntést hozzanak és későbbi munkájuk sikeres legyen.
A Nemzetközi Gyermekmentő szolgálat Nevelőszülő csak az lehet, aki:
- 24. életévét betöltötte
- nem áll gondnokság alatt
- büntetlen előéletű
- a gondozott gyermek és közte legalább 18, legfeljebb 50 év korkülönbség van
- a nevelőszülői felkészítő tanfolyamon részt vett
(erről a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat információt ad)
- fizikailag és pszichésen alkalmas a gyermeknevelésre
és ezt orvosi
pszichológiai vizsgálat is alátámasztja
- otthona, környezete alkalmas a gyermeknevelésre
- házastársa illetve élettársa elhatározásához hozzájárul
- akit a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat felvesz

A nevelőszülő feladatai:
- otthonában ellátja a gyermek nevelését, gondozását (egy egyéni gondozásinevelési terv alapján)
- gondoskodik a megfelelő oktatásról, ha szükséges speciális foglalkozásról
(szükséges egészségügyi ellátás, pszichológiai ellátás…stb.) is
- felkészíti a gyermeket az önálló életvezetésre
- biztosítja a vérszerinti szülőkkel való kapcsolattartást a gyámhivatal
határozatának megfelelően
- elősegíti a gyermek visszakerülését a vérszerinti családhoz, vagy ha ez nem
lehetséges, segíti örökbefogadó családhoz való kerülését
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- a családgondozó szükség szerint, de háromhetente mindenképpen látogatja a
családot, őt fogadja
- együttműködik a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat és a gyermekvédelmi
törvényben meghatározott szakemberekkel és tájékoztatja őket munkájáról
- a szükséges adminisztratív-jelentési, nyilvántartási teendőket folyamatosan
ellátja
A nevelőszülővé válás menete:
1.

A leendő nevelőszülőnek, aki a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat
munkatársa szeretne lenni, a Szolgálat irodájában kell jelentkeznie
telefonon vagy írásban
2. A nevelőszülői csoport szakembere - a területileg illetékes nevelőszülői
tanácsadó - környezettanulmányt készít a jelentkező otthonában.
3. A jelentkezőnek és a felnőtt családtagoknak be kell szerezniük egy három
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
4. Az egészségügyi, fizikai alkalmasságot , - hogy nincs fertőző krónikus
betegség a családban – háziorvosi, esetleg szakorvosi véleménnyel igazolni
kell. Pszichés alkalmasságát pszichológiai véleménnyel igazolni kell.
5. A jelentkezőnek nyilatkoznia kell, hogy nincs és nem is volt
gyermekvédelmi gondoskodásban gyermeke
6. A leendő nevelőszülőnek
a miniszteri rendeletben meghatározott
képzésben kell részt vennie. Ennek során meggyőződhet saját
alkalmasságáról és ismereteket szerezhet a nevelőszülői munkáról.
7. A tanfolyam sikeres elvégzése után fogadhatnak családjukba gyerekeket.
Saját gyermekkel együtt legfeljebb hat gyermek nevelkedhet egy
családban.
8. A képzés elvégzése után dönt a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat
elnöksége a szakmai team ajánlójának figyelembevételével, hogy a
jelentkezőt alkalmazni kívánja vagy sem. A tanfolyam sikeres elvégzése nem
garantálja a felvételt.
9. Ha a szakemberek és Önök együtt megtalálták azt a gyermeket, akinek az
Önök családjára van szüksége, akkor egy pár hetes ismerkedési,
barátkozási időszak következik. Ezalatt kialakul az a kezdeti bizalom,
melyre a további kapcsolat épülhet.
10. A nevelőszülői kihelyezésről a gyámhivatal határozatot hoz, s ezután
kerülhet a gyermek ténylegesen is a családba.
11. A nevelőszülő ezután sem marad magára, a Nemzetközi Gyermekmentő
Szolgálat nevelőszülői tanácsadója folyamatosan segíti őt munkájában,
támogatja a felmerülő problémák megoldásában, kezelésében. A
nevelőszülőnek módja - és kötelezettsége - van még továbbképzéseken,
szakmai megbeszéléseken is részt venni.
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Anyagi juttatások:
A nevelőszülők ezt a munkát
foglalkoztatási jogviszonyban végzik,írásbeli
keretmegállapodás alapján.
Ha gyermeket helyezünk a nevelőcsaládba, kiegészítő megállapodást kötünk a gyermek
kihelyezésének és nevelésének feltételeiről.
A nevelőszülőt arra az időszakra, míg a gyermeket saját háztartásában neveli,
nevelési díj valamint ellátmány illeti meg.
(A nevelőszülők ezt a munkát
foglalkoztatási jogviszonyban végzik, írásbeli keretmegállapodás alapján. Ha
gyermeket helyezünk a nevelő családba, kiegészítő keretmegállapodást kötünk
a gyermek kihelyezéséről és nevelésének feltételeiről.)
- A nevelési díj az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%-a,
sérült, tartósan beteg gyermekek esetében 140%-a.
- Az ellátmány az éves nevelési díj 25%-a, melyet a nevelési díjjal együtt
havonta folyósítunk.
Ezen összeget a gyermek megfelelő ellátására kell fordítani. A nevelőszülőt
tevékenységéért a megállapodásban meghatározott díjazás illeti meg. Ezek:
- az alapdíj, mely a minimálbér 30%-a
- a kiegészítő díj, mely a minimálbér 20%-a (gyermekenként)
- a többletdíj, mely a minimálbér 5%-a (különleges és speciális ellátási
szükségletű gyermekek után).
Részletes jogi információk:
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
15/1998 (IV. 30.) NM rendelet
513/2013 (XII. 29.) Kormányrendelet
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
További
információkkal,
rendelkezésére.

bővebb

tájékoztatással

szívesen

Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat
1066 Budapest, Teréz krt. 24. I/1.
Telefon: 475-7000
Fax: 302-4136
e-mail: ngysz@gyermekmento.hu
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