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I. Szakmai tevékenység  
 

1. A működési engedélyben történt változások 
 

A „Hazafelé” Nevelőszülői Hálózat 2002. október 1-jétől kapta meg a működési engedélyét 

Budapest Főváros Közigazgatási Hivatal Gyámhivatalától. A működési engedély száma: 01-

2049/2002, kelte. 2002. október 10. A Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivata-

la által 2012.09.01.-jei dátummal kiadott módosítás szerint 73 nevelőszülő (52 nevelőcsalád), 

114 férőhelyen láthat el gyermeket.  

2012. szeptember 1-jétől a Hálózat fenntartója megváltozott. A Hetednapi Adventista Egyház, 

mint jogutód, a hálózat fenntartását és működtetését átvette. 

 

Engedélyezett férőhelyek és betöltött férőhelyek számának alakulása 

 

Év Engedélyezett férőhe-

lyek száma 

Betöltött férőhelyek 

száma 

Engedélyezett/betöltött 

férőhely arány (%) 

2002 24 5 21 

2003 51 27 53 

2004 65 42 65 

2005 63 45 71 

2006 74 50 68 

2007 76 45 59 

2008 78 45 58 

2009 82 57 70 

2010 108 87 81 

2011 117 100 85 

2012 114 103 90 

 

 

A működési engedéllyel rendelkező nevelőszülők közül: 

 Budapesten él:   19 fő   (26 %)  (15 család) 

 Pest megyében él:   36 fő  (50 %)  (24 család) 

 Borsod megyében él:     3 fő  (  4 %)    (3 család) 

 Heves megyében él:     6 fő  (  8 %)    (4 család) 

 Bács-Kiskun megyében él    5 fő  (  7 %)    (3 család) 

 Szolnok megyében él     2 fő  (  3 %)    (1 család) 

 Fejér megyében él     1 fő  (  1 %)    (1 család) 

 Szabolcs megyében él    1 fő  (  1 %)    (1 család) 



 4 

 

A hálózat a kötelező felelősség biztosítást az Hetednapi Adventista Egyház újrakötötte kom-

binált felelősségbiztosítás formájában. 

 

 

2. A gyermekek számának alakulása 
 

 

Gyermek kihelyezések TEGYESZ-ek szerinti megoszlása 2012. december 31-én 

(a hálózat országos illetékességű) 

 

Megnevezés 
Kihelyezettek 

száma (fő) 

Ebből 

IH ÁT TN UG 

Fővárosi TEGYESZ 42  36 1 5 

Pest Megyei TEGYESZ 26  24 - 2 

Heves Megyei TEGYESZ 20 - 18 1 1 

Veszprém megyei TEGYESZ 1 - 1 - - 

Bács-Kiskun megyei 

TEGYESZ 

1 - 1 - - 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-

gyei TEGYESZ 

12 - 10 - 2 

Borsod-A-Z Megyei 

TEGYESZ 

1  1   

Összesen 103 - 91 2 10 

 

 

A hálózatba érkezések/távozások 2012-ben 

 

 

Dátum Érkezés (fő) Távozás (fő) 

2012. 01. 01 180 80 

2012.01. 7 2
3,4

 

2012.02. 1 1
1 

 2012.03. - 1
1
 

2012.04. - - 

2012.05. 1 2
4
 

2012.06. - 1
4
 

2012.07. 1 3
2,6

 

2012.08. - 2
6
 

2012.09. 1 - 

2012.10. 6 4
4
 

2012.11. - - 

2012.12. 2 - 

Összesen 199 96 
 

1 Intézménybe került 2 Más nevelőszülőhöz került 3 Örökbefogadásra került 
4.Vérszerinti családba távozott  5. Utógondozói ellátott lett  6Önálló életet kezdett 
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Korcsoportok szerinti megoszlás 2012-ben 

 

Korcsoport Létszám (fő) 

0-3 éves 6 

3-6 éves 14 

6-10 éves 30 

10-14 éves 20 

14-18 éves 23 

18 - felett 10 

Összesen 103 

 

Az optimális nevelőszülő kiválasztásánál elsődlegesen a gyermek szükségleteiből indulunk ki. 

Minden esetben a gyermekhez keressük a nevelőszülőt. 

Nevelőszülőink alkalmasak arra, hogy szélesebb körű ellátást biztosítsanak a gyermekek 

szükségleteihez igazodva. 

 

Gondozási napok TEGYESZ-ek szerinti alakulása 2012-ben: 

 

Megnevezés 

Otthont nyújtó 

ellátás (nap) 

Különleges ellátás 

(nap) 

Utógondozói ellá-

tás (nap) 

Utógon-

dozói 

ellátás 

80 %-os 

(nap) 

1-8 hó 9-12 hó 1-8 hó 9-12 hó 1-8 hó 9-12 hó 9-12 hó 

Fővárosi TEGYESZ 5480 2821 3617 1740 732 473 41 

Pest Megyei 

TEGYESZI 
2957 1310 3617 1618 457 244 - 

Veszprém Megyei 

TEGYESZ 
- - 244 122 - - - 

Heves Megyei 

TEGYESZ 
3639 1684 1059 541 - 101 - 

Bács-Kiskun Megyei 

TEGYESZ 
 - 244 122  - - 

Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei 

TEGYESZ 

1102 550 976 488 1066 244 - 

Borsod-A-Z megyei 

TEGYESZ 
- - 244 122 - - - 

Nógrád Megyei 

TEGYESZ 
187 - 53 - - - - 

Összesen 13365 6365 9605 5845 2255 1062 41 

Mindösszesen 19730 15450 3317 41 

 

 

3. Kapcsolattartások biztosítása és segítése 2012-ben 
 

A hálózat munkatársai és a nevelőszülők igen fontosnak tartják, hogy a nevelt gyermekek és a 

vérszinti szülők egymással kapcsolatot tartsanak. A gyermeknek lehetősége van a szülőjével, 

vérszerinti családtagjaival (testvér, nagyszülő, nagynéni, stb.) való telefonálásra, levelezésre, 

esetenként internet kapcsolatra és személyes találkozásra. Tapasztalataink szerint elfogadó, 
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személyre szóló kapcsolat építésével a vérszerinti hozzátartozók megjelenése a kapcsolattartá-

sokon rendszeressé válik, még azokban az esetekben is, amikor korábban nem volt közeli a 

kapcsolat. 

A személyes találkozásokat a Gyámhivatali határozat alapján, az alábbi helyszíneken biztosít-

juk (95 gyermek): 

 

 Csepeli Gyermekjóléti Szolgálat helyiségében szerződés szerint minden hónap első 

és harmadik szombatján 10-17.30 óráig, jelenleg 21 gyermeknek, a Hálózat család-

gondozója segíti. 

 Heves Megyei TEGYESZ Egri helyiségében 4 gyermeknek 

 Heves Művelődési Intézménye helyiségében 4 gyermeknek 

 Gyöngyös Művelődési Ház helyiségében 5 gyermeknek 

 Fővárosi TEGYESZ helyiségében 3 gyermeknek 

 Pest Megyei TEGYESZI helyiségében 1 gyermeknek 

 Ceglédi Művelődési Ház helyiségében 9 gyermeknek 

 Pilisvörösvár Gyermekjóléti Szolgálat helyiségében 2 gyermeknek, 

 Nevelőszülő vagy vérszerinti szülő lakásán 24 gyermeknek, 

 Testvérekkel kapcsolattartás 7 gyermeknek 

 Egyéb (levél, telefon) formában 5 gyermeknek, 

 Utógondozói ellátásban a kapcsolattartást maguk szervezik: 10 fiatal. 

 

Nincs kapcsolattartás  

 örökbe adható: 4 gyermek, 

 tartós nevelt: 2 gyermek 

 szülő elhunyt: 2 gyermek 

 

A hálózatban lévő gyermekek 92 %-ánál a kapcsolattartás rendszeresnek mondható. 

A kapcsolattartásokat a törvény által előírt kapcsolattartási naplóban vezetjük. 

Azoknál a gyermekeknél, ahol nincs kapcsolattartás a hálózat munkatársai törekszenek arra, 

hogy a gyermek sorsát véglegesen rendezzék, ezért kezdeményezik a gyermek örökbe fogad-

hatóvá nyilvánítási eljárás elindítását. 

 

4. Kötelező féléves továbbképzések 
 

A gyermekvédelmi törvény alapján minden nevelőszülőnek félévente kötelező továbbképzé-

sen kell részt vennie. A továbbképzések témáját a nevelőszülők és a megtörtént esetek figye-

lembe vételével választjuk ki. 

2012. március 

 A 2011. év értékelése 

Tájékoztatások: fenntartó részéről a jövőnkről, TEVADMIN rendszer, otthonteremté-

si támogatásról, egyebek (nyilatkozatok, egyéni kérdések) 

2012. szeptember 

Új fenntartó bemutatkozása 

Törvényi változásokról tájékoztatás 

 Szekciók 

kapcsolattartás, konfliktus kezelés 

örökbefogadás protokollja a gyakorlatban 

elfogadás, bizalom, önismeret 
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5. Esetmegbeszélő csoportok 
 

A nevelőszülők számára jelenleg kéthavonta szerveztünk csoportfoglalkozásokat Cegléden, 

melyre Cegléd és vonzáskörzetében élő nevelőszülők járnak. A csoport szakmai célja a gyer-

mek gondozása, nevelése során felmerülő problémák, közös megoldási stratégiáinak kialakítá-

sa, egymás kölcsönös segítése, lelki támogatása, a sikeres gyakorlatok megosztása. A csopor-

tot a gyermekvédelemben jártas, megfelelő végzettségű szakember vezeti. A hálózat munka-

társa folyamatosan részt vettek az esetmegbeszélő csoportokon. 

A hálózatban működő nevelőszülők nagy területen való eloszlása miatt a többi nevelőszülő 

számára egyéni esetmegbeszélés lehetőségét biztosítjuk. 

 
 

6. Gyermekönkormányzat és Nevelőszülői munkaközösség 

 
A 2012-es évben a gyermekönkormányzat és a nevelőszülői munkaközösség tagjai továbbra is 

a rendezvények, programok szervezésében, lebonyolításában nyújtottak segítséget. 

 

7. Érdekképviseleti Fórum 
 

A hálózatban 2004 óta érdekképviseleti fórum működik. A fórum feladata az ellátottak érdek-

védelme. A 2012-es évben a fórumhoz nem fordult senki, a problémákat a hálózat vezetője 

saját hatáskörben megoldotta.  

 

 

8. Szakmai együttműködések 
 

A különböző szakmai szervezetekkel az együttműködés 2012-ben is lecsökkent, mivel min-

den szervezet a jogszabályi változások és az anyagi túlélésük miatt saját létéért dolgozott első-

sorban.  

 

9. A Hálózat szakmai munkáját ellátó munkatársak 

 
A hálózat munkáját egy fő hálózatvezető/szakmai vezető irányítja, a nevelőszülői tanácsadók 

száma 2 fő, családgondozók száma 2 fő, az utógondozást megbízással látjuk el, gyermekvé-

delmi ügyintéző 1 fő. Vállalkozó szerződéssel egy fő utazó pszichológus segíti a nevelőszülők 

munkáját. Egyrészt segíti a nevelőszülők tevékenységét, másrészt a nevelőszülők három 

évenkénti felülvizsgálatához, a pszichológiai alkalmasságot is vizsgálja. A Hálózat könyvelé-

sét a Komplementer 2000 Kft munkatársa végzi. 

A működés során felmerülő egyéb feladatok elvégzésére megbízási szerződéseket, szociális 

gondozói szerződéseket kötünk. 

 

10. A Hálózat rendezvényei 2012-ben 
 

Március  Jótékonysági bál a Hazafelé Közhasznú Alapítvánnyal közös rendezés 

Április  Vérszerinti szülők Húsvéti kapcsolattartása 

Május  Kamasz tréning Balatonakali-Dörgicsén 

Június  Gyermeknapi rendezvény a Korona Irodaházban 

Július  Poroszlói, családi sátortábor 

   Vízitúra a Ráckevei Duna-ágon 

   Ráckeve, Tábor kicsiknek szülővel 

Cserépváralja gyermektábor, nevelőszülők rekreációjának segítése 
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Augusztus  Nyári napközis foglalkozások 

Október  Pszichodráma csoport kamaszoknak havi két alkalommal 

októbertől decemberig. 

December  10. Születésnapi és Mikulás rendezvény 

   Vérszerinti szülők karácsonyi kapcsolattartása 

 

11.  Programok, pénzbeli juttatások 
 

Nevelőszülői díj: (a törvényi kötelezettség 15.000 Ft/hó/gyermek) 

 Otthont nyújtó és utógondozói ellátás esetén:  17.000 Ft/hó/gyermek 

 Különleges szükségletű ellátás esetén:   20.000 Ft/hó/gyermek 

 

Nevelőszülőhöz való kihelyezéskor egyszeri ellátmány:  50.000 Ft/gyermek 

Ideiglenes hatályú elhelyezés esetén krízistámogatás:  50.000 Ft/gyermek 

 

Költségtérítések, támogatások: 

A támogatások tartalmait és összegeit minden esetben a törvényi kötelezettségek és az egyéni 

szükségletek határozzák meg. 

Egészségügyi támogatás 

- látáskorrekciós eszköz támogatása, 

- személyiségfejlesztő tréning támogatása kamaszoknak, 

Egyéb támogatások: 

- támogatás kérelemre (tehetséggondozás, sport, krízishelyzetek, stb.),  

- egyszeri kiegészítő zsebpénz utógondozói ellátottaknak, „útravaló”, 

- oktatási-nevelési intézménybe járók évkezdéséhez támogatás, 

- a hálózat által szervezett nyári táborok finanszírozása a nevelt gyermekeknek, 

valamint családi táborok esetén gyermekeknek és nevelőszüleiknek 

- egyéni elbírálás alapján helyezési tárgyalásra, kapcsolattartásra, rendezvényre, ügy-

intézés miatt utazás költségeinek megtérítése (gépkocsi, távolságtól függően),  

- kötelező féléves továbbképzésre utazás költségeinek megtérítése, 

- hálózat más nevelőszülőjének segítés, rendezvényhez eszközkészítés, esetmegbe-

széléskor gyermekfelügyelet, 

- a hálózat nevelt gyermekeinek cserenyaraltatása, 

 

A Hazafelé Közhasznú Alapítvány által biztosított támogatások: 

1. Alapítványi Bál a Hálózatért, nevelőszülők és gyermekeik kedvezményes részvétele  

2. Nyári táborok támogatása 

3. Gyermeknap étkezés támogatása 

4. Születésnapi rendezvény étkezés támogatása 

5. Egy mobil telefon finanszírozása 

6. Pszichodráma csoport finanszírozása 

 

A Hálózathoz közvetlenül érkezett adományok: 

 Magánszemélytől: ruha, játék, bútor 

 Jogi személyektől: 

Korona XX. Bt. Térítésmentes teremhasználat képzésekre, rendezvényre, tárgyi 

és egyéb eszközök használata, üzemelési díjkedvezmény, 

Pingvin Nemzetközi Óvoda, Budapest, karácsonyra játékadományok, 

Tüskevár Alapítvány Eger, cserépváraljai nyári tábor szálláshely 

Poroszlói és Ráckevei tábor kedvezményes igénybevétele 

 

Ebből: nevelőcsaládjaink több alkalommal részesültek. 
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II. Ellátási szerződések 
 

1. Heves Megye Önkormányzatával kötött ellátási szerződés 

 

A Keresztény Advent Közösség 2010. június 25-én ellátási szerződést kötött Heves Megye 

Önkormányzatával, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás biztosítá-

sának átvállalásáról. A Keresztény Advent Közösség vállalta, hogy az általa alapított és a Ha-

zafelé Közhasznú Alapítvány által működtetett Hazafelé Nevelőszülői Hálózat 4 férőhely ere-

jéig átvállalja az Önkormányzattól a gyermekvédelmi szakellátás keretébe tartozó, ideiglenes 

hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett személyek, a Gyvt. 53. §-a szerinti 

teljes körű ellátást. A szerződés 2010. július 1-jén lépett hatályba. 2011. évben a férőhelyszá-

mot 20 főre módosítottuk. 2012. szeptember 1-jével a Hetednapi Adventista Egyház átvet-

te a fenntartói feladatokat és az ellátási szerződést is. Ezzel egyidőben az utógondozói ellá-

tás belefoglalását is kértük, mivel egy gyermek nagykorú lett. 

 

A 2012. évben 5 fő gyermeket helyeztek el átmeneti nevelésben a hálózat nevelőszülőhez. A 

létszám 2012. december 31-én 20 fő, ebből 1 fő tartós nevelt, 18 fő átmeneti nevelt gyermek, 

1 fő utógondozói ellátott. 

A gyermekek normatív támogatási formák szerinti megoszlása: 14 fő otthont nyújtó ellátás-

ban, 5 fő különleges ellátásban és 1 fő utógondozói ellátásban részesül. 

2011-ben 4 fő Heves megyei illetékességű gyermek távozott vérszerinti családjába. 

A kihelyezett gyermekek vérszerinti szülei a Gyvt. 33. §. (2) bekezdésében meghatározott 

tartalmú tájékoztatást megkapták. Ezen tájékoztatás a panaszjog gyakorlásának módját is tar-

talmazta. 

Az ellátottak illetve törvényes képviselőik a 2012-es évben panaszt nem nyújtottak be. 

 

Az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek kötelesek személyi térítési díjat fizetni a 

személyi térítési díjra vonatkozó szabályok szerint. Személyi térítési díj fizetésére kötelezett 

ellátott nincs. 

 

A nevelőszülői hálózat tevékenysége összhangban van a működést megalapozó dokumentu-

mokkal és a vonatkozó jogszabályi előírásokkal. 

A nevelőszülői hálózat külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettséget az 

előírásoknak megfelelően teljesítette, a statisztikai adatgyűjtéshez adatot szolgáltatott az ille-

tékes szerveknek. 
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2. Pest Megye Önkormányzatával kötött ellátási szerződés 
 

A Keresztény Advent Közösség 2010. május 6-án ellátási szerződést kötött Pest Megye Ön-

kormányzatával, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás biztosításának 

átvállalásáról. A Keresztény Advent Közösség vállalta, hogy az általa alapított és a Hazafelé 

Közhasznú Alapítvány által működtetett Hazafelé Nevelőszülői Hálózat 15 férőhely erejéig 

átvállalja az Önkormányzattól a gyermekvédelmi szakellátás keretébe tartozó, ideiglenes ha-

tállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett személyek, a Gyvt. 53. §-a szerinti tel-

jes körű ellátást. A szerződés 2010. június 1-jén lépett hatályba. 2011-ben a férőhelyszámot 30 

főre módosítottuk. 2012. szeptember 1-jével a Hetednapi Adventista Egyház átvette a 

fenntartói feladatokat és az ellátási szerződést is. Ezzel egyidőben az utógondozói ellátás 

belefoglalását is kértük. 

 

 

A 2012. évben 8 fő gyermeket helyeztek el a hálózat nevelőszülőihez, ebből 2 fő ideiglenes 

hatályú elhelyezettként érkezett. A létszám 2012. december 31-én 26 fő, ebből 2 fő utógondo-

zói ellátott, 24 fő átmeneti nevelt gyermek. 

A gyermekek normatív támogatási formák szerinti megoszlása: 10 fő otthont nyújtó ellátás-

ban, 14 fő különleges ellátásban és 2 fő utógondozói ellátásban részesül. 

2012-ben a hálózatból 4 fő Pest Megyei illetékességű gyermek távozott, 3 fő lakásotthonban 

került (közülük két főt speciális szükségletűnek minősítettek), 1 fő vérszerinti családjába tá-

vozott. 

A kihelyezett gyermekek vérszerinti szülei a Gyvt. 33. §. (2) bekezdésében meghatározott 

tartalmú tájékoztatást megkapták. Ezen tájékoztatás a panaszjog gyakorlásának módját is tar-

talmazta. 

Az ellátottak illetve törvényes képviselőik a 2012-es évben panaszt nem nyújtottak be. 

 

Az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek kötelesek személyi térítési díjat fizetni, a 

személyi térítési díjra vonatkozó szabályok szerint. Az utógondozói ellátásban lévő 2 fő fiatal 

személyi térítési díj fizetésére nem kötelezett, mivel nappali tagozaton középfokú tanulmá-

nyokat folytat. 

 

A nevelőszülői hálózat tevékenysége összhangban van a működést megalapozó dokumentu-

mokkal és a vonatkozó jogszabályi előírásokkal. 

A nevelőszülői hálózat külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettséget az 

előírásoknak megfelelően teljesítette, a statisztikai adatgyűjtéshez adatot szolgáltatott az ille-

tékes szerveknek. 

 

Budapest, 2013. január 25. 

 

 

 

 

Balázs Györgyné      Ócsai Tamás 

  hálózatvezető          elnök 


