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Több mint 5 milliárd forintból valósul meg a TÁMOP-5.4.10-12/1-2012-0001 azonosítószámú
„Szociális képzések rendszerének modernizációja” című kiemelt projekt, melynek fő célja a szociális
és gyermekvédelmi ellátórendszer fejlesztése.
Erre azért van szükség, mert a jelenlegi struktúra nagymértékben leterhelt. A szociális és
gyermekvédelmi alapellátási vagy szakellátási formákban mintegy 1,5 millió ember kap valamilyen
gondozást, ebből kb. 80 ezer ember él bentlakást nyújtó intézményben, mintegy 21 ezer gyermek
és fiatal felnőtt a gyermekvédelmi szakellátásban. Ahhoz, hogy javuljon a helyzet célzottabb,
hatékonyabb ellátórendszerre és továbbképzési rendszerre van szükség.
Országszerte az igényeknek megfelelően számos témában indulnak továbbképzések a szociális és
gyermekvédelmi ágazatban dolgozó szakemberek és vezetők részére.
Az Új Széchenyi Terv keretében a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet valósítja meg a
projektet, melynek másik kiemelt célja a nevelőszülők képzésének megújítása. Az elmúlt
időszakban nagyobb hangsúlyt kapott a gyermekvédelmi szakellátásba került gyermekek családi
körülmények között történő nevelése. Ezért egy tavaly novemberben elfogadott törvény 2014-től
bevezeti a befogadó szülő fogalmát, amibe beletartoznak majd az átmeneti gondozást biztosító
ún. helyettes szülők, a gyermekvédelmi szakellátásban élő gyermekeket ellátó nevelőszülők,
hivatásos nevelőszülők (ideértve a különleges és a speciális ellátási szükségletű gyermekek
nevelését végző nevelőszülőket is). A változtatás lényeges eleme, hogy a foglalkoztatási jogviszony
– amely kiterjed a helyettes szülőkre és a „hagyományos” nevelőszülőkre is – szolgálati időre fog
jogosítani. Ezzel egészség- és betegbiztosításra is jogosulttá válnak a befogadó szülők. Új,
innovatív elem az ellátásban és a képzésben a vérszerinti szülők felkészítő programja, hogy ezzel is
csökkentsék a visszahelyezések nagyarányú sikertelenségét. A projekt célja a befogadó szülők
számának növelése, a képzés bővítése, egy egységes képzettségi színvonal elérése, ezáltal pedig a
nevelőszülők tudásának és társadalmi megbecsülésének növelése. A nevelőszülők képzésének
modern szemléletű tananyagát az Apor Vilmos Katolikus Főiskola dolgozza ki.
A két éves projektidőszak alatt várhatóan 14 000 fő ingyenes képzését, továbbképzését valósítjuk
meg.
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