
Mit tehet a nevelőszülő a gondozásba vett gyermek fejlődéséért?

Az örökbeadás előtt:
Tartsa tiszteletben a gyerek múltját. Ha meglátogatja a vér szerinti szülő, 
készítsen róla fotót.
Vezessen élettörténeti naplót a gyerekről, amibe a fontos személyek és 
életesemények bekerülnek.
Dokumentálja a gyerek fejlődését, rendszeresen készítsen róla fotókat.
Jelezze, ha fejlesztésre van szükség, ezekre vigye el a gyereket.
Ha szünetel a látogatás, jelezze a gyámhivatalnak. Sokszor azon múlik, mi-
kor lesz örökbe fogadható egy gyerek, hogy van-e egy elkötelezett ember a 
folyamatban, aki sürgeti.
A gyerek legyen tisztában vele, hogy a nevelőszülő nem a vér szerinti szülő-
je. Ezt 3–4 éves korban megtudni már túl késő.
Ha az örökbefogadás időszerű, mondja el neki, hogy hamarosan szeretné-
nek megismerkedni vele az új szülei.

Az ismerkedés idején:
Adjon át minden információt a gyerekről az örökbefogadó szülőknek, az 
egészségi állapotáról, fejlődéséről, szokásairól, családi hátteréről.

Segítse a gyermek átszokását, folyamatosan adja át a gondozási művelete-
ket az örökbefogadóknak, és fokozatosan vonuljon háttérbe.
A gyereket érzelmileg támogassa a folyamatban. Mondhatja, hogy hiányoz-
ni fog a gyerek, de örül, hogy ilyen jó szülei lesznek.
A hajvágást, körömvágást, védőoltást, fogorvosi kezelést intézze el a 
nevelőszülő még az örökbeadás előtt, az új szülőknek ne ilyen kellemetlen-
ségekkel kelljen kezdeni a friss kapcsolatot.
Adjon át minden olyan tárgyat, amihez a gyerek ragaszkodik, vagy ami se-
gítheti a beilleszkedését az új helyre: ruhák, kedvenc ágynemű, alvóállat, 
kedvenc játékok, korábbi ajándékok, gyerekrajzok.

Az örökbeadás után
A nevelőszülő ne keresse az új családot, de ha azok kérdeznének tőle, 
legyen elérhető.
Ha nem tudja feldolgozni a gyerek távozását, kérjen szaksegítséget, de 
ne az örökbefogadókat terhelje gyászával. Normális, ha a nevelőszülőt 
érzelmileg megviseli a szeretett gyerek elvesztése.
Segítsen az ott maradó gyerekeknek is feldolgozni társuk távozását.
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a jelentkezőket, akiknek negyvenórás 
ingyenes képzésen kell részt venniük, 
amely vizsgával zárul. Aki sikeresen 
vizsgázik, három évre kaphat jogot a 
hivatásos nevelőszülői tevékenységre. 
Minimum tíz osztályt végzett, rendezett 
körülmények közt élő, megfelelő lakha-
tást biztosítani tudó, büntetlen előéletű 
jelentkezőket várnak. Nem lehet hivatá-
sos nevelőszülő az a személy, akit elítél-
tek olyan bűncselekmény miatt, ami in-
kompatibilissé teszi ezzel a szakmával, 
vagy olyan, akitől megvonták a szülői 
jogot, esetleg krónikus pszichikai vagy 
fertőző betegségben szenved. Azok, 
akik teljesítik az előzetes feltételeket és 
sikeresen vizsgáztak, a gyerek elhelye-
zésének pillanatától a gyermekvédelem 
alkalmazottjaivá válnak.

A hivatásos nevelőszülők a család-
juktól elszakadt gyermekeket és fi atalo-
kat védelmezik, nevelik. Olyan családi 
környezetet biztosítanak számukra, ahol 
testileg, lelkileg, értelmileg és érzelmi-
leg harmonikusan fejlődhetnek, vala-
mint felkészülhetnek az önálló életre. 

A szociális és gyermekvédelmi 
igazgatóság meghatározása szerint a 
nevelőszülőknek tevékenységeik alkal-
mával hozzá kell járulniuk a náluk el-
helyezett gyermekek és fi atalok harmo-
nikus fejlődéséhez, biztosítaniuk kell a 
szükséges nevelést, oktatást és gondo-
zást, valamint a biztonságos és ösztön-
ző környezetet. Tudniuk kell felmérni a 
gyermek szükségleteit, amely magában 
foglalja az egészségi, identitási, csa-
ládi, társadalmi, viselkedési, érzelmi 
fejlődési, valamint az önálló életre való 
nevelési szükségleteket. Elő kell segíte-
niük a gyermek vér szerinti családjába 
való visszakerülését, és ennek érdeké-
ben együtt kell működniük a családdal, 

vagy ha ez nem lehetséges, illetve ez 
nem áll a gyermek érdekében, támo-
gatni kell az örökbefogadását. Ha ter-
mészetes szülei látogatják a gyereket, 
a nevelőszülőnek segítenie kell őket a 
kapcsolattartásban. Legtöbb esetben 
beviszik a kiskorút a gyermekvédelmi 
igazgatóság székhelyére, ahol úgyne-
vezett szülőtalálkozókat szerveznek, de 
olyan nevelőszülő is van, aki elfogadja, 
hogy az otthonában látogassa a gyere-
ket a biológiai szülője. Ugyanakkor a 
nevelőszülő elősegíti a gyermek vallási 
vagy lelkiismereti meggyőződésének 
szabad megválasztását, kinyilvánítá-
sát, gyakorlását is, a gyermek társadal-
mi életbe való beilleszkedését, és segít 
neki felkészülni az önálló életre. A ne-
velőszülő másik fontos feladata, hogy 
felkészítse a gondozásában lévő gyere-
ket az örökbeadásra, tehát a gyereknek 
tudnia kell, hogy nevelőcsaládja csak 
ideiglenes, ott szeretik, gondozzák őt, 
de nem véglegesen van náluk.

Hogyan segítheti a nevelőszülő 
az örökbefogadást?

Fontos tudni, hogy amikor egy gyerek 
örökbe adhatóvá válik, az első, akit 
megkérdeznek, hogy örökbe szeretné-e 
fogadni, az a nevelőszülő, akinek el-
sőbbségi joga van erre. Vannak esetek, 
amikor a nevelőszülő örökbe fogadja a 
gondjaira bízott gyereket, és ekkor hi-
vatásos nevelőszülőként megszűnik a 
munkaviszonya a gyermekvédelemnél. 
Viszont abban az esetben, ha a hivatásos 
nevelőszülő nem kívánja örökbe fogadni 
a gyereket, akkor együtt kell működnie 
a szakemberekkel, hogy örökbefogadót 
találjanak, aki biztos jövőt tud kínálni a 
kiskorúnak. A nevelőszülő feladatai kö-
zül csak az egyik az örökbefogadás segí-
tése, hiszen sok gyerek visszakerül a vér 
szerinti családjába, vagy a nevelőszülő 
fogja felnevelni. Az alábbiakban kifeje-
zetten az örökbefogadás szempontjából 
gyűjtöttük össze, miként tudja a ne-

Mindig azt vizsgálják, hogy mi a jó 
a gyereknek. A látszat néha csal...
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Fontos tudni, hogy ami-
kor egy gyerek örökbe 
adhatóvá válik, az első, 
akit megkérdeznek, hogy 
örökbe szeretné-e fogadni, 
az a nevelőszülő, akinek 
elsőbbségi joga van erre.

velőszülő támogatni ezt a folyamatot. 
A legfontosabb: nagyon szeresse a 
gyereket. A korai kötődés kialakulá-
sa pótolhatatlan egy kisgyerek életé-
ben, aki a nevelőszülővel megtanulja 
ezt az érzést, az tud majd később is 
szeretni. Sokkal fejlődőképesebbek 
azok a gyerekek, akiket a nevelőcsa-
ládban mély, szoros érzelmi kapcso-
lat vesz körül. Ez nehéz is lehet, ha a 
nevelőszülő tudja, hogy nem marad 
nála örökké a gyerek, de a szeretet a 
legnagyobb ajándék, amit adhat ne-
ki. Ugyanakkor tudatában kell lenni, 
hogy a nevelőszülőnek óriási szerepe 
van ebben a folyamatban, hiszen ő 
van mindennap a kisgyerekkel, akit 
így könnyen manipulálhat. A kiskorú 
elsősorban nevelőszüleinek fog hin-
ni, nem pedig annak a szakember-
nek, aki egy hónapban néhányszor 
meglátogatja. Így tehát a nevelőszülő 
megkönnyítheti vagy nehezítheti is az 
örökbeadás folyamatát.

A nevelőszülői státus iránti kérelme-
ket Hargita megyében Csíkszeredá-
ban lehet benyújtani, a következő 
címen: Szabadság tér 5. szám, III. 
emelet, 310-es iroda.




