
Mintegy 3500 örökbe fogadható 
gyerek van jelenleg Romániában 
az ötvenezer állami gondozásban 
lévők között
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Könnyített  örökbefogadás
Az új törvény felgyorsítja az örökbefogadást és csökkenti a bürokráciát

H A J N A L  C S I L L A

F elgyorsítja az örökbefogadá-
si folyamatot és csökkenti 
a bürokráciát az a törvény, 

amelyet a hét elején megszavazott a 
képviselőház. Romániában jelenleg 
ötvenezer 0–18 év közötti gyerek 
van nyilvántartásba véve állami 
gondozottként; 3500–3700 között 
mozog azoknak a gyerekeknek a 
száma, akik örökbefogadhatóak. 
Csép Éva Andrea, szociális ügyekért 
felelős parlamenti képviselővel jár-
tuk körül az általa is kezdeménye-
zett és kidolgozott új örökbefogadá-
si jogszabályt.

Eddig sokkal nehezebb volt

Csép Éva Andrea a Székelyhon 
megkeresésére elmondta, a legne-
hezebb eljárás eddig az volt, hogy 
a gyerek családjában negyedfokú 
rokonig meg kellett keresni a hoz-
zátartozókat, és írásos beleegyezést 
kellett kérni tőlük, melyben lemon-
danak a gyerekről – ezzel pedig sok 
idő telt el. Ez most változott, nem 

kell negyedfokig megszerezni 
a lemondást. Harmadfokig 
pedig már akkor meg kell 
keresni a rokonokat, amikor 
a gyerek bekerül az állami 
rendszerbe – magyarázta az 
RMDSZ-es politikus. Rámu-

tatott: a gyerekjogi törvény 
előírja, hogy a védelmi rendszerben 
hogyan védjük a gyereket, de most 
az esetme nedzsert – aki szociális 
asszisztens vagy pszichológus – 
beépítették az örökbefogadási tör-
vénybe, felelőssége és feladata van. 
Ő az, aki követi a gyerek fejlődését, 
és aki a kicsi érdekeit fi gyelembe 
véve dönthet az örökbefogadási el-
járásról.

Mit jelent ez?

Ez azt jelenti, hogyha egy gyerek be-
került az állami gondozási rendszer-
be a szülő hibáján kívül, de a szülő 
egy éven keresztül nem működik 

együtt a hatósággal, nem próbálja 
a kicsit visszaintegrálni a családba, 
nem látogatja, akkor az esetmene-
dzser elrendelheti a gyerek örökbe 
fogadhatóvá nyilvánítását. Ha a szü-
lő hibájából veszik el a családtól a 
gyereket, akkor félév után elkezdőd-
het az örökbe fogadhatóvá nyilvá-
nítási folyamat, ha a szülő nem tesz 
lépéseket ez idő alatt a változtatás 
érdekében, és nem működik együtt 
a hatósággal. Eddig nem volt megha-
tározva ez az időszak. Ha pedig 18 év 
fölötti szülőkről van szó, akik lemon-
danak a szülői jogokról, 45 nap áll a 
rendelkezésükre, hogy visszamond-
ják a lemondást, ellenkező esetben 
örökbe fogadhatóvá válik a gyerek.

Ugyanakkor az új törvény értel-
mében a szülő 1700 lejes juttatást kap 
az összeszokási szabadság idejére, ha 
kétévesnél nagyobb gyereket fogad 

örökbe. Mint ismeretes, két év alatti 
gyereknél az egyik szülő jogosult a 
gyereknevelési juttatásra. Az új mó-
dosítás értelmében a két évesnél idő-
sebb gyereket örökbefogadó szülő is 
megkapja erre az egy év összeszokási 

időre ugyanazokat a juttatásokat, 
mint a gyesen lévő szülők, vagyis 85 
százalékát az elmúlt egy év átlagjöve-
delmének. Ezen kívül a szülő örökbe-
fogadási serkentőként juttatást kap 
fogyatékkal élő, nehezen örökbe fo-
gadható gyerekek után – mondta az 
általa is kezdeményezett és kidolgo-
zott jogszabályról a képviselő.

Örökbefogadásra várva

Romániában jelenleg ötvenezer 
kiskorú van nyilvántartásba vé-
ve állami gondozottként, közülük 
3500–3700 között mozog azoknak a 
száma, akiket már örökbe lehet fo-
gadni. Ahhoz, hogy valaki örökbefo-
gadó szülővé váljon, el kell nyernie 
az örökbefogadó szülői bizonylatot, 
amely jelenleg két évre érvényes, ha 
nem kapnak addig gyereket, meg 

kell újítani. A módosítás értelmében 
az örökbefogadási bizonylat ezután 
öt évig lesz érvényes. Ezt megelőzi a 
szülői adottságokat felmérő eljárás: 
pszichológusokkal, munkaadóval, 
szomszédokkal való beszélgetés, 
szociális ankét készítése, kérdőívek 
kitöltése, tanfolyamokon való rész-
vétel. A módosítások következtében 
az eljárás magyarul is kérhető, nem-
csak román nyelven.

A nemzetközi örökbefogadásnál 
megmaradtak ugyanazok a felté-

telek: amennyiben külföldön élő 
rokon van, a negyedfokú rokoni 
viszonyig jogosult a Romániában 
élő gyerek örökbefogadására. Vagy 
abban az esetben is jogosult, ha a 
szülőpárból az egyik román állam-
polgársággal rendelkezik, vagy ha 
az illető személynek a férje vagy 
felesége fogadja örökbe a gyereket. 
Nem csak családok, de egyedülálló 
személyek is fogadhatnak örökbe 
gyereket – mutatott rá Csép Éva 
Andrea. A módosított törvény az 
elnökhöz kerül kihirdetésre, és mi-
után megjelent a Hivatalos Közlöny-
ben, attól számított 120 napon belül 
lép érvénybe, mert ennyi idő alatt a 
szaktárcának kötelezően ki kell dol-
goznia rá a módszertant.

• Megszavazta a képviselőház az új örökbefogadási törvényt, amellyel könnyítet-
tek és gyorsítottak az örökbefogadási eljáráson. Eddig túl hosszú és túlságosan 
bürokratikus volt, ezért sok esetben belefáradtak az örökbefogadásra készülők, és 
lemondtak a gyerekről még mielőtt megérkezett volna hozzájuk. A kicsi érdekeit 
figyelembe véve esetmenedzser döntheti el az örökbefogadási eljárást.

Terápiás 
báb foglalkozás
A gyergyószentmiklósi 
Halvirág Bábszínház ezúttal 
a tinédzsereknek szervez 
foglalkozásokat. A Túrabot 
zsinóron elnevezésű, online 
bábos programra péntek 
estig lehet jelentkezni, majd 
négy szombaton és három 
szerdán vehetik kezükbe 
képletesen a túrabotot a 
résztvevők, hogy egy külön-
leges kaland során ne csak a 
bábokkal, hanem önmaguk-
kal is jobban megismerked-
jenek. Az eredeti elképzelés 
szerint a program egy részét 
személyes találkozás, közös 
foglalkozás keretében sze-
rették volna megvalósítani, 
de a jelenlegi járványhelyzet 
erre nem ad lehetőséget, 
így teljesen online térbe 
tevődik át a program. Az 
érdeklődők pénteken este 
8-ig jelentkezhetnek a 0756-
040247-es telefonszámon. 
Szerdánként délután két 
órát, szombatonként pedig 
nagyobb szünetekkel egész 
nap tart a foglalkozás. A 

résztvevők egy dobozban 
kapják meg a hozzávalókat, 
hogy el tudják készíteni a 
saját, nagyméretű marionett 
bábujukat, ami szerepelni 
fog a videóklipben, amely 
egy osztálykirándulást dol-
goz fel. (Barabás Orsolya)

Adományokat 
gyűjt a Caritas
A Gyulafehérvári Caritas 
hagyományosan minden év 
októberében megszervezi az 
Egymillió csillag szolidari-
tási akciót. Idén a megmoz-
dulásra rendhagyóan került 
sor: a fizikai találkozás és 
a gyertyagyújtás elmaradt, 
de a nélkülözőknek online 
formában lehet adományoz-
ni. A szervezők azt már most 
látják, hogy eredeti formá-
jában az akció hatékonyabb 
volt: „a kezdeti lelkesedés 
után most már nem annyira 
adakozóak az emberek, de 
ezt a lehetőséget fenntartjuk 
bárki számára, egészen no-
vember 15-ig” – nyilatkozta 
Molnár József, a Gyulafehér-
vári Caritas közkapcsolato-
kért felelős munkatársa. Az 

akció vége egybeesik majd 
a Szent Erzsébet-napi gyűj-
téssel. Az Egymillió csillag 

a nélkülözőkért akcióban 
összegyűlt adományokból az 
elmúlt évek során élelmi-
szercsomagokat jutattak el 
karácsony környékén az erre 
rászorulóknak. Ebben az 
évben az adományokat vé-
dőfelszerelések vásárlására 
fordítják. Azok, akik ezúttal 
szeretnének adományozni, 
megtehetik a szervezet 
(caritas-ab.ro) honlapjára 
látogatva, a „segítek” ikonra 
kattintva. (Hegyi Zsuzsánna)

• RÖVIDEN 




