
Mit jelent nevelőszülőnek lenni?
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AZ SOS GYERMEKFALVAK NEVELŐSZÜLŐKET KERES
• Szeretsz gyerekekkel foglalkozni? 

• Otthon vagy a sajátoddal, de egy-két gyerekről még  
szívesen gondoskodnál?

• Vagy éppen a tieid már kirepültek, de még érzel energiát  
a gyerekneveléshez? 

• Jól bírod a váratlan helyzeteket és olykor a gyerekekkel 
előforduló éjszakai feladatokat?

• Szeretnél nehéz sorsú gyerekeken segíteni? 

• Elmúltál 24 éves?
• Van az otthonodban egy szoba a gyerekeknek?

• Kőszeg, Orosháza vagy Kecskemét környékén élsz?

Akkor rád gondoltunk! Egy kisgyereknek 
lehet, pont rád van szüksége!

Nevelőszülőket keresünk
• Akik saját lakásukban akár munka mellett is  

szívesen gondoskodnának gyerekekről.
• Férfiakat és nőket, családi állapottól függetlenül.

Jelentkezés, érdeklődés:
http://www.sos.hu/neveloszulo

Telefon: 06 20 417 1129
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Az SOS Gyermekfalvak
Az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa családjukból 

kiemelt, gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek 
számára nyújt családias nevelést. Jelenleg Vas, Pest, Bács-Kiskun 
és Csongrád megyében élnek a családjaink. Az SOS nevelőszülők 
a saját háztartásukban gondoskodnak a rájuk bízott gyermekekről. 
Vannak egyedülálló és párban élő nevelőszülők is, vannak,  
akik saját gyermekeik mellett nevelik a kicsiket-nagyokat.

A fiatalok kezét nem engedjük el nagykorúságuk elérés után sem, 
akár ifjúsági házban, akár kisebb lakásokban élnek, kollégáink 
támogatják őket az önállóvá válás útján. Az SOS Ifjúsági 
Programjának célja a fiatalok felkészítése az önálló életre. 

Az SOS nemzetközi civil szervezet, az SOS Nemzetközi 
Gyermekfalvak Szövetségének tagja. Az alapítvány 
Magyarországon 1983 óta van jelen. Az SOS-mozgalmat 
Hermann Gmeiner alapította Ausztriában 1949-ben, a világháború 
után árván maradt gyerekek családias környezetben való 
felnevelésére. Az akkor forradalmian új civil kezdeményezés 
mára a Föld 135 országában összesen 87 ezer gyereknek ad 
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otthont. Ma a bekerülés oka nem a szülők halála, hanem az, hogy 
a vér szerinti szülők valamilyen okból képtelenek a gyerekeikről 
megfelelő módon gondoskodni. A gyerekek igényei és a világ 
kihívásai is megváltoztak, ezért már nem gyermekfalvakban, 
hanem a tágabb közösségben élő nevelőszülői családokban 
gondoskodunk a gyerekekről.

A magyar SOS a nemzetközi szervezettől kapott támogatásból, 
állami normatívából és adománygyűjtésből tartja fenn magát,  
így biztosít minőségi szolgáltatásokat az SOS gyerekeknek  
és a nevelőszülőknek. A több évtizedes nemzetközi háttér miatt 
pedig a munkatársakat komoly szakmai hálózat támogatja.

Gyermek: minden gyermek egyedi és tiszteletet érdemel.
Szülő: minden gyermeknek szüksége van egy gondoskodó  
és állandó szülőre.
Család: minden gyermek támogató családban nőjön fel.
Közösség: minden gyermeknek kell egy biztonságos,  
támogató közösség. 
Testvér: az a legjobb, ha a testvéreket nem választják el 
egymástól.

Az SOS alapelvei:
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SOS szülő,  
mint nevelőszülő

A nevelőszülő olyan gyermekekről gondoskodik, akiket 
kiemeltek a vér szerinti családjukból, emiatt gyermekvédelmi 
gondoskodásba kerültek. A gyerekek így gyermekotthon 
helyett családban nőhetnek fel. Jogszabály szerint 12 év alatti 
gyermek nem élhet intézményben, csak nevelőszülői családban 
Magyarországon. 

A gyermekvédelmi gondoskodásba kerülés közvetlen oka lehet 
a gyermek súlyos elhanyagolása, bántalmazása vagy a szülők 
betegsége, halála. A gyermek bekerülhet a saját, vagy a szülő 
kérésére is.

A legfontosabb cél az, hogy a gyermeknek hosszú távra 
biztosítsunk megfelelő körülményeket. Ha a gyermek családjában 
megoldódnak a problémák, a gyermek visszakerülhet vér szerinti 
rokonaihoz. Ha ez nem lehetséges, a gyermek örökbeadását 
segítjük. 
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Mit jelent  
nevelőszülőnek lenni?
• A rábízott gyermekekkel sajátjaként törődik, gondoskodik  

testi-lelki szükségleteikről.
• Szükség esetén gyógykezelésre, fejlesztésekre,  

külön foglalkozásokra viszi a gyermeket.
• Felkészíti a nála élő gyerekeket, fiatalokat az önálló életre.
• Kapcsolatot ápol a vér szerinti szülőkkel, a találkozókra elviszi  

a gyerekeket. 

• Segíti a gyermek visszakerülését a vér szerinti családba,  
vagy ha ez nem lehetséges, akkor az örökbefogadás  
folyamatát támogatja.

• A gyerekek után járó havi ellátmányból fedezi étkezésük, 
ruházkodásuk, oktatásuk költségét.

• Feladata a gyerekekkel kapcsolatos adminisztráció, fejlődésük 
és fejlesztésük dokumentálása.

• A nevelőszülői jogviszony foglalkoztatási jogviszonynak minősül, 
így munkájáért a nevelőszülő fizetést kap, szabadsága idejére 
segítő gondoskodik a gyerekekről.

• Munkáját a felettesei, a nevelőszülői tanácsadó, a gyám és más 
szakemberek segítik és ellenőrzik.

•  Ő a gyermek legjobb ismerője, tudását, tapasztalatát szakmai 
csapatban képviseli.

A nevelőszülővel egyetértésben a fenntartó hálózat tesz arra 
javaslatot, hogy mely gyerekek kerüljenek a nevelőszülőhöz.
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Gyerekek a 
nevelőszülőkről, 
nevelőszülők  
a gyerekekről
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 Tizenkét évig laktam a nevelőanyámnál, most már két éve 
albérletben élek, de a kapcsolatot még mindig tartom az SOS-es 
családommal, és ez nem is fog változni. Ma is az egyik otthonomnak 
Battonyát tartom, ahol Panni, az SOS-anyukám és a testvéreim laknak. 
Nem különböztetem meg a vér szerinti vagy az SOS-es testvéreket, nekem 
ők így egyben a családom. 

Zita, 22 éves egyetemista

 Sokan szörnyülködnek, hogy te nem élsz normális családban, 
nincs apukád, anyukád. Ilyenkor elmondom, hogy van egy nagyobb 
családom, sok testvérrel, nincs ezen semmi szörnyülködnivaló, én 
szeretem. 

Alexandra, 21 éves, ápolónak tanul. Bár már elköltözött  
a nevelőanyjától egy ifjúsági házba, az ünnepeket máig nála 
tölti. Egyik kisebb testvére még a nevelőanyjával él.

 Beköltöztem Kriszti nénihez és két nap múlva megindult a 
szülésem. Éjjel felkeltettem Kriszti nénit, és bejött velem a szülőszobára. 

Melinda, 17 éves anya, csecsemőjével él egy SOS-anyánál

 Átmenetileg én törődöm vele, de az a célom, hogy visszakerüljön 
a vér szerinti családba. Nehéz elengedni, de tudatosítottam magamban, 
hogy ez a dolgom, és neki az édesanyja mellett a helye. Igyekszem jó 
kapcsolatot kialakítani a szülőkkel. Az elején mindig elmondom, hogy nem 
én vettem el a gyereket, én csak vállalom, hogy gondozom, amíg nem kerül 
haza. Ezt le kell tisztázni, utána nem szokott különösebb gondom lenni. 

Gyöngyi, nevelőanya, 11 éve dolgozik az SOS-ben és már 
kilenc gyereket gondozott vissza a vér szerinti családjába.

 Virág már tudott beszélni, mikor hozzám került, emlékezett a 
csecsemőotthonra. Tudta, hogy azért került hozzánk, mert mi nagyon 
szeretjük a gyerekeket, és addig lesz itt,  amíg nem jön egy házaspár, aki 
szeretne gyereket, és nagyon fogja szeretni. 

Marika, nevelőszülő, férjével és két saját fiával Kecskeméten 
él, már 11 gyermek örökbeadását segítette.
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Az SOS nevelőszülők

Az SOS nevelőszülő a saját lakásában, 
házában neveli a gyermekeket. Ehhez 
Orosháza, Kecskemét vagy Kőszeg 60 km-es 
körzetében kell laknia, a gyerekek ellátására 
megfelelő, tiszta, száraz, világos lakásban 
vagy házban. A gyerekeknek külön szoba 
szükséges, gyerekenként hat négyzetméteres 
térrel.

Ha van saját gyermek, a nevelt gyerek nem 
részesülhet hátrányban hozzá képest.

Ágnes egy éve nevelőszülő Kecskemét 
környékén. Saját házában, férjével együtt, 
16 és 9 éves lányai mellett jelenleg három 
gyermeket nevel, akik 2, 5 és 7 évesek.  
A három testvér hirtelen érkezett meg  

a családba. „Pénteken hívott a nevelőszülői 
tanácsadóm, és szombaton már mehettem is értük 
a faluba. Néhány nap után, már olyanok voltak, 
mintha világéletükben ismertek volna. Közvetlenek 
voltak, nevetősek. Jól érzik itt magukat, 
egészségesek. Kivételezés nincs, úgy bánok velük, 
mint a saját gyermekeimmel. Sőt, a kilencéves 
lányommal több gond van, mint a három kicsivel 
együtt, mert eddig ő volt a kicsi a családban,  
és most a kétévest jobban pátyolgatjuk.” A tágas 
házban, kertben sok a játék, de meglepő rend 
fogad, a gyep gondozott, még egy macskát is 
befogadtak. Mi a rend titka? „Itt minden meg 
van engedve nekik, de van egy szabály: szabad 
rombolni, szétszórni a játékokat, de ha már nem 
játszunk, elpakolunk. Ők pakolnak, a kicsi is.”

A gyerekek tudják, hogy ők nem vér szerinti 
gyermekei Ágnesnek. „A legkisebb anyának 
hív, a két nagyobb Ági néninek. Idegeneknek 
nem szoktam magyarázkodni, hadd higgyék azt, 
hogy a sajátjaim. Néha mondják, hogy a nevelt 
lány hogy hasonlít rám.” A gyerekek apja jár 
kapcsolattartásra, Ágnes viszi a gyerekeket 
kéthetente az SOS-faluba, egy erre kijelölt 
helységbe találkozni. „Semmilyen nevelési gond 
nem volt velük. Gyönyörűen beilleszkedtek az 
oviban, a nagyfiú önállóan közlekedik  
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a környéken, elmegy a boltba, a családban,  
a rokongyerekek között is vannak barátai.  
Az ötéves lánynak az első napban volt pár hisztije 
az óvodában, hogy osztozni kellett a játékokon,  
de aztán megszokta.”

Tünde, nevelőszülő, férjével, 12 éves 
kislányával és 3, 4 és 7 éves nevelt 
gyermekekkel él saját otthonában. 
„Nevelőszülőként az a célom, hogy a családból 
kiemelt gyermekeknek szerető, gondoskodó 
családot biztosítsak. 2 óvodás és egy kisiskolás 
nevelt gyermek él nálunk már évek óta. Mivel 
majdnem 1 éves koruk óta nálunk vannak,  
én éjszakáztam, játszottam velük, ápoltam őket,  
ha betegek voltak, így hamarosan anyának kezdtek 
el szólítani. A vér szerinti szülőkkel is találkoznak 
rendszeresen, megbeszéltem a gyerekekkel,  
hogy ők édesanya és édesapa, így a gyermekeknek 
is könnyebb volt alkalmazkodni a megváltozott 
helyzethez.  Mivel a gyermekek hazagondozása 
vagy örökbefogadás a cél, így az elején ez tűnt 
a legnehezebbnek, hogy képes legyek elengedni 
őket. De egy hazagondozás után már látom,  
hogy erre is képes vagyok!”  
Míg Tünde otthon van, gondoskodik a 
családról, háztartásról, alkalmi munkákat 
vállal, addig férje pedig teljes állásban 
dolgozik. Mivel a nagyobb gyermekeik már 
kirepültek a családi fészekből, így az otthon 
maradt legkisebb saját gyermekük mellett 

még 3 gyermekkel nagyon szépen élnek, 
mindenkire jut megfelelő figyelem.

Judit középvezető, férjével, két saját és egy 
nevelt gyermekével él saját otthonukban 
Budapesten. Először örökbe szerettek volna 
fogadni egy gyermeket, de végül nevelőszülők 
lettek az SOS Gyermekfalvaknál. Egy 2,5 
éves kisfiú került hozzájuk, akit nagyon 
megszerettek. Tudják, hogy egyszer 
visszakerül a vér szerinti szülőkhöz vagy 
örökbefogadó szülőkhöz kerül, amely 

biztosan nehéz időszak lesz számukra. De 
Judit úgy véli, hogy csak azért, mert ő majd 
emiatt rosszul érzi magát, nem foszthat meg 
egy gyermeket sem attól, hogy családban 
nőjön fel. „Mindketten dolgozunk, szeretjük az 
állásunkat, amit nem akarunk feladni, és van két 
kicsi gyerekünk. Jöttek a kérdések, hogy hogyan 
fogjuk ezt összeegyeztetni, de mi úgy voltunk 
ezzel, hogy ugyanúgy, mint a másik kettőt.  
Van egy jól összerakott életritmusunk a férjemmel, 
ebbe beleilleszteni egy harmadik gyereket nem 
akkora kihívás.”
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• Házaspárok, akár gyerekkel is

A két fél egyformán felel a gyerekekért, 
teljes családi mintát nyújtva nekik. 
Ilyenkor a házaspár kapcsolatát is 
felmérjük. 

• SOS apák

Férfiak is jelentkezhetnek 
nevelőszülőnek.

• Dolgozó családok, ahol van még hely 
1-2 gyereknek

Olyan családok, akik munka és 
saját gyerekeik mellett, társadalmi 
felelősségérzetből vállalják 
otthonukban a gyermekek gondozását, 
sikeres életmintát mutatva nekik.

Az SOS Gyermekfalvak várja azok 
jelentkezését, akik el tudják magukat 
képzelni nevelőszülőként.
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TE MILYEN SOS SZÜLŐ LENNÉL?
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ÖN MILYEN SOS-SZÜLŐ 
LENNE?

Milyen segítséget nyújt az SOS a 
nevelőszülői munkához?

Minden nevelőszülő munkáját segíti:

A bekerülő gyermekek gyakran súlyos 
traumákon estek át. Előfordul, hogy 
bántalmazást vagy súlyos nélkülözést éltek 
át, esetleg megfordultak már korábban 
is több helyen, más nevelőszülőnél, 
gyermekotthonban. Jelentős részük lelki 
problémákkal, esetleg fejlődési vagy 
tanulási lemaradásokkal küzd. Az SOS-

szülők feladata ezek kezelése, a gyermek 
beillesztése a nevelőcsalád életébe, és 
segíteni őket a traumák feldolgozásában.

Világos számunkra, hogy ez sokszor nagy 
kihívás, és nem lehet egyedül csinálni, ezért 
minden támogatást igyekszünk megadni az 
SOS nevelőszülőknek.

•  nevelőszülői tanácsadó
•  pszichológus
•  gyermekvédelmi gyám
•  a hálózat szakmai vezetője
•  fejlesztő pedagógus
•  egyéni- és csoportos szupervízióban 

vehetnek részt

•  továbbképzésekre járnak,  
ahol olyan témákkal foglalkoznak,  
mint gyermeknevelési nehézségek, 
kisgyermekkor, kamaszkor,  
a nevelőszülői szerep megértése,  
a gyermek elengedése, örökbeadása.

•  SOS-szülőtársaikkal is rendszeresen 
összeülnek, és egymást támogatják  
a nehézségeik megoldásában

Természetesen a nevelőszülőnél élő 
gyerekek nevelési, egészségi vagy 
fejlődési problémái esetén is rendelkezésre 
állnak ugyanazok a lehetőségek, mint a 
többi gyereknél: védőnő, gyermekorvos, 
gyógypedagógus, pedagógiai 
szakszolgálatok, szakértői bizottság, stb. 

13
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A jelentkezés feltételei:
•  büntetlen előélet,
•  egészségügyi és pszichológiai alkalmasság,
•  bejelentett lakcím,
•  száraz, tiszta, fűthető lakás külön gyerekszobával, gyerekenként 

legalább 6 négyzetméter térrel,
•  betöltött 24. életév,

•  a gondozott gyermeknél legalább 18 évvel és legfeljebb 50 évvel 
idősebb a nevelőszülő,

•  személyisége, egészségi állapota és körülményei alapján alkalmas 
a nála elhelyezett gyermek egészséges fejlődésének biztosítására,

•  hajlandó a kötelező nevelőszülői tanfolyam elvégzésére,
•  házastársa, élettársa hozzájárul a tevékenységhez.

Nem feltétel, de a jelentkezők 
kiválasztásakor előnyt jelent:
•  rendszeres jövedelem,
•  nevelőszülői végzettség,
•  autó és/vagy jogosítvány.

Nevelőszülői kiválasztás folyamata:
1. Érdeklődő telefonos megkeresése, tájékoztatása és telefonos 

beszélgetés.
2. Személyes találkozó és beszélgetés a szakembereinkkel 

(nevelőszülői hálózatvezető, nevelőszülői tanácsadó).
3. Környezettanulmány, nevelőszülőknél látogatás, egészségügyi 

alkalmassági vizsgálat, törvényileg kötelező nyilatkozatok 
megtétele.

4. Pszichológiai alkalmassági vizsgálat (MMPI teszt és mélyinterjú).
5. FIKSZ képzés (60 órás felkészítő képzés).

190020_SOS Gyerm_Kiadvány.indd   17 2019.01.23.   9:25:33



16

Jelentkezés, érdeklődés:
http://www.sos.hu/neveloszulo

Telefon: 06 20 417 1129
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