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REFORMÁTUS
HARANGSZÓ
NEVELŐSZÜLŐKET KERESÜNK!
KI LEHET NEVELŐSZÜLŐ?
A nevelőszülői hálózat:
személyes gondoskodást és otthont nyújtó gyermekvédelmi szakellátási
forma.
Az otthont nyújtó ellátás tartalma:1. teljes körű ellátás, 2. gondozás-nevelés,
3. családgondozás, 4. ha nem lehetséges a családba való visszakerülés, 5. az
örökbefogadás elősegítése, 6. utógondozás
Kik lehetnek a gondozottak?
0-24 (25) éves korú ideiglenesen elhelyezett, átmeneti és tartós nevelt
gyermekek, illetve utógondozói ellátott fiatal felnőttek.
Hogyan kerülnek a gyermekek a rendszerbe?
A gyámhivatali, vagy gyámhatósági határozat alapján
A gondozási hely kijelölése: a szakszolgálatokon keresztül történik, a megyei
gyermekvédelmi szakértői bizottságok javaslata alapján
KI LEHET NEVELŐSZÜLŐ?
A törvényi előírásoknak (1997. évi XXXI. tv. 54.-56. §) meg kell felelni:
• Legalább 24 éves életkor, min.18, legfeljebb 45 évvel idősebb a nevelt
gyermeknél
• Büntetlen előélet, cselekvőképesség
• Lehet külföldi állampolgár is (jogszerű magyarországi itt-tartózkodással)
• Szülői felügyeleti joga nem szünetel, nem szüntették meg
• saját gyermekeivel együtt maximum négy gyermeket nevelhet hagyományos
nevelőszülőként, hivatásos nevelőszülőként hét gyermeket
• A fenntartó további feltétele: lelkészi ajánlás
• Háziorvosi igazolás: a gyermek ellátását korlátozó testi, érzékszervi, értelmi
fogyatékosságban, súlyos pszichotikus zavarban, alkohol és kábítószerfüggőségben, valamint a gyermekről való gondoskodást akadályozó, ill. a
gyermek egészségét veszélyeztető betegségben nem szenved, az egy háztartásban
élők egészségi állapota a gondozottak egészségét nem veszélyezteti.
• Legalább átlagos intellektuális szint (min. 8 általános).
• Tudja vállalni a vér szerinti családdal való kapcsolattartást,
rendszeres jövedelmet tud igazolni.

!

Ritka az olyan alkalom,
amelynek során egyszerre tud
az ember jót tenni másokkal,
önmagával és az egész
közösséggel, amelynek tagja.
Most ilyen lehetőség előtt
állnak azok, akik már
fölnevelték gyermekeiket, akik
immáron felnőttként más
településen élnek. Csak ritkán
jönnek már haza és üres a ház.
Nehéz a megélhetés, kevés a
munkalehetőség. Jól jönne egy
kis pénz a nyugdíj mellé és
hiányzik a régi családi hangulat is. Akik így éreznek, azok
számára kézenfekvő, hogy be
kell népesíteni ismét a házat.
Akiben van még szülői szeretet, aki otthont tud adni otthontalan, családból kiemelt
gyermekeknek, akiknek szüleik nem képesek nevelni őket, nos akiben van szeretet és
vágy arra, hogy segítsen
másokon és önmagán is: jelentkezzen a Református
Gyermekvédelmi Szolgálatnál
nevelőszülőnek. Megvizsgálják
alkalmasságát, kiképzik és, ha
minden rendben megy jöhetnek a gyermekek, akiknek ellátásért szerény, de biztos jövedelem is jár. Több lesz a gyermek a faluban, az iskolában!
A részletekről pedig szívesen
ad a Református Egyház felvilágosítást. Jelentkezzen Ön is,
tegyen jót még ma!
“Kérjétek az aratás Urát,
küldjön munkásokat az ő
aratásába!”
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Lakhatási körülményekre vonatkozó előírások:

TEMETŐI KÖZLEMÉNY

Száraz, világos, legalább kétszobás lakás, az egyik szoba legalább 6
m2/fő. Nemenként külön szoba a gyermekek számára (legalább 6m2/fő)
A felkészültségre vonatkozó elvárások: képzéseken való részvétel
Döntés-előkészítő tréning (28 óra), tényleges felkészítés (32 óra)
A képzéshez-költségeihez való jelképes hozzájárulás az egyházi támogatás révén
Továbbképzések (hathavonta 6 óra)

A Csajági Református
Egyházközség
Presbitériuma
kéri mindazokat, akik
1987-ben vagy előtte
váltottak sírhelyeket, hogy
2013. február 28-ig váltsák
újra.
a Temetőkről és a
Temetkezésről szóló
1999. évi XLIII.sz. Törvény
és a 415/1999.sz.
Kormányrendelet alapján.

A nevelőszülővé válás folyamata:
Toborzás a lelkészek által, információnyújtás.
Jelentkezés a református nevelőszülői hálózatnál, a hálózat lelkészi ajánlást kér.
Komplex alkalmassági vizsgálat (interjú, környezettanulmány).
Képzés (28 óra döntés-előkészítő, valamint 32 óra felkészítő).
Tanúsítvány megszerzése.
A Fenntartó működési engedélyt módosíttat.
A működési engedéllyel rendelkező nevelőszülőhöz a gyámhivatal határozata alapján
kerül átmeneti nevelésbe a gyermek, konkrét megállapodás megkötését követően
Juttatások gyermekenként: A mindenkor hatályos költségvetési törvényhatározza
meg. Ez 2010. évben:
nevelési díj : (jelenleg 34.200 Ft/gyermek/hó, különleges szükséglet esetén
39.900Ft/hó),
külön ellátmány (jelenleg: 8. 550 Ft/ gyermek/hó),
különleges szükséglet esetén 9.975 Ft/ gyermek/hó,
nevelőszülői díj (jelenleg: 15. 000Ft/gyermek),
a családi pótlékot is a nevelőszülőnek folyósítják
További tájékoztatást a következő telefonszámon kérhet: t: 0630/ 482-5850
e-mail: mrgysz@reformatus.hu

RÉSZLETES
FELVILÁGOSÍTÁS: REF.
LELKÉSZI HIVATAL
8163 Csajág, Szabadság u.
22.Tel: 06-30-632-2091

Az újraváltott
sírhelyekre
30 %
kedvezményt adunk!

http://www.refdunantul.hu/lap/csajag/cikk/mutat/tudnivalok/
Telefon Csajágon: 30-632-2091

JELENTKEZÉSI ADATLAP
MAGYAR REFORMÁTUS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLAT
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NEVELŐSZÜLŐI HÁLÓZAT

Név:……………………………………………………………………………………………..
Születési név:……………………………………………………………………………………
Anyja neve:……………………………………………………………………………………...
Születési hely, idő:………………………………………………………………………………
Lakcím:………………………………………………………………………………………….
Telefonszám:…………………………………………………………………………………….
Családi állapota:…………………………………………………………………………………
Iskolai végzettsége:……………………………………………………………………………..
Foglalkozása:……………………………………………………………………………………
Munkahely neve:…………………………………………………………………………….….
Vallása:……………………………………………………………………………………….…
Gyakorlom a vallásom: igen
nem
Személyi ig. szám:………………………………………………………………………………
Adóazonosító szám:……………………………………………………………………………..
TAJ szám:……………………………………………………………………………………….
Helyrajz szám:…………………………………………………………………………………..
Bankszámlaszám:……………………………………………………………………………….
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