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Hazánk gyermekvédelmi rendszere jelentős átalakulásban van, s ennek részeként kiemelt figyelem
helyeződik a befogadó szülők tevékenységére, az átmenetileg nem vér szerinti családjukban nevelkedő
gyermekek lehetőség szerint családi közösségben való felnövekedésére. A TÁMOP 5.4.10-12/1-2012-0001
projekt IV. alprojektjének keretében a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet képzésszervező
munkáját a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola tananyagfejlesztő tevékenysége kíséri. A
projektmegkezdéséhez kapcsolódóan a főiskolára érkezett Soltész Miklós szociális és családügyért
felelős államtitkár.

Magyarországon nagyjából 21.500 gyermek él állami gondoskodásban, akik hosszabb-rövidebb időre távol
kerültek vér szerinti szüleiktől, családjuktól. Ezen gyermekek számára a legeredményesebb segítség, ha
biztonságot és gondoskodást biztosító családban nőhetnek fel. A gyermekvédelem rendszerének formálása során
célkitűzésként kiemelkedik: a 12 évesnél fiatalabb gyermekek elhelyezésére kizárólag befogadó szülőknél
kerülhessen sor, ezért szükségessé vált a nevelőszülői hálózat fejlesztése, bővítése és a befogadó szülők
képzésének újragondolása.
Ehhez nyújt segítséget a TÁMOP 5.4.10-12/1-2012-0001 projekt keretében a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola,
amely intézmény dolgozza ki a képzéshez szükséges tananyagokat. A széleskörű tananyagfejlesztés keretében
érintett képzési területek a következők: nevelőszülők, helyettes szülők, gyermekvédelmi gyámok, befogadó
szülőket segítő szakemberek, vér szerinti szülők. Mindezeken kívül a főiskola a „Képzők képzése” program
keretében vállalta 120 oktató felkészítését.
A projekt indításához kapcsolódóan a váci intézménybe érkezett Soltész Miklós szociális és családügyért felelős
államtitkár, aki kiemelte, hogy az 5 milliárd forintból létrehozott program nagyban hozzájárul ahhoz, hogy „…egyre
több gyermek nevelőszülőknél nevelkedjen, és ne nevelőotthonokban kelljen őket elhelyezni…”.
A főiskola nagy tapasztalattal rendelkezik a pedagógus- és segítő szakemberképzés több területén, már régebb
óta részt vett nevelőszülők képzésében, oktatásában. A jelenlegi képzési rendszer újdonságát jelenti, hogy a
megújult nevelőszülői szakmai és vizsgakövetelményekre készít fel. Külön figyelmet fordít a különleges és a
speciális ellátási igényű gyermekekkel való foglalkozás kérdéskörére is.
Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola szakmai munkacsoportja elhivatottan törekszik arra, hogy a tananyagok
segítségül szolgáljanak a szülői feladat hatékonyságának növeléséhez, és hatékonyan fejlesszék a családból
kikerült gyermekek ellátásának színvonalát.
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