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Nevelőszülői klubok indítása

A jó gyakorlat célcsoportja/i
A célcsoport a nevelőszülői hálózatunkhoz tartozó nevelőszülők, azok közvetlen családtagjai és a
nevelésbe vett gyermekek

A jó gyakorlatot életre hívó probléma / A helyzet leírása
A Benita Nevelőszülői Hálózat alapítója és fenntartója a Debreceni Baptista Gyülekezet. A fenntartó
azzal a reménnyel hozta létre a hálózatot, hogy az evangélium szellemiségén keresztül valós segítséget
tud adni azoknak, akik készek otthonukat megnyitni és nevelőszülőként gyermekeket befogadni. A
fenntartó meggyőződése, hogy a keresztyén életszemlélet jelentős segítséget adhat a gyermekek
számára, hogy teljes életet éljenek. Az elmúlt öt év a szakmai munka és a működőképes struktúrák
létrehozásának időszaka volt. Jelenleg folyamatosan keressük azokat a módszereket, eszközöket, amik
segítenek, hogy céljainkat mindinkább megvalósítsuk.
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A helyzetünk:
 A nevelőszülők több megyében (Jász-Nagykun-Szolnok, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén,
Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar) élnek többségében kistelepüléseken. Speciális
helyzetüknél fogva az átlagnál is nehezebben tudnak utazni, részt venni kulturális és egyéb
szabadidős programokon
 A nevelőszülők és különösen a gyerekek gyakran érzik magukat kiközösítve
 A nevelőszülők az őket érintő kérdéseket a nevelőszülői tanácsadókon kívül ritkán tudják
másokkal megbeszélni
 A nevelésbe vett gyerekek ritkán találkoznak hozzájuk hasonló helyzetben levő gyermekekkel
 A baptista gondolkozás idegenkedik minden erőltetéstől, térítgetéstől. Emiatt nem tesszük
kötelezővé a nevelőszülők és a gondozott gyerekek számára, hogy rendszeresen részt
vegyenek egyházi rendezvényeken, alkalmakon. Meggyőződésünk, hogy a barátság hídját kell
előbb megépíteni, megérteni a nevelőszülőket és azt a speciális élethelyzetet, amiben élnek.
Nem a nevelőszülőket kell az egyházba behívni, hanem a fenntartó munkatársainak kell oda
menni, ahol a nevelőszülők élnek.
Kihívások:
 A nevelésbe vett gyerekek törvény által meghatározott személyiségi jogait, lelkiismereti
szabadságát, a vérszerinti szülők vallási meggyőződését és identitását tiszteletbe kell tartani
 A fenntartónak olyan munkatársakat kell találni, akik szakmailag képzettek (pedagógus,
szociális munkás, egészségügyben dolgozó) és elkötelezett keresztyének. Valamint szükség van
olyan munkatársakra, akik a gyerekekkel, fiatalokkal tudnak foglalkozni
 Területenként jelentősen különböznek azok a szükségletek, amikre választ kell adnunk. Másra
van szüksége egy debreceni nevelőszülőnek és egy borsodi kisközségben élő nevelőszülőnek
 A gondozásba vett gyermekek életkora nagyon eltérő, nem lehet egységesen foglalkozni velük
 A közös programok egyszerre kell élményt és szakmai segítséget nyújtsanak
 A kisgyermekes vagy távolabb élő nevelőszülőket nem mindig egyszerű mozgósítani
 Nem egyszerű olyan helyet találni, ahol két vagy három helyiség áll rendelkezésre. Szükséges,
hogy a szülőknek legyen külön helyiség, ahol a foglalkozást meg lehet tartani, és kell egy vagy
két terem, ahol a gyerekekkel lehet foglalkozni
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A jó gyakorlat leírása
Lépések a nevelőszülői klub megvalósításában:


Szűkebb régiónként, a nevelőszülői tanácsadókkal együttműködve felmértük, hogy milyen
valós szükségletre tudunk választ adni



Megkerestük azokat a helyszíneket, ahol a klub foglalkozásokat megtarthatjuk (helyi
művelődési ház, gyülekezeti terem, hálózat irodájában)



Megkerestük azokat a többségében gyülekezeti munkatársakat, akik mind szakmailag, mind
emberileg alkalmasak és segítőként bevonhatók. Szükség van olyan segítőkre, akik különböző
korosztályú gyermekek számára tudnak programokat biztosítani. Olyan munkatársakra, akik a
nevelőszülők számára tudnak 40 percben interaktív foglalkozást tartani (mentálhigiénés
szakember, pedagógus, pszichológus, tréner). Valamint segítőkre, akik szükség szerint az
étkezésben és egyéb szabadidős programokban tudnak segíteni



Meghatároztuk a találkozások gyakoriságát és időtartamát



Folyamatosan szervezzük az eseményeket



Az események után értékelünk és szükség szerint módosítunk a programok menetén



A munkatársak részére rendszeres imaközösséget, képzéseket tartunk.

A foglalkozás alapstruktúrája:


Érkezés



Jégtörő foglalkozás (gyerekek, szülők)



A gyerekek és szülők különválnak a csoportfoglalkozásra

 Kötetlen beszélgetés, étkezés
Ha van lehetőség, akkor a blokkok elején gyerekénekeket lehet közösen énekelni.
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A jó gyakorlat jelentősége
Nevelőszülői klub alkalmak lehetőséget adnak arra, hogy:
 A nevelőszülők és a gyermekek védett környezetben találkozzanak, barátkozzanak,
ismerkedjenek, beszélgessenek.


Közösséget teremt, oldja a kirekesztettség érzetet.



A sorstársak közös élthelyzetüknél fogva tudják egymást segíteni vagy meghallgatni.



Megjelenik az evangélium üzenete



A nevelőszülők és a gyerekek egymás barátaivá válhatnak



Hasznos információkat, bátorításokat kapnak, ami által jobb, teherbíró nevelőszülők
lehetnek.



A fenntartó gyülekezet tagjai egy új és értékes szolgálatba kapcsolódhatnak be.

Alkalmazhatóság
Minden olyan helyen, ahol megvan az a személy, aki mindezt szervezi és koordinálja és a szükséges
munkatársak rendelkezésre állnak. Ez semmiképpen nem egyszemélyes feladat, csak jó
munkatársakkal, egységes csapattal valósítható meg. Jelenleg Nagyhegyesen, Mátészalkán van
rendszeres nevelőszülői klub, Encsen pedig megvolt az első alkalom.
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