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Előszó 

 

Idén volt 6 éve, hogy a Debreceni Baptista Gyülekezet megalapította a Benita Nevelőszülői 

Hálózatot. Közös célunk a kezdetek óta az, hogy a Hálózat egy minden szempontból stabil 

alapokon álló szervezetként működjön, nem szem elől tévesztve azt, hogy minden áldás felülről 

érkezik: 

 

„Én ültettem, Apollós öntözött, de Isten adta a növekedést. Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az 

sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja.” (1Kor. 3,6-7) 

 

Az elmúlt időszakban sokat gondolkodtam azon, miként is lehet valaki az Úr szemében jó vezető. 

Eszembe jutott a Bibliából az a történet, amikor a tanítványok között versengés támad, hogy 

melyikük a legnagyobb közöttük. Jézust válasza azonban nem emberi, hanem Isteni perspektívából 

érkezett: ne úgy cselekedjenek, ahogy földi királyok teszik, akik hatalmuk alá vonják a népeket, 

majd jótevőnek hívatják magukat, hanem legyenek olyanok, mint a legkisebb, és aki vezet, olyan 

legyen, mint aki szolgál.  

 

Jézus, mint a jó pásztor magáról azt mondja: Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki 

szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Isten szolgálatba állított 

minket, de nem azért, hogy öncélúan irányítsuk a ránk bízottakat, hanem hogy általa szolgáló 

lélekkel vezessük őket: a „vezetés nem jog az irányításra, hanem felhatalmazás a szolgálatra.” 

 

Fő küldetésünk, hogy a megfelelő emberi és szakmai felkészültséggel rendelkező nevelőszülőink 

szeretetteljes légkörben neveljék, gondozzák a rájuk bízott gyermekeket, továbbá megkapjanak 

általunk minden olyan segítséget, amely biztonságot nyújt számukra a mindennapokra.  

 

A Benita szó azt jelenti Áldott. Hisszük, hogy a mindennapi munkánk áldottá csak akkor válhat, 

ha imádsággal Isten segítségét kérjük a döntéseinkhez, és minden körülmények között azt az 

egyenes, keskeny utat követjük, amelyet az Úr Jézus Krisztus jelöl ki számunkra. Ebben kérjük az 

Úr vezetését és iránymutatását. 

 

Nevelőszülői hálózatunk hitvalló igéjének alapja Ézsaiás könyvből van, miszerint bár az anya 

megfeledkezhet újszülött csecsemőjéről, de Isten soha nem feledkezik meg az ő teremtményeiről.  
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Működési adatok 2019. december 31-én: 

 

Alapító fenntartó:   Debreceni Baptista Gyülekezet 

 

Működtető:    Benita Nevelőszülői Hálózat 

 

Székhely:    4031 Debrecen, Szoboszlói út 45. fszt. 2. 

Területi irodáink:   5300 Karcag, Szent István krt. 17. 

    5000 Szolnok, Ostor u. 2. 

    3527 Miskolc, Zsigmondy u. 2. C. épület II. em. 212. ajtó 

    4700 Mátészalka, Szalkai László út 15.  

 

Alapítás éve:    2013  

 

Ellátási terület:  országos  

(ténylegesen: Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 

Pest megye, Nógrád megye) 

 

Férőhelyszám:   711 fő 

 

Nyújtott szolgáltatás:   nevelőszülői ellátás 

- otthont nyújtó ellátás (normál és különleges szükségletűek) 

- utógondozói ellátás 

- utógondozás 

 

Benita Nevelőszülői Hálózat 2019. évi kiemelt eredményei, területei:  

✓ Egyenletes létszámnövekedés minőségbiztosítással, valamint szakmai fejlesztéssel 

kiegészítve, 

✓ Új intézményi központ teljeskörű felújításának elkezdése, fejlesztése, 

✓ Benita Pihenőház (Bogács) megvásárlása,  

✓ Pénzügyi stabilitás, fegyelmezett, kiegyensúlyozott gazdálkodás folytatása,  

✓ Minőségi szervezetfejlesztés, kiválasztási szempontok lefektetése, az erre alapuló szakmai 

létszám növelése, területi alapú szakmai vezetői munkakör megerősítése, 

✓ Pszichológusi munka erősödése, és az ezzel összefüggő hatékony, célirányos pszichológiai 

megsegítés nevelt gyermeknek és szükség szerint nevelőszülőknek, 

✓ Ellátási terület bővítése (Pest, Nógrád megye), új területi irodák, kapcsolattartó helyiségek 

tárgyi fejlesztése,  

✓ Az intézményi lelki gondozó feladatainak pontosítása, hálózat működési mechanizmusába 

történő beépítése, 

✓ Keresztényi szemlélet erősítése munkatársak, nevelőszülők, gyermekek körében, 

✓ Evangélium hirdetése, lelki segítségnyújtás, mint lehetőség biztosítása, 

✓ Képzések, továbbképzések megtartása, támogatása munkatársak, nevelőszülők számára, 

✓ A nevelőszülői családoknak extra anyagi juttatások, adományok, utazásban való 

segítségnyújtás, 

✓ A működtetést segítő tárgyi eszközök beszerzése, biztosítása a szakemberek részére, 

✓ EFOP pályázat sikeres elnyerése, 

✓ Benita Gyermekvédő Alapítvány létrehozása, 

✓ Benita Elektronikus Adatbázis (BEA) belső informatikai program kidolgozása, beindítása, 

fejlesztése, 
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✓ Közös szabadidős, ünnepi programok szervezése, lebonyolítása a nevelőszülői családok 

részére, csapaterősítő alkalmak biztosítása a munkatársak számára, 

✓ Hivatalokkal, hatóságokkal (gyámhivatal, gyámok, rendőrség, Megyei Területi 

Gyermekvédelmi Szakszolgálatok stb.), társintézményekkel, más egyházi szervezetekkel, 

hálózatokkal való együttműködések kialakítása, mélyítése, 

✓ Hatósági ellenőrzések való megfelelés, 

✓ Kommunikációs, interaktív felületek történő aktív megjelenés. 

 

I. Az ellátás szakmai tartalma, körülményei 

 

A Benita Nevelőszülői Hálózathoz kihelyezett gyermeklétszám 2019. évben a korábbi évekhez 

hasonlóan idén is jelentősen növekedett. Mindez összhangban van azzal a jogszabályi, 

szakmapolitikai irányvonallal, minisztériumi akarattal, amelynek elsődleges célja, hogy a 

családjukból valamely oknál fogva kiemelt gyermekek ne lakásotthonokban, hanem családi 

modellt követő környezetben éljenek. Hálózatunknál 2019. december 31-én összesen 222 

nevelőszülői háztartásban (ebből ténylegesen aktív 191) (1. grafikon) összesen 540 gyermek 

nevelkedett (2. grafikon). 
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Az egy nevelőszülőnél elhelyezett gyermeklétszám a tavalyi évhez képest kisebb növekedés mutat, 

míg 2018. évben ez átlagosan 2,57 fő volt, addig az idén 2,86 fő (3. grafikon). Viszont arányaiban 

továbbra is legtöbben azon nevelőszülők vannak, akik 2 gyermeket nevelnek (34%), míg második 

helyen azok, akik 3 gyermek gondozását (24%) végzik. 

 

 
 

A gyermekvédelmi szakellátásba a gyermekek a hatósági döntéseket tekintve két indokkal 

kerülhetnek be: egyrészt ideiglenes hatályú elhelyezés, másrészt nevelésbe vétel folytán. Az 

ideiglenes hatályú elhelyezés esetén a családban, családi környezetben olyan súlyos 

veszélyeztetettség áll fenn (pl. súlyos elhanyagolás, bántalmazás), amely miatt azonnali intézkedés 

keretében dönt a gyámhatóság a családból történő kiemelésről. A nevelésbe vétel során a családból 

való kiemelést többnyire megelőzik egyéb hatósági intézkedések is, amelyek azonban 

eredménytelenek, így emiatt válik szükségessé a gyermek nevelőszülőhöz történő elhelyezése. 

 

Mindezek mellett kérelemre, gyámhatósági döntés alapján a fiatal felnőttek nagykorúvá válásuk 

után utógondozói ellátásban is tovább lakhatnak a nevelőszülőnél. Ennek feltétele, hogy a 

gyermek, illetve a fiatal felnőtt nevelésbe vétele nagykorúvá válásával megszűnik. Ezen túl a 

következő feltételek egyike áll fenn: létfenntartását önállóan biztosítani nem tudja, vagy 

köznevelési, felsőoktatási vagy felnőttképzési intézménnyel (szolgáltatóval) tanulói, hallgatói 

vagy felnőttképzési jogviszonyban áll, vagy szociális bentlakásos intézménybe felvételét várja. 

 

Százalékos megosztásban a Hálózatuknál nevelkedő gyermekeket 90%-ban nevelésbe vették, míg 

ideiglenes hatályban mindösszesen 8% van. Az utógondozottak mindösszesen 2 %-os arányban 

vannak jelen. (4. grafikon). 
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A szükségleteket tekintve a hálózatunknál nevelkedő gyermekek ellátása normál vagy különleges 

(3 év alatti, tartós beteg, fogyatékos) lehet. Speciális ellátást (pl. pszichoaktív szert használó vagy 

súlyos diszszociális tüneteket mutató gyermek stb.) igénylő gyermeket továbbra sem fogadunk. 

 

Továbbra is igen magas az összlétszámhoz tekintve a különleges szükségletű gyermekek aránya 

(35%). Ebből a kategóriából is kiemelkednek azok, akik életkor okán (3 év alatti) minősülnek 

annak. A tavalyi évhez képest a 3 év alattiak ellátása 5%-os emelkedést mutat. Mindez egy tudatos 

felkészülés, szervezés eredménye.  A gyermekvédelmi szakellátás KSH adatait tekintve évről évre 

emelkedik a 0 - 2 éves korosztályból szakellátásba kerültek száma. Míg 2010-ben ez a szám 1459 

fő volt, addig 2018-ban már 2579 fő.  

 

A toborzás során ezért kiemelt figyelmet kapott azon nevelőszülők kiválasztása, majd kiképzése, 

akik előzetesen jelezték, hogy vállalnak újszülött vagy csecsemőkorú gyermekeket. Mindezzel 

párhuzamosan folyamatosan tárgyaltunk a TEGYESZ vezetőivel, elhelyezési osztályaival, ahol 

kifejeztük azon szándékunkat, hogy nagyobb számban is tudjuk biztosítani ilyen szükségletű 

kisgyermekek ellátását. Mindezekkel összefüggésben örömmel üdvözültük azt is, hogy a 

kormányzat 2020. január elsejétől bevezette a nevelőszülői gyedet a kétévesnél fiatalabb 

gyermekek otthoni nevelése esetében. 

 

Sajnálatosan azonban évről évre nő azon gyerekek száma is, aki sajátos nevelési igényűek, 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdenek vagy tartós betegség miatt különleges 

ellátást igényelnek. Utógondozói ellátást ebben az évben 7 fő fiatal-felnőtt (18-24 éves korúak) 

részére nyújtottunk, vagy azért, mert létfenntartását önállóan nem tudta biztosítani, vagy amiatt 

mert tanulói, hallgatói, felnőttképzési jogviszonyban állt (5. - 6. grafikon). 

 

5. grafikon 

Gyermeklétszám adatok ellátási forma, szükségletek szerint: 

 

6. grafikon  

SNI szerinti megoszlás (összesen: 39 fő) 
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A 7. grafikon a nálunk elhelyezett gyermekek korosztályok szerinti kimutatását tartalmazza, 

azon belül is a nemek szerinti megoszlást. Az adatokból látható, hogy a fiúk és lányok nagyjából 

közel azonos számban (272 fiú, 268 lány) nevelkednek a nevelőszülőknél. A statisztikai 

adatainkból továbbra is jól látható, hogy a legnagyobb számban a 0-3 éves korosztályhoz tartozó 

gyermekek vannak (144 fő), azonban a tavalyi évhez képest a legnagyobb számú növekedés mégis 

a 6-10 éves korcsoportban történt, egy év alatt 45 fővel emelkedett ez a létszám. Az 

utógondozottak tekintetében nem történt nagyobb változás, azonban az adatokból leszűrhető, hogy 

3-4 éven belül komoly kihívást fog jelenteni a most 14-18. éves korosztályba tartozó gyermekek 

elindulása a felnőtté válás útján. Erre már 2020. évtől szeretnénk megkezdeni a felkészülést, 

egyrészt az idén alapított Benita Gyermekvédő Alapítvány által életkezdési, képzési, lakhatási, 

albérleti hozzájárulások, illetve egyéb anyagi támogatások biztosításával, másrészt egy 

utógondozói ház létrehozásával, harmadrészt az önálló életkezdést támogató és segítő programok 

kidolgozásával.  

 

2019. őszén új ellátási területekkel bővültünk. A Pest megyei területi gyermekvédelmi 

szakszolgálattal történő egyeztetést követően zöld jelzést kaptunk, mivel a megyei 

gyermekvédelmi szakellátás rendszere a megfelelő számú gondozási hely hiányában bedugult, így 

sok esetben nem tudnak megfelelő helyet biztosítani az ideiglenes hatályú vagy nevelésbe vett 

gyermekek részére. Áttekintve a földrajzi területi adottságokat, felmérve a saját lehetőségeinket 

végül az a döntés született, hogy felelősségteljesen csak akkor tudunk megfelelő szintű ellátást 

biztosítani, ha a megközelíthetőség szempontjából Pest megyében (Pl. Cegléd, Abony) illetve 

Nógrád megyében (Kálló, Verseg) kizárólag a Jász-Nagykun-Szolnok megyehatárához közeli 

településeken toborzunk új nevelőszülőket. Ennek a munkának az eredményeként elmondhatjuk, 

hogy Pest megye keleti részének, míg Nógrád megye déli részének bevonásával nevelőszülőink 

jelenleg már hat megyében, több mint 100 településen működnek. Gyermekeket viszont a 

tényleges ellátási területen túl további két megyéből is fogadunk: Heves, valamint Bács-Kiskun 

megyékből. A nevelőszülők jellemzően kisvárosokban, illetve megyeszékhelyhez közeli 

kistelepülésen, községekben laknak.  

 

A gyermekek nevelőszülőnél történő elhelyezését tekintve (8. grafikon) továbbra is Borsod-

Abaúj-Zemplén megye a legnagyobb számú. Ennek okai rendkívül összetettek. Nyilvánvaló 

összefüggést mutat a térség lakossági összetételével, gazdasági, szociálpolitikai és egyéb 

körülményeivel, helyzetével, ami közvetlenül megjelenik a gyermekvédelmi szakellátásban is. 

Közvetlenül utána Jász-Nagykun-Szolnok megye követi, e téren Hajdú-Bihar megye áll a 

harmadik helyen. Nógrád megyében bár már van kiképzett nevelőszülőnk, azonban 2019. év 

végéig gyermekkihelyezés nem történt. 
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2019. évben a legtöbb gondozási hely iránti kérelem Jász-Nagykun-Szolnok, Borsod-Abaúj-

Zemplén, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi gyermekvédelmi szakszolgálat 

(TEGYESZ) elhelyezési osztályaitól érkeztek, de ez év második felében már a Hajdú-Bihar 

megyei TEGYESZ is jelezte, hogy gyermekek elhelyezését tekintve kihívásokkal küzd. Ennek 

megfelelően az új nevelőszülők toborzását valamennyi ellátási megyére fókuszáltuk, megosztva 

azokat (megyénként 1 vagy 2 csoport). A 2019. évi fejlesztési irányt is ez határozta meg.  

 

Továbbra is megyei szinten nagyon eltérő, hogy mennyi információt kapunk a kihelyezni kívánt 

gyermekekről. A kihelyezés gyakorlatában gyakori probléma, hogy sem mi, sem a nevelőszülők 

nem kapnak megfelelő tájékoztatást a hivataloktól, hatóságoktól, gyermekjóléti alapellátástól a 

kihelyezni kívánt gyermekek aktuális állapotáról, szükségleteiről, így ez a későbbiekben a 

gondozás folyamatában nehézségeket okoz(hat). Amíg bizonyos megyék szakszolgálatai 

többnyire a gyermekről szóló részletes szakvéleményt, pszichológiai véleményt is megküldi 

számunkra, addig más megyékben csak nagyon röviden, telefonon keresztül, szóban tájékoztatnak 

minket a kihelyezni kívánt gyermekek helyzetéről, szükségletéről, állapotáról. Ezzel kapcsolatban 

az érintett TEGYESZ-ekkel személyes megkeresés útján folyamatos jelleggel szakmai egyeztetést 

folytatunk a megfelelő információáramlás javítása, illetve az ideális gondozási hely megtalálása 

érdekében. 

 

2019. évben a nevelőszülőinktől összesen 50 gyermek került el, azaz váltott gondozási helyet. 

Ebből:  

- 24 fő esetében hazagondozás, családba fogadás, illetve örökbefogadás (8 fő) okán, 

- 25 esetben hálózaton belül másik nevelőszülőhöz kerülés (pl. testvér egyesítés), hálózaton 

kívül másik nevelőszülőhöz kerülés, lakásotthon vagy gyermekotthon, illetve 

egészségügyi intézménybe történő elhelyezés miatt. Azonnal gondozási helyváltoztatás 4 

alkalommal volt szükséges, ilyen esetekben olyan súlyú működési probléma merült az 

ellátásban, amely azonnali, gyors megoldást igénylő beavatkozást tett szükségessé.  

- Végezetül 1 fő ellátása pedig azért szűnt meg, mert a fiatalfelnőtt részére megszűnt az 

utógondozói ellátás. 

Borsod-Abaúj-
Zemplén; 186; 34%

Hajdú-Bihar; 122; 23%

Jász-Nagykun-Szolnok; 
169; 31%

Szabolcs-Szatmár-
Bereg; 47; 9%

Pest; 16; 3%

8. grafikon 
Gyermekek elhelyezése nevelőszülőknél megyei bontásban (fő - %)

Borsod-Abaúj-Zemplén Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Pest
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A nevelőszülői tanácsadók szükség szerint, de legalább háromheti rendszerességgel látogatják a 

nevelőszülőket. A tanácsadók egyrészt széleskörű tanácsadással folyamatosan segítik a 

nevelőszülőket a feladataik ellátásában, másrészt elvégzik a nevelőszülő szakmai jellegű 

ellenőrzését. Munkájukat előre megtervezett heti terv alapján végzik, a családlátogatás során a 

tapasztalt tényeket, az előírt feladatokat helyszínen írásban egy átíró-tömbbe írják le, a tárgyhónap 

végén pedig havi szakmai beszámolót készítenek. A heti terv mellett a havi szakmai beszámolót 

is a saját fejlesztésű „Benita Elektronikus Adatbázis” (BEA) elektronikus programba rögzítik. 

Ebben írásban részletesen beszámolnak valamennyi családról, azok működéséről, a gyermekekről, 

hangsúlyt fektetve a jelentkező problémákra, nehézségekre, annak megoldására. Cél, hogy 

egyénileg és hatékonyan tudjunk reagálni a felmerülő nehézségekre, mind a gyermekek, mind a 

nevelőszülők vonatkozásában. A jelentkező problémától függően célirányosan egyénileg vagy 

teamben pedagógiai, pszichológiai, gyógypedagógiai, egészségügyi, illetve egyéb más típusú 

segítséget, vagy ahhoz történő megfelelő hozzájutást nyújtunk. A havi rendszeres és eseti szakmai 

esetmegbeszélések révén fontosnak tartjuk az adott helyzetben a gyermek legfőbb érdekét szem 

előtt tartó, egységes közös álláspont kialakítását, majd az elfogadott, jóváhagyott segítségnyújtás, 

megsegítés tudatos egységes véghezvitelét.  

 

2019. évben is nagy hangsúlyt kapott a belső szakmai ellenőrzési rendszer. A vezetői team 

(igazgató, szakmai vezető, területi vezetők) által célirányos ellenőrzéseket végeztünk valamennyi 

megyében. Ennek eredményét tükrözi, hogy a működési problémákból adódó gondozási hely, 

vagy azonnali gondozási helyváltoztatás az összlétszámhoz viszonyítva arányaiban alacsony volt. 

Az ellenőrzés módszere helyszíni vizsgálat, vagyis a gondozási helyen beszélgetés a 

nevelőszülővel, vezetett iratanyagok áttekintése, elégedettségi mérés, külön beszélgetés a 

nevelőszülői tanácsadóval, esetenként a gyermekvédelmi gyámmal, továbbá az illetékes 

TEGYESZ munkatársakkal. A belső ellenőrzés másik területe a nevelőszülői tanácsadók 

munkájának nyomonkövetése, vagyis, hogy a munkatársak a jogszabályoknak és a 

szükségleteknek megfelelő időközönként, kellő intenzitással és hatékonysággal látják-e el a 

feladatukat. Ennek felelőse a szakmai vezető és területi vezetők, akik munkáját nagyban segíti a 

BEA programban rögzített kötelezően alkalmazott iratminták, továbbá a nevelőszülői tanácsadók 

munkáját tartalmazó heti tervek, valamint havi szakmai beszámolók.  

 

Tapasztalat, hogy a jó, stabil működés alapja a megfelelő ellenőrzési rendszer, így 2020. évben 

is kiemelten kezeljük ezt a területet. 

 

Pszichológusi munka: A hálózatunkba érkező gyermekek sok esetben fizikailag elhanyagoltan, 

bántalmazva, pszichésen terhelten, többszörösen traumatizált állapotban érkeznek. Ahhoz, hogy 

segítsük őket feldolgozni az előző gondozási helyen elszenvedett traumákat, egyéni esetvezetésére 

van szükségük, ami a pszichológusok napi munkájának jelentős részét teszi ki. Leggyakrabban a 

gyermek beilleszkedését kell támogatni a nevelőcsaládba, bántalmazás, abúzus esetén annak 

feldolgozásában szorulnak segítségre, illetve az egyes korcsoportok életkori sajátosságából adódó 

problémák áthidalásában kapnak támogatást a hálózat pszichológusaitól. Komoly erősségünk, 

hogy földrajzi, területi alapon megosztva ezt a feladatot három szakmailag jól felkészült, 

professzionális szakértelemmel bíró pszichológus végzi nap mint nap. 

2019-ben az egyéni esetvezetések mellett a nevelőszülők alkalmassági vizsgálatára, illetve a már 

működő nevelőszülők hároméves alkalmassági felülvizsgálatára fektettük a hangsúlyt.  

Alkalmassági vizsgálatot két esetben végeznek a hálózat pszichológusai: új nevelőszülő 

jelentkezésénél, illetve átjelentkező esetében, aki korábban más hálózatnál dolgozott 

nevelőszülőként. Ebben az évben a pszichológusok összesen 230 fő alkalmassági vizsgálatát 

végezték el.  
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Megyénkénti eloszlást az alábbi diagramm szemlélteti: 

 

 
 

A háromévenkénti alkalmassági felülvizsgálat idén két megyét érintett, amely Hajdú- Bihar 

megyében 23 főt, Jász-Nagykun-Szolnok megyében pedig 3 főt jelentett. Ezeken kívül rendkívüli 

alkalmassági felülvizsgálatra 3 fő esetében volt szükség.  

 

Hiszünk abban, hogy minőségi munkát csak megfelelő tárgyi eszközök segítségével lehet végezni, 

így a 2018-ban elkezdett pszichológiai eszközök beszerzését, bővítését 2019-ben tovább folytattuk. 

Célunk az, hogy minden megyében hasonlóan jól felszereltek legyenek a pszichológia vizsgálók. 

 

Miután 2019-re már hálózatunk 6 megyében foglalkoztat nevelőszülőket, így fontosnak tartjuk az 

egységességet, ezért év végén kezdtük el kidolgozni azt a szakmai protokollt, ami várhatóan 2020. 

tavaszára készül el.  Ez a hálózat minden dolgozójára vonatkozik függetlenül attól, hogy melyik 

megyében dolgozik. 

 

Kapcsolatrendszer: Hálózatunk nagy hangsúlyt fektet az óvodákkal, iskolákkal, 

esetmenedzserekkel, családgondozókkal, gyámokkal, gyámhatóságokkal, valamint 

kormányhivatalokkal folytatott szoros együttműködő kommunikációra, szinte napi szintű 

kapcsolatban vagyunk ezekkel a személyekkel, intézményekkel, szervezetekkel. 

 

Komoly kihívás, egyben probléma, hogy nem, vagy csak jelentős késéssel kapjuk meg a 

gyermekkihelyezésről szóló gyámhivatali határozatokat. További nehézség, hogy több hónapra is 

elhúzódnak a tervezési/elhelyezési értekezletek, emiatt gyámok nem rendelhetők ki, ami 

akadályozza a gyerekek személyes okmányainak beszerzését (TAJ, adókártya, stb.), valamint a 

nevelési-oktatási intézményekbe való beíratásukat. Az indokolatlanul hosszú elhelyezési folyamat 

további anyagi terheket ró a nevelőszülőkre, mivel a nevelési-oktatási intézményekben nem 

jogosultak az ingyenes étkeztetésre, továbbá a közgyógyellátásra, 2020-tól pedig a GYED-re. A 

gyámi működést sok esetben ellehetetlenítik a gyakori gyámváltások, illetve a gyámok magas 

leterheltsége (akár 60-70 gyerek is tartozik egy gyámhoz). A leterheltségből adódóan kevés idejük 

jut a Hálózattal történő egyeztetésekre, a konkrét személyes esetmegbeszélésekre, konzultációkra.  
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II. Nevelőszülői családok támogatása, képzések, továbbképzések: 

 

Képzések, továbbképzések: 

 

Az új nevelőszülők 60 órás képzését tekintve 2019. évben 61 fő részvételével összesen 7 csoportot 

indítottunk, a képző intézmény minden esetben a megyei területi szakszolgálat volt. A korábbi 

évek gyakorlatát követve továbbra is az általunk toborzott, illetve kiképzett nevelőszülők 

alkalmazását preferáljuk, meglátásunk szerint ez a hosszútávú stabil működés alapja.  

 

Az évente kötelező, nevelőszülőknek tartott működtetői továbbképzés idén nem egységesen, 

hanem megyei szinten, összesen 4 helyszínen került megrendezésre, meghívott szakemberek 

(gyermekjogi képviselő, gyermekvédelmi gyám) közreműködésével: a központi téma a gyermeki 

jogok, a gyermekbántalmazás kérdésköre volt: 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye: Mátészalka Jász-Nagykun-Szolnok megye: Kisújszállás 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Miskolc Hajdú-Bihar megye: Debrecen  

 

Ebben az évben is kihívás elé állított minket a nevelőszülőknek jogszabályban kötelező előírt KOP 

(Központi Oktatási Program) képzése, amelyet 2018. júliusában kormányzati döntés alapján 

országosan felfüggesztettek.  A folyamatban lévő csoportunk képzése így megállt, csak 2019. 

október elején tudtuk folytatni, amely az időközben eltelt hosszú szünet miatt nem volt egyszerű 

feladat (pl. csoportdinamika megszakadt). A 24 fős csoportból 21-en maradtak, ebből 19 fő benitás 

nevelőszülő (2 fő református). A képzés 2020. év február 28-ig tart, a záróvizsgák március közepén 

lesznek. Az oktatás helyszíne a gyülekezet Szappanos utcai Imaházának kisterme. 
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Támogatások:  

 

Lényeges szempont nálunk, hogy egyéni élethelyzetekre, felmerülő anyagi problémákra, 

magánéletbeli nehézségekre is tudjunk megfelelően, hatékonyan, segítő szándékkal reagálni. 

2019-ban egyéni kérelmek alapján egészségügyi eszközök vásárlásához (szemüveg, speciális 

orvosi vizsgálatok, gyógytorna, gyógyszerek, gyógyhatású készítmények stb.), útiköltség 

hozzájáruláshoz (pl. speciális iskolába, illetve egészügyi intézménybe való szállítás), tárgyi 

eszközbeszerzéshez (légzésfigyelő, bébiőr, párátlanító, mosógép stb.), továbbá egy esetben egy 

lakástűzesetből eredő károk enyhítésére nyújtottunk 61 nevelőszülői családnak rendkívüli 

pénzügyi támogatást, összesen 2.159.675- forint értékben, ez átlagosan egy alkalomra 35.000- 

forintot jelentett. 

 

A tisztességes, takarékos és átlátható gazdálkodásnak köszönhetően a Hálózat a kötelezően adandó 

díjakon, ellátmányon felül 2019. évben is három alkalommal tudott plusz anyagi támogatást adni 

a nevelőszülői családoknak. Alkalmanként ez 10.000,- Ft/gyermek illetve 20.000,- Ft/gyermek 

támogatást jelentett: nyaralási támogatás, iskolakezdési támogatás, karácsonyi juttatás címen. 

Ezen a jogcímen ebben az évben 22.574.000- forint került kifizetésre a családok részére. 

 

Gyakori, hogy a kihelyezés során a gyermekek rendkívül hiányos öltözetben érkeznek meg a 

nevelőszülőhöz, piszkosan, koszosan, elhanyagoltan. A nevelőszülő úgy kezdi meg a 

tevékenységét, hogy sem ruha, sem játék, sem tárgyi eszközök nem állnak rendelkezésre, vagyis 

mindezt saját költségén kell beszereznie. Ezért is láttuk szükségesnek azt, hogy a pénzügyi 

lehetőségeinkhez mérten emeljük a kihelyezéskor adott 2018-as 10.000,- Ft/gyermek egyszeri 

ellátmány összegét, normál szükségletű gyermek esetén 15.000 forintra, míg különleges 

szükségletű gyermek esetén 20.000 – forintra. 

 

III. Lelki gondozás:  

 

„Tanuljatok meg jót cselekedni! Törekedjetek igazságra, térítsétek jó útra az erőszakoskodót! 

Védjétek meg az árvák igazát, képviseljétek az özvegy peres ügyét!” (Ézsaiás 1,17) 

 

A Szentírás egyértelműen beszél arról, hogy Isten a teremtéskor nem csak testet alkotott, hanem a 

saját lelkét is adta. A bűneset után ruhát adott, de azonnal ígéretet adott a megváltásra. Így magunk 

sem elégedhetünk meg azzal, hogy gyermekeknek kizárólag otthont, ruházatot és élelmet 

biztosítunk. „A ti mennyei Atyátok sem akarja, hogy elvesszen egy is e kicsinyek közül" (Máté 

18,14). 

 

Missziós célunk ezért, hogy „mindenkihez” eljusson az Örömhír, azaz Jézus Krisztus megváltó 

munkája. A működésünkkel összhangban ez három területen jelent: 

a) Keresztény alapú és szemléletű működtetés (amely bibliai alapú etikai, erkölcsi 

szabályokat is magába foglal) 

b) Evangélium hirdetése, megismertetése a Biblián keresztül (szereplők: lelki gondozó, 

intézményi lelkész, hívő munkatársak, gyülekezet elöljárói stb.), figyelemmel arra, hogy a 

megtérést egyedül Isten adja, és az egyedül hit által lehetséges, nem pedig emberi 

cselekedet vagy erőlködés eredménye. Jézus maga mondja: „Ami az embernek lehetetlen, 

az az Istennek lehetséges.” (Lukács 18,27) 

c) Lelki segítségnyújtás, mint lehetőség biztosítása a munkatársak, a nevelőszülői családok, 

és a gyermekek részére. 

 

A missziós feladat vezetését 2018. ősze óta a Hálózat intézményi lelkésze látja el. Meglátásunk, 

hogy a misszióhoz látás, elhívás és Lélektől jövő stratégia kell, továbbá rendszeres imádkozás. Az 
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elmúlt évben a lelkigondozást végző lelkész számára rendkívül fontos feladat volt, hogy a 

munkatársak, nevelőszülői családok irányába felépítse a bizalmi légkört és a hitelességet, továbbá 

megteremtse a szerető légkör alapjait. Evangéliumot hitelesen hirdetni csak ilyen módon lehet: 

 

„Lámpást sem azért gyújtanak, hogy a véka alá tegyék, hanem a lámpatartóra, hogy világítson 

mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó 

cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” (Mt. 5,15-16) 

 

Az intézményi lelkész feladata a munkatársak, nevelőszülők és gondozottak felé történő lelki 

segítségnyújtás, illetve a tanácsadók jelzései alapján egyéni lelkigondozást is biztosít. Jelen van a 

közös, nagy rendezvényeken (karácsonyi ünnepség, családi/gyermeknap, képzési alkalmak stb.), 

továbbá kis csoportos (nevelőszülői klubok) találkozásokon egyaránt. Ezek kötetlen, hídépítő 

alkalmak, ahol alkalmanként a Szappanos utcai gyülekezet tagjai is segítenek. 

 

A Gyülekezet szervezésének köszönhetően 2019. május 1-jén a Kölcsey Művelődési Központban 

került megrendezésre az Ének és Lélek „Singing men of Texas” férfikórusának koncertje, 

amelynek keretében Michael Gott hirdette az evangéliumot. A rendezvényen a Hálózat 250 fővel 

képviseltette magát, abban a reményben, hogy az evangélium minél többekhez eljut. A koncertet 

követően valamennyien egy-egy új Bibliát kaptunk ajándékba. 
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A missziós munka folytatásához a jövőben további jó lehetőséget biztosíthat a Hálózat által idén 

vásárolt bogácsi Benita Pihenőház, ahol már 2020. nyarán „lelki” programokkal is készülünk. 

 

IV. Kapcsolatok, szabadidős programok, rendezvények, PR, adomány 

 

Meglátásom szerint a Benita Nevelőszülői Hálózat és a Debreceni Baptista Gyülekezet közötti 

kapcsolatrendszer, együttműködés kifejezetten jónak, kiegyensúlyozottnak mondható. Az év során 

többször éreztük, hogy rendkívül áldásosak a lelkészek, szolgálók által elmondott igei gondolatok, 

a Bibliai igeolvasások, igemagyarázatok.  

 

  
 

A Hálózat 2019. évben számos alkalmat, rendezvényt szervezett a nevelőszülők, családtagjaik 

és a gyerekek számára, ezekből a legkiemelkedőbbek:  

 

1. Családi napok: 

 

Az idén a nevelőszülői családok, gyermekek számára három helyszínen rendeztük benitás 

családi/gyermek napot, továbbá először szerveztünk kizárólag gyerekeknek bentlakásos lovas 

tábort, valamint a gyülekezeti kisifis táborban is voltak hálózatunkhoz tartozó gyermekek.  

 

A családi napokat megyei szinten szerveztük meg, valamennyi rendezvényen magas volt a 

részvételi arány, minden esetben színes programokkal, ajándékokkal, meglepetésekkel készültünk: 

így többek közt hófánk csúszdával, vízidodzsemmel, ugrálóvárral vártuk a családokat, voltak 

bohócok, bűvészek, akik kiváló hangulatot teremtve szórakoztatták a közönséget, és végül volt 

lehetőség csillámtetoválásra, arcfestésre, csocsózásra, kézműves foglalkozásokra is. 

Törökszentmiklóson mindemelett lovaglásra is volt lehetősége a résztvevőknek. Valamennyi 

program egész napos volt, így finom ebéddel, süteményekkel, vattacukorral, jégkrémmel 

vendégeltük meg családjainkat. Összegezve a tapasztalatokat, ezen alkalmak kiváló lehetőséget 

biztosítottak arra, hogy a családok közelebb kerülhessenek egymáshoz, illetve a személyes 

beszélgetésekben jobban megismerhessék egymást. 

 

Ebben az évben egy új koncepciót is kipróbáltunk Jász-Nagykun-Szolnok megyében, ugyanis a 

Jászalsószentgyörgyi Lovas Centrum és Magyar Udvarban lovas tábort tartottunk 27 gyermekünk 

számára. Az ötlet a megyében dolgozó nevelőszülői tanácsadóink között vetődött fel, majd a 

megvalósítást is ők vállalták. A programok öt napon át foglalták le az óvodást és a kiskamaszt 

egyaránt. Azért is volt fontos ez a kezdeményezés, mert több gyermek most volt életében először 

bentlakásos táborban, az pedig kollégáink munkáját dicséri, hogy többen nem is akartak 

hazamenni az 5. nap végén.  Nem is csoda, hiszen a résztvevő gyerekek a táborban rengeteg 

https://www.facebook.com/157107831549430/photos/pcb.441467863113424/441466026446941/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAAOlS3s1NVyT2j2u2_GEGudpTqtpY_tX7gOzkVEyFbG9ixGa21ULtOo7kMQyfWKCidgZOJNR0jjxFg&__xts__%5B0%5D=68.ARBLuMtp2ehroxlMehfcbsJ8fpGN7MKlh8pXQjU3C0EVyuqeKsFjSg5bL0qk064Pc5cnC7HDOB3S-RgYWSQCzbC7ixS17Z-VfewJpDgBqgp9I4LORZSy8MVtK4EHplKH8EeUnZeOsuomRvTsl0AN0oH9WMSqwbLgbQdpHwB_epD9CK4eu4YHwwHveYlN6rKZyegKLSTL880AWEn-MBTCmHtEnVH3OJQXWl7nDLxP6lsefmxvogsen1JJY0hR6HievNjRbPSVJOcX0cP-KMIBYK973CtcyxtuRyRaoRkfDPs8N0IN5VAvQPoBUlHqA9rXTjJtw10-0noK7EWoELEsPoU
https://www.facebook.com/157107831549430/photos/pcb.441467863113424/441466026446941/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAAOlS3s1NVyT2j2u2_GEGudpTqtpY_tX7gOzkVEyFbG9ixGa21ULtOo7kMQyfWKCidgZOJNR0jjxFg&__xts__%5B0%5D=68.ARBLuMtp2ehroxlMehfcbsJ8fpGN7MKlh8pXQjU3C0EVyuqeKsFjSg5bL0qk064Pc5cnC7HDOB3S-RgYWSQCzbC7ixS17Z-VfewJpDgBqgp9I4LORZSy8MVtK4EHplKH8EeUnZeOsuomRvTsl0AN0oH9WMSqwbLgbQdpHwB_epD9CK4eu4YHwwHveYlN6rKZyegKLSTL880AWEn-MBTCmHtEnVH3OJQXWl7nDLxP6lsefmxvogsen1JJY0hR6HievNjRbPSVJOcX0cP-KMIBYK973CtcyxtuRyRaoRkfDPs8N0IN5VAvQPoBUlHqA9rXTjJtw10-0noK7EWoELEsPoU
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élménnyel gazdagodtak: a lovas bemutatók mellett lovagolhattak, részt vehettek az állatok 

gondozásában is, de volt lovasszekéren utazás, csónakázás, trambulin, íjászat és fürdőzés is. 

 

Hisszük, hogy valamennyi alkalom rengeteg élményt nyújtott a résztvevők számára. Az a 

reményünk, hogy ezek azok az emlékek, amelyek földi életük végéig maradnak, és a gyermek így 

válik azzá a felnőtté, aki talán más körülmények között nem lenne. Tudjuk, hogy mindez nem a 

mi érdemünk, hanem Isten kegyelme, mint ahogy a lehetőség is mindezen programok 

megvalósítására.  

 

Karácsonyi ünnepség  

 

Hálózatunk legnagyobb volumenű rendezvénye idén is az évvégi Benita Karácsonyi Ünnepség 

volt. A nagyszabású rendezvény a debreceni Kölcsey Művelődési Központ nagytermében kapott 

helyet, ahol közel 750-en ünnepeltük együtt a Megváltónk születését. Nagyon jó volt látni, hogyan 

készültek a gyerekek a rajzpályázatra küldött rajzok által, vagy karácsonyi vers, mese formájában, 

melyekből az ünnepségen ízelítőt kaptunk.  

 

Az előadók színvonalas programokkal készültek, a karácsonyi dallamokat a Debreceni 

Szabadkeresztény Gyülekezet dicsőítő csoportja, valamint Beri Áron gitárművész biztosította. 

Idén is rengeteg ajándékkal készültünk, a kisebbek játékokat (lego, dupló, babák, kisautók, 

legkisebbeknek fejlesztő játékok stb.), míg az idősebb korosztály illatszereket kapott ajándékba. 

A nevelőszülőket pedig keresztény tartalmú könyvekkel, benita logóval ellátott irodaszerekkel 

leptük meg.  
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Benita-díj: 2018. decemberében megalapítottuk a Benita díjat, amelyet ebben az évben is – 

immáron második alkalommal - kiosztottunk.  A Benita-díj kapcsán három kategóriát hoztunk 

létre: az év nevelőszülője, az év tehetséges gyermeke, az év szorgalmas gyermeke. A három 

kategóriához egy-egy bibliai történetet vagy szereplőt kapcsoltunk: Fáraó lánya-Mózes, Jefte, 

Dávid király. A díj alapításának célja, hogy évről-évre ilyen módon is kifejezzük, hogy milyen 

nagyra értékeljük a munkába tett erőfeszítést, az áldozatot és a tehetséget.  

 

Idén immáron négy megyében (Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, 

Jász-Nagykun-Szolnok megye) megyénként 3 díjazottunk lett, vagyis mindösszesen 12 díjazott 

vehette át megérdemelt jutalmát a karácsonyi ünnepségünkön. 
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2. További rendezvények, programok: 

 

Ebben az évben is számos a gyermekvédelmi szakellátáshoz kapcsolódó szakmai és egyéb 

tartalmú rendezvényen, programokon vettünk részt. Ebből két program, ami feltétlenül kiemelést 

érdemel, mivel mindkét eseményen díjakat kaptak nevelőszüleink, gyermekeink. 

 

Az első a 2019. tavaszán Szolnokon megrendezett „BEFOGADLAK Nevelőszülői program” 

országos nevelőszülői kampány volt, amely rendezvényen Hálózatunk is aktívan képviseltette 

magát. Külön öröm volt számunkra, hogy a „Lehetetlen Nincs Országos Rajz és Kisfilmpályázat” 

7-11 évesek korosztályi kategóriájában három nálunk nevelkedő gyermek is díjazott lett:  

 

 

 
 

A másik esemény egy nevelőszülői főzőversenyhez kapcsolódik, amely az Arlói-tó mellett került 

megrendezésre a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi 

Gyermekvédelmi Szakszolgálat szervezésében: - Vándor Fakanál II. bográcsfőző verseny. A 

Hálózatunk két csapatot is indított, mindkettő szép eredménnyel zárt. Munkatársaink és 

nevelőszülőink közreműködésével elnyertük a legfinomabb köret díját, illetve a legfinomabb ízű 

étel I. helyével elhoztuk a vándor fakanalat is. 
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3. Adományok, együttműködés 

 

Hála van az szívünkben, amikor adományt kapunk más emberektől, szervezetektől. Ebben az 

évben is többször kaptunk különféle tárgyi segítséget (tartós élelmiszer, ruhanemű, játékok stb.), 

amit örömmel adtunk tovább nevelőszülői családjainknak. Alapelvünk, hogy csak olyan adományt 

fogadunk el és adunk tovább, amelyet mi magunk is szívesen elfogadnánk (pl. jó minőségű ruha, 

működőképes, ép játékok stb.), vagyis ami valódi segítséget jelent. 

 

Az idei évben jó együttműködést alakítottunk ki a Keresztény Cigánymisszió Alapítvánnyal, több 

alkalommal tárgyi adományokkal segítették a Hálózatunknál működő családokat. 2017 óta szoros 

az együttműködés és kifejezetten jó a kapcsolat egy tiszaújvárosi roma adománykezelő 

szervezettel is, akiktől szintén rendszeresen kapunk jó minőségű adományokat. Év elején pedig 

meglepett minket egy debreceni székhelyű kisállatkereskedő, aki egy teljesen felszerelt 

akváriumot ajánlott fel egy Nagyhegyesen nevelkedő testvérpárnak. 

 

 

 

 

 

V. Szakmai létszám, előírások 

 

Hálózatunk különös gondot fordít arra, hogy eleget tegyen a jogszabályban kötelezően előírt 

szakmai létszámnak, sőt azt jóval meg is haladja. A jó munka alapja, a megfelelő számú és 

félkészült szakmai team. A 2017-2019 évi nagy mértékű létszámfejlődés és a megnövekedett 

feladatellátás okán, az a döntés született, hogy a megyék élére területi szakmai vezetők kerüljenek 

kinevezésre, megosztva ezzel a felelősséget, a szervezési és a vezetési feladatokat. Az elmúlt 

időszak tapasztalatai alapján elmondható, hogy szervezeti változtatás beváltotta a hozzá fűződő 

reményeket. Szintén pozitív a tapasztalat az újonnan felvett nevelőszülői tanácsadók szakmai 

munkájáról, elmondható, hogy sikerült egy együttműködő, egymást támogató jó munkahelyi 

közösséget létrehozni. Hálásak vagyunk azért, hogy ezidáig egyszer sem kellett kiírni üres 

álláshelyre pályázatot, annak ellenére, hogy az elmúlt 3 évben több mint 20 fő került be a 

csapatunkba. Isten ezen a területen is betölti a szükségleteinket. 

 

Pénzügyi, számviteli, munkaügyi és gazdasági területen is jelentős előrelépés történt, az ezzel 

kapcsolatos feladatellátásra is sikerült jól felkészült, lelkiismeretesen dolgozó munkatársakat 

felvenni, így a jogszabályok adta lehetőségeket (pl. támogatások igénybevétele) sokkal jobban ki 

tudjuk használni, mint bármikor korábban.  
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A nevelőszülői feladatok ellátásához - a kiégés megelőzése érdekében is - nagy hangsúlyt 

helyezünk a nevelőszülők fizikális megsegítésére, ezért, ahol nagyszámú, 5 vagy annál több 

gyerek, illetve 3 vagy annál több különleges szükségletű gyermek kerül kihelyezésre, ott külön 

megbízási szerződés alapján segédgondozót alkalmazunk, akik folyamatos jelleggel segítik a 

nevelőszülőket feladatellátásuk biztosításában. 

 

Benita Nevelőszülői Hálózat szakmai létszáma 2019-ben: 

• igazgató - 1 fő 

• szakmai vezető – 1 fő 

• gazdasági vezető – 1 fő 

• területi szakmai vezető – 2 fő  

• nevelőszülői tanácsadók – 13 fő (ebből 1 fő lelki gondozói feladatokat is ellát) 

• pszichológus – 2 fő + 1 fő (vállalkozói szerződéssel) 

• gazdasági, munkaügyi ügyintéző – 2 fő 

• gyermekvédelmi ügyintéző – 1 fő 

• gyermekvédelmi referens – 1 fő 

• növendékügyi előadó – 1fő 

• irodai adminisztrátor – 1 fő 

• gépjárművezető, karbantartó - 1 fő 

• irodai kisegítők – 2 fő (munkaügyi központ által támogatott dolgozók) 

• takarító (megbízási szerződés alapján) 

 

A Hálózat szakmai összetétele tudatosan úgy épül fel, hogy a gyermekek, nevelőszülők részére 

központilag és helyi szinten is tudjunk komplex segítségnyújtást biztosítani szakmai, jogi, 

pénzügyi, pedagógiai, gyógypedagógiai, pszichológusi, valamint lelki területeken egyaránt.  

 

VI. Tárgyi feltételek, fejlesztések 

 

A tavalyi év egyik központi feladata volt, hogy a Benita Nevelőszülői Hálózat központja a 2018. 

őszén vásárolt új székhelyen (Debrecen, Szoboszlói út 45.) berendezkedjen és kialakítsuk a 

zökkenőmentes napi munkát. 2019. év tavaszán EFOP-2.2.14-17-2017-00025. kódszámú „Benita 

Nevelőszülői Hálózat fejlesztése” elnevezéssel sikeresen elnyert pályázat segítségével elkezdtük 

a teljes épület korszerűsítését, felújítását, továbbá bővítését (emeleti tetőtér beépítése).  

Mindemellett jelentős fejlesztések történtek a munkatársak megfelelő tárgyi eszközökkel történő 

felszerelése érdekében: irodai bútorokat, laptopokat, mobiltelefonokat, nyomtatókat vásároltunk.  

Idén is jelentős összegeket fordítottunk pszichológusi eszközök vásárlására: világjáték, 

személyiség-, intelligencia tesztek, képességeket mérő tesztek, fejlesztő meseterápiás könyvek stb. 

 

A Központ felújításának befejezése 2020. nyarára várható, az elkészültét követően egy komplett, 

multifunkcionális épület fog létrejönni. A központban dolgozó munkatársak (vezetők, munkaügy, 

pénzügy, növendékügy) irodái mellett pszichológiai vizsgáló, esetszoba is helyet kap, a földszinten 

egy 25 fő, míg az emeleti tetőtérben egy 50 fő befogadására alkalmas konferenciaterem is 

kialakításra kerül, de lesz helye vendégszobának, irattárnak, konyháknak, mosdóhelyiségeknek, 

tárolóhelyiségeknek is. Az épület első része kizárólag a szakmai munkát hívatott majd kiszolgálni, 

itt lesznek a kapcsolattartó helyiségek, valamint a nevelőszülői tanácsadók irodai helyiségei. Az 

udvaron a gépkocsik részére parkolók kerültek kialakításra, míg a kerthelyiségben a 

kapcsolattartási helyszínt egy filagória és játszótér biztosítja. 

 

A többi megyében négy helyszínen (Szolnok, Karcag, Miskolc, Mátészalka) bérlünk a városokban 

frekventált helyen irodákat. Itt történnek a kapcsolattartások, a pszichológusi vizsgálatok, a 
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szakmai egyeztetések, megyei teamgyűlések, valamint a napi irodai munkavégzés. Az helyiségek 

felszerelésének javítására itt is jelentős fejlesztéséket tudtunk elérni (irodai bútorok, játékok, irodai 

eszközök stb.) 

 

A tavalyi évben vásárolt kisbusz igénybevételével jelentős segítséget tudunk nyújtani az 

egészségügyi gondokkal, problémákkal küzdő nevelt gyermekek szállításában, így például 

speciális vizsgálatok vagy műtétek esetén Budapestre történő szállításban. 2020. évben további 

gépjárművek vásárlását tervezzük, amit kifejezetten a területi szakmai vezetőknek, valamint a 

területen dolgozó nevelőszülői tanácsadóknak szánunk. 

 

A megnövekedett létszám, valamint az új fejlesztő jellegű vezetési szemlélet jelentős 

adminisztrációs terheket hozott a hálózat életébe. Egyre nehezebbé vált áttekinthetően 

nyilvántartani a nevelőszülők, valamint gyermekek dokumentációit, iratanyagait. Ezért 2019. 

februárjában elindítottuk a saját fejlesztésű „Benita Elektronikus Adatbázis” elnevezésű (BEA 

program) hálózati alapú informatikai programot. Ennek lényege, hogy a nevelőszülői hálózat napi 

működését érintő lényeges feladatok ebben a programban lettek rendszerezve. Így a nyilvántartás 

és az iratok, dokumentációk feltöltése, kezelése, rendszerezése, illetve a postán és elektronikusan 

érkezett levelek ezen a rendszeren keresztül kerülnek továbbításra az illetékes munkatársak felé. 

Ezen kívül megtalálhatók benne a munkaügyi feladatok is (jelenléti ív, szabadság), továbbá a 

térítési díjak kezelése, szakmai beszámolók, heti tervek, címlisták, üzenőrendszerek, valamint 

gépjármű használati elszámolások stb. Az adatbázis zárt rendszerben – felhasználói név, jelszó 

megadásával - bárhonnan elérhető, így a munkatársak adminisztrációs munkavégzéshez csupán 

számítógépre és internet elérhetőségre van szükség. 

 

Tavaly évvégén sikeresen elnyert pályázatnak is örülhettünk, amely EFOP-2.2.14-17-2017-

00025. kódszámmal a „Benita Nevelőszülői Hálózat fejlesztése” elnevezést kapta. Az elnyert 

összeg összesen 49.942.780- Ft, ennek  jelentős része a Központ felújításra lett elkülönítve, de a 

pályázat tartalmaz nevelőszülői családok részére háztartási kisgépek beszerzését, 0-3 korosztály 

részére tárgyi eszközök (légzésfigyelő, kiságy, járóka, etetőszék, babakocsi, lázmérő, járást segítő 

eszközök stb.) valamint óvodáskorúaknak fejlesztőjátékok vásárlását, pszichológusi eszközök 

beszerzését, irodabútorok, informatikai eszközök vásárlását, de helyet kapott egy 

szervezetfejlesztést segítő képzés is. A projekt zárásának időpontja 2020. augusztus 31-e. 

 

Egy merőben új projektbe vágtunk bele 2019. őszén. A lehetőségeinkhez mérten szeretnénk minél 

többet nyújtani családjaink számára. A gyermekeinknek nem kizárólag a fizikai ellátást (ruházat, 

élelem stb.) szeretnénk biztosítani, hanem boldog, lelki élményekkel teli nyarakat, ünnepeket, azaz 

a szabadidő hasznos eltöltését és a játék fontosságát is szem előtt kívánjuk tartani. Hisszük, hogy 

csak így válhatnak a későbbiekben teljes értékű felnőtt emberré, akik a társadalomba 

beilleszkedve, annak hasznos tagjaként tudnak majd élni, családot alapítani, dolgozni.  Miután 

Istentől kaptuk ez az elhívást, eszerint igyekszünk minden erővel ennek megfelelni. Imádságunk 

eredményeként saját célra megvásároltunk egy - a nevelőszülői családok nyaraltatását, 

pihenését biztosító - üdülőházat Bogács településen. Bogács község a Bükk-alján található, a 

település híres gyógyfürdőjéről, strandjáról. 

 

A Benita Pihenőház elsődleges célja, hogy a nevelőszülők és a befogadott gyermekek kulturált 

körülmények között: 

• pihenjenek és élményekben gazdagodjanak, 

• erősödjenek a kapcsolatok a családokon belül és között, valamint a munkatársak között, 

• a résztvevők feltöltődjenek, új motivációkat kapjanak, 

• kedvezményes árakkal támogassuk a nevelőszülőket, 

• segítsük az evangéliumi életszemlélet kialakulását. 
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A célok eléréséért lehetőség szerint egész évben várjuk a nevelőszülői családokat és a 

munkatársakat. Képzéseket, motivációs tréningeket szervezünk (elsősorban főszezonon kívüli 

hétvégekre), gyermektáborokat szervezünk (kézműves, nyelvi, természetjáró, sport, bibliaismereti 

tábor stb.) továbbá segíteni kívánjuk szintén a Gyülekezet fenntartásában működő Talentum 

Baptista Általános Iskolát osztálykirándulások helyszínének biztosításával. 

 

Az Üdülőházban összesen 36 férőhely található (1 db 2 ágyas, 2 db 3 ágyas, 7 db 4 ágyas), valamint 

egy gondnoki lakrész. Minden szobában televízió és hűtőszekrény is található. Szobák az alsó 

szinten nagy terasszal, kerti ülőgarnitúrával, a felső szinten erkéllyel ellátottak.  

 

A társalgó fotelekkel felszerelt, ahol oktatást, csoportos megbeszéléseket lehet tartani. Az 

épületben jól felszerelt melegítő konyha és étkezőhelyiség található.  

 

A kert füvesített, itt a gyerekeknek hinta, lengőteke, pingpongasztal biztosítja az önfeledt játékot. 

Van továbbá egy tágas filagória, szalonnasütő és bográcsozóhely. Ingyenes WIFI elérhetőség az 

egész épületben biztosított. A vendégeknek ingyenes parkolási lehetőség adott. 
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Az üdülő működtetésében jelentős szerepet szánunk a Benita Gyermekvédő Alapítványnak is, aki 

lehetőségeihez mérten támogatja az üdülési programok megvalósulását.  

 

Az Üdülőházat még az indulás előtt 2020. év elején szeretnénk korszerűsíteni, kívülről 

leszigetelni, valamint a tetőcserét (azbeszt anyaga miatt) elvégezni rajta. A nyaralási programunkat 

2020. nyarán tervezzük elindítani. 

 

VII. Hatósági, külső, belső ellenőrzések 

 

Az év folyamán több ellenőrzésünk is volt: a működést engedélyező Hajdú-Bihar Megyei 

Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya, Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság módszertani munkatársa, az Integrált Jogvédelmi Szolgálat gyermekjogi 

képviselői, Egyházi Belső Ellenőrzési Csoport utóellenőrzése is ebben az évben volt. A Hálózatnál 

végzett külső ellenőrzések, apróbb hibáktól eltekintve komolyabb hiányosságot nem állapítottak 

meg.  

 

A nevelőszülői hálózatnál rendszeres a folyamatba épített belső ellenőrzés és a célellenőrzések. 

Kiemelt területként kezeljük a nevelőszülők folyamatos szakmai ellenőrzését, valamint a 

gazdálkodás, pénzügyi, számviteli rend törvényességének betartását, szabályszerűségét. 
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VIII. 2020. évi tervek, célok: 

 

Tárgyi fejlesztési területek: 

➢ Hálózat székhelye felújításának befejezése, ezzel összefüggésben minden szempontból 

megfelelő munkakörülmények megteremtése, 

➢ Benita Pihenőház felújítása, üdültetési program kidolgozása, 2020. nyarán történő elindítása 

➢ Az EFOP-2.2.14-17-2017-00025. kódszámmal a „Benita Nevelőszülői Hálózat fejlesztése” 

pályázat lebonyolítása (2020.08.31-ig), új pályázati lehetőségek keresése, kiaknázása, 

➢ Új gépjárművek vásárlása, 

➢ Benita Gyermekvédő Alapítvány munkájának megkezdése, 

➢ Adományozói rendszer működtetése, fejlesztése 

 

Működést biztosító területek: 

➢ BEA program eddigi funkcióinak véglegesítése, további fejlesztése, gyakorlatba történő napi 

használatának elsajátítása, 

➢ Központi szakmai dokumentációk (szakmai program, SZMSZ, szabályzatok stb.) 

felülvizsgálata, aktualizálása, 

➢ Belső ellenőrzési rendszer erősítése, külső ellenőrzésekre történő felkészülés (MÁK 

ellenőrzés) 

➢ Pszichológusok munkájának egységesítése, szakmai protokoll kidolgozása, elfogadása, 

bevezetése 

➢ Nevelőszülők személyre szabott kompetencia-tartományát meghatározó program 

kidolgozása (B.A.Z megyei munkatársi team)  

 

Humánerőforrást érintő terület: 

➢ Segítők, önkéntesek bevonása 

➢ Hálózatfejlesztés: megyei szinten minimum egy 60 órás nevelőszülő képzés elindítása (kb. 

3-4 csoport) 

➢ Szakmai munkatársak részére csapatépítő tréningek, továbbképzések szervezése, rekreációs 

lehetőségek biztosítása egyénileg, megyei szinten és központilag, 

➢ Nevelőszülők részére szakmai napok szervezése, nevelőszülői klubok támogatása, 

➢ Nevelőszülők részére szervezett képzések, továbbképzések, 

➢ Családi/gyermeknap, egészségnap szervezése nevelőszülői családok részére  

 

Ellátás fejlesztését célzó területek: 

➢ Krízisellátás kialakítása, 

➢ Utógondozotti program kidolgozásának elkezdése, 

➢ Tehetséggondozói program kidolgozása, beindítása, 

 

Lelki terület: 

➢ Fenntartó gyülekezettel való kapcsolat mélyítése, erősítése, különös tekintettel a 

munkatársak vonatkozásában is, 

➢ Evangelizáció, lelki gondozás erősítése, 

➢ Gyülekezeti háttér segítségével önkéntességi program elindítása (központi alkalmak, nyári 

üdültetés stb.) 

 

Egyéb: 

➢ 14 éves korosztály felettiek részére büntetésvégrehajtási intézetbe, illetve javítóintézetbe 

történő látogatás megszervezése, 

➢ Szakmai konferenciák, képzések, továbbképzések szervezése, lebonyolítása 

➢ Kommunikáció erősítése: marketing, PR  
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Zárszó 

 

Ez az év sem múlhat el hálaadás nélkül, hiszen rengeteg áldásban volt részünk, persze emellett 

kemény küzdelmekben is. Mennyei Atyánk égi keze azonban minden helyzetben megtartott 

minket.  Idén is sok területen gyarapodtunk, különösen gyermeklétszámban, ami egyben nagy 

felelősséget is ró ránk, de hiszünk abban, hogy „aki a kevésen hű, sokat bíznak rá”. 

 

Személy szerint köszönettel tartozok a nevelőszülőknek, a munkatársaimnak, a Debreceni Baptista 

Gyülekezetnek és mindazoknak, akik részei voltak az évünknek, vagy valamilyen módon 

segítették Hálózatunk működését! 

 

Reményteli szívvel indulunk neki a 2020 évnek, szeretnénk folytatni azt a munkát, amit 2016-ban 

elkezdtünk. Továbbra is imádságos szívvel kérem a mi Istenünket, hogy vezessen minket és töltse 

be minden szükségletünket, de ne a mi, hanem az Ő akarata és az Ő gazdagsága szerint! 

 

A szakmai beszámolót a Hálózat munkatársai közreműködésével készítette és összeállította: 

 

 

 

 

 

dr. Kellermann Dániel 

igazgató 




