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A nevelőszülői ellátás költségei 1

Befektetés gyermekeink jövőjébe

Előszó

Úgy  gondoljuk,  hogy  a  nevelőszülői  ellátás  költségeiről  szóló  alábbi  jelentés  határkő  a 

szolgáltatások  fejlesztésé  terén.  Első  ízben  jelennek  meg  a  nevelőszülői  szolgáltatás 

működtetéséhez szükséges költségek olyan ráfordításként, mint amelyek a gyermekvédelmi 

gondoskodásban  élő  gyermekek  számára  a  többi  gyermekkel  azonos  lehetőségeket 

teremtenek.  Az  Egyesült  Királyságban  75 000  gyermek  nevelkedik  gyermekvédelmi 

gondoskodásban, a róluk történő gondoskodás a helyi önkormányzatok, az egészségügyi és 

szociális intézmények feladata. Ezek az intézmények azonban nem képesek kellő mértékben 

biztosítani  a  gyermekek  számára  a  stabilitás  és  biztonság  érzését.  A  gyermekvédelmi 

gondoskodás  alatt  álló  gyermekek közel  75%-a nevelkedik  nevelőszülőknél.  Ahhoz,  hogy 

ezeknek a gyermekeknek a jövőbeli esélyeik növekedjenek, a nevelőszülői ellátás erőteljes 

fejlesztése szükséges. 

A Fostering Network2 (továbbiakban: FN) és a British Assosiaton for Adopting & Fostering3 

(továbbiakban: BAAF) egy szakértői csoport segítségével fontos információkat és adatokat 

gyűjtött  össze a nevelőszülői  ellátások szolgáltatásainak költségeiről,  amelyek ismeretében 

javíthatóvá válik az érintett gyermekek élete. A tanulmányból kitűnik, milyen óriási hiányok 

jellemezték az eddigi  pénzügyi  alapokat.  E deficitek miatt  a gyermekek ellátását  biztosító 

szervek (helyi  önkormányzat,  egészségügyi  és  szociális  szolgáltatás  intézményei)  nehezen 

tudják a szolgáltatás kívánt szintjét nyújtani.

Bevezetés 

Kontextus
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Bizonyított tény, hogy sajátos és egy életre kiható következményei lehetnek annak, ha egy 

gyermek  gyermekvédelmi  gondoskodásba  kerül.  A  „Nevelőszülői  Ellátás  Költségei” 

elnevezésű  projekt  célja  éppen  az  lenne,  hogy felmérje,  a  nevelőszülői  ellátásban  milyen 

befektetés  szükséges  ahhoz,  hogy  a  gyermekvédelmi  gondoskodás  alatt  álló  gyermekek 

ugyanolyan  esélyekkel  indulhassanak egy sikeres  jövő felé,  mint  a  vér  szerinti  családban 

nevelkedő társaik. 

A gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő gyermekek mindegyikét traumaként érte a vér 

szerinti  szüleitől  való  elszakadás,  emellett  sokan  közülük  megtapasztalták  a  szülői 

elhanyagolást, abúzust és elutasítást, vagy fejlődésük korai szakaszában a szülők addikcióival 

és a kaotikus életstílussal összefüggő hatások érték őket. A National Statistics Office4 2004-es 

felmérése kimutatta, hogy azoknak az 5 és 17 év közötti gyermekeknek és fiataloknak, akik 

önkormányzatok  által  nyújtott  gyermekvédelmi  gondoskodás  keretein  belül  nevelkedtek, 

45%-a mentális betegségben szenved, 37%-a magatartászavarban, 12%-uk olyan lelki eredetű 

problémákkal küzd, mint a szorongás és a depresszió, 7%-uk pedig hiperaktív.  Az oktatási 

kimeneti adataik ugyanilyen megdöbbentőek – csupán egy százalékuk jut el a felsőoktatásig, a 

fiatal nőknek 46, a férfiaknak pedig 59 százaléka hagyja ott végzettség nélkül az iskolát. A 

gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedett gyermekek közül sokan válnak szegénységben 

élő,  jogfosztott,  a világtól  elidegenedett  felnőtté  és hideg,  elutasító  szülővé,  sokukból lesz 

börtönviselt, hajléktalan, pszichés problémával küzdő ember. 

Mindannyian tisztában vagyunk azzal,  hogy a helyi  önkormányzatoknak nagy felelősségük 

van  ezeknek  a  halmozottan  hátrányos  helyzetű,  fokozottan  sebezhető  gyermekeknek  a 

gondozásában.  Feladatuk,  hogy  megteremtsék  számukra  a  biztonságot,  a  stabilitást  és  a 

megfelelő  gondoskodást  ahhoz,  hogy  a  társadalom  önálló,  boldog  és  aktív  tagjaivá 

válhassanak, és felelősségteljes szülők lehessenek. A látszólag egyszerű célok azonban sajnos 

távol állnak a valóságtól. A helyzet tehát súlyos és segítségért kiált. Próbálkozások történnek 

ugyan, ám a probléma szétfeszíti a helyi szervek költségvetésének kereteit.

A „Nevelőszülői Ellátás Költségei” projekt olyan nagyobb, új beruházásra épít a nevelőszülői 

ellátást  illetően,  ami csak a központi  kormányzat  segítségével lehetséges.  A munkacsoport 

hisz abban, hogy ez a beruházás hosszú távon megtérül a társadalom számára.

A választási lehetőség és a stabilitás fontossága a nevelőszülői ellátásban
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Az  Egyesült  Királyság  területén  közel  50  ezer  gyermek  él  nevelőszülőknél  (az  összes 

gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő gyermek 73,6%-a). Kimutatták, hogy a kimeneti 

adatok  jobbak  azoknál  a  gyermekeknél,  akik  nevelőszülőknél  nevelkedtek,  mint  akik 

intézményes gondoskodásban részesültek. 

Összehasonlító  tanulmányok  azt  állapították  meg,  hogy  az  intézményes  gondoskodásban 

felnőtt  gyermekek  körében  gyakoribbak  a  viselkedési  zavarok,  mint  azoknál,  akik 

nevelőszülőknél vagy a családjukban nőttek fel. A magasabb arányban előforduló viselkedési 

zavarok a nagyobb létszámú gondozási egységekben való nevelkedésnek tudhatók be (egy 

gyermekotthonban több gyermek nevelkedik, mint egy nevelőszülőknél), illetve annak, hogy 

az intézményes gondozásban részesülő gyermekek kevésbé részesülnek személyes, családias 

jellegű nevelésben, ráadásul a nevelőik is többször váltják egymást a gondozási idő során.

Sinclair legutóbbi, 2005-ös kutatásából kitűnik,5 hogy a gyermekeknek milyen súlyos, régóta 

húzódó  problémákkal  kellett  szembenézniük,  mielőtt  bekerültek  a  gyermekvédelmi 

rendszerbe.  A  vizsgálat  rámutat,  hogy  a  gyermekek  elhelyezésében  jellemző  a  választás 

hiánya – az esetek kb. 30%-ában van lehetőség az ellátás megválasztására – érzelmi krízis 

vagy sürgősségi  elhelyezés  esetén,  ill.  amikor  a  kezdeti  elhelyezés  nem kielégítő,  vagy a 

vártnál sokkal hosszabb ideig marad a gyermek gondozásban. A választás hiánya a gondozást 

nyújtó  intézmény,  a  gyermek,  a  vér  szerinti  család  és  a  szociális  munkás  közötti 

együttműködés hiányából is következhet. A korábbi tapasztalatok alapján Sinclair tanulmánya 

azt sugallja, hogy a nevelőszülői ellátásnak olyan irányelveket kellene egyesítenie magában, 

mint a szoros kapcsolat és a választási lehetőség biztosítása, a változás és az összetartozás. 

Figyelmet kellene fordítania továbbá a sikeres nevelőszülői ellátás kulcsszereplőire,  vagyis 

magukra a nevelőszülőkre.

Az Egyesült Királyságban a problémák súlyát tovább növeli, hogy az eddig működők mellett 

még legalább 10 000 nevelőszülőre lenne szükség, valamint az, hogy sok nevelő nem elég 

képzett és felkészült ahhoz, hogy kielégítse a gyermekek speciális szükségleteit.

A kívánt befektetés felmérése
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Az FN és  a  BAAF ezért  úgy véli:  alapvető  változások szükségesek ahhoz,  hogy kellően 

kiépült  és  jó  minőségű  nevelőszülői  ellátás  működjön.  Fontosnak  tartanánk  képzett 

nevelőszülők toborzását és foglalkoztatását,  és azok megfelelő támogatásban és díjazásban 

részesítését.

Ezek alapján  tehát a  projekt  célja,  hogy javaslatokat  fogalmazzon  meg arra  vonatkozóan, 

milyen  szintű  befektetésekre  van  szükség  a  jelenlegi  nevelőszülői  ellátás  átalakításához, 

hatékony működésének biztosításához.

Tanulmányunkban  kutatások  és  gyakorlati  példák  alapján  hipotéziseket  fogalmazunk  meg 

arról, milyen a jó struktúrájú és megfelelő minőségű nevelőszülői ellátás.

Természetesen az egyes szolgáltatások struktúrája között is vannak eltérések Anglia, Wales, 

Skócia és Észak-Írország vonatkozásában. Számításokat mutatunk be, amelyek szemléltetik, 

hogy  mennyi  pénzre  lesz  szükség  az  elkövetkezendő  években6 a  nevelőszülői  ellátás 

átalakításához.  Az  új  célok  csak  az  egész  rendszer  fejlesztésével,  a  szolgáltatások 

maximalizálásával érhetők el, és mindehhez szükséges a kormányok segítsége is. 

Amennyiben nem fektetnek be a nevelőszülői ellátásba, az a gyermekek rosszabb kimeneti 

adataihoz vezet, illetve a sokkal költségesebb gyermekotthoni ellátás igénybe vételéhez, ami a 

gyermekek  elhelyezésével  kapcsolatos  kezdeti,  nem megfelelő  döntések  nyomán  gyakran 

bekövetkezik. 

Módszertan

A  munkacsoport  tevékenységének  célja,  hogy  hozzávetőlegesen  meghatározza  egy 

megfelelően  támogatott  nevelőszülői  ellátás  költségeit,  egy  olyan  eredményesebb 

gyermekvédelmi  ellátásét,  amely  fokozott  stabilitást  nyújt  a  nevelőszülők  által  gondozott 

gyermekek számára. A nevelőszülői ellátás költségeiről rendelkezésre álló információ alapján 

meg tudjuk becsülni azt a plusz finanszírozást, amelyre szükség van egy megfelelő módon 

támogatott nevelőszülői ellátást nyújtó szolgáltatás létrehozásához.

A számítások elvégzéséhez három helyi önkormányzat által működtetett nevelőszülői ellátást 

nyújtó szolgáltatás szakembereit választottuk ki Angliából, egy szakembert Walesből és egyet 

Skóciából, egy egészségügyi szolgáltató képviselőjét pedig Észak- Írországból, végül további 
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három  szakembert  független  nevelőszülői  ellátást  nyújtó  szolgáltatóktól7.  Az  utóbbi 

szolgáltatók  egyike  kizárólag  Angliában,  kettő  pedig Angliában és  Walesben is  működik. 

Mindhárom szolgáltató nonprofit szervezet. A legkisebb helyi önkormányzati  fenntartásban 

működő nevelőszülői ellátással foglalkozó szolgáltatás 109 gyermekért felelős, a legnagyobb 

pedig 778 gyermekről gondoskodik. A legkisebb nonprofit szervezet 74, a legnagyobb 212 

gyermek gondozásáért  felelős.  A projektben részt vevő összes nevelőszülői ellátást  nyújtó 

szolgáltatás  2651 gyermekről  gondoskodik,  ez 2012 nevelőszülői  ellátást  nyújtó  háztartást 

jelent.

A  vizsgált  szolgáltatók  teljes  bepillantást  engedtek  az  általuk  nyújtott  ellátásokkal  és  a 

ráfordításokkal kapcsolatos információkba. Mindannyian együttműködtek abban, hogy meg 

tudjuk  határozni  a  szolgáltatás  kívánt  színvonalát,  és  így  ki  lehessen  számítani  az  ezek 

megvalósítását biztosító költségeket.

A nevelőszülői ellátás megfelelő szintű működtetéséhez szükséges költségek kalkulálásához 

négy elemet vizsgáltunk: 

• a nevelőszülőknek járó térítések (átalány),

• a nevelőszülők honoráriuma (fizetése),

• a nevelőszülők képzése,

• a nevelőszülői ellátás menedzsmentje és támogatása (minden egyéb kiadás).

Ahhoz,  hogy a menedzsment  és a támogatás  költségeit  kiszámítsuk,  felülről  lefelé  haladó 

megközelítést  alkalmaztunk.  Először  meghatároztuk  a  működés  egyes  elemeit,  majd 

megkértük  a  nevelőszülői  ellátást  nyújtó  szolgáltatókat,  hogy  mindegyik  tevékenységre 

vonatkozóan  állapítsák  meg  a  költségeket.  Az  ebből  nyert  információk  segítségével 

határoztuk meg,  hogy melyik  szolgáltatás  mennyi  ráfordítást  igényel.  Néhány szolgáltatás 

esetében azonban nehéz volt meghatározni a megfelelő összeget, következésképpen néhány 

terület költségeit alábescsültük.

A költségek felbecsülésére kifejlesztett modell feltehetőleg olyan nevelőszülői ellátást nyújtó 

szolgáltatásoknak lesz hasznos, amelyek tesztelni kívánják szolgáltatásaikat. Alkalmas lehet 

továbbá arra, hogy lássuk, hogyan változtatja a rendszer egészének bekerülési költségét az 

egyes elemekre fordított összegek módosítása.
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A nevelőszülők kiadásainak térítésére (átalány) és a javadalmazásukra szánt összes költség 

kiszámítása  során  miden  országban  a  vizsgálati  év  03.  31-én  nevelőszülői  ellátásban 

nevelkedő gyermekek adatait vettük figyelembe. Ahol lehet, ott a gondozási hetek számát is 

bemutatjuk ugyanezen évben; ez pontosabb kalkulációt tesz lehetővé, azonban az adatok nem 

állnak rendelkezésre mind a négy országban. Mindezek ellenére jó mutatója az adott év során 

gondozott gyermekek tényleges számának.

A nevelőszülők képzése, a menedzsment és a támogatás költségei kapcsán végzett számítások 

mind  a  négy  ország  esetében  a  nevelőszülők  számán  alapulnak.  Ezek  az  adatok  Skócia, 

Észak-Írország és Wales estében pontosak, Angliában a tényleges adatok nem ismertek.8 

A szakemberekre  vonatkozó költségek a Unit  Costs  of Health and Social  Care9 adataiból 

származnak.

A nevelőszülői ellátás jelenlegi költségei

A The Chartered Institute  of Public  Finance and Accountancy10 (a továbbiakban:  CIPFA) 

részletes  információkat  gyűjt  és  ad  ki  a  helyi  önkormányzatok  költségeiről.  Az 

önkormányzatok kérdőíveket töltenek ki, ezek alapján becsüli meg a CIPFA a nevelőszülői 

ellátás költségeit.

A költségekre vonatkozó adatokat a négy kormány is hozzáférhetővé teszi. Az 1. sz. táblázat 

szemlélteti  a  helyi  önkormányzatok/egészségügyi  szolgáltatók  felügyelete  alatt  álló 

nevelőszülői ellátás összköltségét az egyes országokra bontva.

1. sz. táblázat 

A nevelőszülői ellátás teljes éves költsége

Nevelőszülői ellátás 
költsége

Anglia Skócia Wales É-Írország Egyesült 
Királyság 

(totál, M £)

CIPFA 2003/2004 688,4 55,5 43,6 N.a. N.a.
Kormányok adatai
2003/2004

809,8 47,4 54,0 21,0 932,2
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A nevelőszülői ellátáshoz szükséges költségek

Átalány (térítés)

A nevelőszülői szolgálatoknak olyan összegű átalányt  kellene fizetniük a nevelőszülőknek, 

ami az ellátás teljes költségét fedezi. Különbséget teszünk az átalány és a honorárium (vagy 

fizetés)  között.  Az  előbbi  a  gyermekek/fiatalok  ellátására  fordított  költségek  fedezésére 

szolgál11,  az  utóbbi  pedig  a  nevelő  szakképzettségét  és  a  nevelőszülőségre  fordított  időt 

díjazza.

Az NF statisztikákon és kutatásokon alapuló javaslata szerint a minimális heti átalány szintjét 

annak megfelelően kell megszabni, hogy az esetek túlnyomó többségében teljes egészében 

fedezze a nevelőszülő egy gyerekre fordított kiadásait.  Továbbá javasolja, hogy két hétnek 

megfelelő  összegű extra  juttatást  is  kapjanak a  nevelőszülők az  ünnepnapok költségeinek 

fedezésére.  Ebből  az  egyik  heti  juttatásnak  megfelelő  kiegészítő  összeg  a  gyermek 

születésnapjára, a másik pedig a karácsonyi vagy más vallási ünnepekre fordított kiadásokat 

kompenzálná.

Az  FN  felmérései  arra  engednek  következtetni,  hogy  az  Egyesült  Királyságban  a  helyi 

önkormányzatok és az egészségügyi  intézmények a javasoltnál  kevesebb pénzt juttatnak a 

nevelőszülőknek,  habár  néhányuk  azzal  védekezik,  hogy  a  nevelőszülők  megkapják  az 

ajánlott kiegészítő összeget, csak más formában.

Ahhoz,  hogy a  nevelőszülők  hozzájussanak  a  javasolt  minimumhoz,  a  rendelkezésre  álló 

pénzügyi források bővítésére lenne szükség.

A 2004-es gyermekvédelmi törvény felhatalmazza az angol és a walesi kormányt, hogy az 

átalány összegét egy nemzeti minimumban határozza meg. Mindkét országban folyamatban 

van  ennek  kidolgozása,  a  kimenetele  pedig  erős  befolyást  gyakorol  majd  a  nevelőszülői 

ellátás finanszírozási rendszerének működésére.
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A  legújabb  kutatások  arra  engednek  következtetni,  hogy  a  nevelőszülők  kielégítő 

finanszírozása a munkájuk folytatásának fontos ösztönzője, és a minőségi munka záloga a 

képzett nevelők megtartása.

Az FN a nevelőszülőknek fizetendő átalány teljes költségét a 2004/2005-re ajánlott átalány 

szintje és nevelőszülőknél nevelkedő gyermekek száma12 alapján javasolja meghatározni.

2. táblázat 

Az FN által számított átalány éves költsége

Anglia Skócia Wales É-Írország Egyesült 
Királyság 

(totál)

Nevelőszülői 
ellátásban  töltött 
gondozási  hetek 
(2003/2004)

2 315 034 N.a. 17 2134 N.a. N.a.

Nevelőszülői 
ellátásban  részesülő 
gyermekek  száma 
(2004.03.31-én)

41 600 3461 3075 1529 49 665

Juttatások (M £) 343,9 26,1 24,5 11,6 406,1

Honorárium/illetmény

Az FN 2004-es felmérése szerint a nevelőszülők kevesebb mint 50%-a kap folyamatosan az 

átalányon túl honoráriumot, és mindössze 30%-uk kap többet heti 100 fontnál [egy angol font 

kb. 320 forint – a szerk.].

A nevelőszülőkkel  szembeni  növekvő igények  és elvárások – sok esetben beleértve  azt  a 

követelményt, hogy egy hivatásos nevelőszülő nem vállalhat más, teljes munkaidős állást –, a 

társadalmi  változásokkal  tetézve  mindinkább lehetetlenné  teszik a családok számára,  hogy 

gyermekvédelmi  gondoskodás  alatt  álló  gyermek  nevelését  vállalják  anélkül,  hogy  ezért 

fizetést kapnának.

A nevelőszülőknek történő honoráriumfizetés a nevelőszülők és a nevelőszülői ellátást nyújtó 

szolgáltatások  változó  viszonyának  mutatója.  A  nevelőszülők  mindinkább  a  gyermekek 
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jövőbeli  kilátásaiért  felelős  szakképzett  csoportok  kulcsfiguráinak  számítanak.  Az  a 

felismerés,  hogy a  nevelőszülő  a  gyermek  leendő  munkaerő-piaci  pozícióját  meghatározó 

tényező (Childrens’s Workforce Strategy:  A strategy to build a world-class workforce for 

children and young people) (DfES 2005)13, újabb igazolása annak, hogy a nevelőszülő szerepe 

változóban van. Ez a változó szerep, akárhogy is, egyre komolyabb követelményeket támaszt 

a  nevelőszülőkkel,  a  nevelőszülői  ellátást  nyújtó  szolgáltatásokkal  és  a  nevelőszülők 

képzésével szemben.

A  munkacsoportunkba  bevont  önkormányzatok  és  az  egészségügyi  szolgáltató  csak  a 

nevelőszülők  némelyikének,  ezzel  szemben  a  független  szolgáltatók  valamennyi 

nevelőszülőnek  fizetettek  honoráriumot.  Különbség  van  a  helyi  önkormányzatok  és  a 

független  szolgáltatók  által  fizetett  összeg  tekintetében  is.  A  helyi  önkormányzatok,  egy 

kivétellel,  a nevelőszülők jelentős részének 100 font alatti  összeget biztosít  hetente,  míg a 

független nevelőszülői ellátást nyújtók esetében a juttatás meghaladja a 100 fontot.

Néhány  helyi  önkormányzat  arról  számolt  be,  hogy  a  honoráriumban  nem  részesülő 

nevelőszülők egy rész a jövőben sem tart igényt javadalmazásra. A mi véleményünk szerint 

azonban  a  gyermek  családi  és  a  baráti  körébe  tartozó  nevelőszülők  kivételével  egyre 

kevesebben lesznek azok, akik nem kívánnak elfogadni honoráriumot a szolgáltatásukért.

A  fizetésekre  és  honoráriumokra  fordítandó  kiadások  átgondolásánál  feltételezésekbe 

bocsátkoztunk azt illetően, hogy a nevelőszülők mekkora hányada és mennyi honoráriumot 

fog kapni a jövőben.

A nevelőszülői gondozásban részesülő gyermekek körülbelül 17%-áról a rokoni és a baráti 

körön belüli nevelőszülők gondoskodnak14. A 2002-es Family Law Reports15 kimondja, hogy 

a rokoni és baráti körből kikerülő nevelőszülők nem esnek más megítélés alá azon az alapon, 

hogy  hozzátartozók.  Ez  a  gyakorlatban  azt  jelenti,  hogy  a  helyi  önkormányzatok  nem 

fizethetnek nekik kevesebb pénzt,  mint  más nevelőszülőknek. Továbbá, nem vonható meg 

tőlük  a  honoráriumra  való  jogosultság  sem,  ha  megfelelnek  a  rendszer  által  támasztott 

nevelőszülői kritériumoknak. Valójában a családon és a baráti körön belüli nevelőszülők nem 

tartják magukat az egyre inkább hivatásszerűvé váló nevelőszülői ellátást nyújtó szolgáltatás 

részének.
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A  nevelőszülői  ellátás  jelenlegi  fizetési  rendszerét  változatosság  jellemzi.  Lényegében 

háromfajta rendszer működik, a gyakorlatban pedig mindegyiknek vannak további variánsai. 

A  munkacsoportban  szereplő  nevelőszülői  ellátást  nyújtó  szolgáltatások  mindegyikében 

találtunk példát mindhárom rendszerre.

1.  típus:  a  szakértelem  alapján  történő  javadalmazás;  a  nevelőszülők  a  honoráriumot 

szakértelmük és képzettségük mértéke szerint kapják. Itt több mint 3-4 szint létezik.

2. típus: a nevelőszülők annak alapján kapnak honoráriumot,  hogy bizonyos  elvárásoknak 

képesek megfelelni. Például, garantálják, hogy egész nap elérhetőek, és olyan gyermekekről 

tudnak gondoskodni, akik aktív gondozást igényelnek az egész nap folyamán.

3. típus: a nevelőszülők mindegyike ugyanazt a mértékű honoráriumot kapja.

A helyi önkormányzatok az 1. és 2. típus szerint fizetnek. A független nevelőszülői ellátást 

nyújtó szervezetek fizetési módjai a 2. és 3. típusba sorolhatók. 

További fontos változat a honoráriumnak a gondozott gyermekek száma szerinti megszabása. 

Ez  esetben  egy  két-három  gyermek  ellátását  biztosító  nevelőszülő  két-háromszoros 

honoráriumra számíthat. Néhány helyi  önkormányzat azonban meghatározott összeget fizet 

honoráriumként,  függetlenül  a  nevelőszülőnél  nevelkedő  gyermekek  számától.  A 

legjellemzőbb  gyakorlat  az,  hogy  a  honoráriumot  a  gyermekek  számához  kötik,  így  a 

nevelőszülők javadalmazása a gyermekek számával arányosan növekszik.

A mi kalkulációnk a honorárium tekintetében öt szintre épül, a szintek mindegyikén a szorzó 

a gyermekek száma. Megjegyzendő, hogy a nevelőszülők bármelyik szintű szolgáltatáshoz 

csatlakozhatnak.

1. szint: nincs honorárium – többnyire családon és a baráti körön belüli nevelőszülők, néhány 

potenciális örökbefogadó szülő.

2.  szint: a  szakmában  új  nevelőszülők,  akik  a  nevelőszülővé  válás  óta  egy vagy két  éve 

dolgoznak, egészen addig, ameddig nem válnak hivatásos nevelőszülővé; olyan nevelőszülők, 

akik elkezdték a S/NVQ16  hármas szintjét, vagy ezzel egyenértékű képzést.

3. szint: tapasztalattal rendelkező nevelőszülők, akik teljesítették a S/NVQ hármas szintjét, 

vagy ezzel egyenértékű képzéssel rendelkeznek.

4. szint: tapasztalattal rendelkező nevelőszülők, akik további kötelezettségeket vállalnak.
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5. szint: speciális szolgáltatást nyújtó nevelőszülők, akik különösen kimagasló szaktudással és 

elkötelezettséggel rendelkeznek (olyan feladatokat látnak el, mint vizsgálati fogságban lévő, 

gyógykezelés  alatt  álló  gyermekek gondozása,  intenzív gondozást igénylő  és többszörösen 

fogyatékkal élő gyermekek nevelése).

Képzés és képzettség a nevelőszülővé válás után

A  nevelőszülővé  válás  utáni  képzés  a  nevelőszülői  ellátást  nyújtó  szolgáltatás  kritikus 

dimenziója. Hosszú távon az FN és a BAAF úgy véli, hogy a nevelőszülőknek regisztrálniuk 

kell magukat a megfelelő nemzeti testületnél (releváns szociális gondozási tanács), és be kell 

tartaniuk a regisztrációra vonatkozó kötelezettségeket és elvárásokat.

Nem sok kétség fér ahhoz, hogy a felismerés, miszerint a nevelőszülő komoly szerepet játszik 

a gyermek majdani munkaerő-piaci pozíciójának alakulásában, Angliában összekapcsolódik a 

kormány munkaerőre vonatkozó jövőbelátásával és azon szándékával,  hogy egy megfelelő 

képzési rendszert fejlesszen ki. Ez pedig szignifikánsan összefügg a nevelőszülői feladatok 

felvállalását  követő képzés  szintjének és természetének meghatározásával  és a  folyamatos 

professzionális fejlesztéssel.

A kormány nyilvánvalóvá tette, hogy a nevelőszülők képzésének és támogatásának fejlődnie 

kell,  s  hogy  a  nevelőszülők  feladatai  közé  tartozik  az  is,  hogy  segítsék  a  gyermekek 

tanulmányi  eredményeinek javulását, valamint hozzájáruljanak egészségük védelméhez. Az 

’Every Child Matters’17 c.  2004-es dokumentum megjegyzi,  hogy „e jó gyakorlat  magába 

foglalja a nevelőszülők támogatását, beleértve a nevelőszülői képzésről való gondoskodást, a 

nevelőszülők készségfejlesztését és folyamatos szakmai fejlődésük biztosítását”.

Álláspontunk  szerint  minden  nevelőszülőnek  évenként  kötelező  részt  kellene  vennie  egy 

ötnapos  tréningen,  hogy  szakmai  fejlődésük  biztosított  legyen,  és  hogy  naprakész 

információkat  szerezzenek a releváns törvényekről  és más szakpolitikai  követelményekről, 

mint például az egészségre, biztonságra, egyenlőségre, különbözőségre vonatkozó elvek. A 

nevelőszülők  partnereire  kevesebb  kötelezettség  hárul,  mindamellett  a  biztonságos 
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gondozásban  való  részvételük  fontosságát  és  a  szakmai  elvárásoknak  való  megfelelést 

tekintetbe kellene venni a források elosztásakor.

Ezek a követelmények a családon és a baráti körön belüli nevelőszülők esetében különböznek 

a  nevelt  gyermekek  egyéni  igényei  függvényében,  mindamellett  tőlük  is  megkívánják  a 

tréningeken való részvételt. 

A 3a. és 3b. táblázat a képzésekre vonatkozó teljes kalkulációt tartalmazza az egyes országok 

esetében. Minden hivatásos nevelőszülő számára – beleértve az egyedülálló nevelőszülőket is 

– átlagosan évi 10 alkalomból álló (alkalmanként 3,5 órás) szakmai képzést ajánlunk, a rokoni 

és baráti körből kikerülő nevelőszülők számára pedig évi 5 alkalomból állót.  

3a. táblázat 

Alapképzés – évente 5 alkalom (40 £-tal számítva)

Anglia Wales É-Írország Skócia

Családi  és  baráti 
körből  kikerülő 
nevelőszülők

6290 323 N.a. N.a.

Családi  és  baráti 
körből  kikerülő 
nevelőszülők partnerei

5032 258 163 49 665

Nevelőszülők 
partnerei

24568 1262 797 1918

Képzés költsége (£) 7 178 000 368 600 232 800 383 600

3b. táblázat 

Szakmai képzés– évente 5 alkalom (40£-tal számítva)

Anglia Wales É-Írország Skócia

Hivatásos 
nevelőszülők

30 710 1577 996 2398

Képzés költsége (£) 12 284 
000

630 800 398 400 959 200
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Javaslatunk szerint a nevelőszülők 50%-a harmadik szintű S/NVQ- vagy ezzel egyenértékű 

képzettséget  szerezne.  Ennek  a  képzésnek  a  becsült  költsége  1750  font.  A  következő  öt 

esztendőre  számolva  évente  a  nevelőszülők  10%-a,  plusz  az  újonnan  nevelőszülőséget 

vállalóknak a fele teljesítené ezt a követelményszintet. A 3c. sz. táblázat az NVQ és az azzal 

egyenértékű képzésekben részt vevők számát és a képzés költségét mutatja be. (Minden évben 

5 éven keresztül: a jelenlegi nevelőszülők felének 20%-a).

Ez a  számítás  feltételezi,  hogy Angliában,  Walesben és  Észak-Írországban a nevelőszülői 

háztartások  17%-ában  a  háztartás  tagjai  családi  és  baráti  körből  kikerült  nevelőszülők, 

Skóciában viszont az összes nevelőszülői háztartás hivatásos nevelőszülőkből áll. A számítás 

úgy kalkulál, hogy a nevelőszülők és a családi és baráti körből kikerült nevelőszülők 20%-a 

egyedülálló. 

3c. táblázat 

Nemzeti szakképzés vagy annak megfelelő képzések költsége

Anglia Wales É-Írország Skócia

Nevelőszülők 2764 142 90 216
Képzés költsége (£) 4 837 000 248 500 157500 378 000

Az S/NVQ képzés átlagos költsége egy gondozóra számítva: 1750 font. A lemorzsolódás 10% 

évente.

Menedzsment és támogatási rendszer a nevelőszülői ellátásban

A  munkacsoport  tapasztalatai  alapján  úgy  tűnik,  van  néhány  olyan  kulcsterület,  ahol  a 

független nevelőszülői ellátást nyújtó szolgáltatók a szolgáltatás működésébe többet fektetnek 

be, mint a helyi önkormányzatok. Nagyobb arányban biztosítanak a nevelőszülőknek szakmai 

felügyeletet  ellátó  szociális  munkást  és  foglalkoztatnak  élvonalbeli  menedzsereket,  többet 

fordítanak  támogató  tevékenységekre,  és  a  szociális  munkásaik  sokkal  nagyobb  hivatali 

/adminisztratív támogatást élveznek. Wilson 2003-as kutatása egyértelműen rámutatott arra, 

hogy  a  támogatás  hiánya  a  nevelőszülők  elégedetlenségének  egyik  legfőbb  kiváltó  oka, 

valamint, hogy az elhelyezés sikere is függ attól, van-e támogató szociális munkás.
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A menedzsment és a támogató szolgáltatások költségeit  illetően a munkacsoport  az alábbi 

javaslatokat tette a menedzsment szintjére és a működés más aspektusaira vonatkozóan annak 

érdekében, hogy azok jó ellátást biztosítsanak.

Szakmai felügyeleti lehetőség biztosítása

A nevelőszülők  megfelelő  támogatása  abszolút  központi  és  esszenciális  komponense  a  jó 

nevelőszülői  ellátásnak.  A tapasztalatok  azt  mutatták,  hogy a  helyi  önkormányzatok  nem 

voltak  képesek  a  támogatás  azon  szintjét  biztosítani,  amit  kívánatosnak  gondolnának.  A 

független nevelőszülői ellátást nyújtó szervezetek magasabb szintű támogatást nyújtottak, és 

ezt a nevelőszülők egyértelműen értékesnek ítélték. 

Javaslatunk  szerint  10  nevelőszülői  háztartásra  egy  szakmai  munkáért  felelős  szociális 

munkást  célszerű  biztosítani.  Az  1:10  arány  átlagos,  néhány  elhelyezésnél  és  elhelyezési 

típusnál magasabb szintű támogatásra van szükség. 

Segítők

Néhány nevelőszülői ellátást nyújtó szervezet nevelőszülőket alkalmaz segítőként, míg más 

szolgálatok differenciálják a feladatokat. Van, ahol a segítőknek megfelelő végzettséggel kell 

rendelkezniük,  másutt  elegendő  a  releváns  gyakorlati  tapasztalat.  A  segítők  a  szakmai 

munkáért  felelős  szociális  munkások  tevékenységét  támogatják.  (Részt  vehetnek  a 

gyermekfelügyelettel kapcsolatos feladatok ellátásában, vagy praktikus segítséget adhatnak.)

Javaslatunk, hogy egy segítő szakemberre 25 nevelőszülő jusson.

Nevelőszülői ellátást nyújtó szolgálatok menedzsmentje

A vizsgált helyi önkormányzatok nagyon szervezetlennek találták saját szolgáltatásaikat, ami 

azt  vonja  maga  után,  hogy nem képesek  biztosítani  a  szolgáltatásnak  azt  a  szintjét,  amit 

elvárnának tőlük.
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A menedzsment kapcsán azzal a javaslattal élünk, hogy egy menedzser átlagosan 5 szakmai 

felügyeletet ellátó szociális munkásért legyen felelős, ami azt jelenti, hogy egy menedzser 50 

nevelőszülői ellátást nyújtó háztartásért vállal felelősséget. 

Helyettesítő ellátás 

A független nevelőszülői ellátást  nyújtó szervezetek általában magasabb szintű helyettesítő 

ellátást biztosítottak, mint a helyi önkormányzatok, amelyek azzal érveltek, hogy nem tudnak 

annyi  helyettesítő  ellátást  felajánlani,  amennyire  szükség  lenne.  A  helyettesítő  ellátás 

biztosítása  magában  foglalja  az  intézményes  ellátást,  más  nevelőszülők  vagy  rokonok 

bevonását  helyettesítő  nevelőként,  valamint  a  gyermekeknek  szervezett  szünidei 

tevékenységeket.

Az  egyik  nevelőszülői  szolgálat  erősen  bíztatta  a  rövid  távú  ellátásra  specializálódott 

nevelőszülőket,  hogy  használják  ki  a  helyettesítő  szolgáltatások  adta  lehetőségeket, 

ugyanakkor a hosszú távra ellátást nyújtó nevelőszülőket tartózkodásra intették ettől.

Az egyik  különleges  gondozást  igénylő  gyermekeket  ellátó  szolgálat  évente  20  éjszakára 

biztosít helyettesítő szolgáltatást, ám erre az elmúlt években jóval többször került sor.

A  kutatás  rámutatott  arra,  hogy  a  helyettesítő  ellátás  és  a  széles  körű  támogatás 

kulcsfontosságú  tényezők  az  elhelyezés  stabilitásának  biztosításában.  A  munkacsoport 

tagjainak a véleménye eltér  arra vonatkozóan, hogy a honoráriumot és a juttatást  akkor is 

biztosítani kell-e a nevelőszülőnek, amikor a gyermek helyettesítő szolgáltatásban részesül. A 

mi nézetünk szerint a nevelőszülőnek folyamatosan meg kell kapnia e járandóságokat. 

A nevelőszülői ellátás egyes fajtái eltérő mértékben igénylik a helyettesítő ellátást, de ahhoz, 

hogy kiszámítható  legyen,  ez  a  terület  mekkora  befektetést  igényel,  a  helyettesítő  ellátás 

általános szintjét vettük alapul a nevelőszülői ellátás minden típusára nézve. 

Javaslatunk: a nevelőszülői ellátást  nyújtó szolgáltatók biztosítsanak többféle lehetőséget a 

helyettesítő  gondozásra,  és  erre  a  célra  a  honorárium,  ill.  az  átalány  éves  összegét 

gyermekenként toldják meg további 2 heti összeggel. 
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Támogató csoportok

A hivatásos támogató csoportok biztosítása különösen fontos a nevelőszülő mint kizárólag 

otthon  dolgozó  munkaerő  támogatása  szempontjából.  Minden  nevelőszülői  ellátást  nyújtó 

szolgálat biztosít támogató csoportokat valamilyen formában, de a nevelőszülők látogatásával 

és annak gyakoriságával kapcsolatos elvárások változók. Mostanában ismerték fel annak a 

fontosságát, hogy a nevelőszülőknél élő gyermekeknek is szervezzenek összejöveteleket.

Javaslatunk:  egy  támogató  csoport  havonta  10  nevelőszülői  háztartást  keressen  fel.  A 

támogató  csoport  havi  költsége  200  font  lenne,  mely  tartalmazza  az  összes  járulékos 

költséget, így az üdítőket, a bérleti díjat, a gyermekfelügyeletet, de nem foglalja magába a 

dolgozók  költségeit;  ezek  a  szakmai  felügyeletet  ellátó  szociális  munkás  és  a  segítő 

szakember  költségeinél  szerepelnek.  Ugyanilyen  összeggel  ajánlunk  évente  két  támogató 

csoportot a nevelőszülőknél nevelkedő gyermekek támogatására. Az előbbi költségek évente, 

50  nevelőszülőre  számítva,  12  ezer  fontot  tesznek  ki,  a  gyermekeket  támogató  csoport 

költsége évente 2000 font.  

Oktatási és más támogató rendszerek

Szerte  az  Egyesült  Királyságban  nagy  feltűnést  keltettek  a  gondozásban  élő  gyermekek 

gyenge kimeneti adatai, beleértve az oktatási és az egészségi kimeneteket is. A nevelőszülői 

ellátásban részesülő gyermekeknek is szüksége lenne arra, hogy hozzáférjenek a megfelelő 

oktatáshoz  és  egészségügyi  ellátáshoz,  amelyek  felelősek  a  gyermekek  alapvető 

szükségleteinek kielégítéséért. A szegényes kimeneti adatok megkövetelik a nevelőszülőktől 

és a nevelőszülői ellátást  nyújtó szolgáltatásoktól,  hogy az eddigieknél nagyobb hangsúlyt 

fektessenek e mutatók javítására.

A megoldás amint azt egyre inkább felismerik,  nem merülhet ki abban, hogy fejlesztik az 

iskolák  és  a  gyermek-  és  felnőtt-mentálhigiénés  intézmények  által  nyújtott  szolgáltatások 

szintjét, emellett növelni kellene például a nevelőszülők és a szolgáltatások teljesítményét is. 

Ez  megkívánja,  hogy  a  nevelési  tanácsadó,  az  egészségügyi  szervezetek,  a  megfelelő 

tájékoztató  anyagok  elérhetőek  legyenek,  és  a  nevelőszülői  ellátást  nyújtó  szolgáltatók 

rendelkezésére álljanak. 
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A nevelőszülőknél  élő gyermekeknek és fiataloknak,  úgy tűnik,  volna igényük arra,  hogy 

magasabb szintű oktatásban vegyenek rész (Sinclair és társai, 2001)18. Selwyn és Quinton19 

2004-es kutatása azt is kimutatta, hogy a nevelőszülőknél élő gyermekek jó kimeneti adatai 

(jövőbeli  kilátásaik)  – mint  ahogy az elhelyezés  stabilitása  is  – szorosan összefüggnek az 

oktatási  rendszerrel  kiépített  jó  kapcsolattal.  Sinclair  legutóbbi,  2005-ös  kutatása, 

általánosabban  megközelítve,  arra  mutatott  rá,  hogy  a  nevelőszülőknél  élő  azon 

gyermekeknél, akik jól érzik magukat az iskolában, jobb kimenetek jósolhatók, mint ahogyan 

azoknál is, akik esetében megfelelő az elhelyezés. 

Felszerelés – a nevelőszülő otthonának átalakítása

A  helyi  önkormányzatok  jóval  többet  költenek  a  gyermekek  ellátásához  szükséges 

felszerelésekre, mint a független nevelőszülői ellátást nyújtó szervezetek. Ez különösen ott 

jelent komoly ráfordítást,  ahol a nevelőszülő fogyatékkal élő gyermeket lát  el,  és ehhez a 

nevelőszülő  otthonának  átalakítására  (átépítésére)  van  szükség.  A  független  nevelőszülői 

ellátást  nyújtó  szervezetek  nem  fedezik  a  lakások  átalakításának  költségét,  és  az  általuk 

biztosított fizetés, melyet a nevelőszülők kapnak, többnyire elegendő ahhoz, hogy a szükséges 

felszereléseket beszerezzék. 

A munkacsoportba bevont önkormányzatok közül három tudta összegszerűen meghatározni, 

hogy  mennyit  fektetnek  a  szükséges  felszerelésekbe  és  a  nevelőszülők  otthonainak 

átalakításába.  E  három  önkormányzat  által  meghatározott  összegből  számoltunk  egy 

átlagértéket,  hogy meghatározható legyen a felszerelésekre fordítandó összeg, majd ezt az 

összeget 20%-kal megnöveltük, figyelembe véve a jelenlegi hiányt. 

Javaslatunk az, hogy a helyi önkormányzatok/szolgáltatók által felszerelésekre és a lakások 

átalakítására fordítandó összeg 20%-kal növekedjen.  Ez nevelőszülői  háztartásonként  2296 

fontot jelent.  

Független védelem

A  nevelőszülői  szolgáltatások  Angliában  és  Walesben  kötelesek  független  védelmet 

biztosítani  a  perrel  szembenéző  alkalmazottaik  számára.  A  helyi  önkormányzatok  és  a 

független szolgáltatást nyújtó szervezetek ezt ad hoc módon biztosítják. A független védelem 
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intézménye  nem teljesen  kielégítő  sem a  nevelőszülők,  sem pedig  a  nevelőszülői  ellátást 

nyújtó szolgáltatások számára. Az FN működtet egy tanácsadó és mediátor szerepet betöltő 

szolgáltatást Anglia, Wales és Észak-Írország 26 helyi önkormányzatában. 

A kutatások azt mutatják,  hogy per esetén a nem megfelelő védelem biztosítása azt vonta 

maga után, hogy sok nevelőszülő otthagyta a munkáját, még abban az esetben is, amikor az 

ellene emelt vádak alaptalanok voltak.

Javasoljuk,  hogy a  nevelőszülői  ellátást  nyújtó  szolgáltatók  vagy az  FN, vagy más,  ezzel 

azonos szintű szolgáltató által biztosítsanak független jogi védelmet a nevelőszülők részére. 

Javaslatunk szerint a kalkulálható összeg átlagosan évi 40 font egy nevelőszülői háztartásra 

számolva. Ilyen egységáron 50 nevelőszülőre számítva ez 2000 fontot jelent.

A szervezetek alkalmazottainak képzési költségei

A dolgozók képzését igencsak különböző mértékben finanszírozzák az egyes szolgáltatások. 

Van olyan helyi önkormányzat, ami évi 48 fontot fizet fejenként, akad viszont olyan független 

nevelőszülői  ellátást  nyújtó  szervezet  is,  amelyik  alkalmazottanként  évi  1000  fontot  költ 

képzésre.  Általánosságban  elmondható,  hogy  a  helyi  önkormányzatok  kevesebb  pénzt 

fordítanak  az  alkalmazottak  képzésére,  mint  a  független  nevelőszülői  ellátást  nyújtó 

szervezetek.

A képzések tekintetében a költségkalkulációba beszámítottuk, hogy a GSCC20 kikötése szerint 

a  szociális  munkásoknak  3  évenként  egy minimum 90 órás  (15  nap)  képzésen kell  részt 

venniük; minden munkavállaló és munkaadó felelőssége a folyamatos szakmai fejlődés, és 

követelmény az alapképzettség megszerzése utáni tréningeken való részvétel. 

Ezen  kívül  figyelembe  vettük  a  speciális  területen  dolgozó  munkatársak  képzési  igényét. 

Javaslatunk szerint minden alkalmazott képzésére 1000 fontot kell fordítani. Miután egy-egy 

szolgáltatás  a  megfelelő  működéshez  12  teljes  munkaidős  státuszt  követel,  ez  az 

alkalmazottak képzésében évi 12 ezer fontot jelent. 

Nevelőszülők toborzása
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A toborzás költségei változók, és a kutatás során nem találtunk jelentősebb különbséget a 

helyi önkormányzatok és a független nevelőszülői ellátást nyújtó szolgáltatások ráfordításai 

között.  Az  viszont  bizonyított  tény,  hogy  a  toborzásra  való  kevesebb  ráfordítás  valóban 

csökkenti  a  nevelőszülőséget  vállaló  személyek  számát.   Sinclair  nemrég  állapította  meg, 

hogy a sikeres nevelőszülői ellátást nyújtó szolgáltatás kulcsa egy jó toborzási stratégia. 

Egy  2000-es  jelentés21 szerint  az  új  nevelőszülők  toborzásának  költsége,  beleértve  a 

hirdetéseket,  felkészítést  és  értékelést,  11  500  font  egy  új  nevelőszülőre  számítva,  amit 

indokoltnak gondolunk.

 

A kutatások alapján évi 10% körül van a nevelőszülői ellátással felhagyók aránya. A jelenlegi 

10%-os  hiány  azt  jelenti,  hogy  a  nevelőszülői  ellátást  nyújtó  szolgáltatóknak  a  jelenlegi 

munkaerő 15%-át kellene toborozniuk. Ez egy év alatt 5%-os növekedést eredményezhetne a 

nevelőszülők számában.

A toborzás költsége számításaink szerint – hirdetés, felkészítés, beleértve a FN ’The Skill to 

Foster’22 elnevezésű vagy más felkészítő kurzusokat és az értékelést – 11 500 fontot jelent 

nevelőszülői háztartásonként. 

A nevelőszülői ellátást nyújtó szolgáltatáshoz szükséges teljes ráfordítás

A  nevelőszülői  ellátást  nyújtó  szolgáltatások  megfelelő  támogatásához  szükséges  teljes 

ráfordítást a 4. táblázat mutatja. A heti fajlagos költség és az átalány, valamint a honorárium 

összköltsége a 2004. március 31-én nevelőszülői ellátásban élő összes gyermek száma alapján 

lett meghatározva. A menedzsmentre, a támogatásra és a szakemberek képzésére fordítandó 

kiadást pedig a vizsgált országokban dolgozó összes nevelőszülő száma alapján kalkuláltuk. 

Skóciában,  Walesben  és  Észak-Írországban  a  nevelőszülők  számát  pontosan  tudjuk, 

Angliában a nevelőszülők teljes létszáma nem ismert.

Az  egyes  országok  közötti  különbségek  a  nevelőszülői  ellátás  heti  fajlagos  költségeire 

vonatkozóan  magyarázhatóak  a  nevelőszülői  ellátásban  élő  gyermekek  száma  és  a 

nevelőszülők  teljes  száma  közötti  különböző  arányokkal.  Angliában  egy  nevelőszülői 
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háztartásban  átlagosan  egy  gyermek  él.  Ezzel  szemben  Walesben  minden  nevelőszülői 

háztartásra átlagosan 1,7 gyermek jut.  

Érdekes  összevetni  a  kutatás  során  kapott  heti  fajlagos  költségeket  más  elérhető 

információkkal.  Egy  2004-es  tanulmány23 Angliában  a  helyi  önkormányzatok  saját 

fenntartásában működő nevelőszülői  ellátás  fajlagos költségeit  234 fonttal  számolta;  ez az 

összeg a független nevelőszülői ellátást nyújtó szolgáltatók esetében 765 font. 

A kutatásunkba bevont három független nevelőszülői ellátást nyújtó szolgáltató heti fajlagos 

költsége 347 és 1178 font közé esik. Megjegyzendő, hogy ezeket az összegeket különböző 

szolgáltatásokra fordítják.

A heti  fajlagos költségekre vonatkozó javaslatunk sokkal közelebb áll a független szektor, 

mint a helyi önkormányzatok által jelenleg garantált költségekhez. 

4. táblázat 

A nevelőszülői ellátást nyújtó szolgáltatásokhoz szükséges összes költség

Szükséges 
ráfordítás

(Millió font)

Anglia Skócia Wales É-
Írország

Egyesült 
Királyság 

(totál)
Juttatások 343,9 26,1 24,5 11,6 406,1

Honorárium 473,8 46,2 36 17,9 573,9
Képzés 27 1,9 1,4 0,9 31,2

Helyettesítő 
ellátás

28,6 2,4 2,1 1 34,1

Menedzsment és 
támogatás

496,4 32,2 25,5 16,1 570,2

Teljes összeg 1369,7 108,8 89,5 47,5 1615,5
Átlagos heti 

fajlagos költség
633,18 604,64 559,72 597,42 625,54

Kiegészítő ráfordítások

A  fent  kalkulált  ráfordítás  azonban  csak  arra  lesz  elegendő,  hogy  megfelelő  alapokkal 

rendelkező  nevelőszülői  szolgáltatást  nyújtson  annyi  gyermek  számára,  amennyi  2004. 
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március  31-én  szerepelt  a  nyilvántartásban.   Az  elmúlt  5  évben  Nagy-Britanniában  a 

nevelőszülői  ellátásban  részesülő  gyermekek  száma  45  245-ről  49  665-re  emelkedett  (s 

vélhetőleg ez a tendencia nem változik), mint ahogy a gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló 

gyermekek  száma  is  lassú  emelkedést  mutatott  ugyanebben  a  periódusban.  Továbbá  a 

nevelőszülői  ellátás  és az intézményes gondoskodás bekerülési  költsége közti  különbség a 

helyi  önkormányzatokat  pénzügyileg  arra  ösztönzi,  hogy  nevelőszülőknél  helyezzék  el  a 

gyermekeket, szemben a bentlakásos intézményekkel. 

Jelenleg területenként komoly eltérések vannak az a gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló 

azon gyermekek arányát illetően, akik bentlakásos intézményekben nevelkednek. Angliában 

13%-uk  él  gyermekotthonban  vagy  diákotthonban.  A  8  helyi  önkormányzat  illetékességi 

területén 20% vagy több gyermek él bentlakásos intézményben.24

Ahhoz,  hogy  több  gyermeket  lehessen  nevelőszülőknél  elhelyezni,  további  nevelőszülők 

toborzására,  az  újoncok  képzésére  és  támogatására  lenne  szükség,  aminek  megvan  a 

költségvonzata. De lehetséges-e egyáltalán egy ilyen bővítés?

Az  elmúlt  3  évben  Angliában  a  nevelőszülői  ellátásba  helyezett  gyermekek  száma 

növekvőben van, ez a növekedés azonban a rokoni és baráti körből való nevelőszülőknek és a 

független nevelőszülői ellátást nyújtó szolgáltatóknak köszönhető.

2001 óta Angliában a helyi önkormányzatok 800-zal kevesebb gyermeket helyeztek el a saját 

fenntartásukban  működtetett  nevelőszülőkhöz,  nem  számítva  a  családi  és  baráti  körből 

kikerült  nevelőszülőket.  Mindeközben  a  független  szektor  nevelőszülőihez  2500-zal  több 

gyermek elhelyezésére került sor. 

Jelenleg Egyesült Királyságban mindenütt hiány van a nevelőszülőkből. Nehéz egyértelműen 

meghatározni a hiány mértékét, bár az FN számításai szerint az elkövetkezendőkben további 

10 ezer nevelőszülőre lesz szükség. Bármekkora is a tényleges hiány, általánosan elfogadott 

vélemény,  hogy nagyobb  számú  nevelőszülőre  és  széles  körben történő  toborzásukra  van 

szükség ahhoz, hogy mindenütt elérhetőek legyenek, ahol szükség van rájuk, és készségeik és 

etnikai hátterük alkalmas legyen a legjobb elhelyezés biztosítására.
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A 2003/2004-es évben a ráfordítás összege az Egyesült Királyságban közel 933 millió font 

volt.  A munkacsoport  számításai  alapján 2007/8-ban a szükséges  ráfordítás 1821,5 millió, 

2008/9-ben pedig 1901,2 millió font. 

Összegzés és ajánlások

A  „Nevelőszülői  ellátás  költségei”  elnevezésű  projekt  egy  megfelelően  támogatott 

nevelőszülői  szolgáltatás  működéséhez  szükséges  költségeket  kívánta  meghatározni  annak 

tudatában,  hogy  a  gyermekvédelmi  gondoskodásban  nevelkedett  gyermekek  közül  sokan 

nagyon rossz kimeneti mutatókkal rendelkeznek, és egyértelmű, hogy ezen mutatók jelentős 

javítására van szükség.  

Szükséges  továbbá,  hogy még  több nevelőszülőt  toborozzanak  annak érdekében,  hogy az 

elhelyezéskor biztosítani lehessen a választási lehetőséget, valamint hogy növekedjék annak 

az esélye, hogy minden arra rászoruló gyermek helyben jut hozzá az ellátáshoz. Ha ezt nem 

tesszük,  a  gyermekek  nem  kapják  meg  azt  a  stabilitást  és  biztonságérzetet,  amely 

hozzásegítheti  őket  életük  megváltoztatásához.  Ahhoz,  hogy 10 ezer  további  nevelőszülői 

háztartást  tudjunk létesíteni,  az kell,  hogy a nevelőszülők száma évi 5%-al emelkedjen az 

elkövetkezendő 5 évben. Ezeket az előfeltevéseket a munkacsoport belekalkulálta a tervekbe. 

Ha a nevelőszülői ellátásban gondozott gyerekek száma annyi marad, mint volt 2003/2004-

ben, az évi beruházásnak 2008/2009-ben 1, 9 milliárd fonttal kell emelkednie.

A  nevelőszülői  ellátás  olyan  tevékenység,  amely  jelentős  változásokon  megy  keresztül. 

Különösen,  ha azt  vesszük, hogy eltolódás  figyelhető meg a családon belüli  nevelőszülők 

önkéntességétől  a  fizetett  nevelőszülőség  irányába.  Ennek  a  mozgásnak  a  hatása 

megfigyelhető  a nevelőszülők és a nevelőszülői  ellátást  nyújtó szolgáltatások viszonyának 

változásában is. Ez abban mutatkozik meg, hogy a nevelőszülői ellátást nyújtó szolgáltatók 

egyre  nagyobb  elvárásokat  támasztanak  a  nevelőszülőkkel  szemben,  másrészt  a 

nevelőszülőknek  is  vannak  elvárásaik,  így  például  a  megfelelő  szintű,  elérhető  támogató 

szolgáltatások biztosítása és a képzési lehetőségek.

Felhívjuk mind a négy érintett  kormányt  arra,  hogy intézkedjenek azoknak a hosszú távú 

befektetéseknek az ügyében,  amelyekre,  mint  láthattuk,  az Egyesült  Királyságban működő 

nevelőszülői szolgáltatásoknak szükségük van. Ez a pénzalap ahhoz járulna hozzá, hogy a 
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gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekek eredményesebbek lehessenek, és hogy az 

életesélyeket illetően szűküljön a szakadék a gyermekvédelmi gondoskodásban és a családban 

felnövő gyermekek esélyei között. 

A  nevelőszülői  ellátás  fejlesztése  olyan  jövőbeli  megtakarítást  eredményezhet  azoknak  a 

gyermekeknek a rendkívül költséges intézményes ellátása és terápiás célú gondozása terén, 

akik  nem  kaptak  stabil  és  tartós  nevelőszülői  elhelyezést,  amely  találkozott  volna  a 

gyermekek szükségleteivel.

 

Ezt  olyan  gyermekek  és  fiatalok  csoportjába  történő  beruházásként  kell  szemlélni,  akik 

felnőttként  nagyobb  arányban  kerülnek  börtönbe,  válnak  hajléktalanná  és  szorulnak 

pszichiátriai kezelésre. A kutatások arra a szomorú tényre mutatnak rá, hogy ezek a felnőttek 

nem  tudnak  saját  gyerekeikről  gondoskodni,  akik  így  majd  szintén  gyermekvédelmi 

gondozásba  kerülnek,  akárcsak  a  szüleik.  Ezen  felnőttek  számára  éppen  ezért  ki  kellene 

dolgozni egy olyan szolgáltatásrendszert, amely támogatja őket és leendő gyerekeiket. 

Ez a jelentés  a gyermekvédelmi  ellátásokba történő hosszú távú befektetések tervezésével 

foglalkozik. Hosszabb távú cél gazdasági értelemben, hogy a gyermekvédelmi gondoskodás 

alatt  álló  gyermekek  jövőbeli  kilátásai  javuljanak,  hogy boldogok legyenek,  gazdaságilag 

aktív és felelősségteljes állampolgárokká és szülőkké váljanak. Emberileg viszont ezáltal azt 

az  elvet  valósítjuk  meg,  hogy  a  társadalom  legsérülékenyebb  tagjai  is  életesélyekhez 

juthatnak. A beruházás tehát arra szolgál,  hogy minimálisra csökkentsük annak az esélyét, 

hogy a gyermekvédelmi gondoskodásban felnőtt gyerekeink a holnap szegény gyermekeinek 

szülei lesznek.
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