A képzésről
2015.07.01.-től a következő szabályok érvényesek a nevelőszülők képzésére:
Ahhoz, hogy Ön megkezdhesse a nevelőszülői tevékenységet, egy 60 órás képzést kell
elvégeznie, melyet Egyesületünk biztosít. A képzés elemeit az alábbiakban mutatjuk be.
FIKSZ 28 órás döntéselőkészítő-tréning. Egyesületünk a Magyarországon elsőként elfogadott
képzési program szerint végzi a jelentkezők felkészítését. A tanfolyam alapja egy amerikai
program magyar viszonyokra kialakított változata, a FIKSZ (felelősség, információ,
kompetenciák szülőknek). Más néven 28 órás döntéselőkészítő-tréning, melynek célja, hogy a
résztvevők saját maguk ismerjék fel, alkalmasak lesznek-e a helyettes szülői/nevelőszülői
feladatok ellátására, vagy sem.
Ezzel párhuzamosan a csoport tagjai és a csoportvezetők is kialakítják sajátvéleményüket, melyet
közösen megbeszélnek. A képzési folyamatban a helyettes szülői/nevelőszülői szerep ellátásához
szükséges szakismeret és készségek, azaz kompetenciák kialakítása és fejlesztése történik,
helyzetgyakorlatok, szituációs játékok, közös beszélgetések révén. A felkészítést mindig 2
személy végzi, mindketten képzett trénerek, egy gyakorló nevelőszülő és egy gyermekvédelmi
szakember. A 28 órás döntéselőkészítő-tréning a jelentkezőkkel egyeztetett időpontban,
előreláthatólag hétvégeken történik. Házaspárok esetén az Egyesület elvárása, hogy mindkét fél
vegyen részt, függetlenül attól, hogy csak egyikük lesz nevelőszülő, ez a döntés azonban az egész
család életére kihatással lesz, fontos, hogy valóban közös döntés szülessen a vállalásáról.
A csoportfoglalkozásokon túl a felkészítés része még a három alkalmas egyéni családértékelő
megbeszélés is. A FIKSZ program a közös döntéssel zárul, mely a helyettes szülői/nevelőszülői
feladatokra való alkalmasságról, illetve a tanfolyam folytatásának lehetőségéről szól.
A döntéselőkészítő-tréning elvégzése után kerülhet sor a helyettes szülői és/vagy nevelőszülői
képesítés megszerzésére, mely 32 (összevont helyettes szülői és nevelőszülői képzés esetén 38)
órás.
A képzés tematikája szerint olyan elméleti ismeretanyagra (pedagógiai, jogi, pszichológiai,
szociológiai, egészségügyi stb.) és gyakorlati útmutatókra is szert tehetnek a résztvevők, melyek a
helyettes szülői/nevelőszülői tevékenység folytatása során hasznosak lehetnek. A tanfolyam
sikeres elvégzéséről a résztvevők tanúsítványt kapnak, mely feljogosít a helyettes
szülői/nevelőszülői feladatok ellátására. A tanúsítvány megszerzésének feltétele az is, hogy a
foglalkozásokról való hiányzás ne legyen több a teljes óraszám 10 %-nál.
Változás, ami 2015.07.01.-től lépett életbe, hogy az első gyermek kihelyezésétől számított 2 éven
belül a nevelőszülőnek további képzést kell elvégeznie. Ez a nevelőszülő döntése szerint lehet az
OKJ-s nevelőszülői képzés, vagy a minisztérium által jóváhagyott Központi Oktatási Program
alapján szervezett képzés. Egyesületünk ezeket a képzési formákat egyelőre nem szervezi.

