
Gyakran már a második gyerek születésére sem jut idő a 
családokban, hogyan lesz így minél több háromgyerekes 
család Magyarországon? – teszi fel a kérdést a társadalom  

Így jövőre havi ötezer forinttal emelkedik a két gyereket nevelők 
családi adókedvezménye - mondta el Balog Zoltán, az emberi 
erőforrások minisztere és Novák Katalin, a tárca család- és ifjú-
ságügyért felelős államtitkára egy decemberi sajtótájékoztatón, 
Budapesten. Bejelentették azt is, hogy a testvérek fontosságát 
bemutató kampányt indít az Emberi Erőforrások Minisztériuma  
Testvérben az erő címmel. 

Balog Zoltán elmondta, a felmérések azt mutatják, hogy gyakran 
már a második gyerek születésére sem jut idő a családokban, ahhoz 
azonban, hogy minél több háromgyerekes család legyen Magyaror-
szágon, először el kell érni, hogy a második gyerek is megszülessen. 

Ezt szeretnék segíteni azzal is, hogy 2016. január 1-jétől emelik a 

kétgyerekesek családi adókedvezményét, havonta öt ezer forinttal több 
marad náluk, így a jelenlegi húszezer forint helyett már 25 ezer forint - 
tette hozzá. 

A cél, hogy 2019-re havonta 40 ezer forint maradjon a két gyereket 
nevelőknél az adókedvezmény jóvoltából - emelte ki a miniszter. 

Elmondta azt is, hogy jelenleg három gyerek után 100 ezer forint az 
érvényesíthető adókedvezmény, nagy tehát a különbség a két, illetve 
három gyerekes családok között. Ezt szeretnék most csökkenteni az 
emeléssel, a három gyerekesek adókedvezménye viszont változatlan 
marad - emelte ki. 

Az EMMI szociális és családügyekért felelős államtitkára, Novák 
Katalin arról beszélt, hogy az anyagiakon kívül egyéb akadályok is 
szerepet játszhatnak abban, hogy kevés a nagycsalád Magyarországon. 
Ilyen akadály lehet például a túl kevés információ. Ezért indította el 
nemrég az államtitkárság a csalad.hu portált, amelyen minden fontos 
családoknak szóló információ könnyedén elérhető - közölte. 

A sajtótájékoztatón bemutatták a kampányhoz tartozó kisfilmet, amely 
a közeljövőben a rádióban is hallható és a televízióban is látható lesz majd. 

Novák Katalin ezzel kapcsolatban megemlítette, hogy a testvérkam-
pánnyal kampányok sorát indítják majd el, amelyekkel számos felületen 
és többféle módon találkozhatnak majd az emberek.

Szép hagyomány folytatódik az idén is, hiszen a  téli ünnepek köze-
ledtével az országgyűlési képviselők és a megyei önkormányzat vezetői 
minden esztendőben sorra látogatják Nógrád megye óvodáit. Skuczi 
Nándor megyei önkormányzati elnök, Balla Mihály és Becsó Zsolt  
országgyűlési képviselők a szép piros almák és az édesség mellett ter-
mészetesen a játékokról sem feledkeznek meg, mikor bekopognak a 
térség másfélszáz gyermekintézményébe. 

A Nógrád Megyei CsEÖH által szervezett adventi találkozókon a 
legkisebbek műsorral és az általuk készített ajándékokkal mondanak 
köszönetet  az Ipolyerdő Zrt. jóvoltából kapott „tudás gyümölcsének” 
valamint az óvodákat gazdagító szeretet csomagoknak.  

A látogatás sorozat kiválóan illeszkedett a családi szeretet adventje 
programfolyamhoz, mellyel a szervezők a téli ünnepkört kívánták 
szebbé tenni kicsik és idősek számára.

A TESTVÉREK FONTOSSÁGÁRA HÍVJA FEL 
A FIGYELMET AZ EMMI ÚJ KAMPÁNYA

A TUDÁS GYÜMÖLCSÉBŐL  SOSEM ELÉG 
Van zsákodban minden jó

Családpolitika: „Testvérben az erő”

Nógrád Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház családpolitikai kiadványa 2. szám
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Állami támogatással működhetnek a 2017 januárjától induló, három éven aluli 
gyermekek ellátását biztosító intézmények, szolgáltatások – erősítette meg Novák 
Katalin az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára.  Közölte: A minibölcsőde 

és a munkahelyi bölcsőde az önkormányzati bölcsődék jelenlegi támogatásával azonos összegben 
fog részesülni, míg a családi bölcsőde annak arányában, hogy hány három év alatti gyereket lát 
el. A fajlagos összeg pontos mértékét a 2017. évi költségvetés fogja meghatározni. Ismeretes: a 
kormány döntött arról, hogy – egy év felkészülés után – 2017 januárjától három új bölcsődei ellátás-
típust vezetne be: a mini-, a munkahelyi és a családi bölcsődék feltételeit dolgozzák ki. 

Az Emmi tájékoztatása szerint a szakmai 
szabályokat és rendelkezéseket, vagyis a kis-
gyermeknevelők felkészültségére vonatkozó 
előírásokat végrehajtási rendelet fogja meg-
határozni, amelynek kidolgozása folyamatban 
van. Országszerte összesen 520 olyan önkor-
mányzat működik, ahol problémát jelent a 
három éven aluli gyermekek napközbeni fel-
ügyelete, elsősorban ezeken a településeken 
nyújt megoldást a kormány által szerdán elfo-
gadott tervezet. A javaslat ugyanis a tízezer 
főnél kisebb lélekszámú települések esetében is 

kötelezővé kívánja tenni a bölcsődei ellátás biz-
tosítását, ha arra az adott településen legalább 
öt gyermek tekintetében igény jelentkezik vagy 
a település 0–2 éves lakosainak száma meg-
haladja a negyven főt.

 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 
kidolgozott tervezet alapvető célja az volt, hogy 
a gyermeket vállaló nők úgy állhassanak ismét 
munkába, hogy a gyermek napközbeni ellátása 
biztosítva legyen. Mivel jelenleg csak a tízezer 
fő feletti településeken kötelező a bölcsőde, az 
új javaslat három különböző formában tenné 

lehetővé a kisgyermekek napközbeni fel-
ügyeletét: az önkormányzatok a jövőben minden 
olyan településen kötelezhetők lennének úgy-
nevezett minibölcsik létrehozására, ahol akár 
csak öt gyermeknek kell ellátást nyújtani. 
Novák Katalin családügyi államtitkár korábban 
elmondta: ezek a minibölcsik kisebb infrastruk-
túrával, alacsonyabb költségvetéssel működ-
hetnének, így magánszemély is üzemeltethet 
ilyet. Ezenkívül a családi napköziket is bővítené, 
és azokat a munkaadókat is támogatná az állam, 
akik munkahelyi bölcsődét üzemeltetnének 
munkavállalóik gyermekei¬nek. A munkaadók 
saját költségeik mellett állami normatívára is 
számíthatnak.

A kormány az elmúlt négy évben 28 milliárd 
forintot költött 6400 bölcsődei férőhely bőví-
tésére és 4000 új férőhelyre. A következő 
fejlesztési ciklusban bölcsődei, óvodai férő-
helyek fejlesztésére százmilliárd forintos nagy-
ságrendű összeg áll majd rendelkezésre. A tárca 
tervei szerint a férőhelyeket 2018-ra 60 000-re 
növelnék, ami közel 12 000 hellyel jelent majd 
többet. Novák Katalin kiemelte: a működtetés 
finanszírozása több korábbi törvénymódosí-
tásnak köszönhetően 20-25 százalékkal javult. 
– Célunk a jövőben is az, hogy olyan támogatást 
nyújtsunk az önkormányzatoknak, a fenntar-
tóknak, az üzemeltetőknek, amelynek köszön-
hetően ők is motiváltak abban, hogy megoldják 
a kisgyermekek napközbeni felügyeletét – tette 
hozzá.

Mivel jelenleg csak a tízezer fő feletti tele-
püléseken kötelező a bölcsőde, az új javaslat 
három különböző formában tenné lehetővé 
a kisgyermekek napközbeni felügyeletét: az 
önkormányzatok a jövőben minden olyan tele-
pülésen kötelezhetők lennének úgynevezett 
minibölcsik létrehozására, ahol akár csak öt 
gyermeknek kell ellátást biztosítani. Novák 
Katalin családügyi államtitkár elmondta: ezek 
a minibölcsik kisebb infrastruktúrával, ala-
csonyabb költségvetéssel működhetnének, így 
magánszemély is üzemeltethet ilyet. Ezenkívül 
a családi napköziket is bővítené, és azokat a 
munkaadókat is támogatná az állam, akik mun-
kahelyi bölcsődét üzemeltetnének munka-
vállalóik gyermekei¬nek. A munkaadók saját 
költségeik mellett állami normatívára is számít-
hatnak.

A kormány az elmúlt négy évben 28 milliárd 
forintot költött 6400 bölcsődei férőhely bőví-
tésére és 4000 új férőhelyre. A következő fej-
lesztési ciklusban újabb százmilliárd forint jut 
óvodai és bölcsődei korszerűsítésre.

ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL 
MŰKÖDHETNEK A BÖLCSŐDÉK
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A szakemberek becslése szerint a jelenlegi közel 1,5 millió óvodás 
és iskoláskorú magyar fiatal egy százaléka rendelkezik olyan képessé-
gekkel, amelyek alapján a zseni kategóriába lehet őket sorolni, további 
20 százalékuk pedig egy-egy meghatározott területen bír kiemelkedő 
adottságokkal. A tehetség nem társadalmi helyzet kérdése, azonos 
arányban bukkan fel a leggazdagabb és a legszegényebb családokban. 
Fontos azonban, hogy minél korábban felismerjék, mert a különleges 
képességekkel megáldott fiataloknak – megfelelő támogatás mellett – 
így lesz nagyobb esélyük arra, hogy sikeressé váljanak.

A tehetséges gyerekek felkutatásában és fejlesztésében komoly 
eredményeket felmutató hazai tehetséggondozás kiváló szakembe-
rekkel rendelkezik. Annak érdekében, hogy munkájukat nagyobb haté-
konysággal tudják végezni, az ELMŰ-ÉMÁSZ vezetői idén úgy döntöttek, 
hogy a rendelkezésre álló forrásokat elsősorban olyan intézmények 

támogatására fordítják, amelyek küldetésüknek tekintik a tehetséggon-
dozást. A Társaságcsoport ezzel közvetlen módon járul hozzá ahhoz, 
hogy a most felnövekvő generációk géniuszai ne vesszenek el, és ki 
tudják bontakoztatni tehetségüket.

A jótékonysági rendezvények sora december 7-én, Salgótar-
jánban 10.30 a megyeházán kezdődött, ahol Dr. Friedrich Wilhelm 
Knebel, az ELMŰ-ÉMÁSZ hálózati ügyekért felelős igazgatósági 
tagja a megyeházán tartandó ünnepség keretében összesen 4 millió 
forint összegű pénzadományt adott át jelképesen 18 Nógrád megyei 
intézmény vezetőjének, amelyet az érintett óvodák fejlesztésére lehet 
fordítani. A Nógrád Megyei CSEÖH által beonyolított eseményen többek 
között Dr. Kalocsai Péter, a Nógrád megyei kormány hivatal főigazgatója, 
Becsó Zsolt országgyűlési képviselő és Skuczi Nándor, a Nógrád Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének elnöke  is részt vett.

A Budapesti Demográfiai Fórumon elhang-
zottak megerősítést adtak, hogy Magyar-
ország jó irányba halad, és a demográfiai 
kihívásokra érdemes családközpontú választ 
adni - mondta Novák Katalin a család- és ifjú-
ságügyért felelős államtitkár a sajtó munka-
társainak. 

Kiemelte, két szempontból is nagy vára-
kozással tekintettek a fórumra. Kíváncsiak 
voltak, mennyire lehet ma Európában őszintén 
beszélgetni a demográfiai kihívásokról és az 
azokra adott válaszokról, valamint arra is, hogy 
a meghívott neves szakértők igazolják-e azt 

az irányt és célt, amelyet a kormány megha-
tározott.

Mindkét szempontból sikeres volt a ren-
dezvény, nemzetközi eszmecsere alakult ki, 
őszintén lehetett a tényekről beszélni, és az 
előadásokon, a miniszterekkel, államtitká-
rokkal, egyházi vezetőkkel folytatott megbe-
széléseken kedvező visszajelzéseket kaptak - 
mondta az államtitkár. Hozzátette: ez azért is 
fontos, mert ma Európában „nem divatos, sőt, 
nem illendő” demográfiai kérdésekről a csa-
ládokat középpontba helyezve beszélni.

Novák Katalin elmondta: a fórumra meg-
hívott nemzetközi családszervezetek kép-

viselői, valamint családok a Kárpát-medence 
egész területéről azt mondták, a rendezvény 
nagyon jó lehetőség volt a kapcsolatépítésre.

A fórum zárónapján, szombaton családi kul-
turális fesztivált rendeztek, amelyre körülbelül 
hatezer ember látogatott el - ismertette.

Az államtitkár hangsúlyozta, ez volt az első 
Budapesti Demográfiai Fórum, de - reményeik 
szerint - nem az utolsó. Hozzátette, a fórum 
előzményének tekinthető az az informális 
miniszteri találkozó, amelyet 2011 első fél-
évében Gödöllőn rendeztek Magyarország 
európai uniós soros elnöksége idején.

Novák Katalin elmondta azt is, hogy a 
fórumon bemutattak két kisfilmet, amelyet 
nemsokára a nagyközönség is láthat. Az egyik 
az apák családban betöltött szerepérének fon-
tosságára, a másik a testvérek értékére hívja 
fel a figyelmet.

Kiemelte: a magyar társadalom család-
központú társadalom, a cél pedig az, hogy 
Magyarország családbarát ország is legyen.

A Budapesti Demográfiai Fórum november 
5-7. között tartották a Millenárison 18 ország 
részvételével. A nyitó napon felszólalt Orbán 
Viktor miniszterelnök is. A szervezők közlése 
szerint Magyarország európai párbeszédet 
kezdeményez arról, milyen válasz adható a 
kontinens folyamatos népességfogyására, 
és ennek egyik állomása a konferencia. A 
Budapesti Demográfiai Fórumra Ferenc pápa 
és Andrzej Duda lengyel köztársasági elnök is 
üzenetet küldött.

A ELMŰ-ÉMÁSZ és a Nógrád Megyei Önkormányzat idén 
sem szakítja meg azt a nemes hagyományt, hogy az év 
végi ünnepi időszakhoz közeledve jelentős adományokkal 

és nagyszabású jótékonysági akciókkal támogatja a rászorulókat. 
Az adományozó ezúttal is a nehéz sorsú fiatal tehetségekre kon-
centrál, és nagyrészt azoknak az intézményeknek nyújt anyagi 
támogatást, amelyek küldetésüknek tekintik a tehetséggon-
dozást.

Jótékonysági rendezvények Nógrádban

„NE VESSZENEK EL FIATAL TEHETSÉGEINK!”

MEGERŐSÍTÉST KAPTUNK, HOGY 
JÓ IRÁNYBA HALADUNK



4

„A mai világban egyre nehezebb türelmesnek lenni. Rohanunk, 
sietünk és közben a gondolataink máshol járnak, de nem ott, amerre 
elhaladunk. A felszínes türelmünkből nagyon gyorsan ki tudnak zök-
kenteni, és pillanatok alatt türelmetlenné válunk, mert magunkkal 
vagyunk elfoglalva. Másra és másokra kevés idő jut, ami szűkössé, 
talán zártabbá teszi világunkat. Azt észre vesszük, ami idegesít, ami 
miatt véleményt kell formálnunk, amiről beszél nekünk a média. Az 
viszont már kevésbé tűnik fel, hogy milyen a viselkedésünk, reakciónk, 
mennyire vagyunk nyitottak vagy épp zártak.” - Hangsúlyozta megnyi-
tójában Szabó Péter CSEÖH vezető. 

Az ünnepi köszöntőjében dr. Szabó József megyei jegyző kiemelte, 
hogy a nemzetközi világnapokat azért hozták létre, hogy legalább 
azokon a napokon több figyelmet fordítsanak az emberek az adott 
ügyre, társadalmi csoportra. A tolerancia is köztük van, amit világ-
napként november 16-án tartunk. A tolerancia tanulható viselkedési 
forma, de mi magyarok kevéssé használjuk. Éppen ezért szeretnénk mi 
magunk is felhívni rá a figyelmét minden érintettnek. Próbáljunk meg 
nyitottabbak lenni, több információ alapján tájékozódni és kevésbé 
kirekesztőek lenni. Bár sokszor nehéz tolerálni egy ügyet, vallást, nép-
csoportot, megnyilvánulást, helyzetet, de tegyünk azért, hogy türelme-
sebbek legyünk. A Biblia ezt így írja: viseljétek el egymás szeretetben. 
Mindannyiunknak ezt kívánjuk!

A megyei önkormányzat részéről Skuczi Nándor elnök méltatta 
az ünnep jelentőségét: - Igen nagy megtiszteltetés, hogy a Tole-
rancia Napját egy olyan körben ünnepelhetjük, ahol  a türelem, a 
megértés és a támogatás, már nem ismeretlen  fogalom. A hagyo-
mányok szerint szűkebb pátriánkban ezen a napon van szerencsém 
átadni a – fennállásának 11. jubileumát ünneplő - Nógrád megyei 
Család Esélyteremtő és Önkéntesek Háza által alapított TTT díjakat, 
azoknak, akiket arra a civil szféra, a legérdemesebbnek talált. A 
szintén jubiláló 25 éves Nógrád Megyei Önkormányzat nevében is 
bízom benne, hogy még nagyon sok alkalommal tudunk ilyen körben 
együtt ünnepelni azokkal, akik rászorulnak a többségi társadalom 
segítségére. Kiemelt ünnepségünkön Megyei „Megértés és Tole-
rancia Díj” átadására került sor, mely alkalomból a Nógrádi CsEÖH 
TTT díjat alapított („Türelem - Tolerancia - Támogatás”). A kollektív 
és egyéni kategóriában adományozott elismerést és tárgyjutalmakat 
– a november 13-án Skuczi Nándor a Nógrád Megyei Önkormányzat 
elnöke és dr. Szabó József megyei jegyző adták át  Borók Sándor 
a Palóc Hálózati Szövetség vezetőjének, valamint a megyei hivatal 
munkatársainak. A salgótarjáni megyeházán lezajlott ünnepségen 
a megható és ünnepi pillanatok után, a fogyatékkal élők egyesüle-
teinek csoportjai adtak műsort, majd a résztvevőket vendégül látták 
a házigazdák

Az 1993. évi 48/126-os számú határozattal az UNESCO kezdeményezésére az ENSZ kihirdette, hogy az 1995-ös évet a tole-
rancia nemzetközi évének nyilvánították. Ebből az eseményből kiindulva minden év november 16-án ünnepeljük meg a tole-
rancia nemzetközi napját, mely évenkénti alkalom arra, hogy a toleranciára felhívjuk a figyelmet az oktatásban, társadalmi 

színtereken vagy a politikában, illetve megvitassuk ennek helyi vagy globális problémáit. 

TÜRELEM - TOLERANCIA - TÁMOGATÁS
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KEDVES LEENDŐ NEVELŐSZÜLŐ!  

A nevelőszülői hivatásról számos hiedelem, kedvező vagy éppen kimondatlan vélemény 
hallható. A nevelőszülőknek körülhatárolt feladatuk van. Elsődlegesen a gyermek valós érdekeit 
kell szem előtt tartani.  Kiemelt feladat a vérszerinti családdal való együttműködés, a hazakerülés 
elősegítése, vagy pedig az örökbefogadó családhoz való átszokás megkönnyítése. Köszönjük 
Önöknek, hogy nevelőszülőnek szeretnének jelentkezni. Ebben a tájékoztatóban szeretném 
Önöknek röviden bemutatni a nevelőszülővé válás útját.

KI LEHET NEVELŐSZÜLŐ?

• Büntetlen előéletű,
• 24. életévét betöltötte,
• A gondozott gyermek és közte legalább 18, 

legfeljebb 50 év korkülönbség van,
• Az előző két ponttól a gyermekkel rokoni kap-

csolatban álló személyeknél el lehet térni.
• A nevelőszülői tanfolyamon részt vett,- a tan-

folyam elvégzése nem jelent kötelezettséget 
a Gyermekvédelmi Központ számára,

• Fizikailag és pszichésen alkalmas, - vizsgá-
latokat a háziorvos és a Gyermekvédelmi 
Központ pszichológusa végzi,

• Otthona és környezete alkalmas a gyermek 
elhelyezésére,- tulajdoni lap másolata,

• Minimum iskolai végzettsége 8 általános,- 
bizonyítvány másolat szükséges,

A NEVELŐSZÜLŐVÉ VÁLÁS MENETE

A leendő nevelőszülőnek a Megyei Gyermek-
védelmi Központnál (Salgótarján, Ruhagyári 
út 9.) kell jelentkeznie.
• A nevelőszülői hálózat szakember környezet-

tanulmányt készít a jelentkező otthonában.
• A jelentkezőnek és vele együtt élő felnőtt 

családtagjának be kell szerezniük egy 
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo-
nyítványt.

• Az egészségügyi, fizikai alkalmasságot 
háziorvosi, esetleg szakorvosi véleménnyel 
igazolni kell.

• További dokumentumok:
• erkölcsi bizonyítvány, iskolai bizonyítvány 

másolat, tulajdoni lap másolat,
• A törvény által előírt 60 órás tanfolyamon, 

kell részt venni.(sikeres elvégzés után meg-
kezdheti nevelőszülői tevékenységét)

• Eleget tesz az előírt képesítési előírásoknak 
vagy vállalja annak elvégzését.

• A nevelőszülői kihelyezésről a gyámhivatal 
hoz határozatot, és ezek után kerülhet a 
gyermek ténylegesen a családba.

• Kötelező továbbképzéseken, szakmai meg-
beszéléseken részt venni.

NEVELŐSZÜLŐI TANFOLYAM

A leendő nevelőszülőnek 60 órás tanfolyamon 
kell részt venni. A program két részből áll:
1. rész: 28 órás döntés-előkészítő 
2. rész: 32 órás szakirányú felkészítés (peda-
gógiai, pszichológiai, egészségügyi, jogi, társa-
dalomismereti)
A tanfolyam során meggyőződhetnek saját 
alkalmasságukról és ismereteket szerezhetnek 
a nevelőszülői munkáról.

A döntés-előkészítő  28 órás képzés nyolc 3 
órás és egy 4 órás foglalkozásból áll.
A szakirányú 32 órás felkészítés hat 5 órás fog-
lalkozásból áll és 2 órás beszélgetésből.

A képzés helyszíne: Budapest, Eger

A 60 órás nevelőszülői képzés után a neve-
lőszülő választhat, hogy az Országos Képzési 
Jegyzékben (OKJ) szereplő nevelőszülő szak-
képesítés megszerzését vállalja vagy a neve-
lőszülők számára szervezett Központi Oktatási 
Programot (KOP) vállalja.

A NEVELŐSZÜLŐ FELADATAI

• Otthonában ellátja a gyermek nevelését, 
gondozását az egyéni gondozási-nevelési 
terv alapján.

• Gondoskodik a megfelelő oktatásról, ha kell 
speciális foglalkozásról.

• Biztosítja a vérszerinti szülőkkel való kap-
csolatot a gyámhivatal határozata alapján.

• Elősegíti a gyermek visszakerülését a vér-
szerinti családhoz, vagy segíti örökbe-
fogadó családhoz kerülését.

• Felkészíti a gyermeket, vagy fiatal felnőttet 
az önálló életvezetésre.

• Vállalhatja a nagykorúság betöltése után is 
a fiatal gondozását, ellátását.

• Együttműködik a Gyermekvédelmi Központ, 
gyámhivatal,  gyermekjóléti szolgálatok az eü.-i 
és oktatatási intézmények szakembereivel.

JUTTATÁSOK

2014. január 1. napjától a működtető és a 
nevelőszülő között a gyermekek és az utó-
gondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek 
otthont nyújtó ellátásának biztosítása céljából 
a keret-megállapodás alapján foglalkoztatási 
jogviszony jön létre, melynek díjazása: alapdíj, 
kiegészítődíj és többletdíjból tevődik össze.
A nevelőszülőt arra az időszakra, míg a 
gyermeket/fiatal felnőttet saját háztartásában 
neveli: nevelési díj és ellátmány illeti meg.
A nevelőszülő a gyermek után családi pótlékra 
jogosult.
A gyermek ellátására biztosított juttatások 
kizárólag a gyermek szükségleteire, meg-
felelő színvonalú gondozására-nevelésére for-
díthatja!

AZ ESETLEGESEN FELMERÜLŐ 
KÉRDÉSEK MEGVÁLASZOLÁSÁRA 

VÁRJA HÍVÁSUKAT:

MÁRTÁNÉ HUSZÁR RITA
NEVELŐSZÜLŐI HÁLÓZATVEZETŐ

TEL.: 06-32-512-940/ 8 MELLÉK
NEVSZUL.HAL@GMAIL.COM 

MUNKÁJUKHOZ ELŐRE IS SOK 
SIKERT KÍVÁN A GYERMEKVÉDELMI 

KÖZPONT VALAMENNYI DOLGOZÓJA!

RÉSZLETES JOGI INFORMÁCIÓK:

1997. évi XXXI. tv. A gyermekek védelméről 
és a gyámügyi igazgatásról.

15/1998.(IV.30.) NM rendelet.
513/2013.(XII.29.)Korm.rend. a nsz.-i fogl.
jogvisz. és a hely.szül.jogvisz. kérdéseiről.

INFORMÁCIÓS CSOMAG 
LEENDŐ NEVELŐSZÜLŐKNEK
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CSALÁDI ALBUM
CSEÖH 2015.

„Nem csak a húszéveseké a világ” – tisztelet az időseknek

Legfőbb kincsünk gyermekeink mosolya.

Nevelőszölő kerestetik a legszebb feladatra.

CSEÖH Mikulás látogatott az autista gyermekekhez Adventkor.

A családi vetélkedő sorozat  döntősei.

„Jó szóra is oktasd, játszani is engedd, szép okos fiadat” – lányodat.

A nő számára Anyák napján ünnepelni a legmagasztosabb érzés.

A bölcsek szerint a társadalom alapja és az ember legfőbb 
kincse a család. Ezt a gondolatot kívánta erősíteni az a kilnc 
hónapig tartó programsorozat, melyben a CSEÖH munka-

társai, valamint önkéntesei bejárták Nógrád megye valamennyi 
városát és járását. Az Anyák napi ünnepségek, a Gyermeknapi 
sokadalmak, a családi vetélkedő dömping, a nevelőszülők talál-
kozója, az Idősek napja, valamint az adventi rendezvények mind-
mind egy dologról szóltak: a családi szeretetről.
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A PÁLYÁZAT CÉLJA: 2016. május 15. és 2016. szeptember 30. között rendezendő szakmai és tanulmányi kirán-
dulások, rendezvények támogatása; Nemzetközi szakmai és jószolgálati cserekapcsolatok szervezése, művelése 
és ápolása, valamint hátrányos helyzetű fiatalok számára szervezett rendezvények támogatása. Az alapítvány 
elsősorban a Salgóbányai Hotel Medves területére szervezett programokat támogatja. A támogatás formája 
szállásutalvány, mely magában foglalja a félpanziós ellátást és a helyi sportolási lehetőségek igénybevételét.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA: A támogatási kérelem benyújtásához szükséges pályázati űrlap letölthető az 
alapítvány honlapjáról. 

A honlap címe: www.nia2012.uw.hu
A TÁMOGATÁS VÁRHATÓ MAXIMÁLIS ÖSSZEGE 150.000,- FT pályázatonként, ez 10-12 fiatal 3 nap 2 

éjszakás Medves Hotelben történő elszállásolását,félpanziós ellátását teszi lehetővé. 
A PÁLYÁZATOK BEKÜLDÉSI HATÁRIDEJE: 2016. április 30.  
POSTACÍM: Nógrád Ifjúságáért Alapítvány, Szabó Péter 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.  E-MAIL CÍM: 

nia2012@freemail.hu
A rendezvény, illetve a program ismertetőjében, valamint az erről szóló sajtóanyagban kérjük feltüntetni: 

„A Nógrád Ifjúságáért Alapítvány támogatásával jött létre.”
A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA: A támogatásokról az alapítvány kuratóriuma dönt. A pályázatok értéke-

lésére 2016. május 10-ig kerül  sor. A nyertes pályázatok jegyzékét a NIA a honlapján hozza nyilvánosságra. 

A Nógrád Ifjúságáért Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány Kuratóriuma

„PALÓC ESÉLY”
Nógrád Megyei Család, 
Esélyteremtési 
és Önkéntes Ház

3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.
Telefon: 32/ 620-351
Mobil: 30 945-9207
E-mail: palocesely@nograd.hu
WEB: www.palocesely.eoldal.hu

Irányzott célcsoportjaink

Elsődleges célcsoportok: 
nők, gyermekek, romák, idősek, 
fogyatékossággal élő személyek, 
hátrányos helyzetű térségekben élők

Másodlagos célcsoport:
az elsődleges célcsoportot segítő 
szervezetek, intézmények

A Nógrád Ifjúságáért Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány 
PÁLYÁZATOT HIRDET 

Nógrád Megye több gyermeket nevelő családjai, ifjúsági és 
civil szerveződései és közösségei számára

ELÉRHETŐSÉGCSALÁD, ESÉLYTEREMTÉSI ÉS ÖNKÉNTES HÁZ HÁLÓZAT

VEZETŐ NEVE
Koska Éva, irodavezető

Osztró Szász Angéla  

Herczegné Számel Annamária, irodav.

Molnár Tibor, irodavezető  

Szőke Katalin - ügyvezető igazgató
Erdélyi Tamás - irodavezető 

Dr. Bene Tamás, elnök 

Szabó-Lukoczki Ágnes, irodavezető

Farkas-Kulin Fruzsina irodavezető

Oláh Viktor, irodavezető

Jakab László, irodavezető

Dr. Nagyné Varga Ilona igazgató, irodav. 

Smudla Kata, elnök

Szabó Péter, irodavezető

Papp Lívia, irodavezető

Bogdán Imre, elnök, szakmai vezető
Pécsi Nóra, irodavezető

Petneházyné Bugán Magdolna, irodav.

Máté-Geisz Viktória

Vass István, irodavezető

Varga Endre, projektvezető

B. Bengő Hajnalka,  irodavezető

HÁZ E-MAIL CÍME

eselyhazpecs@gmail.com 

eselyteremtes.bkm@gmail.com 

eselyhaz.bcs@gmail.com
anima.gyerekesely@gmail.com
bazmegye.cseoh@gmail.com
molnartibor03@gmail.com
erdelyi.tamas@bpcseoh.hu 
erdelyi59@gmail.com
info@bpcseoh.hu
dkmterisz@gmail.com
tamasbene@yahoo.com

cseoh@fejer-eselyteremtes.hu
info.cseoh@fejer-eselyteremtes.hu
fkulin@gmail.com
eselyekhaza.gyor@gmail.com
hajdu.eselyhaz@gmail.com
szakali.timea@gmail.com
jakablaszlo@eh-eger.hu

vnilona@eselyfk.hu
lazar.edit@eselyfk.hu
balikiss.marta@eselyfk.hu
smudlakata@gmail.com
Zsuszi
info.bazispont@gmail.com; 
palocesely@nograd.hu
 
szabo.peter@nograd.hu”

eselyreferens@boldogceferinoalapitvany.hu

napkerek@gmail.com
buganmagdo@gmail.com
nyirsegicivilhaz@enyft.hu
enyft@enyft.hu
tmcsetoh@gmail.com

isti.vass@gmail.com 
eselyekhaza@rehab-team.hu
civilhazveszprem@gmail.com
 varga.endre@vpmegye.hu

zegzug@zalacivil.hu
ehzala@zalacivil.hu

iroda
Koska Éva

Szalóki Réka
irodavezető

Engert Jakabné, elnök
Tóth Imréné mts

Osztró Szász Angéla
Rádiné Dekker Katalin mts

Herczegné Számel Annamária
Futaki Zsófia 

iroda 
Molnár Tibor 

iroda 
irodavezető

Orosz Andrea
dr. Bene Tamás

Fedor Péter Mózes

Szabó-Lukoczki Ágnes
Braun Katalin

Farkas-Kulin Fruzsina

Oláh Viktor 
korábbi irodav. jelenleg gyesen

Jakab László 
Nagy Judit 

iroda
Nagyné Varga Ilona

iroda

Szabó Péter
Nagy Péter

Kissné Oláh Anita 
Bogdán Imre

Groszmann Viktória

Vajna Szabina
Varga Endre

TELEFONSZÁM
72  210 794 
20  433 4403
20  346 0146
20  332 3850
20  564 8504
30  851 3510
20  332 3850
20  251 5891
20  264 4463
20  329 0201
46  794 901
70  392 9019
70  568 0541
70  773 2246
70  636 3929
30  684 8664
30  504 9969
70  618 6667
30  380 7943
30  380 4974
70  328 4282

20  263 7555
20  261 9149
30  903 9700
36  510 025
36  510 026
20  932 7648
56  514 947

20  920 7177 
30  538 4992
34  787 242
32  620 351
30  945 9207
30  532 1230
20  823 1404
20  663 3414
20  517 5979
82  311 523
42  402 115

30  611 4858
74  407 297
30  449 7378
30  653 5136
88  401 110
30  659 1088
20  463 8800
20  504 9087
92  310 384
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ldott, békés karácsonyt 
és boldog új esztendőt 

minden nógrádi családnak!

Á


