Képesített Nevelőszülő Képzés a Kecskeméti SOS Gyermekfaluban

A kecskeméti SOS Gyermekfalu a jogszabályi követelményeknek (a helyettes szülők,
a

nevelőszülők,

a

családi

napközit

működtetők

képzésének

szakmai

és

vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő
tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelet 8/B. §) megfelelve, mint
pályázat útján nyertes szervezet 2017. őszén indította első 240 órás képesített
nevelőszülői képzését, KOP képzését. Az első képzés a maximális 24 fővel, a
második néhány hónap múlva 12 nevelőszülő részvételével indult, és mindkét
képzés 2018. végére fejeződött be.
A Gyermekfalu szakemberei nagy körültekintéssel és a nevelőszülők bevonásával
építették fel a képzés időbeosztását, hogy a résztvevők a nagy óraszámú képzés
mellett is el tudják látni munkájukat, a gyermekek nevelését.
A nevelőszülők visszajelzési folyamatosak őszinték és bíztatóak voltak. A képzést
hasznosnak és tartalmasnak találták, hosszú időlefutása ellenére sem érezték
megterhelőnek.
A képzés felépítése során váltott blokkokban került sor a változatos témájú elméleti
képzésre és gyakorlati esetmegbeszélésre, így a résztvevők mindig újabb és újabb
impulzusokat kaptak. A nevelőszülők, kicsit kiszakadva a napi rutinból lehetőséget
kaptak

arra,

hogy

saját

történeteikről

beszéljenek,

kielemezzék

azokat

a

folyamatokat, amelyek a gyermekekkel, gyermekekben, bennük és mindannyiukban
lezajlottak. Egy képzés, ahol őket akarják meghallgatni, ahol tapasztalt és kezdő
nevelőszülők - szakemberek és pszichológus támogatása mellett - megbeszélik a
gondjaikat, együtt feldolgozzák pozitív és negatív élményeiket, és együtt
megtapasztalhatják, hogy helyzetükkel nincsenek egyedül. Az elméleti képzések és
az esetmegbeszélések együttesen lehetőséget adtak arra, hogy az adott helyzeteket
kívülről nézve, felülről rátekintve megvizsgálják és valós gyakorlati megoldásokat
keressenek és találjanak.
A képzésekre való bejárás óriási energiabefektetés a dolgozó, vidékről bejáró, sok
vagy kicsi gyermeket otthonhagyó résztvevők részéről. Ezen nehézségek nem
tántorították el vagy törték le a nevelőszülők lelkesedését, a kapott pozitív élmények
mindig erősebbek voltak a megoldandó nehézségeknél. Nem jelezték, hogy a bejárás
vagy munkahelyi szabadságkérés terhes lenne, hanem feltöltve meséltek az
élményeikről, élvezték a törődést és odafigyelést.

Az SOS Gyermekfalu Szociális Szövetkezete az „Álmodj és Tedd” a szünetekben
pogácsával, süteményekkel készült, teát, valamint kávét készített a részvevőknek és
oktatóknak. Ez szintén kellemes élmény azoknak az nevelőszülőknek, aki mindig
csak másokat szolgálnak ki.
A képzés befejezése körül már felmerült a résztvevőkben, hogy nem akarják
befejezni, ezt a fajta csoportmunkát. Terveink közt szerepel az esetmegbeszélő
csoportok továbbélése, a munkát öntevékeny szerveződés keretében tovább
folytatják.
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, mint a KOP képzésért felelős szerv
biztosította a tankönyveket, munkafüzeteket, oktatói könyveket, valamint eleget tett
a hivatkozott jogszabályban előírt, a szervezéssel, vizsgáztatással, tanúsítványok
kiadásával kapcsolatos kötelezettségeinek.
Oktatóink, Tóth Kata és Neményi Eszter képzést tartanak, szemmel láthatólag igen vidám
hangulatban
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