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Az Ön által feltett „Mi lesz a sorsa a fóti gyermekotthon lakóinak? " című írásbeli kérdésekre
– Balog Zoltán miniszter úr megbízásából – az alábbi választ adom .
A fóti Károlyi István Gyermekközpont 2017 . május 11 . napján 16 fő speciális szükségletű, 1 9
fő különleges szükségletű és 20 fő kísérő nélküli kiskorú gyermek, valamint 13 fő
utógondozói ellátott fiatal feln őtt, továbbá a Gyermekközpont területén kívül található két
utógondozói otthonában együttesen 22 fő utógondozói ellátott fiatal felnőtt ellátását
biztosította .
A fóti Károlyi István Gyermekközpontban gyermekvédelmi szakellátásban részesül ő
gyermekek és fiatal felnőttek ellátásának jövőbeni helyszíneire vonatkozó döntések
előkészítés alatt állnak . A gyermekek ellátásához az új helyszínek kiválasztására, a
gyermekvédelmi szakellátás nyújtásához szükséges infrastruktúra kialakítására a gyermeke k
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 . évi XXXI. törvény (a továbbiakban :
Gyvt .) vonatkozó rendelkezéseivel összhangban, valamint a gyermekek legfőbb érdekeinek
figyelembe vételével kerül sor . A gyermekek kizárólag olyan lakásotthonokban, szükség
szerint gyermekotthonokban, esetleg nevel őszülőnél kerülnek elhelyezésre, amelyek minde n
tekintetben megfelelnek a Gyvt. elő írásainak, valamint érvényes szolgáltatói nyilvántartásba
történő bejegyzéssel rendelkeznek . A gyermekek gondozási hely változtatásának időpontjában
az új gondozási helyükön biztosítva lesz a jogszabályi el őírásoknak megfelelő , a korszerű
feladatellátásra alkalmas lakásotthoni, gyermekotthoni infrastruktúra .
A Károlyi István Gyermekközpont vonatkozásában jelenleg is rendelkezésre áll az intézmén y
bér és járulék költségeinek, illetve működési költségeinek fedezete, és az intézmény kiváltásá t
követően is biztosítottak lesznek a feladatellátás költségei . Emellett a fóti Károlyi István
Gyermekközpontnak is helyet adó ingatlanban szolgálati lakásokban élők bérleti jogviszonyai
felülvizsgálat alatt állnak .

Gyermekotthoni (nevel őotthoni) kiváltást megalapozó szabályozásnak az 1997 . november 1 -
jén hatályba lépett Gyvt . és végrehajtási rendeletei tekinthetőek, mivel azok meghatározták az
otthon (család) közeli ellátás kialakításának célját, meghatározták a gyermek lehetsége s
gondozási helyének prioritási sorrendjét, és egyidej űleg kimondták a nagy férőhelyszámú
intézmények megszűntetésének, átalakításának kötelezettségét ; továbbá egy stratégia kötelez ő
elemei, így pl . a normák és követelményszintek, valamint a megvalósítási határidő(k) is a
Gyermekvédelmi törvényben és a kapcsolódó végrehajtási rendeleteiben kerültek rögzítésre .



A Gyvt-t 1997. április 22-én 224 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 32 tartózkodás mellet t
fogadta el az Országgy ű lés. A politikai egyetértés mellett a gyermekotthoni kiváltá s
folyamata a legszélesebb szakmai konszenzuson alapszik, így külön hatástanulmány vag y
szakmai egyeztetés elvégzésére e tekintetben nem volt szükség .
Az EMMI Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola Zalaegerszeg i
Gyermekotthonában a vezető személyében történt változás óta a speciális ellátás területé n
tapasztalattal rendelkező új gyermekotthon-vezető látja el a feladatot. Az arra rászoruló
gyermekek hosszú távú terápiás ellátása biztosított. Az ellátott gyermekek érdekében a z
intézmény folyamatos és fokozott intézményvezet ői és fenntartói ellenőrzés, támogatás
mellett működik .
A gyermekvédelmi szakellátási intézmények kiváltása során nem kerül sor gyermekotthonok
megszűntetésére, mivel a kiváltott intézmények férőhelyszáma változatlan marad, hanem a z
ellátás infrastrukturális feltételei válnak korszerűvé, és a családiasabb ellátás biztosítása
érdekében megtörténik az utolsó nagy intézmények kitagolása . Jelenleg az 1997. óta tartó
kiváltási folyamat harmadik, utolsó üteme zajlik . Tekintettel arra, hogy az EFOP-2 .1 .1 .-1 6
konstrukció három tervezett értékelési szakasza közül a második szakaszra történik a
támogatási kérelmek benyújtása, jelenleg nem lehetséges pontosan meghatározni a kiváltásra
kerülő intézmények körét és a kiváltások időpontját, mivel ez az intézményfenntartó k
szükségletfelmérésen alapuló döntésén múlik .
Az intézménykiváltások következményeként az intézményekben elhelyezett gyermeke k
minden esetben korszerű , a szakmai elvárásoknak és jogszabályi követelményeknek
megfelelő gondozási helyeken kerülnek elhelyezésre . A speciális szükségletű gyermekeket
ellátó nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony tekintetében a KSH 2016 . évi adatai még nem
állnak rendelkezésünkre .
Az eltérő (speciális, különleges) szükségletű gyermekek nevelőszülői elhelyezésének
elősegítése érdekében EFOP 3 .8 .2 . -16 „Szociális humán erőforrás fejlesztése” elnevezés ű
konstrukció keretében kerül sor a központi oktatási program szerinti nevel őszülői képzésr e
épülő különleges és speciális nevelőszülői feladatokra történő felkészítést biztosító
nevelőszülői továbbképzés kidolgozására és ilyen továbbképzéseken való részvétel
térítésmentes biztosítására .
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