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Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28. §-ának (4) bekezdése alapján „a fóti
gyermekotthon megmentéséről és a szakellátás fejlesztéséről” címmel a mellékelt határozati
javaslatot kívánom benyújtani.

...../2017. (.....) OGY határozat
a fóti gyermekotthon megmentéséről és a szakellátás fejlesztéséről
Az Országgyűlés, tekintettel a hazai gyermekvédelmi ellátás hiányosságaira, valamint a fóti
gyermekotthon megmentése érdekében a következőkről határoz:
1. Az Országgyűlés felhívja a kormányt, hogy haladéktalanul állítsa le a fóti gyermekotthon
megszűntetésének folyamatát.
2. Az Országgyűlés az 1. pontban meghatározott cél érdekében felhívja a kormányt,
a) Hogy az intézményben fejlessze a lakásotthoni infrastruktúrát és bővítse a szakemberek számát,
valamint biztosítsa az ott élő nyugdíjas, korábban az intézményben dolgozó idős szakemberek
lakhatását; Teremtés meg az ehhez szükséges forrásokat;
b) Függessze fel a folyamatban lévő intézménykiváltást és a szakmai szervezetekkel közösen
alakítson ki egy olyan stratégiát mely a gyermekek legfőbb érdekeit veszik figyelembe;
c) Építsen be a jogszabályokba olyan garanciákat melyek biztosítják, hogy egyes
intézménykiváltások mögött a gyermekek legfőbb érdeke helyett ne gazdasági érdekek
domináljanak;
d) Fejlessze a nevelőszülői képzéseket, növelje legalább 30%-al a nevelőszülők bérét, valamint
biztosítson minden szakember számára továbbképzéseket és támogató szolgáltatásokat;
e) Indítson kampányt a speciális nevelőszülők hálózatának kialakítása érdekében;
3. Az Országgyűlés jelen határozatával felkéri
a) a Kormányt, a helyi önkormányzatokat, az egyházakat, a civil szervezeteket és egyéb, társadalmi
mozgalmakat, hogy tegyenek meg mindent e célok megvalósításáért, valamint, hogy
véleményezésükkel és javaslataikkal működjenek közre a szükséges jogszabályok előkészítésében
és végrehajtásában;
b) a Kormányt, hogy a jogszabályokat megalapozó költségvetési számításokat tegye hozzáférhetővé
az adott területre hatáskörrel rendelkező minisztérium honlapján, normál és akadálymentes
formában egyaránt.
4. Az Országgyűlés jelen határozatával felhívja a Kormányt, hogy a szükséges módosításokat
legkésőbb 2017. május 15-éig terjessze az Országgyűlés elé.
5. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás
Nyárig bezárhat a fóti gyermekotthon, ahol legutóbb 87 gyermek élt, köztük speciális
szükségletű, fogyatékossággal élő, valamint menekült gyermekek is. A kormány az
intézménykiváltás indokaként kezdett bele az intézmény megszüntetésébe. Csakhogy az eddig
megjelent hírek, illetve az ott élők elmondása szerint inkább a nagy értékű ingatlanok
megszerzése lehet a fő cél. Erre utal az is, hogy miközben a fóti otthon nem túlzsúfolt, a
zalaegerszegi és kalocsai viszont igen, így Czibere Károly álláspontjával szemben nem
valószínű, hogy az oda átköltöztetendő gyermekek valóban lakásotthoni körülmények között,
családias környezetben élhetnének tovább.
Sőt, az elmúlt években több ombudsmani vizsgálat is lezajlott, mely szerint súlyosan
bántalmazták az ezekben az otthonokban lakó gyermekeket. Zalaegerszegen jogtalanul tartották
bezárva az ott élőket, a nevelők verbálisan és fizikailag bántalmazták őket, volt, akinek
büntetésképp meztelenre kellett vetkőznie. Kalocsán előfordult, hogy benyugtatózták a
gyermekeket, és a nevelők itt is alkalmaztak fizikai erőszakot. Zalaegerszegen ráadásul speciális
nevelési igényű gyermeknek minősítettek át több ellátottat és szegregált osztályokba zsúfolták
őket. A fogyatékossággal élő gyermekek Hatvanba kerülnek, ám így közel lehetetlenné válik
speciális fejlesztésük Budapesten.
A Párbeszéd álláspontja szerint nincs szükség a fóti otthon felszámolására, hanem ott helyben, a
jelenleg sem túlzsúfolt intézményben kellene kialakítani a megfelelő, lakásotthoni
körülményeket. Ám mindez nem oldja meg azokat a problémákat, amelyek a gyermekvédelmi
szakellátás normális működését akadályozzák. Ehhez béremelésre, a nevelőszülői, valamint a
szakemberképzés átalakítására, a sepciális nevelőszülők számának növelésére, valamint
továbbképzésekre és támogató szolgáltatások kialakítására is szükség van. Korábban nem
készült stratégiai koncepció az intézménykiváltás végrehajtásához, ami egy komoly hiányosság
és ezt a kormánynak haladéktalanul pótolnia kellene, és a szakmai szervezetekkel egyeztetve
kialakítania azt.
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