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Az Önök által feltett „Mi lesz a sorsa a Biztos Kezdet Gyermekházaknak?” cím ű írásbel i
kérdésre — Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr megbízásából — az alábbi választ adom .

A Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program, azaz a szegény családban él ő gyermekek
helyzetének javítását és a gyermekek esélyteremtését célzó, 25 évre szóló, „Legyen jobb a
gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia nem sz űnt meg, hanem intézkedési terve beolvadt a
Magyar Nemzeti Felzárkózási Stratégia (MNTFS) intézkedési tervébe . Az MNTFS legutóbbi
— 2015-2017 időszakra vonatkozó — intézkedési terve csak a gyermek jól-lét területét érintően
12 intézkedést tartalmaz, melyek között szerepel mind a meglév ő Biztos Kezdet Gyerekházak
további működtetése, mind pedig új gyerekházak létrehozása is .
Európai Uniós pályázat keretében 2009-ben és 2010-ben került el őször kiírásra gyerekházak
fejlesztésére, ekkor 43 gyerekház jött létre . (Korábban modellkísérletként csak 5 hazai és
néhány Norvég Alap által .finanszírozott gyerekház indult, de ezek is csatlakoztak az unió s
fejlesztéshez .) Uniós forrásból 2011-2015 között további 72 gyerekház jött létre .
Az uniós fejlesztést 2012-ben els őként befejez ő gyerekházak hazai támogatásban részesültek.
Az országban jelenleg hazai támogatást élvező 111 Biztos Kezdet Gyerekház működik, ez
hiánypótló, felzárkózást segítő prevenciós szolgáltatást jelent . E szolgáltatás révén a
leghátrányosabb helyzetű (köztük roma) kisgyermekek is hozzáférnek a kora gyerekkor i
képességgondozáshoz, a szül ők pedig támogatást kapnak abban, hogy jobban értsé k
gyermekük szükségleteit . A szolgáltatás 2013-tól beépült a gyermekek védelmér ől és
gyámügyi igazgatásról szóló 1997 . évi XXXI. törvény rendszerébe .
Elmondható, hogy a gyerekház olyan szolgáltatás, amely kormányzati ciklusokon átível ően
kiemelt prioritást élvez, különösen azért, mert olyan hosszú távú befektetést jelent, amel y
sokszorosan megtérül az igénybevev ő hátrányos helyzetű gyerekeknél, családoknál . Egy
befektetett forint 11-szeres hasznot is hozhat a rendszeresen látogatók esetében.
Szintén uniós támogatással 2018 első félévében kb. 90 új gyerekház indult, így már több mint
200 gyerekházzal számolhatunk az országban, els ősorban a hátrányos helyzetű településeken .
Büszkék lehetünk arra, hogy mára különböz ő országokból jönnek hozzánk tanulmányozni a
Biztos Kezdet program sikereit és kihívásait, és mérlegelik, hogy bevezessék hazájukban a
szolgáltatást. A gyerekház számos hazai és külföldi tanulmányban, konferencián szerepel,
mint a gyerekek esélyteremtésének hatékony és jó gyakorlata .



Az egy gyerekházra jutó fajlagos támogatás összege (6,245 millió Ft) 2014-ben került
megállapításra.
A legmagasabb szint ű szakmai minőséget megőrizve továbbra is biztosítjuk a gyerekházak
kiegyensúlyozott működését .
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