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BEMUTATKOZUNK 

2009. november 3-án a Fővárosi TEGYESZ hivatásos nevelőszülői 
munkaközösségének tagjaiból alakult az Aranyszív Nevelőszülői 
Közhasznú Egyesület, azóta már sok más helyről jelentkező nevelőszülő 
és nem nevelőszülő is tagjaink sorába lépett. 

Az Egyesületet a Somogy Megyei Bíróság jegyezte be, telephelye: 
 8640 Fonyód, Fő utca 62. 

Az egyesület eltervezése és megalakulás óta hosszú idő telt el, létszámunk 
jelenleg 18 fő.  
 Tagjaink sorába hivatásos és hagyományos nevelőszülőket is szeretettel 
várunk, sőt akik céljainkkal és tevékenységünkkel egyetértenek bátran 
csatlakozzanak hozzánk! 
 
Fő célkitűzéseink: 

1. A hivatásos, hagyományos és speciális nevelőszülők, valamint a velük 
élő gyermekek érdekeinek védelme, különösen figyelve a nevelőszülői és 
a gyermeki jogokra. 

2. Nevezetesen a nevelőszülői hivatás társadalmilag minél szélesebb 
körben való elismertetése, elfogadása. 

3. A nevelőszülők számára a cél megvalósítása érdekében a jogaik 
gyakorlása, kötelezettségeik megismertetése érdekében végzett 
képzések, tanfolyamok szervezése. 

4. Együttműködés szakirányú fejlesztést adó intézményekkel. 
5. Pályaválasztás segítése, főként fogyatékkal élő gyermekek részére. 

 

További célok: 

a. Nemzetközi kapcsolatok ápolása, 
b. Képzések, tréningek, előadások szervezése. 
c. Sport és családi programok szervezése. 
d. A nevelőszülői szakma bemutatása társadalmi rétegeknek, és ezek 

elfogadtatása. 
e. Magyarországi etnikai kisebbségi csoportokkal való kapcsolattartás. 
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f. Pályázatok figyelése és a hozzá szükséges eszközök beszerzése. 
g. Kapcsolatfelvétel a hasonló célokat és tevékenységeket folytató 

alapítványokkal, egyesületekkel. 
 

A cél eléréséhez szükséges feladatok: 

a.) A gyermekvédelmi gondoskodás rendszerében lévő kiskorúak, 
fiatalkorúak és utógondozást igénylő nagykorúak, 
esélyegyenlőségének és társadalmi integrációjának elősegítése. 

b.) Az egyesület képviseli a nevelőszülők egyéni és közösségi érdekeit, és az 
illetékes szerveknél eljár a nevükben. 

c.) A társadalom felé a nevelőcsaláshoz fűződő társadalmi értékeket mutat 
fel. 

d.) Hirdeti a társadalom számára a nevelőszülőséget, és a családjukban 
nevelkedő gyermekek iránti szeretet. 

e.) Erősíti a hátrányos helyzetű és a jövő generációkért érzett felelősséget. 
f.) Erősíti a tagok között és környezetükben a társadalmi szolidaritást. 

 

Célja továbbá: a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI törvény 26. § 
C2 bekezdés alapján: 

2. pont: szociális tevékenység, családsegítés. 
4. pont: Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. 
5. pont: Kulturális tevékenység. 
10. pont: Gyermek és ifjúságvédelem, nevelőszülői képviselet. 
 

Az Aranyszív Nevelőszülői Közhasznú Egyesület csatlakozott a 
Nevelőszülők Érdekvédelmi Egyesületeinek Szövetségéhez 
(NESZÖV), így az országban lévő többi (jelenleg 10) egyesülettel karöltve 
tudunk a nevelőszülők érdekében tenni. A nálunk nevelkedő gyermekek 
számára így több lehetőséget tudunk adni a táboroztatásra, a szabadidő 
kellemes és hasznos eltöltésére, illetve a gyermekek számára előnyös és 
hasznos pályázatok felkutatására, azok megvalósítása érdekében. 
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A szövetségen belül meg tudjuk valósítani az ország határain belül a 
nevelőszülőkkel és gyermekeikkel való kapcsolattartást, könnyebben 
szervezünk kirándulásokat, tanfolyamokat, képzéseket, tréningeket. Az 
ország minden területéről tudjuk képviselni a nevelőszülőket a 
minisztériumokban, a képviselőknél, a nevelőszülők és a nevelt gyermekek 
érdekeinek érvényesítése érdekében. 

Egyesületünk hagyományteremtő szándékkal megalapította a 
Nevelőszülői Díjat, melyet a nevelőszülők munkájának elismerése céljából 
2010-ben és 2011-ben is kiadtunk a Gyermekvédők Napján egy-egy hivatásos 
nevelőszülőnek.  

Ebben az évben (2012) már megköszönjük, ha adója 1 §-ával segíteni tudja 
egyesületünket céljai elérésében! 

Az eddigi munkát szeretnénk a jövőben is tovább folytatni az egyesületben és 
a szövetség tagjaként egyaránt.  

Egyesületünk országos hatáskörű, bármely részéről Magyarországnak 
várjuk a nevelőszülők és nem nevelőszülők jelentkezését, hogy 
együtt, többet tudjunk tenni magunkért, egymásért és másokért, összefogva 
képviselni tudjuk a nevelőszülőket és a gyermekvédelmi gondoskodásban élő 
gyermekeket. 

Az egyesület címe: 
Aranyszív Nevelőszülői Közhasznú Egyesület 

8640 Fonyód, Fő utca 62. 
Tel: +36 30 587 3655, 06 85/ 610-180 

E-mail címe: egyesuletaranysziv@gmail.com 

Az Aranyszív Egyesület megtalálható a Szövetség honlapján: neveloszulok.extra.hu  
és most már a Fővárosi TEGYESZ honlapján a  http://www.tegyesz.hu/ honlapon.  

Budapest, 2012. január 10-én. 

dr. Horváthné Godó Mária  
Aranyszív  Nevelőszülői Közhasznú Egyesület 

elnöke 


