
Az Aranyszív Nevelőszülői 
Közhasznú Egyesület bemutatása 

 

Egyesületünk 2009. november 3-án hivatásos 
nevelőszülői munkaközösség tagjaiból alakult, 
azóta már sok más helyről jelentkeztek 
nevelőszülők és nem nevelőszülők tagjaink 
sorába. Az Egyesületet a Somogy Megyei 
Bíróság jegyezte be. 
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. 
Fő célkitűzéseink: 

- A nevelőszülők, valamint a velük élő 
gyermekek érdekeinek védelme, különösen 
figyelve a nevelőszülői és a gyermeki jogokra. 

- A nevelőszülői szakma bemutatása társadalmi 
rétegeknek, és ezek elfogadtatása. 

- Képzések, tréningek, előadások szervezése. 
- Sport és családi programok szervezése. 
- Magyarországi etnikai kisebbségi csopor-

tokkal való kapcsolattartás. 
- Kapcsolatfelvétel a hasonló célokat és 

tevékenységeket folytató alapítványokkal, 
egyesületekkel. 

- Nemzetközi kapcsolatok ápolása. 
- A gyermekvédelmi gondoskodás rendszerében 

lévő kiskorúak, fiatalkorúak és utógondozást 
igénylő nagykorúak, esélyegyenlőségének és 
társadalmi integrációjának elősegítése. 

- A társadalom felé a nevelőcsaládhoz fűződő 
társadalmi értékeket mutat fel. 

- Erősíti a hátrányos helyzetű emberek és a jövő 
generációkért érzett felelősséget. 

- Erősíti a tagok között és környezetükben a 
társadalmi szolidaritást. 
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Közhasznú Egyesület 

 
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 egyesület támogat minden olyan 
kezdeményezést, amelyben a gyermekek, 
fiatalok, felnőttek identitásának fejlődését, 
szakmai előmenetelét, erkölcsi megerősítését, 
társadalomba való beilleszkedését, élet-
minőségük javítását, a közjó iránti 
fogékonyságát, az emberi és gyermeki jogok 
szem előtt tartását és betartását tűzi ki célul. 

 
Az egyesület nem működtet nevelőszülői 
hálózatot és nevelőszülői hálózat létrehozása a 
céljai között sem szerepel. 
 
Az egyesület tevékenységét a szubszidiaritás 
elve alapján végzi. 

 
 
 
 
 
 
 

A program a Nemzeti Erőforrás Minisztérium 
támogatásával és a Nemzeti Család- és 

Szociálpolitikai Intézet közreműködésével  
valósul meg. 

A program a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram 
támogatásával valósul meg  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TALPRA FEL! 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 


