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NEVELŐKÖZÖSSÉGEK NEMZETKÖZI SZÖVETSÉGE A MAGYAR GYERMEKEKÉRT
2021. ÉVI BESZÁMOLÓ
A Nevelőközösségek Nemzetközi Szövetsége a Magyar Gyermekekért (továbbiakban:
NENESZ egyesület) célkitűzése, hogy minél több gyermekvédelmi szakellátásban élő
gyermek és kísérője számára biztosítson lehetőséget a szabadidő hasznos eltöltésére. A
NENESZ egyesület hazai célcsoportjában a gyermekvédelmi szakellátásban közel 24.000 fő
ellátottból 90% kiskorú gyermek, és 10% utógondozói ellátott, a 24. életévét be nem töltött,
még tanulmányokat folytató fiatal van. A kiskorú gyermekek kétharmadához a
nevelőszülői hálózaton keresztül biztosít a NENESZ egyesület programokat, tekintve, hogy
többségében a 12 év alatti korosztály nevelőszülői családban él. A többi gyermek, elsősorban
a 12 év feletti korosztály gyermekotthonban, lakásotthonban nevelkedik, hozzájuk az
intézményvezetőkön, nevelőkön keresztül valósul meg a kapcsolattartás az egyesület
részéről a programokhoz kapcsolódóan.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről
szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklete szerinti XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
fejezet 20. cím 19. Szociális, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét
elősegítő célelőirányzatok alcím 12. Egyes szociális, gyermekjóléti és fogyatékos személyek
esélyegyenlőségét elősegítő ágazati szakmai programok támogatása fejezeti kezelésű
előirányzat 4. számú Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok
támogatása megnevezésű részfeladata terhére támogatást nyújtott a NENESZ egyesület
részére a X/761-5/2021/GYERGYAM Támogatói okirat alapján.
Támogatott tevékenység időtartama: 2021. április 01. — 2021. december 31. a X/20451/2020/GYERGYAM iktatószámú tájékoztatása alapján.
Támogatás összege: 2 millió Forint
A benyújtott kérelem alapján a Sporttal a gyermekekért – Tehetséggondozás, egészséges
életmódra nevelés, Kezünkben a jövő! — tehetséggondozás, szakmaválasztás, valamint
Műhelymunka a szakellátás munkavállalói részére programok megvalósítását támogatta
az Emberi Erőforrások Minisztériuma.
A sportprogramok keretében a sport, mint nevelő eszköz jelenik meg a tehetséggondozás
mellett, kiemelve a csapatszellemet és az egymásra való odafigyelést. A sportrendezvények,
sporttáborok és a szabadidő hasznos eltöltése a gyermekvédelemben felnövekvő
gyermekek és fiatalok számára biztonságot, folytatólagosságot és tehetséggondozást jelent.
Fentiek mind részét képezik az egyesület Sporttal a gyermekekért kampányának.
Sportversenyeken, bajnokságokon, valamint sporttáborokon keresztül biztosítjuk a
testedzést és a szabadidő hasznos eltöltését az egészséges életmódra neveléssel együtt.
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A tehetséggondozást a kiemelkedő teljesítményű gyerekeknek biztosítjuk, valamint
lehetőséget teremtünk az e-sporttal való megismerkedésre, amely fejleszti a gyermekek
digitális világban való biztonságos boldogulását.
A Kezünkben a jövő! kampány keretében a gyermekek számára a tehetséggondozás,
pályaorientáció és a szakmaválasztás segítése a cél a biztonságos jövő elérése érdekében. A
pályaorientáció és a szakmaválasztás nem csak a 12-14 éves korosztály számára fontos,
hanem a 16-20 éves korosztály számára is. Számos együttműködő partnernek köszönhetően
a szakképzésben technikumokkal karöltve a fiatalok pályaorientációs témában kapnak
segítséget érdeklődési körüknek megfelelően.
A szakmai műhelymunka jelentős feladatot rótt a szakemberekre. Több intézményben
lejárt az intézményvezetők megbízási ciklusa, így új pályázatok kerültek kiírásra. A
javaslattevő bizottságok munkájába a NENESZ egyesület is felkérést kapott, mint a
jogszabályban előírt civil szervezetet képviselve.
A Szerencsejáték Service Nonprofit Kft. 2021. március 21-én SzNp-200-3/2021.
iktatószámon Adománylevelet bocsájtott ki a Nevelőközösségek Nemzetközi Szövetsége a
Magyar Gyermekekért (továbbiakban: NENESZ egyesület) civil szervezet részére. Az
adomány a NENESZ egyesület tevékenységével összefüggő szakmai programjaira,
valamint a szervezet működésével kapcsolatos költségekre használható fel
Támogatott tevékenység időtartama: 2021. március 21. — 2021. december 31.
Támogatás összege: 4 millió Forint
A benyújtott kérelem alapján a Márciusban nefelejcs kulturális programsorozat, a Sporttal
a gyermekekért és a Kezünkben a jövő! programsorozatok megvalósítását támogatta a
Szerencsejáték Service Nonprofit Kft.

A Márciusban nefelejcs kulturális programsorozat keretében megvalósul a pedagógiai
érték közvetítése és fogadása, a színházzal való nevelés, amelynek célja és lényege tematikus
kultúr-pedagógiai nevelés által maradandó színházi élményben részesíteni a gyermekeket és
a fiatalokat. A sportprogramok tekintetében a sport, mint nevelő eszköz jelenik meg a
tehetséggondozás mellett, kiemelve a csapatszellemet és az egymásra való odafigyelést.
A Sporttal a gyermekekért programsorozat keretében sportrendezvények, sporttáborok és
a szabadidő hasznos eltöltése a gyermekvédelemben felnövekvő gyermekek és fiatalok
számára biztonságot, folytatólagosságot és tehetséggondozást jelent. Fentiek mind részét
képezik az egyesület Egészséges életmódra nevelő kampányának, amely által a
szenvedélybetegségek megelőzése a hagyományos megközelítésen túl a sport és kultúra
oldaláról valósul meg.
A Kezünkben a jövő! – tehetséggondozást, sikeres szakmaválasztást jelent a
gyermekvédelemben élő gyermekek és fiatalok számára. A továbbtanulást támogató
programok megvalósítása érdekében elengedhetetlen a partneri kapcsolatok erősítése, a
kapcsolati háló szélesítése, amelynek köszönhetően pályaorientációs és önismereti
programok szervezésével segítjük a gyermekeket a sikeres pályaválasztás elősegítése
érdekében.
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A programokba bevont fiatalok erősíthetik és szélesíthetik szociális kapcsolataikat,
fejleszthetik kommunikációs és empátiás képességeiket, megtalálhatják „miért”-jét és
„hogyan”-ját a jövőjüknek. A programok által lehetőséget teremtünk a bemutatkozás
megtanulására, önismeretre és megismerésre, a továbblépés és továbbtanulás lehetőségeinek
megtalálására, támogató szakembereink által fokozzuk a gyermekek motiváltságát, megadjuk
a lendületet a kitűzött célok elérésérhez, ezzel támogatva a társadalmi reintegrációjukat,
erősítve az esélyegyenlőséget.
A gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek és fiatalok részére
megvalósított és támogatott programok a 2021. évben
Kulturális, szabadidő és sport programok számokban
Dátum

Helyszín

Előadás

Létszám

Kategória

2021.05.14 Fővárosi Állat- és Növénykert

32

Szabadidő, sport

2021.05.30 Pályaorientációs gyermeknap

60

Szabadidő, sport

2021.06.15 Fővárosi Állat- és Növénykert

28

Szabadidő, sport

2021.08.01 Richter Flórián Cirkusz

52

Kultúra

2021.10.21 Magyar Nemzeti Cirkusz

Show must go on

310

Kultúra

2021.11.21 József Attila Színház

Gyermeki
világnapja

120

Kultúra

2021.12.01 Fővárosi Állat- és Növénykert

ZOOtábor

20

Szabadidő, sport

2021.12.19 József Attila Színház

Kiskarácsony

120

Kultúra

2021.12.23 Fővárosi Nagycirkusz

Csillagtánc

196

Kultúra

2021.12.25 József Attila Színház

Diótörő

578

Kultúra

110

Szabadidő, sport

334

Szabadidő, sport

folyamatos Fővárosi Nagycirkusz

66

Kultúra

folyamatos József Attila Színház

90

Kultúra

folyamatos Új Színház

50

Kultúra

folyamatos Víg Színház

12

Kultúra

folyamatos Tura Ida Színház

70

Kultúra

folyamatos Magyar Nemzeti Cirkusz

44

Kultúra

folyamatos Táborok

130

Kultúra

folyamatos MTK Hidegkuti Stadion
folyamatos Fővárosi Állat- és Növénykert

Állatkerti séta

MINDÖSSZESEN

jogok

2422
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A NENESZ egyesület tevékenysége és az egyes programokról szóló beszámoló kisfilmek
elérhetőek az egyesület honlapján: www.nenesz.hu.

Pécel, 2022. január 31.
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