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Tisztelt Humánszolgáltatási Bĺzottság!

I. Előzmények
A kĺjtelęző önkoľmányzati feladatellátás érdekében a Képviselő-testtilet a 78120|1. (II.17.)
szźtmu határozatélban úgy döntött, hogy beszerzési eljaľás lefolytatását kcivetően etlátási
szętzódést köt _ családok átmeneti otthona _ kĺitelező <inkoľmányzati fę|adat más fenntaľtó
által töľtén ő ę||átására.
A beszerzési eljáľás lefolyatását ktjvetően a Vĺĺrosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság a
|84l20l2. (II.15.) számt hatźrozata a|apján onkormanyzatvĺlk ellátási szętzőđést kötött
hatźrozott időtartamľa az S.o.S Kľízis Alapítvlánnya| (2OI2. április 03. ĺapjátő| _ 2Ot4.
decembeľ 3I.), 4 fő feľőhelyre, évi 1.825.000,- FtlévlŁfét(5hely összegu szo|gáItatási díjért. A
Képviselő-testiilet t75l20l3. (V.08.) szźlműhatáľozatáva| a20|2. április 3. napján megköt<ltt
ellátási szerzőđés időtartamát meghosszabbította 2017 . április 02. napjáíg.

il. A beteľjesztés indoka
Az e||źĺási szeruődés 6.l pontjában foglaltaknak megfelelően az A|apitvány szakmai és
pérungyi beszámolót készít az onkormányzat felé. A Családok Átmeneti otthona
fe|adate||źtásról szóló 201'3. évi beszámo|ő azelőterjesztés męllékletétképezí.

ilI. Tényállási adatok
A gyeľmekek védelméľől és a gyámngyi igazgatásról szóló 1997. évi )ocil. törvényben
(Gyw.) foglaltak szerint: ,,Az otthonta|anná vált szülő kérelmére a családok átmeneti
otthonában együttesen helyezhető el a gyermek és szĺilője, valamint legfeljebb 21. életévének
betöltéséig a gyermek nagykoru testvéľe, ha az elhelyezés hiźnyában lakhatásuk nem lenne
bizosított, és a gyermeket emiatt el kellene váLasztanj sztilőjétől, családjától.'' A
gyermekjóIéti alape||átások köréb e tartoző családok átmeneti otthona feladatellátás biztosítása
a Gyvt. a|apjźn a fővárosban a kerületi ĺinkormanyzatkote\ező fe|ađata.

A beszámolóban bemutatásľa keľül az A|apitvány létrehozásának időpontja, alapvető
tevékenysége, iĺltézményrendszerének felépítése a kľízisprogram' a ferőhelyek száma,
emellett általánossá gbaĺ a Családok Átmeneti otthona alapellátásb ava|ő bękerĹilés mődjai, az
igénylők köre, az otthonban tölthető időtaľtam meghatźrozása és a kikeľĹilés/továbblépés
lehetősége, a nýjtott szolgáltatások. A VIII. keľületre voĺatkozőan bemutatja aZ
együttműködés menetét a gyermekvédelmi je|zőtendszenel, mely az elmúlt évben is
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zökkenőmentes munkát eľedményezett, továbbá a keriilętből érkezők szźlmtú a szerződéses
jogviszonyľa tękintettel és anélkül, a bekerülés okait, a családok anyagi fonásait a szülők
iskolai végzettségét a gyeľmekek koľ szerinti megoszlását. Az A|apítvány esettanulmány
keretében ismeľteti az egyík VIII. keľiilęti család gondozásának történetét a bekertiléstől
kezdve a kikerĹilésig, bemutatva a családot a számukľakiťnzoft feladatokat és célokat, illetve
azok egy ľészének megvalósu|ását, a meg nem valósult célok esetében a lehetséges ok
meghatáĺozását. A beszámoló tartaImazza továbbá a 2013. évľe vonatkozó pénzugyi
ęlszámolást is.

Iv. Döntés taľtalmának ľészletes kifejtése
Az S.o.S Kľízis Alapitvány elmúlt évre vonatkozó beszámolója alapján az ellátási
szeruődésben vállat fęladatoknak maľadéktalanul eleget tett, ezért javasolom a beszámoló
elfogadását.

v. A döntés célja' pénzügyi hatása
Az S.o.S Kĺízis Alapítvríny Családok Átmeneti otthona feladatellátás 2OI3. évre szóló
szakmai és pénzügyi beszámolójanak elfogadása pénzügyi fedezetet nem igényel.

vI. Jogszabályikiiľnyezetismeľtetése
A Bizottság hatáskĺire a Budapest Főviíľos VIII. kertilet Józsefuárosi onkormźnyzat a
Képviselő-testület és Szęľvei Szewezeti és Működési Szabá|yzatarőI szőIő 25120|3, (Y.27.)
önkormrányzati rendelete 4. mellékletének 2.I.7. pontjában foglaltakon alapul, mely szeľint a
Humánszo|gtitatási Bizottság đoĺt az onkoľmanyzatkozslevelési, közművelődési, kultwális,
sport, egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi feladatok ellátása tĺĺrgykörbe hrtoző
szeruódéses paľtner tevékenységéľől szóló beszámolójĺĺnak elfogadásĺáľól.

Hztározati javaslat

. l 20 1 4 év. ( 04. 22.) számű Humánszo l gáltatás i bizottsági hatźr ozat:

A Humánszolgźl|tatási Bizottság úgy dönt, hogy elfogađja az S.o.S Kľízis Alapítvany f0I3.
évi tevékenységéľől szóló szakmai és pénzü gyi beszźmolój át.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataľidő : 201 4. ápri|is 22.

A dĺintés végľehajtástú végző szervezetí egység: A dĺjntés végľehajtását végző szqvezeti
egység: Humánszol gźitatási Ügyosĺály Humánkapcsolati Iroda

A lakosság széles körét éľintő döntések esetén az előterjesztés előkészítojénekjavaslata a
ko zzététe| mő dj ár a: honl ap on

Budapest. 201'4. április 09. s"ua-\ůq
Santha Péterné
alpo1gármesteľ
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Az S.o.S. Kľízis Alapítvĺĺny lg97 őta a fővaĺosi gyeľmekvédelem megh atfuozó

szeľeplője' Az otszág;ban elsők között hoztuk létre az 1997. évi )oo([. töľvényben

meghatÄĺozott csaláđok áfueneti otthona szolgáltatást, melyet azőta is folyamatosan

működtetÍink.201I. évben két i'nálló szakmai egységben, illetvę ahozzźjuktartoző

kiléptető-lakás rendszeľben 88 fó _ 22 csa|ád_ ellátását tudjuk biztosítaui. A Perényi

Zsigmond utcai szakmai egység 40 fő, a Bíľo Míhály utcď szakmď egység f5 fő

befogadrásĺáľa alkalmas, s az átmeneti otthonokhoz szeÍvesen kapcsolódó kiilső

lakásokban @udapest Iv., )ilII. és III. keľĹĺletében) továbbí 23 fő ellátásáľa van

1ehetóség.

2008. évig klzaľő|ag fővłáľosi ügyfelek fogadásáĺa volt lehetőségiink. Eantőn

fokozatosan oĺszĺ{gos befogadóképességiĺ intézményeł&é alakítottuk otthonainkaÍ, így

mostanĺa minden féľőhelyĹinkön fogadhatjuk, az orszźry baľmely ÉszébóI érkezo

ľászorulókat. Kiemelten foglalkozrľrk azel'|źtÁsi szerzőđésiinkben éľintett fV., VľII' és

)ilII. kerĹiletéből éĺkezőkkel, felvételkor előnyben részęsülnek.Ezen önkoľmĺányzatok a

tőlünk megvásarolt szolgláltatas segítségével biztosítjrĺk a tĺirvényben meghatáľozott

elĺátási kdtelezettségiĺket.

Az 1997. évi )oo(. töľvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatasról 51.$-

a a következőképp hatĺáĺozza meg a csaláđok átmeneti otthona szolgáltatĺíst: ,,Az

otthontalannä váIt sziilő kérelmére a családok átmeneti otthonában egyĺittesen

helyezhető el a gyermek és sziilője' valamint legfeljebb 21. életévének betöltéséig a

gyeĺnek négykoru testvéľe, ha az elhelyezés hianyában lakhatásuk nem lenne

biaosított, és a gyenneket emiatt elkellene választani sziilőjétől, családjától.''

A csa]iídok atmeneti oĹthona a gyermekvédęlmi alapellátás ľészeként befogadja telrát a

szociális vagy bantalmazási kľízishelyzet miatt otthontalanná való családot, amennýben

a lakhatas megoldatlansaga miatt a gyerrneket el kellene választanĺ a sztileitől.

Az éĺtmenďr otthonban az e|LáÍasi idő lzhónap, me|y azeliátott kéresére hat hónappal,

ha a családban tanköteles koru gyeľmek él, a maľ megkezdett tanév végéig

hosszabbítható meg.

Szakmai állomanyunkban szociáIis munkás, szociálpedagógus, szociálpolitikus,

gyeľmek-és ifiúsági felügyelő, csecsemő-és kisgyeľmekgondozó, szociális gondozó és

á4lotó végzettségri munkatláľsak támogatják a jellemzősen sokprobiémás családokat..
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Igyekszenek a lehető legtöbb segítséget nyujtani mindazon akadrályok lekĺizdéséhez,

melyek a binonsĘos életvitęI, stabil lalĺJratiás megteremtésében gátoljĺák őkeĹ A
szakmai stáb ľésze a pszichológus és a jogźlsz is, mentálhigiénés és jogi taĺácsadást

nýjtva az ügyfeleknek.. 
,

Az s.o.s. Kľízis AlapíÚvány intézményrendszerének
felépítése

Az s.o.s. rcnÍzrs ĺr'^ł.pÍľvlĺľľ IíIJRA'ToRIUMA

fenntaľtó

PEREFIYI UTCAI SZAKMAI EGYSEG BÍno UTCAI szAKMÁI
EGYSEG

l K'tép*ő l t Kt'ép,-ő l [Kilép'.,ő l l KtIép,..ő l [Kil.éj_Iépt..ő-l

l ľľ* || '"'.ĺ" l| '"ľĺ. I l **, l | :"::' l

| (krízis) 
|

Tĺĺjékoztatĺó ađatok

Engedélyezett ferőhelyek szama: 88 fr

Az Intézmlény szakmai e gysé gei :

- Perényi Zsigmond utcai szakmai egység (Ujpest) 40 fő
- Bíró Mihály utcai szakmai egység (Pesterzsébet)25 ťo

- Kiléptető lakások:23 fő

A két nagy szakmai egységben keľiilnek elhelyezésre azok a családok, akikÍől az elsö

személyes beszélgetést követően egyéľtelmúen bebizonyosodott hogy jogosultak az

eilátás igénybevételéľe (kiskorú gyeľmekĹiket maguk nevelik, sztilői feliigyeleti josuk

él, nem renđelkeznek más la&Jratasi lehetőséggel, beköltözhető ingatlannď, stb.).

Az átmeneti otthonban minden csďád csďádgondozót kap, aki a beköitözést követoen

24 óÍéEl belul felveszi a kapesolatot az új csaláđdal. A következökben közösen

feltéľképezik a család eľőforásait és deficitjeit, atapasztalatok alapjan gondozasi teľvet

készítenek, mely taľtalma7za azokat a lépéseket, melyek a csďríđ helyzetének

megvźtkoztatásához szĺikségesek. Rögzítésĺe keriilnek az ĺntézmény á|ta|' biztosított

tłáĺnogatások köre.



Minden' gondozásunkba keľiilő gyeľmelaől egyéni gonđozásĹnevelési teľv készül,

mely a gyermek specialis igényeire, sztikségleteire fókusáIva batźrozza meg a

gondozás sziikséges menetét, priońtásait.

Az átĺreneti otthonokban munkataľsaink, 24 őtás szo|gźiatot adva szinte egyiitt élnek,

az oĺt lakó családokkal, így valóban lehetőség van a mély segítő kapcsolat kialakíĺásaľa.

Amennyibeľ ew család az áfineneti otthonban kellően megerősödött, tiresedés esetén

lehetősége van Hilső ferőhelyen töľténő elhelyezésre pá\ĺání. A külső férohe|y - az

Ęynevezett kíléptető lakasok - célja kęttös: egyrészt csök]ĺenteni-megelőzni az

intézményi elhelyezésből adódó hospitalizaciós tĺľtalmakat, masľészt fokozatosan

felkésáteni a családot a gonđozási idő letelte uüĺni önálló életľe.

A Krízisprogram

Alapítvanyunk 20a5 űa az ország |l loízisk<ĺzpontjának egyike. Professzioruális

eszközölJcel segítjtik a családon belüli eľószak źidozataít,Činálló szakmai stríbbal, titkos

ôímen lévő védett háŻÄ. Az orszźąos Kĺíziskezelő Informácíós Telefonszolgá|at

paľtnereként azorulďi segítséget nyrijtrrnk a brántalmazottnak, legyen szó egyediilálló

felnőtt nőről vagy férfiľől, gyermekekkel meneHiló felnőttről vagy teljes családról'

A krízispľograĺnban 30 nap azelhe|yezś,si idő, mely egy alkalommal meghosszabbítható

30 nappď. Errnyi idő áll munkatĺársaink ľendelkezésére a bríntalmazott lakhatĺísanak

biztonságos megoidrásáľą a szĹikséges ügyintézés elvégzésérc. Az ellátás íđőtaľtaľna

alatt teljes köľii ellátast biziosítunk a bántalmazottaknak, beleéľtve a ĺlhđzatłal töľténő

ellátĺíst, utazasi kdltségeket, étkęzést, tisztálkođó szereket, stb. Munkatĺĺrsaink állandó

Ĺigyeletben, 24 &ěnkeľesztĺil fogadják a segítségkérő hívasokat.

20|2 évbęĺ több alkaĺommal is fogadtunk XIII. .kerületi bĺántďmazottat, egytészt a

gyeľmetióléti szoLgő}at kéréséľe, más ďkalommal (2 esetben) pedig a rendĺĺrség hozta

közvetleniil az intéanénybe a segítségre szonrlókat.



Az s.o.s. .Kľízĺs Alapítvány á|tal az ellátottaloak nyújtott szolgáltatások

SzeľvezetĹink |7 éves mulha tękint vissza a gyeľmekvédelemben, a Gyeľmekvéđelmi

törvény megsziiletésével egy iđőben kezdttik meg miíköđéstinket.

A hosszri évek tapasztalatalt folyamatosan beépítjĺik ellátásunkbą emeilett

munkatáľsaink koľszerĺĺ és folyamatosan frisstilő tudással ľendelkeznek.

Szervezetiink nagy hangsúlyt fektet a szolgĺíltatásközpontu ellátásľa. Vď]juk' a csďádok

átmeneti otthonainak nem a szďlĺíshely megoldása az egyetlen fe|aÄúa.

Munkamódszeľeink és eszköztárunk folyamatos bővítésévei oiyan, kompiex, a családot

egységként kezelő, de az egyéni hiátusokat is figyeIembe vevő re-szocializációs

ľendszęľben dolgozunt melynek elsödleges feladata a csaiád probLémájat kivďtó ok

megsztintetése.

A gyenĺrekvédelmi törvény célją hogy megvédje a gyeľmek csďádban való

feĺĺrevelkedésének jogát, ha a sziilő elveszíti alalúatasáI" s emiatt ki kęllęne emelni a

gyermeket a családból. A gyakorlatban tapasztaljuk, tigyfélkönink többsége komplex

pľoblémacsoporttal éľkeák az ę|Iátźsba" így a lakhatás elvesztése vďójaban nem az

oka,haĺem a diszfunkcionális működés tiinete.

Célunk és feladaĺrnk, hogy a nálunk elhelyezett kliensek ezeknek a problémaknak a

megoldásában nyerjenek megsegítést, hogy az átmenetí gondozas jogszabalyban

meghatźrozott iđejének letelte után magasabb szinten tudjanak önálló életet kezdeni,

mint aho gy az ellátÁsba bekeľĹiltek.

Sajnos az utóbbi évek gazdnágj és tarsadalmi folyarnati nem kďveztek a mutatók

javulásrá.nak. 
^z 

anyagĺ problémát a taľtós munkanélküIiség jeilemző a

klienseinkre, az őtmeneti ellítás ryakľan éIetfoľmává válĺk' azaz a családok, a

gondozĺáśi idő leteltével nęm keľiilnek ki a ľendszeľből, hanem csak mĺásik CsAo takói

lesznek. Felnőve, miközbęn gyermelĺ&ént sokszor 34 családok áÍľneneti otthonát is

megjánrĄ többnyiĺe fiatal életkorban vállďnak gyerĺrek(ek)et, s mĺír szĺilőként'

ísmételtęn CSAO lakók lesaręk.
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A csďádban élő gyeľmekek _ minden szankció ellenére gyahan nem jáľnak
.rendszeľesen iskolába _ vagy épp koĺtrárs kapcsolataikat, baĺátaikat elveszítve, a

sokadik isko|aváltásľa kényszerblnek, gyakran egy tanéven be|ül is.

A családban élő gyeľmekek _ minden szankció ellenére gyakran. nem jĺĺmak

rendszeresen iskolába _ ezęn a csaliídi pótlék mbgvonása ďig-alig segített, az intézkedés

következtében' a döntő részbęn masodlagos jövedelemtranszf,erekből élő családok

gyermekei megélhetése keriilt veszé$be. A szĺilők igen gyakran maguk sem tartják

fontosnak a tanulást. A helyzetet tovább rontja' hogy a taĺkötelezettség koĺhatĺíra

lecs<ikkent.

Gyakĺan a CSAo-ba költözéssel koľtars kapcsolataikat' barátaikat elveszítik, a sokadik

iskolaváltrásra kényszertilnek, gyakľan egy tanéven beltĺl is. A csa]ádok átmeneti

otthonában lakni ,,szégyeď', mellyel kĹilönČisen az a korosztály' amelyik számfua a

kortars kapcsoiatok és a közösségben elfoglalt helyük jelenti amétc;ét, a7azakamaszok,

nehezen birkiznak meg.

A cél megvďósítása éľdekében minđes esetben szoľos team.munkában dolgozunk, bĺĺr

minden családnak van önálló csďáđgondozőja, akivel a gondozási teĺvet egyeztetik, a

közvetlenĺil tĺímogatja őket a gonđoziĺsi. terv megvalósulásában.

Renđelkezésľe állĺĎ egyéb szolgá|tatások:

CsąIádgondozłźs: a beköltözést követő 24 őraĺ belĺil a csaláđgondozó felveszi a

kapcsolatot a csďráddal, megtörténik az első interjú, majd folyamatosan formálódik a

gondozrási teľv. A csďádgondozó szakmai munkája során a szociális munka és a

szociálp edagó gi a telj es eszkőztźlľátt használva támo gatj a a csďádot'

- Szociális ügńntézés: a család mindennapjaihoz kötőđő szociiáĺis iigyíntézés

tĺímogatása, segítése' célunk, hogy klienseínk jártasságot szercrzeĺek a

ktilonboző hivatďos tigyek íntézesében, így _ amennyiben eĺÍe vaÍI lehetőség -
elsősoľban az e|Iźńottsaját maga lntézi aziigyeít, csďádgondozói tamogaŁással.
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Gyámhivatąli tłwintézés: a családban felmertilő családjogi, gyámtigyi kérdések

rendezésében vďó segítséenyujtĺís - pl' gyermek csďáđi jogállásának rendezése,

szülői feltigyeleti j ogot éĺintő kérdések.

Gveľmeknevelési tanácsadás: gyennek-és ifiusági felügyelő, illetve csecsemő-

gondozó _ neveló munkatarsaink ľenđszeľesęn taľtanak gyeľmekcsopoľtokat az

ellátott gyermekeknek, melyeken szocia7lzáciőjllk, manułílis készségeik

fejlesztése mellett tarsas kapcsolataik alakítrásában is segítséget nyujtaĺrak.

Munkatláĺsaink szĹikség szerint a gyermeket gonđozó szülők rendelkezésére

ő|lnak' gyeľmeknevelési, konfliktuskezelési tanácsadással, gyakorlati

segítségnyújtással.

Qłermel€feliigyelet:, az átmęneti otthonokban elhelyezett gyeľmekek napközbeni

ellátasát elsősorban a helyben rendelkezésre á11ó intéanények (biilcsőde, óvoda)

igénybe vételével olđjuk meg,hozzźsegíwe ügyfbleinkď az el|átáshoz jutĺíshoz.

Emellett intézményen belül rendszeľes gyeľmekcsopoľtok taľtłísávai bizosítjuk a

gyeľmekek felügyeletét arra az időĺe, amikor a szülőnek olyan elfogl a|tsága

akad, mely ezt indokolttá teszi (pl.: oľvosi ellátas, hivatalos iigyintézés). A sziilő

hosszabb t.ívu akadályoztatása esetén - pI. hosszli idejtí kórhazi kezelés -,ha a

gyermek felügyelete más móđon nem megoldható, gyermekek átmeneti otthona

segítségét kéťĺik.

MentóIhigiérés eondozós: Alapítvĺányunk pszichológusa heti rendszerességgel

tart egyéni teľápias alkďmakat azaztigénylő ügyfelek szémiáĺ.a

Fontosnak täÍtjuk, hogy beköltözést követően mindęn klienssel felvegye a

kapcsolatot a pszichológus. Ez egyrészt fontos a lakhatĺís elvesztése miattí

trauma feldolgozásában" masrészt aziigyfelek és a pszichológus közötti bizďmi

kapcsolat létľej ötte szempontjából.

Jogi taruź.csadós: Szervezetiink jogźsza előre egyeztetett ídőpontban az ügyfelek

és a csďádgondozók rendelkezésére á]l. Specializált tęľĺilete az źÄdozatvédelem,

de emelleti polgáľi jogí Ęyekben, csaláđi jogi ügyekben is igen jrĺrtas.

Krízisellótás: kiemelten a csďáđon belüli eľőszak álldozataí szźmáravédett házat

miĺkođtetiink, mely egy titkos címen lévő ingatlan. Az ő]dozat akaľ azonnal be

i
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tud kerüIni a szolgáltatásba, ahogy teljes körĺi ellátísban ľészesii|. A

krízisprogľam professzionális és speciális szaktudást igénylö feladat melyet

tapasztďt és a teľttleten jáľtas munkatársaink végeznet a szakmai stáb

részYkénl, de atĹt1l elküliinülten.

Szi.i]rséq szeĽinti tel.ies lrjríi elláhźs: Amennyiben a családban oĺyan helyzet áll

eIö, hogy a taÉásra köteĺezett sziilök nem tudnak gondoskodni a családban élő

kiskoruak éĺe|rnezéséről, ruházkodásáról, elemi szükségleteiről, úgy a
szükséghelyzet azonnali megállítása éľdekében teljes kiiľťi etlátásban

részęstilnek a kliensek. Természetesen nem célunk ellátottaink hospitalizálása,

intézményi fiiggőség kiatakítlisą így minden lehetséges eszkłjzze| a család

iinfenntartási képességénęk visszarĺ|lítłísa ilyenkoľ a gondozási cél.

Kĺléptet&lakás lehetősége: Az Intézményben hosszabb.rövidebb időt elttiltött,

kellően megerősödött családok számáta intézményünk kiléptető-lakásokat tart

fent, melyek célja kettős: egyrészt minimálisra csökkenti az intéznényi

hospitalizálódás káros hatősait, mĺ{srészt átnrenetet képez a védett ntézményi

élet és atämasznélktlli, łjnálló életvitel között. A családok ęzáĺ7ta| fokozatosan

vissżavęzęthętók az önálló életvitel keretei kö'zé, folyamatos és rendszeres, ám

nem állandó tłímogatás biztosításával.

Előtakaľékosság lehetősége: Intézrnényeinkben többségében gondozási

elváľás, hogy az ellátott, lehetőségei szerint, takarékoskodjon' A védett

köľĺilmények között lehetösége van anyagi tartalrék gyüjtésére, melyet

kiköltiizésekoľ egy összegben kap kézhez, ezá|ta| megteremtve akár egy önálló

albérlet ĺehetőségét akźr egy lakísfelújít.ís költségeinek viselését. Az

elĺjtakarékosságot igény szeľint az ügyfél maga kezelheti takaľékbetétkönyvben,

vagy az Alapítványnál letétbe he|yezheti.



Eryiĺttműkłidés a VIII. keľület gyermekvédelmi je|zőľendszeľével

A felvételľe irányított és javasolt családok fogadiása az S'o.S. Krízís Alapítvłány és a.V[I.
keľtilet - Józsefiłĺrosi Családsegítti és GyermekjóIéti Központ közötti megbeszélésen rögzített -

2014 márciusában ismételten felülvizsgĺílt - protokoll szerint működik

Az A|apíBłálny és a Budapest Főváros MII. Keľ. Józsefuáľosi tnkoľmánpat ellátĺísi

szerződést kiitött 20|f.03.0L. napján. Ennek éľtelmében az A|apíwány 4 ferőhelyet

biztosít családok áfurreneti otthonába józsefrĺárosi rászoruló családok ľészéľe.

Az e||ź:ŕási szętzödésben foglaltakon fiil a JCSGYK és az A|apíNány az együttmüködés

részleteitaza|ábbiakszerinthatźtozz'ameg:

t. Az otthonba kerü|és módja:

A JcsGYK intézľnénylezetóje által is a|áírt, az Alapítványnak cimzett felvételi

kéľelem alapjan torténit mely taľtalmł"?a a családra vonatkozó legfontosabb

információkat a családgondoziás soľłán szerzett tapasztalatokat ill. a felvételi

kérelem okát.

A kéľelem megéľkezése után, a családdal töľtént első interjút követően a

JCSGYK - Gyermetjóléti Központ szalanai vezenje és családgonđozćsja,

valamint az A|apítvany családgondozója és vezetőjeesehnegbeszélés keretében

egyeztet a családról, a családgondozás során szetzętt tapasztalatolľól,

problémákľól, ill. közĺisen meg}latźrozzák. az elérendö célokat jövőbeni

feladatokat azok megosztlĺsát, az együttmiiködés keľeteit.

2. Acsalád elhelyezese:

Az Alapítvány elsösorban a Perényi utcai telephelyén köteles elhe|yezést

biztosítani a családnĄ dę szakmai indokok alapjiĺn, amennýben az szükséges,

másik telephelyén is biztosíthatja a férőhelyeĹ a gondozást. Az elhelyezés

helyéľől, ill. a telephelyv áItozils okáľól írásban tźljékoztatja a JCSGYK

ntézményvezetőjét.

3. Családgondozás menete:
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A bekeľiilést követően a tényleges családgondozást az Alapítvány véEz.i, de az

esetgazđa a JCSGYK marad. Amennyiben az otthonba va|ő i'artőzkodás ideje

alatt gyermekvédelmi hatósígi intézkedés válik szülĺségessé, a két intézmény

esetkont.erencia keľetében köteles egyezetni a családban nevelkedő

gyermelďgyermekek éľdekében a javaslat megtétele eltitt. A javaslatot az

egy eďetést köv etö en az esetgazda Jc SGYK tesz i m eg.

Amennyiben ideiglenes hatályu elhe|yezésľe történö javaslat megtétele válik

szĺikségessé, aľróI az A|apiťväny haladéktalanu|, tájékoztvtia a JCSGYK

intézményvezetőjét, de kľízishelYetÍe tekintettel ezt követően a javaslatot az

Alapíťvány teszi meg.

Az elhe|yezés męszüntetése:

Amennyibęn az ę||áiasi szerzödés teľhére felvett csa|ád olyan magatartást

tanúsít, ami súlyosan séni az A|apítvźlny hrázirendjének pontjait és ezéľt

figyelmeztetésben részesítit a figyelmeztetést napján az A|apíNálny enől

íriísban tźĄékozÍatja a JCSGYK ntézményvezetőjét a figyelmeztetés egy

példányát is megkiĺldve.

Amennyiben az e|helyezés megszüntetése a megállapodásban rögzített haüáľidö

|ejőrta e|őtt szükségessé válik eltákísbóI való kizárĺís jogi vagy szakmai indokok

a|apjáĺa vagy a gondoziási cél teljestilésével, eľľöl az A|apítvány, . az ok

megjelölésével. haladéktalanut tá'jékoztatja írásban a JCSGYI(

intézményvezetőjét. Az e|he|yezés megsziintetéséröl, okairóI, időpontjáľól' a

család további soľsának rendezéséľől az Alapítvány és a JCSGYK

esetkonferencia keľetében egyeztet. A megsztintetés időpontját ligy kell

meghatározni, hogy a család helyzetének megnyugtató renđezésérę elegendő idó

legyen' Erre tekintettel a megsztintetés időpontja nem lehet korábbi, mint a

Íigyelmeztetés napját követö 15. nap.

5. Eryéb:
Az Napitválny kö'teles az ĺigyfelekľe vonatkozó együttműködési meglĺllapodás,

szakmai program' szervezetl és miĺköđési szabáÄyzat, ill' haziľend elöíľĺísainak

vá|tozásaiĺől a JCSGYK intézményvezetőjét a vźitozźlst követő 3 napon beltil

írrísban tájékoztatni és az új megállapodást, pľogramot, szabźÄyzatokat

megktildeni.
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E protoko|l máľ a 2013. év fo|yamán zökkenőmentes egytittműködést biztosított.

2013. évi ellátĺńsi adatok

Az s.o.s. Krízis Alapítvány Családok Átmeneti otthona IntęráIt Gyeľmelĺvédelmi

Intézmény által el|átoŕt' .ŕIIi. keľiileti lakeímmel ľendelkező ügyfetek

Ellátott cs aládok sz{ma

i Családsegítö és

Gyermekjóléti Szolgálat által

ęllátási szerződĺís terhére

közvetített üryfelek
Eryéb, Vlll.kerĺileti ügifel ek

Ellátottryermekekszáma: I ll fô
El]átott felnöttek saáma | 5 fő

Gveľmekek életkoľa a bekerüléskoľ

Gyeľmek-felnőtt megosdás a családokban
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Gyermekek é|etkora beke rĹi |éskor

r 5'8 év

ĺl 8-11 év

B L2.74 év

l1s18 év

Az elhelyezés indoka 3 család esetében a lakhatás megszünése vo|| egy család pedig

banta|mazás/családon bęlüIi erőszak miatt kéľte a felvételét

A csalrádban élô felnőttek esetében két esetben csupán a ryeľmekek utrín járó jövede|mek

jelentették a csa|ád jövedęlemfoľnísát, ery felnőtt esetében a ryermekek után jáľó jtivedelmek

és aktív koruak tiámogatása jelentette a bevételi forriíst, míg két fe|nőtt esetében

munkaviszonybĺíl szríľmazott a csa|ád bevétele, ebbol egy esetben kiegésziilve a gyermekek

után jfuó jövedelmekkel. Minden fetnőtt kizĺľó|ag csak alapfokú iskotai végzettséggel

ľendelkezett.

gyermekek után járó jövedelmek 2 feInőtt

munkaviszony 1fe|nőtt
munkaviszony és gyermekek után járó jöv' 1felnőtt
gyermekek után járó jöv'és aktív korúak tám' 1felnőtt
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Pénzĺiwĺ beszámoló a VIII' kerůileti e|látási szeľződéshez

MeEnevezés lntézménvi lntézménvi
Perényi
utcal V!|l. keľ. ellátás

összes bevétel
tisszes
kiadás kiadás 4 főre elszámolása Perénvi

eves eves éves utcai telephelvén

MÁK normatÍva t,(Ätonô
on kormá nyzati szerződés (3 keríi |ettő| ) 343692t3

- ebbő|V|||. keriilet 1825000

Esvéb bevéte|ek 14998184
Bérletĺ díiak 743629L
E|mű kö|tsée összesen 2870143

Elmű kö|tség Perénvi 712693 474r9
Dĺibeszedő költséee 622453
Kĺizterü | et-fen nta rtó 537168

K<izterü|et-fen nta rtó Perényi 53717 11600

Közös költsés 480088

Gázmű ]ĺ<i|tsése 19492t2
Gázmii Perénvi 14f718 40900
Víz és Gatorna kte. 1495094
Víz és Csatorna he. Perénvi 149510 49000
Bérkti|tség+járu|ékok 4t4294t2 10357353 1362901

egyéb anvae költsée 2373768 118688 108630
Fenntartás egyéb ktg. (éle|miszer,
tisztítószer, f20L3447 7!04672 204550

Osszesen: 8łlo33297 8t207076
12035351

1825000

Budapest,2014.03; I0.

Tamás Katalin

intéznényvezető



T4

Esettanulmány

|. Anamnézis: a csa!ád bekerii|ésének körülménvei' a csatád tagiainak bemutatása. felvéte|i

inteľiú tapasztalatai

A csa|ád fe|vételét az il|etékes Gyermekjóléti Szolgá|at kérte, 2013 áprilisában. A csa|ádban

kÜ|önböző nemű gyermekek é|nek édesanyjukkal és annak é|ettársával.

Az idősebbik gyermek András, 7 éves, isko|ai tanuImányokat fo|ytat. Szü|etése óta a nagymama

neve|te, életvitelszerrien vele é|t, me|y tényt, azzal indokolt a csa|ád, hogy a nagymama közel

lakik az iskoĺához, ő,houa-viszi- András tanítás után sporto|ni járt, amire úgy szintén a

nagymarna vitte el' András a család bekĺjltözése után az édesanya szabadnapjain, il|etve

hétvégi napokon látogatta a családot. Ezen vá|tozatni nem kívántak.

A kisebbik gyermek a csa|ádban Tímea, 3 éves, ő é|eWitelszerűen a csa|ádda| é|t, a

bekerü|ésekor óvodába járt. Korának megfelelőe n fejlett kis|ány vo|t, a szülők szépen neve|ték.

Edina az édesanya, 29 éve9, e|vátt. Érettségi vizsgáva| rende|kezett, és kevés

munkatapaszta|attal' Ttibbnyire aIkalmi munkákat végzett, tartós, egybefüggő munkaviszonya

nem vo|t. A gyermekek édesapjától e|vält, akive| aztán nem is tartották a kapcsolatot, az

édesapa a gyerekeket nem |átogatta, gyerektartást sem fizetett.

Az édesanya a vá|ást kóvetően rÖvid időn be|Ü| megÍsmerkedett Tiborra|' Edina a kisfiú

szĺi|etése előtt heroin függő vo|t - feľtételezhető, hogy a kisfiú gondozását ezért vál|a|ta a

nagymama - a szerrő| saját édesanyja segÍtségéve| sikerü|t teszoknia, ám ezze| a drogos múhját

nem sikeríi|t vég|egesen |ezárnia. Gyengébb drogok továbbra is jelen maradtak az é|etében,

Tiborral egyÜtt fogyasztották' A párkapcso|atukban Tibor vott az iränyító, Edlna több

a|kalomma| ĺs ,,hü|yénelť, volt tĺtu|á|va, akár hivatalos ügyek intézéséné| ĺs. Edina mindezek

e|lenére is ragaszkodott Tiborhoz, erősen társfüggő voĺt'

Egy a|kaĺomma| em|ítette, hogy szeretne ki|épni a kapcsolatbó|, és bár gyakran keveredett

konf|iktusba Tiborrat, de végül, ha |átszólag is, mindig sikertjľt ezeket rendezniük. Az ál|andó

feszültség hatására Edina szorqngott és indu|atos vo|t.

Koltégánk tudornására hozta, hogy volt már öngyi|kossági kísértete, pánikbeteg és depressziós,

ezért ideggondozói keze|ésre jár.
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Tibor, az élettárs 32 éves, beko|tözésiikkor 7 hónapja é|t együtt Edináva| és a gyermekke|, .

e|mondása szerint - régóta ismerték már egymást. Összeköttözésük e|őtt teswérénél lakott,

ahonnan megoldat|an konfliktusuk miatt e| ke||ett jönnie, támogatásra tő|ük nem számfthatott.

Tibornak van egy kiskorú gyermeke, nem tartja vele a kapcsolatot. A|apfokrí végzettsége van, a

munkaerőpiacon szé|es körű tapasztalattal rende|kezik, tĺibbféle munkát végzett már. ő vo|t a

hangadó, irányító a családban, kommunikatív, jókedvií és egyfolytában a ,,pörgés,, je!|emezte,

mindezek mel|ett te|e voh e|fo1tott agresszióva|, me|y leginkább Edina fe|é irányult. Tírnea

ellátásában aktívan részt vett.

A fe|vételi interjúra májusában kerü|t sor, ekkor várólistán volt a csa|ád' A megbeszé|ésre csak

a szü|ők jöttek e|.

Alapvető problémájukat és fe|vételi kére|müket az indokolta, hogy Tibor, - aki eddig tartósan

do|gozott - munkané|kĺi|ivé vá|t és nem tudták a|bér|etriket fenntartani. Tartozásuk is vok a

főbérlő felĄ ezt nehezen, de rendezni tudták. Edinának évek óta nem volt á|lása, hiába

keresett nem sikerü|t e|he|yezkednie. Jovedelmtik a gyermekek után járó e||átások vo|tak,

i||etve Tibor flzetése, ekkor ő vállalkozóként do|gozott, amĺ nem vo|t mindig sikeres. Az lnterjún

e|mondtá|ĺ hogy mindkettőjÜknek van munka ki|átásban, ezért csak rövid időre teruezték a

bent|akást az otthonban, amĘ kaucióra gyűjtenek'

Az interjút abszo|út pozitívan értéke|tÜk. a szü|ők párkapcso|ata rendezettnek tűnt, illetve ők

maguk is motivá|tnak tiíntek abban, hogy é|ettiket mihamarabb rendezzét rnego|dási

stratégiá kkat rendeI keztek'

||. Gondozási cél meghatározása, a meglévő és a gondozás ideje alatt fulmerülő problémák

ismertetése

A bektiltözésük után a cé|ké'nt határoztuk meg az anyagi tarta|ék biztosítását, hisz tervük az

albér|etbe költözés voh. Ahhoz, hogy anyagi tartalékkaI rende|kezzeneb mihamarabb tartós

munkaviszonyt ke||ett létesíteniüt ehhez kapcsoftuk vezető' feladatként az intenzív

á||áskeresést terveztünk. A gondozási célban meghatározott ľnunkaviszony létesítése ľłlvid

időn belÜ|teljesü|t'

A korábban em|ített munka|ehetőséget sikerri|t megszereznit.ik a szrj|őknek. A szülők többnyire

váltott műszakban do|goztak, majd mikor ez a beosztás fo|yamatosan változott, Tímea

fe|Ügye|etének mego|dása prob|émát je|entett, végül a nagymama vállaÍta fel.
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Nehezen keze|hetőnek trint a szülők egymás kozötti konfliktusai, me|yek a munkába állásuk

után csökkeni |átszódtak - keveset talá|koztak - de je|en maradtak. Agressziót véltünk

fe|fedezni mindkét részrő|, i]|etve gyakran e|őfordult, hogy a szülők este fe|tűnően rövid ĺdőre

kijártak sétá|ni. Tekintetüt a lakók á|ta| vé|t belassuh viselkedése Edinának, hirte|en jövő

minden ok né|küli bo|dogságuk, az á||andó ,,pörgés,, arra adott okot, hogy szerfogyasztást

fe|tételezzünk' Ekkor e|kezdtük a|aposabban figye|ni a csa|ádot.

Június egyik hétvégi napján, am|kor a szü|ők młndketten itthon tartózkodtak Tímeáva|, a

felnőttek közĺitt nézete|térés történt, ami odáig ŕajul! hogy Edina késse| fenyegette meg

párját, aki egy nadnágszííja| próbá|ta fenyĺteni őt' Tibor e|mondása szerint öngyi|kossággaI

fenyegetőzött Edina, i||etve az agresszív magatartás során Edina összekarmo|ta Tibor

me|lkasát, amit Tibor később |etagadott és macska karmo|ására fogott.

Az ügyeletes próbátta a szü|őket lenyugtatni, amĘ a rendőrség kiért a helyszínre. Tímea, a

gyermek, a fe|nőttek vise|kedését, megnyi|vánu|ását féle|emként élte meg, s véthetően már

korábban is több alka|omma| elszenvedte. A rendőri intézkedés során, a szü|ők letagadtát

hogy bármi prob|éma is akadna közt'ttük' Edina a felajánlássa|, miszerint köktizzön át másik

lakószobába gyermekéve|, nem kívánt élni. A szÜ|ők rnielőtt nyugovóra tértek vo|na,

prob|émaként hozták fel, hogy nem tudják megszokni az jntézményi |étet, hogy egy

|akószobában élnek és e miatt gyakran ,'kötnelť, egymásba. Hajnalban ismételten sikerü|t

felborítaniuk a ház csendjét; Az esti incidens után másnap Tibornak ki ke||ett költöznie az

intézménybő|, párja Edina is csat|akozott hozzá, majd a problémás távozásuk után, éjszaka

Edina visszajÖtt az intézménybe tekintettel arra, hogy hajna|ban indulnia ke||ett do|gozni, és

nem tudta holtö]teni az éjszakát' A gyermeket a nagymama fe|iigye|etére bízta.

A gondozási folyamat Edinával és Tímeáva| folytatódott. Edina továbbra is do|gozott, és az

éjszakákat többnyire az édesanyjáná| tö|tÖtte, hogy Tímeáva| ta|á|kozhasson. A hétvégi

szabadnapokat pedig az ĺntézményben tö]tötték együtt' Nehezen lehetett ve|e kommuniká|ni,

többnyire inkább te|efonon, ezek a beszé|getések a köte|ességeiről, a Házirendben fog|a|takró|

szó|tak, mert többször megszegte azokat. írásbe|i fígyelmeztetéseket gyűjtiitt be.

Terveiben arró| beszé|t, hogy a következő havi fizetéstikkor szeretnének lakást bére|ni. A

Tiborral való kapcsolatáró| nern |ehetett biztosat tudni, gyakor|atilag napi szinten változott, a

kikö|tözéskor vallotta be, hogy iisszekö|töznek'

A felmerri|ő problérnákró|, történésekről az il|etékes Gyermekjóléti Szolgá|atot írásban

tájékoztattuk
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lIl. A problémamegoldás folyamata

A család gondozása, intézményi |éttik rövidtávú vo|t. Kezdetben a szü|ők együttműködőek

vo|tak, a tervek az á||áskeresésre vonatkozóan te|jesü|tek. Az anyagi tartalék biztosítását a

csa|ád nem tudta te|jesíteni. A családszerkezet váľtozott, llbor férőhelyét 1 hónap után

megszÜntettük A csa|ád anyagi e||átása a részérő| e|apadt, amĘ a csa|áddal éh, tudott fĺzetési

előleget kérni, ez után Edinának a gyermekek után járó e||átásokbó| kel|ett fenntartania

magukat.

E|őfordu|t, hogy krÍzisé|elmĺszerre| támogattuk őket ilIetve a megigényelhető szociá|is

el|átások igénybe véte|éve| segítettük Edinát és gyermekét. Nehézségként adódott, hogy.Edina

f|zlkai|ag keveset tartózkodott az intézményben, tcibbnyire a munkájának időbeosztása miatt,

és ennek következményeként a nyugodt tarta|mas, őszinte kommunikáció hiányzott, az

együttm űködés formá |issá vá}t.

A megbeszé|t időpontokra a|ka|omszerĺíen jelent meg az intézményben' A felaján|ott

pszichológusi segíbéget nem fogaďta el, társfĺiggőségét neľn ismerte e|. Szerfogyasztása az

intézményben tényként nem vo|t bizonyÍlott. Edina tisztában volt ve|e, hogy napokon-heteken

belü| e|költözik az intézményből, a hozzáál|ása rossz irányba vá|tozott, egyre kevésbé voh

együttmúktidő.

A gyermekek részére az intézményünkben a pszicho|ógusi segítség nem tudott megva|ósu|ni,

az anyuka kifogásokka| élt, nem tudta biztosítani gyermeke je|en|étét a meghatározott

időpontban. A Gyermekjó|éti Szo|gálat csa|ádgondozójának segítségéve| sikerü|t Edinávat arra a

megegyezésre jutnĺ, hogy a segítő beszé|getés helyszÍnileg a Gyermekjó|éti Szo|gálat

intézményében valósu| meg. Ebben a nagymama |s segítő szerepet vál|al! arnennyiben Edina

munkája miatt nem tudná mego|dani.

. |V. Az együttműködés |ezárása

Edina és Tímea kicsiveltöbb, mint egy hónapot tartózkodott az intézményben Tibor kĺkö|tözése

után' Mihamarabb szeretette volna intézményünket eĺhagyni, csak és kizáró|ag a munkabér

megérkezésére várt' Eĺsőd|eges szempont _ ki nem mondottan ugyan - de a társkapcso|at

fe|újítása, a társfiiggőség kielégítése vo|t. Fizetéskor je|ezte, hogy kikö|tözik, a keriiletben

szeretne maradni, és ta|á|t albér|etet.
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így a csa|ád albér|etbe kö|ttizött, András a fiúgyerme|ĺ továbbra ĺs a nagymamánál maradt'

A szü|ők k<iz<itti incidens után, melynek e|szenvedője Tímea vo|t jelzést tettiink a

Gyermekjó|éti Szo|gá|at fe|é, és javaso|tuk a gyeľľnekek védelembe véte|ét.

A cé|ok tekintetében a munkába ál|ás és annak rendszeres végzése megva|ósult, a nagyobb

összegű anyagi tarta|ék biztosításáról bizonyítékot nem láttunk, Edina e|mondása szerint az

anyagi dolgokat Tibor kezeĺte.

Megfe|e|ő együttműködés alakulhatott volna ki, ha a család őszintén kommunikál a.valós

prob|émáikró|, amibe be|etartozik párkapcso|ati prob|émájut ĺ||etve a szenvedé|ybetegségük.

Segítséget nem kértek és nem fogadtak el. Az együttműkődéshez a Házirend maľadékta|an

betartása is hozzátartozik. |ndu|ataikat egymássa| és az ott dolgozókkalszemben sem tudták

kezelni.

V. Az eset várható további alakulása

. Az eset után, illetve annak tudatában, hogy ez nem az első volt, a gyermekeknek mjndenképp

tartós pszicho|ógusi segítségre |ett vo|na szrikége. A szülőket segíteni ke||ett vo|na abban,

hogy indu|ataikat megfele|ően keze|jék, párkapcsolatukat erősítsék. A szerfogyasztásró| va|ó

végleges |eszokáshoz szintén segítségre |ett vo|na szükségĺjk, de elhárították azt'

Csa|ádi csoportkonferencia |étrehozása is pozitÍv változásokat hozhatott vo|na, me|ynek

részwevője Edina édesanyja, aki bár |átszólag segített a gyerekek felügye|etében, de a

szü|őkkel nem ápo|t jó kapcsolatot, i|lewe Tibor részérő| is a támogató kapcso|atok invitálása is

fontos e|őrelépést hozhatott volna a csa|ád életében.

A gyermekek véde|embe véte|e, - ha a fent em|ített fe|adatok e|végzése nem ért volna cé|t -,

akkoľ szÜkségszerű lett vo|na. A gyermekek mindenek fe|ett á||ó érdeke azt kívánta volna,

hogy mindkettejüket tartósan anná| a nagymamánál he|yezzék e|, aki eddig is el|átta

fe|ügyeletüket'

Vl. Az eset értelmezése

Az álta|unk fe|téte|ezett szerfogyasztás tényként nem bizonyítoťt, de a gondozási fo|yamat

utolsó időszakában Edina már beszé|t korábbi heroin fogyasztásáról. Megemlítette,. hogy

alka|manként, de je|enleg is fogyaszt marihuánát.
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A bekö|tözésÜk után folytatott családgondozói beszé|getések során tisztán megjelent

egymássa| szembeni agresszív magatartäsuk, amĺt ők nem ézéke|tek problémaként,

megszokott és elfogadott vise|kedés Volt kettejÜk között. Ennek felo|dására irányu|ó segítséget

sem fogadták e|.

A közösen meghatározott a|apvető célokal - mint munkavá|la|ás, il|etve |akhatás rendezése - a

csa|ád rendkívÜ| gyorsan mego|dotta' Üröm az örĺimben, hogy az anya részérő| sem a

gyermekek biztonsága, jövője és gondta|an gyermekkora volt az e|sődleges cé|, hanem a

társkapcsoIat mindenáron történő, kritikátIan visszaá|lítása.

GécziĐóra
csalődgondozó




