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I. Előzmények
A kötelező ĺinkoľmányzati fe|adatellátás éľdekében a Képviselő-testület a 78l20I1. (il.l7.)
számu határozatában úgy döntĺjtt, hogy beszeľzési eljáľás lefolytatását kĺjvetően ellátási
szerzódést köt _ családok átmeneti otthona - kötelező ĺinkormányzati felađat más fenntartó
által tĺirtén o e||átásár a.

A beszerzési eljaľás lefolýatását követően a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a
I84l2O|2, (II.15.) szźlmu határozata a|apjźn onkormányzatunk ellátási szerződést kötött
hatźlrozott időtartamra az S.o.S Kľízis Alapítvannya| (2012. ápľilis 03. napjátó| _ 2014.
december 3I.),4 fő férőhelyre, évi 1.825'000,- Ftlévl4férohely tisszegu szo|gá|tatási díjért. A
Képviselő-testiilet 17512013. (V.08.) száműhatározatáva| a2012. ápľilis 3. napján megkötött
ellátási szerzodés íđotartamźtt, meghosszabbította 2017. április 02. napjáig.
Budapest Jőzsefvátosi onkormźnyzat Képviselő-testületének Humánszolgáltatási Bizottsága
a 2014. április 22-i n|ésén tárgyalta - napirend 116. pontja _ jelen előterjesztést. A
Humánszolgáltatási Bizottság 6912014. (Iv.22.) sztĺmu hatáľozatában úgy döntött, hogy az
előterj e sztés me gtaľgy alását elnapolj a.

il. A beteľjesztés indoka
Az el|źĺásí szerzoďés 6.1 pontjában foglaltaknak megfelelően az A|apítvány szakmai és
pénzngyí beszámolót készít az onkormányzat felé. A Családok Átmeneti otthona
fęladatellátásról szóló 20|3. évi beszámo|ő az előterjesztés mellékletétképezi.

III. Tényállási adatok
A gyermekek védelmérol és a gyámügyi igazgatásľól szóló 1997. évi XXXI. törvényben
(Gyvt.) foglaltak szerint: ,,Az otthonta|anná vált szülő kéľelmére a családok átmeneti
otthonában egytittesen helyezhető el a gyermek és szülője, valamint legfeljebb 21. életévének
betc}ltéséig a gyeľmek nagykorú testvéľe' ha az elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne
biztosított, és a gyermeket emiatt el kellene váIasztani szülőjétől' családjától.'' A
gyermekjóléti alapellátások köľébe tartoző családok átmeneti otthona feladatellátás biztosítása
a Gyvt. aIapján a fóváľosban a kerületi önkormányzatkote|ező fe|adata.

A beszámolóban bemutatásľa keľül az Alapítvány |étrehozásának időpontja, alapvető
tevékenysége, intézményrendszerének felépítése a kĺízisprogram) a ferőhelyek száma,
emellett általánosságban a Családok Atmeneti otthona alapellátásbava|ő bekerülés mődjai, az
igénylők korc, az otthonban tölthető időtartam meghatátozása és a kikeľülés/továbblépés
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lehetősége, a nyújtott szolgáltatások. A VIII. kerületľe vonatkozóan bemutatja az
együttműködés menetét a gyermekvédelmi jelzőrendszerľel, mely aZ elmúlt évben is
zökkenőmentes munkát eredményezett, tovźhbá a kerületből érkezők számát a szerződéses
jogviszonyra tekintettel és anélkül, a bekerülés okait, a családok anyagi forrásait a szülok
iskolai végzettségét a gyermekek koľ szerinti megoszlását. Az A|apítvény esettanulmány
keretében ismerteti az egyik VIII. keľületi család gondozásának történetét a bekerüléstől
kęzdve a kikeľĹilésig, bemutatva a családot a számukľa kittĺz<jtt feladatokat és célokat' illetve
azok egy részének megvalósu|ását, a meg nem valósult célok esetében a lehetséges ok
meghatátozását.

A 2014. április 22. napjón tartott Humánszolgáltatási Bizottság ülésén elhangzott képviselői
kérdéselĺre az S.o.S Krízis Alapínány az alábbi kiegészítést tette:

Az Alapínány óltal 3 csaĺád, osszesen ] 3 íő kerüĺt ellátásra a Józsefvórosi Szociális
Szotgdltató és Gyermekjóléti Központ kozvetítésével. A csaĺádok átmeneti ellátása ą szerződés
al apj án fe nnt ar t o t t 4 fé r őhe ly e n ktłl o nb o z ő i dő int e rv al l um o kb an t ö r t é nt'

Az esettanuĺmányban szereplő család az intézményből való távozás után a IV. kerületben
bérelt lakóst, ahol az illetékes Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója környezettanulmányt
készített,
meĺy szeľint a lehetőségekhez képest a család rendezetten él. Anya és gyermeke rendszeresen

jáľnak a GYJSZ pszichológusához.

Az alapínány az esetet átadta, a tovóbbiakban a GYJSZ tart kapcsoĺatot a csalcÍddal'

A beszámolő tata|mazzatovábbáa2O13. évľe vonatkoző pénzugyi elszámolást is.'

IV. Dtintés taľtalmának ľészletes kifejtése
Az S.o.S Kĺízis Alapítvany elmúlt évre vonatkozó beszámolója alapján az ellátási
szerződésben vállat feladatoknak maradéktalanul eleget tett, ezért javasolom a beszámoló
elfogadását.

v. A diintés célja' pénzügyi hatása
Az S.o.S Kĺízis Alapítvány Családok Átmeneti otthona feladatellátás 2013. évre szóló
szabnai és pénzĹigyi beszámo]őjának elfogadása pénzügyi fedezetet nem igényel.

vI. Jogszabályikiirnyezetismertetése
A Bizottság hatásköre a Budapest Főváros VIil. kerület Józsefuárosi Önkormányzat a

Képviselő-testület és Szervei Szeruezeti és Műktjdési SzabáIyzatátő| sző|ő 2512013. (v.27.)
önkormányzati ľendelete 4. mellékletének 2,I.7. pontjában foglaltakon alapul, mely szerint a

Humánszolgáltatási Bizottság dont az önkormányzat koznevelési, kĺjzmrĺvelődési, kulturális,
sport, egészségtigyi' szociális, gyermekvédelmi feladatok ellátása táľgyköľbe tartoző
szeruodéses partneľ tevékenysé gérő| sző|ő beszámolój ának elfogadásaľól.

Határozati javaslat

. / 20 I 4 év. ( 0 6. 1 0 . ) s zámú Humán szo l gá|tatási bizottsági határ ozat:

A Humánszo|gá|tatási Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja az S.o.S Krízis Alapítvány 2013.

évi tevékenysé géľő1 szóló szakmai é s pénzü gy i b eszámolőjtń.

Felelős: polgármester
Határiđő : 20I 4.junius 1 0'



A dontés végrehajtását végző szetvezeti egység: A döntés végrehajtását végző szervęzęti
egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolďi lroda

A lakosság széles körét érintő döntések esetén az elotelesztés előkészítőjének javaslata a
kozzététel módj ára: honlapon

Budapest, 201 4. május 29.

[L-ą^ T.Lď\)
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Az S.o'S. Kľízis Alapítvany |997 ótĺ- a fővaľosi gyermekvedelem megh atőĺoző

szeľeplője. Az otszźęban elsők ktjzött hoztuk létre az 1997. évi )ooil. t<ĺrvényben

meghatáĺozott családok átnreneti otthona szolgáltatást, melyet azőta is folyamatosan

működtettink. 2011', évben két önálló szakmai egységben, illetve a hozzájl:k taĺtoző

kiléptető-lakás rendszerben 88 fo _ 2f család _ ellátását tudjuk biaosítani' A Perényi

Zsigmond utcai szakmai egység 40 fü, a Bíro Míhály utcai szakmai egység 25 fó

befogadrásáľa alkalmas, s az áťĺmęneti otthonokhoz szęrvesen kapcsolóđó külső

lakásokban @udapest IV., XIII. és III. keľületében) további 23 fó e|7ź./rásáĺa van

lehetóség.

2008. évig l<lzarőlag fővárosi ügyfelek fogadásźra volt lehetőségiink. Ezutźn

fokozatosan országos befogadóképességĹĺ intézményekké alakítottuk otthonainkat, így

mostanra minden ferőhelyĹinkön fogadhatjvk, az ország barmely ľészéből érkezo

rászoľulókat. Kiemelten foglalkozunk az elLÉľtási szerződéstinkben éľintett [V., ViII. és

)ilII. keľĺiletébő| éĺkez(5kkel, felvételkor eiőnyben ĺészesülnek. Ezeĺ ö,nkormĺányzatok a

tőlünk megvásarolt szolgĺáltatas segítségével biztosítjak a törvényben meghatarozott

ellátási köteiezettségiiket.

Az 1997 . évi X)C(I. töľvény a gyemtekek védelméről és a gyámügyi igazgatasľól 5 1 . $-

a a következőképp hatőlrozza meg a családok átmeneti otthona szolgáltatast.. ,,Az

otthontalanná věit sztilő kérelmére a családok átmeneti otthonában egyĹiffesen

helyezheto el a gyeľmek és sziilője, valamint legfeljebb 21. éIetévének betöltéséig a

gyerĺrek nagykoru testvéľe, ha az elhelyezéi hianyában lakhatasuk nem lenne

biztosított, és a gyermeket emíatt el kellene válasaani szülőjétől, csďáđjától.''

A csa]:ádok átmeneti otthona a gyermekvédelmi alapellátás részeként befogadja tehźú a

szociális vagy brántalmazźsikrízishelyzet miatt otthonta|annáváló családot, amennýben

a lakhatas megoldatlansága miatt a gyermeket elkellene vďasztani a szĹileitől.

Az źúmeneti otthonban az e|Iátási iđő Izhónap, me\y azellátott kérésére hat hónappal,

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

hosszabbítható meg.

Szakmai állomanyunkban szociális munkás, szociĺálpedagógus, szociálpoiitikus'

gyenľrek-és isúsági felügyelő, csecsemő-és kisgyeľmekgondozó, szociá]is gondozó és

tpoiró végzettségii munkatarsak tĺámogatják a jellemzĺĺsen sokproblémás családokat.

I
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Igyekszenek a lehető legtöbb segítséget nyujtani mindazon akadáIyok lektizdéséhez,

melyek a binonságos élęwitel, stabil lakhatás megteremtésében gátoljrák őkeĹ A
szakmai stáb ľésze a pszichológus és a jogtĺsz is, mentálhigiénés és jogi tanácsadast

nýjwa az ügyfeleknek'

Az s.o.s. Krízis Alapítvány intézményľendszerének
felépítése

AZ s.o.S. xnÍzrs ALAPÍTVIłNY KI]RÁTóRIUMA

fenntaľtó

PERENYI UTCAI SZAKMAI EGYSEG nÍnó UTCAI sZAKMAI
EGYSÉG

tKtlép".ől tKt'ép".ő l tKilép" ol trt'ép-,ő l rKttép".ő l
| '"ľĺs Il 'a'<ĺs l| 'a'.ĺ' I l .*' I LÄ_]

TáĄékoztatĺĎ ađatok

EngedéIyezett feľőhelyek szíma: 88 fő

Az Inténnény s zakmai e gység ei :

- Perényi Zsigmond utcď szakmai egység (Újpest) 40 fő

- Bíró Mihály utcai szakmai egység (Pesteľzsébet)25 ťo"

- Kilętető lakasok:23 fő

A két nagy szakmai egységben keľtilnek elhelyezésre azok a családok, akihől az e|st|

személyes beszélgetést követően egyéľtelmúen bebizonyosodott, hogy jogosultak az

ellátás igénybevételéľe (kiskoru gyermektiket maguk nevelik, sztilöi felĺigyeleti joguk

él, nem ľenđelkemek más lakhatasi lehetőséggel, beköltözľrető ingatlannď, stb.).

Az átmeneti otthonban minden csďád családgondozot kap, aki a beköttözést követoen

24 &źn belul felveszi a kapesolatot az tú csďáddal. A következőkben közösen

feĺtérképezik a család ęĺőfonásait és deficitjei\ atapasztalatok alapjan gondozási tervet

készítenek, mely taľtalm"ľ7Ą azokat a lépéseket, melyek a csďiád helyzetének

megvá|toztatástůloz szfüségesek. Rögzítésĺe keľiilnek ąz' intézmény á|tal biztosított

támogaIások köre.
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Minden, gondozasunkba keriĺlő gyennekről egyéni gonđozási-nevelési terv készül,

mely a gyeľmek specialis igényeire, sztikségleteire fókuszá|va batfuozza me1 a

gondozĺás szfüséges menetét, priońtásait.

Az áfurreneti otthonokban munkataľsaink, 24 otás szolgálatot adva szinte együtt éInek,

az ott lakó családokkal, így valóban lehetőség van a mély segítő kapcsolat k,la|akjtásána.

Amennyiben egy család az átrneneti otthonban kellően megerősödött, tiľesedés esetén

lehetősége van ktilső férőhelyen tö,ľténő elhelyezésre pá|yźunl. A külső f&őhely _ az

Ęynevezett kiléptető lakasok _ cé|ja kettős: egyrészt csökkentęni-mege|ozni az

intézményi elhelyezésből adódó hospitalizaciós ĺĺrtalmakat, miásrészt fokozatosan

felkészíteni a családot a sonđozási idő letelte utráni önálló életre.

A Krízisprogram

Alapítvanyunk 2005 óta az ország 1l kĺízisktĺzpontjának egyike. PrďessáoM]is

eszközökkel segítjiik a családon belüli eľőszak á|dozatait, önálló szakmai sĺĺbbal, titkos

címen lévő védett hazz'a]. Az országos Kĺíáskezelő Infoľmációs Telefonszolgálat

paľtnereként azonnďi segítséget nyújtunk a běnta|mazottnak, legyen szó egyedülálló

felnótt nőről vagy férfirőL,gyeľmekekkel menekülő felnőtľől vagy teljes csďáđról.

A krízispľogľamban 30 nap az e|he|yezési idő, mely egy alkalommal meghosszabbÍtható

30 nappal. Ennyi idő áll munkataľsaink ľendelkezéséľe a bĺíntalmazott lakhatĺísanak

biztonságos megoidĺására, a szĺikséges ügyintézés e|végzésére. Az ellátás időtartama

alatt teljes köríí ellátast biztosífunk aběnta|mazotúaknak, beleéľtve anshěnatta| töľténö

ellátást, utazźsi költségeket, étkezést, tisztálkodó szereket, stb. Munkatarsaink állandó

Ĺigyeletben, 24 ćránkeľesztĺil fogadjĺík a segítségkérő hívásokat.

2012 évbęrĺ több alkalommal is fogadtunk XIII. .kertileti bantďmazottat, egyrészt a
gyermekjóléti szolgĺílat kérésére, más alkalommal (2 esetben) pedig a rendőrség hozta

közvetleniĺl az intézménybe a segítségre szorulókat.



Az s.o.S. Kľízis A|apítvány á|tal.az ellátottaknak nyrĺjtott szolgáltatások

SzervezetĹink 17 éves múlha tekint vissza a gyeľmekvédelemben' a Gyermekvédelmi

tcirvény megsztiletésével egy időben kezdtiik meg miĺködéstinket.

A hosszťr évek tapaszta\atait folyamatosan beépítjĹik ellátásunkbą emellett

munkataľsaink koĺszeriĺ és folyamatosan frissĹĺlő tudással renđelkeznęk'

SzervezetĹiĺrk nagy hangsúlyt fektet a szo|gźitatásközpontu ellátiásľa. vďljuk' a csaiádok

átmeneti otthonainak nem a szállĺíshely megoldása az egyetlen fe|adata.

Munkamódszeľeink és eszköaárunk folyamatos bővítésével olyan, komplex, a családot

egységként kezelő, de az egyéni hiátusokat is figyelembe vevő' re-szociaIizációs

ľendszęrben dolgozunt melynek elsődleges feladata a csa|źń ptob|émáját kiválto ok

megszüntetése.

A gyermekvéđelmi törvény célja, hogy megvédje a gyermek csďádban való

felnevelkedésének jogtú, ha a sziilő ęlveszíti ataLrhatásáĘ s ęmiatt ki kellene emelni a

gyermeket a családból. A gyakorlatban tapasztďjuk' ügyfélköĺtink tĺĺbbsége komplex

problémacsopoľttal éľkezik az e|Látásba, így a lakhatás elvesztése vďójában nem az

oka,hanem a diszfunkcionális működés tíinete.

Célunk és feladatuĺk, hogy a nálunk elhelyezett klięnsek ezeknek a problémaknak a

megoldasában nyerjenek megsegítést, hogy az átmeneti gondozás jogszabalyban

meghatłározott iđejének letelte után magasabb szinten tudjanak ĺjnálló életet kezdeni,

mint ahogy az ellátźsba bekeľültek.

Sajnos az utóbbi évek gazdasági és társadalmi folyaľnati nem kedveńek a mutatók

javulásrának. 
^z 

anyagi pľoblémát a taľtĺís munkanélkiiliség jellemző a

klienseinkre, az átmeneti el|átás ryakľan életfoľmává válit azaz a családok, a

gondozaśi idő leteltével nem keriilnek ki a rendszerből, hanem csak mrásik CsAo lakói

lesznek. Felnőve, mikĺizben gyermekként sokszor 34 csa|ádok átmeneti otthonát is

megjáľnďí' t<ĺbbnyiľe Íiatal életkoľban vállalnak gyeĺnęKek)et' s már szülőként,

ismételten CsAo lakók lesarek.
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A családban élő gyennekek _ minden szankció ellenére gyakan nem jáľnak
.rendszeľesen iskolábz _ vagy épp koľtĺírs kapcsoIatđkat, baŔńaikat elveszítve, a

sokadik iskolaváltásľa kényszerülne|ĺ, gyakran egy tanéven betül is.

A családban élő gyermekek - minden szankció ellenére Eyakľan nem járnak

ľendszeresen iskolába _ ezęn a családi pótlék mégvonasa alig-alig segített, azintézkedés

következtében' a döntő részben másodlagos jövedelemtranszferekből élő családok

gyemtekei megélhetése keriilt veszélybe. A sztilők igen gyakran maguk sem taľtják

fontosnak a tanulást. A helyzetet tovább rontja, hogy a tankötelezettség korhatáĺa

lecsökkent.

Gyakĺan a CSAo-ba köitözéssęl kortars kapcsolataikat, barátaikat elveszítik, a sokadik

iskolaváltásra kényszerülnek, gyakran egy tanéven belril is. A családok átmenęti

otthonában lakni ,,szégyen'', mellyel ktilőnösen az a korosńá|y, anelyik szĺámára a

koľtaľs kapcsoiatok és a közösségben elfoglalt helytik jelenti a mércét, azaza kamaszok,

nehezen birkóznak meg.

A cél megvďósítása éľdekében minđes esetben szoros team-munkában dolgozunk, báľ

minden csďádnak van önálló csaláđgondozqa, akivel a gondozási teĺvet egyeztetik, a

közvetlenril támogatja őket a gonđozásí.terv megvalósulásában.

Rendelkezésľe állĺĎ eg;''éb szolgáItatások:

Csąlódgondozás: a beköltözést követĺĺ 24 őrźtn beltil a családgondozó felveszi a

kapcsolatot a családdal, megtörténik az első inteťú, majd folyamatosan fomtálódik a

gondozási terv. A csďádgondozó szakmai munkája soľĺĺn a szociĺílis munka és a

szociďpedagógia teljes eszköztźłźú használva tĺámogatja a csďáđot.

- Szociális üglintézés: a csďád mindennapjaihoz kĺitődő szociáIis ĺigyintézés

támogatása, segítése' Célunk, hogy klienseink jáľtasságot szerezzenek a

ktilönbözö hivatďos Ĺiryek intézésében, így - amennyiben eITe van lehetőség _

elsősorban az e|Látottsaját maga lntézi aziĺgyeit, csďádgondozii üámogatással'
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G:łámhivatali tłgvintézěs: a csaiádban felmeriilő családjogi, gyárnügyi kérdések

rendęzésében vďó segítségnyujtás _pl. gyerĺrek csďádijogállásanak ľendezése,

szülői feltigyeleti jogot éľintő kérdések.

Gyermeknevelési tanácsadás: gyermek-és itjusági t.elügyelö, illetve csecsemö-

gondozó _ nevelő munkatársaink ľendszeresęn taľtanak gyeľmekcsoportokat az

ellátott gyermekeknek, melyeken szocializácíójuk, manuális készségeik

fejlesztése mellett tarsas kapcsolataik alakításában is segítséget nyújtanak.

Munkatláĺsaink szĹikség szerint a gyermeket gonđozó szülők renđelkęzésére

állnak, gyeľmeknevelési, konfliktuskezelési tanácsadással, gyakorlati

segítségnyújtással.

G}lerme|rfeliig,velet :. az átmeĺeti otthonokban elhelyezett gyeľmekek napközbeni

ellátását elsősorban a helyben ľendelkezésre álló intézmények (bölcsőde, óvoda)

igénybe vétęlével oldjuk meg,hozzětsegítve üglbleinket az ellátĺíshoz jutáshoz.

Emeilett intézményen beliil rendszeres gyeľľnekcsopoĺtok tartásával biztosítjuk a

gyeľmekek felügyeletét arra az időĺe, amikor a sziilőnek oiyan elfoglaltsága

akad, mely ezt indokolttá teszi (pl.: oľvosi ellátás, hivatalos ügyintézés). A sziilő

hosszabb távu akadalyoztattsa esetén _ pI' hosszú idejű kőrhazi kezelés -,ha a

gyermek feliigyeiete más módon nem megoidható, gyermekek átmeneti otthona

segítségét kéťiik.

MentáIhigiénés gondozás: Alapítvrányunk pszichológusa heti rendszerességgel

taľt egyéni terápiás alkalmakat az azt igénylő ügyfelek számára

Fontosnak taľtjuk, hogy bekoltozést ktivetően minden klienssel felvegye a

kapcsolatot a pszichológus. Ez egyľészt fontos a lakhatás elvesztése miatti

trauma feldoIgozasában, másrészt azügyfelek és a pszichológus közötti bizďmi

kapcsolat létľej0tte szempontjából.

Jogi tanácsądás: Szervezettink jogásza előre egyeztetett időpontban az ügyfelek

és a csďádgondozók rendelkezés&e él1. Specializált teľülete az aldozatvédelem,

de emellett polgári jogi iigyekben, családi jogi ügyekben is igen jĺírüas.

Kľízisellátás: kiemelten a csaláđon belrili eľőszak áidozatai szźlmáravédett házat

mfüödtetĹink, mely egy titkos címęn lévő ingatlan. Az á]đozat akáľ azonna|bę



tud keľüIni a szolgáltatásba,

kľízispľogľam professzionális és

tapasztalt és a teriileten jáľtas

részeként, de attóĺ elkülijntiltęn.
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ahogy teljes körĺĺ ellátásban részesül. A

speciális szaktudást igénylö feladat melyet

munkatársaink végeznek, a szakmai stáb

Sziikség szerinti telies körű ellátás: Amennyiben a családban olyan he|yzet ä||

eIö, hogy ataĺtźsra kötelezett sziilők nem tudnak gondoskodni a csa|ádban él<j

kiskoruak élelmezéséről, ruházkodásáról, e|emi sziikségleteiľől, úgy a
szükséghelyzet azonnali megállítása érdekében teljes ktirű ellátásban

részęsülnek a kliensek. Természetesen nem célunk ęllátottaink hospitalizálása,

intézményi fiiggőség kialakítása, így minden lehetséges eszkozzę| a család

önfenntartási képességének visszaá|lítása ilyenkor a gondozási cél.

Ki|éptet&lakás lehetősége: Az Intézményben hosszabb-ľövidebb idöt eltöltött,

kelĺően megerősödött családok számára intézménytink kíléptető-lakásokat tart

fent, melyek célja kettos: egyrészt minimálisra csökkenti az intézményi

hospitalizálódás káros hatásait, másrészt átmenetet képez a védett intézményi

élet és atámasz nélküli, łjnálló életvite| ktizott. A családok ezáĺlta| fokozatosan

visszavezethetők az önálló életvitel keretei közé, folyamatos és rendszeres, ám

nem állandó támogatás biztosításával'

Előtakaľékosság lehetősége: Intézményeinkben tiibbségében gondozási

elvárás, hogy az ellátott, lehetőségei szeľint, takarékoskodjon' A védett

köriilmények közott |ehetösége van anyagi taÍta|ék g1nĺjtésére, melyet

kiköltözésekoľ egy összegben kap kézhez, ezá|ta| megteremtve akár egy önáltó

albérlet ĺehetőségét, akár egy lakásfelújítás költségeinek viselését. Az

eltjtakarékosságot igény szerint az ügyfél maga kezelheti takaľékbetétkönyvben,

vagy az Alapífuánynál letétbe helyezheti.



E gyüttmilködés a VIII. keľü |et gyeľmekvéde| mĺ j e|zőľen dszerével

A felvételre iĺányított és javasolt családok ĺogádása az S'o.S. Krízis Atapítvány és a'VIII.

keriilet _ Józsefuĺĺĺosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ közötti megbeszélésen rőgzltett -

20l4 mláľciusában ismételten felülvizsgrált - protokoll szerint mriködik.

Az A|apíFłány és a Budapest Föváros VIII. Ker. Józsefuĺíľosi Önkormánpat ellátási

szerződést kötött 2012.03'0l. napjrán. Ennek értelmében az A|apítvźny 4 férőhelyet

biztosít családok átmeneti otthonábajózsefvárosi rászoruló családok ľészéľe.

Az e||átási szeľzödésben foglaltakon t'il a JCSGYK és az Alapítvány az együttmťĺködés

részleteitaza|ábbiakszeľinthatźttozrameg:

1. Azotthonba keľillés módja:

A JCSGYK intézményvezetője által is a|áírt, az Alapítványnak cimzett felvételi

kéľelem alapján történit mely taľtalmazza, a családra vonatkozó legfontosabb

információkat a családgondozás során szerzett tapaszta|atokat, ill. a felvételi

kérelem okát.

A kéľelem megél.kezése után, a családdal történt első interjút követően a

JCSGYI( - Gyermekjóléti Kiizpont szakmai vezeÍoje és családgondozőja,

valamint az A|apíNźlny családgondozôja és vezetĺíjeesetmegbeszéIés kęretébęn

egyeztet a családról, a családgondozás soľán szerzett tapasztalatokról,

problémákról, ill. közĺisen meghatáłrozzák az eléręnđö céloka! jö,vőbeni

feladatokat, azok megosztźsći, az együttmíiködés keľeteit'

2. A család e|helyezese:

Az Alapítvány elsősoľban a Perényi utcai telephelyén köteles elhe|yezést

biztosítani a családnak, đe szakmai indokok alapjłĺn, amennyiben az sztikséges,

másik telephelyén is biztosíthatja a férőhelyet, a gondozást. Az e|he|yezés

helyéľö|, ill. a telephelyv áItozźls okáról írásban tájékoztatja a JCSGYK

intézményvezetłljét.

3. Családgondozás menete:
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A bekeľĺilést kiivetően a tényleges családgondozást az Alapítvány végz,i, de az

esetgazda a JCSGYK marad. Amennyiben az otthonba va|ő tartőzkodás ideje

alatt gyermekvédelmi hatós{gi intézkedés váIik sziikségessé, a két intézmény

esetkonferencia keretében köteles egyezetni a csaláđban nevelkedő

gyermek|gyeľmekęk érdekében a javaslat megtétele elott. A javaslatot az

egyeztetést követően az esetgazďa JCSGYK teszi meg.

Amennyiben ideiglenes hatályu elhelyezésľe töľténő javaslat megtétele válík

szĺikségessé, arróI az Alapítvĺĺny ha]adéktalanul tájékoztatja a JCSGYK

intézményvezetőjét, de krízishelpetre tekintettel ezt követően a javas|atot az

Alapítvány teszi meg.

Az elhe|yezés męszĺintetése:

Amennyiben az ę||átálsí szeruődés teľhére feĺvett család olyan magatartást

tanúsít, ami súlyosan sérti az Alapítvány hĺízirendjének pontjait és ezért

Íigyelmeztetésben ľészesítik, a figyelmeztetést napján az A|apíFlálny eľrő|

írĺásban tájékoztatja a JCSGYK intézĺnényvYzetojét a figye|meztetés egy

példányát is megküldve.

Amennyiben az e|he|yezés megszüntetése a megállapodásban ľógzíteťt haĘiľidö

Lejárta előtt szükségessé válik e|ĺátásbóI való kizárás jogi vagy szakmai indokok

alapján, vagy a gondozási cél teljesülésével, erröl az A|apítváłny - az ok

megjelölésével. haladéktalanul tíjékoztatja írásban a JCSGYK

inÍézményvezetöjét. Az e|he|yezés megszüntetéséról, okairól, idöpontjáľól, a

család további sorsának ľendezéséről az Alapítvány és a JCSGYK

esetkonferęncia keľetében egyeztet. A megsztintetés időpontját úgy kelt

meghatáĺozni, hogy a család helyzetének megnyugtató ľendezésére elegendő idő

legyen. Eľre tekintettel a megszüntetés időpontja nem lehet koľábbi, mint a

Íigyelmeztetés napját követô 15. nap.

5. Eryéb:
Az Napitválny köteles az ügyfelekre vonatkozó egytittműködési megállapodás,

szakmai program' szervezęti és műkČĺdési szabáiyzat' ill' házirend előíľĺĺsainak

vá|tozásairől a JCSGYK intézményvezetőjét a vá|tozást követő 3 napon belül

írásban tájékoztatni és az tĄ megállapodást, programot, szabályzatokat

megküldeni
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E pľotoko|| máľ a 2013. év folyamán ziikkenőmentes egyĺittmiiködést biztosított.

20t3. éY| ellátási adatok

Az s.o.S. Kľízis Alapítvány Családok Átmeneti otthona Integrált Gyeľmekvédelmi

Intéanény á|tal el|átott' vilL keriileti |akcírnmel ľendelkező ügyfelek

E|iátott családok száma

Józsefuárosi Családsegítö és

Gyermekjóléti Szolgálat által

ellátási szeľződés terhére

közvetített ügyfelek
Eryéb, Vlll'kerületi

Ellátott ryeľmekek száma: l l1 Íö

Ellátott felnöttek srÁma | 5 fő

Gyermek-felnőtt megoszlás a csa|ádokban

Gyeľmekek életkoľa a bekerü|éskoľ
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Gyermeke k é|etkora beke rĹi |ésko r

l5€év
E 8-11' év

%I2-I4 év

E 15-18 év

Az elhelyezés indoka 3 család esetében a lakhatás megsztĺnése volt, egy család pedig

bánta|mazís/családon belüIi erőszak miatt kéĺte a felvételét

A családban élő felnőttek esetében két esetben csupán a gyermekek után járó jövede|mek

je|entették a csa|ád jövedelemforľását egy felnőtt esetében a ryermekek utĺĺn jáĺó jiivedelmek

és aktív koruak tiĺmogatiása jelentette a bevételi foľrĺást míg két felnőtt esetében

munkayiszonyból száľmazott a család bevétele, ebbol egy esetben kiegésziilve a gyermekek

után jfuó jövedelmekkel- Minden felnőtt kizáľólag csak alapfokú iskolai végzettségge|

ľendelkezett.

gyermekek után járó jövedelmek 2 fe|nőtt

rnunkaviszony 1fe|nőtt
munkaviszony és gyermekek után járó jtiv' 1fe|nőtt
gyermekek után járó jĺiv.és aktív korúak tám' 1felnőtt
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Pénziiwĺ beszámoló a VIII. keľĺileti e|látási szeľződéshez

Budapest,2014.03: 10.

Tamás Katalin

intézményvezető

Megnevezés lntézményi lntézményl
Perényi
utcai Vlll. ker. ellátás

ĺisszes bevétel
összes
kiadás kiadás 4 Íőre eIszámolása Perénvi

eves eves éves utcai telenhelvén

MÁK normatíva s4665900
tnkormányzati szerződés (3 kerü|ettő|) 14369273

. ebbő|Vl||' kerület 1825000

EsVéb bevételek 14998184

Béńetidíiak 7436297

E|mű kĺi|tség osszesen 2870L43

E|mű kö|tség Perénvi rL2693 47419

Díibeszedő költséee 622453

K<izterü let.:fen nta rtó 537L68

Közterti let-fen nta rtó Perénvi 537t7 11600

Közös kÔltsée 480088

Gázmű kö|tséee L949272

Gázmű Perénvi 7427L8 40900

Víz és Csatorna ktg. 1495094

Víz és Csatorna kte. Perénvi 149510 49000

Bérköltsée+járu|ékok 4t4294L2 103s7353 1362901

egyéb anyag kö|tség 2373768 118688 108630

Fenntartás egyéb ktg. (éle|miszer,

tisztítószer, 22013447 7too67f 204550

Osszesen: 84033f97 8L207076
12035351

1825000
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Esettanulmány

I. Anamnézis: a csa!ád bekerüIésének körü|ménvei. a csa|ád tagiainak bemutatása' felvételi
inteľiú tapasztalatai

A csa|ád fe|véte|ét az illetékes Gyermekjó|éti Szoĺgá|at kérte, 2013 áprilisában. A csa|ádban

kÜlĺjnböző nemű gyermekek é|nek édesanyjukkal és annak é|ettársáva|.

Az idősebbik gyermek András, 7 éves, isko|aitanuImányokat folytat' Szü|etése óta a nagymama

neve|te, é|etvite|szerűen vele é|t, rne|y tényt azzal indokolt a csa|ád, hogy a nagymama ktlze|

|akik az iskoĺához, ő 'hoza-viszi. András tanítás után sporto|ni járt, amire úgy szintén a

nagymarna vitte el. András a csaĺád bekölttizése 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 családda| é|t, a

bekerü|ésekor óvodába járt. Korának megÍe|e|ően fej|ett kis|ány vo|t, a szü|ők szépen neve|ték.

Edina az édesanya, 29 éveg, e|váh. Érettségi vizsgával rendelkezett, és kevés

munkatapasztalattal. Többnyire aIka|mi munkákat végzett, tartós, egybefüggő munkaviszonya

nem vo|t. A gyermekek édesapjátó| e|vált, akive| aztán nem is tartották a kapcso|atot, az

édesapa a gyerekeket nem |átogatta, gyerektartást sem fizetett.

Az édesanya a vá|ást követően rÖvid időn be|ül megĺsmerkedett Tiborrat, Edina a kisfiú

szÜ|etése e|őtt heroin függő vo|t - feltételezhető, hogy a kisfiú gondozását ezért vál|a|ta a

nagymama . a szerrő| saját édesanyja segítségéve| sikerü|t |eszoknia, ám ezze| a drogos múhját

nem sikerü|t vég|egesen |ezárnĺa. Gyengébb drogok továbbra is je|en maradtak az é|etében,

Tiborra| egyiitt fogyasztották' A párkapcso|atukban Tibor volt az ĺrányÍtó, Ed|na több

a|kalommal is ,,hü|yének,, vo|t tĺtu|á|va, akár hivata|os ügyek intézéséné| is. Edina mindezek

e|lenére is ragaszkodott Tiborhoz, erősen társfüggő vo|t'

Egy alkalomma| em|ítette, hogy szeretne ki|épni a kapcso|atbó|, és bár gyakran keveredett

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

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

Ko|légánk tudomására hozta, hogy vo|t már öngyi|kossági kísértete, pánikbeteg és depressziós,

ezért ĺdeggondozói keze|és re jár'
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Tiboą az é|ettárs 32 éves, bekóltözésükkor 7 hónapja élt egyiitt Edinával és a gyermekke|, -

e|mondása szerint - régóta ismerték már egymást. tsszekö|tözéstjk e|őtt teswérénél |akott,

ahonnan mego|dat|an konf|iktusuk miatt el kel|ett jönnie, támogatásra tőlük nem számíthatott.

Tibornakvan egy kiskorú gyermeke, nem tartja ve|e a kapcso|atot. A|apfokú végzettsége van, a

munkaerőpiacon szé|es korű tapasztalatta] rende|kezik, többfé|e munkát végzett már. ő vo|t a

hangadó, irányító a családban, kommunikatív, jókedviĺ és egyfo|ytában a ,,pörgés,' je||emezte,

mindezek rne||ett te|e voh e|fojtott agresszióval, me|y leginkább Edina fe|é irányult. Tímea

e|látásában aktívan részt vett.

A fe|véte|i interjúra májusában kerÜ|t sor, ekkorvárólistán vo|t a csa|ád' A megbeszé|ésre csak

a szü|ők jöttek el'

A|apvető prob|émájukat és fe|vételi kérelmüket az indoko|ta, hogy Tibor, - aki eddig tartósan

do|gozott - munkané|kü|ivé vá|t és nem tudták a|bér|etüket fenntartani. Tartozásuk is volt a

Íőbér|ő felé, ezt nehezen, de rendezni tudták' Edinának évek óta nem volt á|lása, hiába

keresett nern sikerült elhelyezkednie' JövedeJmük a gyermekek után járó el|átások voltak,

i||etve Tibor fizetése, ekkor ő vá|lalkozóként do|gozott, amĺ nem vo|t mindig sikeres. Az |nterjún

elmondtát hogy mindkettőjüknek van munka ki|átásban, ezért csak rtjvid időre teruezték a

bentlakást az otthonban, amíg kaucióra gyűjtenek'

Az ĺnterjút abszo|út pozitívan értéke|tĺit a szÜ|ők párkapcsolata rendezettnek tűnt, illetve ők

maguk is motivá|tnak tűntek abban, hogy életÜket mihamarabb rendezzét rnego|dásĺ

stratégiákkaI rendeIkeztek'

l!' Gondozási cél meghatározása, a meglévő és a gondozás ideje alatt felmerütő problémák

ismertetése

A bekii|tözésĺik után a cé|ként határoztuk meg az anyagi tarta|ék biztosítását, hisz tervük az

a|bérletbe kö|tozés vo|t. Ahhoz, hogy anyagi tarta|ékka| rende|kezzenet mihamarabb tartós

munkaviszonyt ke||ett létesíteniük, ehhez kapcsoľtuk vezető feladatként az intenzív

á||áskeresést terveztünk. A gondozási célban meghatározott rnunkaviszony |étesítése rövid

időn be|Ü|teljesü|t.

A korábban em|ített munka|ehetőséget sikeri.i|t megszerezniük a szülőknek. A szü|ők többnyiľe

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

felĹigye|etének mego|dása prob|émát je|entett, végüla nagymama vál|atta fel.
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Nehezen keze|hetőnek trínt a szülők egymás kozötti konf|iktusai, me|yek a munkába állásuk

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

fe|fedezni mindkét részrő|, il|etve gyakran e|őforduĺt, hogy a szüJők este fe|tűnően rtivid időre

kijártak sétá|ni. Tekintetük, a lakók á|tal vé|t be|assult vise|kedése Edinának, hirte|en jovő

minden ok né|küÍi boldogságuk, az á||andó ,,ptirgés,, arra adott okot, hogy szerfogyasztást

fe|téte|ezzünk. Ekkor e|kezdtük a|aposabban figye|ni a csa|ádot.

Június egyik hétvégi napján, amikor a szü|ők mindketten itthon tartózkodtak Tímeáva|, a

felnőttek koz<ĺtt nézete|térés történt, ami odáig fajult, hogy Edina késse| fenyegette meg

párját, aki egy nadrágszíjja| próbálta fenyÍteni őt. Tibor e|mondása szerint öngyi|kosságga|

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

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

Az Ügye|etes próbá|ta a szülőket |enyugtatni, amĘ a rendőrség kiért a helyszínre. Tímea, a

gyermek, a fe|nőttek visetkedését, megnyi|vánu|ását féle|emként élte meg, s véthetően rnár

korábban is több a|ka|omma| elszenvedte. A rendőri intézkedés során, a szü|ők |etagadtát

hogy bármi prob|éma is akadna közöttük. Edina a fe|ajánlássa|, miszerint köközzön át másik

lakószobába gyermekéve|, nem kívánt élni. A szĺi|ők mielőtt nyugovóra tértek Vo|na,

prob|émaként hozták fe|, hogy nem tudják megszokni az intézményi |étet, hogy egy

|akószobában élnek és e miatt gyakran ,,kötnek,, egymásba. Hajnalban ismétehen sikerü|t

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

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

Edina visszajiitt az intézménybe tekintettel arra, hogy hajnalban indulnia kel|ett dotgozni, és

nem tudta holtölteni az éjszakát' A gyermeket a nagymama fe|iigye|etére bízta.

A gondozási folyamat Edináva| és Tímeávaĺ folytatódott. Edina továbbra is do|gozott, és az

éjszakákat tcibbnyire az édesanyjáná| to|tötte' hogy Tímeával talá|kozhasson. A hétvéei

szabadnapokat pedig az intézményben töhötték együtt' Nehezen |ehetett ve|e kommuniká|ni,

tÖbbnyire inkább te|efonon, ezek a beszé|getések a köte|ességeirő|, a Házirendben fog|altakró|

szó|tak, mert többször megszegte azokat. írásbe|i fĺgye|meztetéseket gyűjtött be.

Terveiben aľról beszé|t, hogy a kovetkező havi fizetésükkor szeretnének |akást bére]ni. A

Tiborral való kapcso|atáró| nern |ehetett biztosat tudni, gyakor|atilag napi szinten Változott, a

kikö|tözéskor vąl|otta be, hogy összekö|tözn ek.

A felmerĺilő problérnákról, történésekről az il|etékes Gyermekjóléti Szo|gá|atot írásban

tájékoztattuk
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lll. A problémamego|dás fo|yamata

A család gondozása, intézményi létük rtividtávú volt. Kezdetben a szülők egyÜttműködőek

vo|tak, a tervek az á|láskeresésre vonatkozóan te|jesü|tek. Az anyagi tarta|ék biztosítását a

csa|ád nem tudta te|jesíteni. A csaĺádszerkezet változott, Tibor 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 Ed|nának a gyermekek után járó e||átásokbó| kel|ett fenntartania

magukat.

E|őfordu|t, hogy krízisé|elmiszerre| támogattuk őket, illetve a rnegigénye]hető szociá|is

e]látások igénybe véte|ével segítettük Edinát és gyermekét' Nehézségként adódott, hogy.Edina

flzlkailag keveset tartózkodott az intézményben, többnyire a munkájának időbeosztása miatt,

és ennek következményeként a nyugodt, tartalmas, őszinte kommunikáció hiányzott, az

egyiittm Ĺíködés foľmá |issá váh.

A megbeszé|t időpontokra alka|omszerÍíen jelent meg az intézményben' A felajánlott

pszicho|ógusi segítséget nem fogadta el, tánfÜggőségét neĺn ismerte e|. Szerfogyasztása az

intézményben tényként nem volt bizonyÍtott. Edina tisztában voh ve|e, hogy napokon.heteken

belül e|koltözik az intézménybő|, a hozzáá||ása rossz irányba vá|tozott, egyre kevésbé vo|t

együttműktidő.

A gyermekek részére az intézményünkben a pszicho|ógusĺ segÍtség nem tudott megvalósulni,

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

időpontban. A Gyermekjó|éti Szo|gálat csa|ádgondozójának segítségéve| sikerült EdinávaI arra a

megegyezésre jutni, hogy a segítő beszé|getés he|yszíniIeg a Gyermekjó|éti Szo|gálat

intézményében va|ósu| meg. Ebben a nagyrnama |s segítő szerepet vál|a|! amennyiben Edina

munkája miatt nem tudná mego|dani'

lV. Az együttműködés |ezáĺása

Edina és Tímea kicsive|több, mint egy hónapot tańózkodott az intézményben Tĺbor kíkĺjltözése

után' Mihamarabb szeretette vo|na intézményünket elhagyni, csak és kizárólag a munkabér

megérkezésére váń. E|sőd|eges szempont - ki nem mondottan ugyan - de a társkapcso|at

felújÍtása, a társfüggőség kieĺégítése vo|t. Fizetéskor je|ezte, hogy kiko|tözit a kerü|etben

szeretne maradni, és ta|á|t aÍbér|etet.
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így a csa|ád a|bér|etbe kö|tözött, András a fiúEyerme|ĺ továbbra is a nagymamánál maradt.

A szü|ők közĺitti incĺdens után, meĺynek e|szenvedője Tírnea vo|t, je|zést tettünk a

Gyermekjó|éti Szolgá|at fe|é, és javaso|tuk a gyermekek védelembe vételét.

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

összegű anyagi tarta|ék biztosításáró| bizonyítékot nem |áttunk, Edina e|mondása szerint az

anyagi dolgokat Tibor kezelte.

Megfelelő egytittműködés a|akuthatott volna ki, ha a csa|ád őszintén kommuniká| a-va|ós

problémáikró|, amibe be|etartozik párkapcso|ati prob|émájut i||etve a szenvedé|ybetegségĺik.

Segítséget nem kértek és nem fogadtak e|. Az egyiittműködéshez a Házirend maradékta|an

betartása is hozzátartozik. |ndu|ataikat egymássa| és az ott do|gozókkal szemben sem tudták

kezelni.

V. Az eset várható további alakulása

Az eset után, i|letve annak tudatában, hogy ez nem az első vo|t, a gyermekeknek mindenképp

tartós pszichológusi segítségre lett voIna szÍ.iksége. A szülőket segÍteni ke||ett vo|na abban,

hogy indu|ataikat megfe|e|ően keze[ék, párkapcsolatukat erősítsék. A szerfogyasztásró| va|ó

végleges |eszokáshoz szintén segítségre |ett vo|na szÜkségÜk, de e|hárították azt'

Csa|ádi csoportkonferencia |étrehozása is pozitÍv vá|tozásokat hozhatott volna, me|ynek

résztvevője Edina édesanyja, aki bár |átszó|ag segített a gyerekek felügyeletében, de a

szü|őkke| nem ápolt jó kapcso|atot, illetve Tibor rés,zérő| is a támogató kapcso|atok invitálása is

fontos e|őre|épést hozhatott volna a család életében.

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

akkor szükségszerű lett vo|na. A gyermekek mindenek felett ál|ó érdeke azt kívánta volna,

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

felÜgyeletĹiket.

V|. Az eset értelmezése

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

utolsó időszakában Edina már beszé|t korábbi heroin fogyasztásáról' Megemlítette,' hogy

alkalmanként, de je|enleg is fogyaszt marihuánát.
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A bekĺihözésük után folytatott csa|ádgondozói beszé|getések során tisztán megielent

egymással szembeni agresszív magatartásuk, amĺt ők nem érzéke|tek problémaként,

megszokott és etfogadott vise|kedés Volt kettejÍik ktizött' Ennek feloldására irányuló segítséget

sem fogadták e|.

A közösen meghatározott alapvető célokaĹ . mint munkaválla|ás, illetve lakhatás rendezése - a

csa|ád rendkívÜ| gyorsan megoldotta. Üröm az örömben, hogy az anya részérő| sem a

gyermekek biztonsága, jövője és gondtalan gyermekkora volt az e|sőd|eges cé|, hanem a

társkapcso|at mindenáron történő, kritikát|an visszaá||ítása.

GécziDóra
csalódgondoz;ó




