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I. Tényállás és a diintés taľtalmának ľészletes ismertetése
A Budapest Jőzsefvárosi onkormźnyzat kötelező családok átmęneti otthona feladat ęllátást
szerződéskötés útján más fenntartő á|tallatja e| a Képviselő-testtilet 78120|1. (II.17.) szźtm,Ú

dtĺntésében meghatźrozottbęszeruési eljĺáľás lefolytatását kĺjvetően. A Városgazdálkodási és
Pénztigyi Bizottság 184120|2. (II.15.) számű hatáĺozata a|apjáĺ onkorm:ĺnyzatunk ellátási
szerződést kötött hattnozoÍt 5 éves időtaľtamľa 2012. ápľilis 03, napjátől, 4 férőhelyľe évi
1 . 8 2 5 . 000, - F tl év l 4 férőhely ö ssze gú szo|gáItatási díj éĺt.

A gyermekek védelméről és a gyámĺjgyi igazgatásról szóló |997. évi XXXI. törvényben
(Gyvt.) foglaltak szerint: ,,Az otíhontalanná vált szülő kérelméľę a családok átmeneti
otthonában együttesen helyezhető el a gyeľmek és szülője, valamint legfeljebb 21. életévének
betöltéséig a gyermek nagykoru testvére, ha az elhelyezés híányźhan lakhatásuk nem lenne
biztosított, és a gyeľmeket emiatt ęl kellene vá|asńaru szülőjétől, családjától.'' A
gyermekjóléti alapellátások körébetartoző családok átmeneti otthona feladate||átás biztosítása
a GyVt. a|apjtn a fővárosban a kerületi önkoľmĺínyzatkote|ęző felađata.

A beszámolóban bęmutatásra kerül az 'Ą|apítváĺy |étrehozásának időpontja, a|apvető
tevékenysége, intézményrendszerének felépítése, a férőhelyek száma, a kľízisprogľam'
emęllett általanoqságban a Családok Atmeneti otthona a|apellźtásbava|ő bekeriilés mőđja| az
igénylők köľe, az otthonban tölthető időtartam meghatározása, a kikerülés/továbblépés
lehetőségei, a nyújtható és a biztosított szolgźitatások. Az ellátotti kör jellemezőiként mutatja
be az igénybevevők problémáinak átalakulását, mélyiilését, illetve azt, hogy az átmenęti
ellátás átmeneti jelleg kezd feledésbe meľülni, és kezdenek túlnyomó többségbe keľĹilni a
intézményfiiggőlrendszerhasznźió családok. A VIII. keľületre vonatkozóan bemutatja az
együttmfüödés menetét a gyeľmekvédelmi je|zótendszerre|, mely az elmúlt évben is
z<jkkenőmentes munkát eredményezett, továbbá a kerületbő| érkezók számźi a szeľzőđéses
jogviszonyľa tekintettel és anélkül is, a bekerülés okait, a gyermekek koľ szerinti megoszlását.
Az A|apitvĺány esettanulmany keretében ismerteti az egylk VIII. keľületi család gondozásának
történetét a bekeľüléstől kęzdve a kikeľülésig, bemutatva a családot a számukľa kituzott
feladatokat és célokat, illetve azok egy részének megvalósu|ását, a meg nem valósult célok
esetében a lehetséges ok meghatározását.

A beszámo|őtarta|mazzatovábbáa20|4. évre vonatkozőpénzugyi elszámolást is.
Az S.o.S Kľízis Alapítvány elmúlt évre vonatkozó beszámolója a|apján az ellátási
szerzóďésben vállat feladatoknak maradéktalanul eleget tett, ezéĺt javasolom a beszámoló
elfogadását.



IL A beteľjesztés indoka
Az ellźtźsi szerződés 6.1 pontjában foglaltaknak megfelelőey az ĄIap,!"ĺ^v szakmai és

pélwngyí beszámolót készít az onkotmźnyzat felé. A Családok Atmeneti otthona
feladatellátásról szóló 20 I 4. évi beszőłrlolő az előteľj esztés mellékletét képezi.

ilI. Dtintés célja' pénzügyĺ hatása
Az S.o.S Kľízis A1apítvany Családok Atmeneti otthona feladatellátás 2014. évre szóló
szakmai és pénzügyi beszámolójanak elfogadása pérz;ngyí fedezetet nem igényel.

IV. Jogszabályi kiirnyezet 
..

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuaľosi onkoľmányzat a Képviselő-testÍilet és Szervei
Szervezeti és Mfüodési SzabályzatáĺőI szőIő 3612014. (K.06.) önkoľmányzati rendelet 7.

szttmumellékleténękZ.I.7. pontja szerint dorĺt az onkormányzatkoznevelési, közművelődési,
kultuľális, spoľt, egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi fęladatok ę||tĺása targykörbe

tartoző szeruódéses paľtneľ tevékenységéľől szóló éves beszámolójának elfogadásaról.
Kéremazalábbihatározati javaslatelfogadását.

IJatá.ľozati javaslat

.12015 év. (IV.13') szźlmíembeľi erőforľás bizottsági hatźrozat:

Az Emberi Eľőfoľľás Bizottság úgy dönt, hogy
elfogadja a S.o.S Kĺízis Alapítvany Csaláđok Átmeneti otthona 2OI4. évi tevékenységéľől
szóló szakmai és pénzü gyi beszźlmolőját.

Felelős: polgáľmester
Hatźriđő 20I 5. április 1 3

A dĺintés végľehajtását végző szervezeti egység: Humánszol gá|tatási Ügyosĺály
Humĺĺnkapcsolati Iroda
A lakosság széles k<jrét éľintő döntések esetén az e|őterjesztés előkészítőjének javaslata a

kozzététe| módj aĺa: honlapon indokolt

Budapest, 2015. márcils 27 .

,ł.Đ,,ą /'.-..,,4Ą
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BEVEZETO

Az S.o.S. Krífis A|apÍtvány 1997 óta a fővárosi gyermekvéde|em meghatározó szereplője. Az
országban e|sők k<iz<jtt hoztuk |étre az 1997 ' évi XXXI' törvénybęn meghatározott csa|ádok átmeneti
otthona szo|gá|tatást, me|yet azóta is fo|yamatosan működtettink. 2014. évben kez.detben két, majd
az év második felétő| három öná|ló szakmai egységben' i||etve a hozzájuk tartozó ki|éptető.lakás
rendszerben tjsszesen ].18 fő . 29 család - euátását tudjuk biztosítani. A Feľényi Zsigmond utcai
szakmai egység 40 fő, a Bíró Mihály utcai szakmai egység 25 fő, s az októberben szervezettinkhöz
csato|t Lőcsei utcai szakmai egység 30 fő befogadására a|kalmas, s az átmeneti otthonokhoz
szervesen kapcso|ódó kütső |akásokban további 23 fő eIlátásárá.van lehetőség.

2008. évig kizáró|ag fővárosi ügyfelek e||átására volt |ehetőségÜnk' Ezután fokozatosan országos
e|Iátási terÜ|etĺíre módosítottuk rninden egységünk műkcĺdési engedé|yét, így mostanra minden
férőhelyünkre tudunk rászoru|ókat fogadni az ország bárme|y részérElĺátási szerződésünk van
Budapest Főváros |V. keĺtilete me||ett Angyalfö|ddel és Józsefuárossa| is - ezen önkormányzatok a
tőlünk megvásárolt szoigáltatás segítségéve| biztosítják a tön|ényben meghatározott el|átási
ki!teIezettségĹiket.

Az a997. évi XXX|, törvény a gyermekek védelmérő| és a gyámügyi igazgatásró| 51.5-a a
ktlvetkezőképp határozza meg a csa|ádok átmenetĺ otthona szolgá|tatást: ,,Az otthonta|anná vált
szÜ|ő kére|mére ä családok átmeneti otthonában együttesen he|yezhető e| a gyermek és szü|ője,
va|9mi1t legfeljebb 21. éĺetévének bętö|tésélg a gyermek nagykgrú testvér'e. ha az e|'hę|yezés
hiányában lakhatásuk nem lenne biztosított, és a gyermeket emiatt eĺ ke|ĺene Választani szü|őjétő|,
családjátó|.,'A családok átmeneti otthona a gyermekvéde|mi a|ape|látás részeként befogédja tehát a
szociá|ĺs'vagy bántaĺmazási krízĺshe|yzet miatt otthonta|anná vá|ó csa|ádot, amennyiben a |akhatás
mego|dat|ansága miatt a gyermeket el keĺĺene vá|asztani a szüleit. Az átmeneti otthirnban az e||átási
idő 12 hónap' rnely az e|látott kérésére meghosszabbítható 5 hónappa|, i||etve tanköte|es korú
gyermek esetében a tanéV Végéig.

Szakmai á|lományunkban szociá|is munkás, szociá|pedagógusł szociá|politikus, gyermek-és ifjúsági
feĺügye|ő, csecseńő- és kisgyermekgondozó, gyógypedagógiai asszisztens, szociá|is gondozó és ápoĺó
Végzettségű munkatáŕsak támogatják a jel|emzően sokpŕobĺémás családokat mindazon akadá|yok
|eküzdésében, me|yek a biztonságos é|etvite|, stabĺ| |akhatás megteremtésében gáto|ják ćíket. A
szakmai stáb része a pszichológus és a jogász is, mentálhĺgiénés és jogi tanácsadást nyújtva az
ügyfeleknek.
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A hár.om nagy sfakmai egységben kerÜ|nek e|he|yezésĺe azok a csa|ádok, akikről az e|ső szemé|Yes
beszé|getést követően egyérte|műen bebizonyosodott hogy jogosu|tak az e||átás igényb,evéte|ére
(kiskorú gyermeküket maguk neve|ik, szí.i|ói felügye|eti joguk é|, nem rendelkernek młís lakhatási
Iehetőségge|, bekôltozhető ingat|annal, stb.).

Bár az eĺIátási szeľződés kereteit je|entősen megha|adó számban fogadunk V|||. kerü|eti lakcÍmmel
jéĺentkező k|ienseket, bevált gyakor|at' hogy.az e||átásĺ szerződést teřhéÍe kizáróĺag a Gyermekjótéti
Központ szakmaĺ vezetőjének írásos ajánIatával érkezőket fogadjuk'

Az átmeneti otthonban minden csa|ád családgondozót kap, aki a bekö|tözést követően 24 órán belü|
felveszi a kapcsolatot az új csa|ádda|. A következőkben közösen fq|térképezik a csa|ád erőforrásaĺt.és
deficĺtjeit, az a|apján gondozási tervet készítenek, me|y tartalmazza azokat a lépéseket melyek a

csa|ád he|yzetének megváltoztatásához śzükségesek; i}|etve az intézmény álta| ehhez rendelt
támogatások körét' Minden, gondozásunkba keĺiilő gyermekrő| egyéni gondozási-nevelésĺ terv
készüĺ, ĺne|y a gyermek spećiälis igényeire, szijkségleteire fókuszáIva határozza meg a gondozás
szÜkséges menetét, prioritásait.

Az átmeneti otthonokban munkatársaínk ĺényegében ,,együtt élnek,, az ott |akó csa|ádokka|, 24 órás
szolgálatot adva, így valóban |ehetőség van a mély segítő kapcso|at kia|akítására. Amennyiben egy
csaĺád az átmeneti otthonban kellően megerősödött, Üresedés esetén lehetősége van kÜĺső
fércíhelyen történő e|he|yezésre pá|yázni. A külső férőhely - az úgynevezett ki|éptető |akások - célja
kettős: egyrészt csókkenteni.mege|őzni az intézĺnényi elhe|yezésből adódó hospitaIizációs
ártaĺmakat, másrészt fokozatosan fe|készíteni a csa|ádot a gondozási idő letelte utáni öná|ĺó" é|etre.

A KRÍZISPRoGRAM

A|apítványunk 2005 óta az ország 14 kríziskozpontjának egyike. Professzioná|is esfkö?okke| segítjiik a
csa|ádon belÜ|ĺ erőszak á|dozatait, öná|ĺó szakmaĺ stábba|' titkos cířnen' |évő védett házza|' Az
országos Krízĺskeze|ő |nformációs Te|efonszo|gá|at partnereként azonnali sěgítséget nyújtunk .a

bánta|mazoťtnak, legyen szó egyedülá||ó felnőtt nőřől vagy férfiről' gyermekekkel meneküĺő
feInőttről vagy te|jes családró|.

A krízispro8ramban 30 nap az elhelyezěsi idő, mety egy á|ka|ommal meghosśzabbítható 30 nappa|.
Ennyĺ idő ál| munkatársaink rendelkezésére a Ęántalmazott |akhatásának biztonságos mego|dására, a

szükséges iigyintézés elvégzésére: Az e|ĺátás ĺdőtartama alatt teljes körű,eĺlátást biztosítunk a
bánta|mazottaknak, beleértve a ruházattaI történő e||átást, utazási kö|tségeket, étkezést, tisztáĺkodó
szereke! stb. Munkatársaink á||andó ,ügyeletben, 24 orán keresztĹi| fogadják a segítségkérő
hívásokat.

Az s.o's. KRÍzIs ALAPÍWÁNY Álĺłl. Az ELLÁToTTAKNAK NYúJToTT
szoLGÁLTATÁSoK

SzervezetÜnk 17 éves múltra tekĺnt Vissza a gyermekvéde|emben, a Gyermekvédelmi törvény
megszÜletéséve| egy időben kezdtĺ.jk meg működésÜnket. A hosszú évek tapasztalatait folyamatosan
beépítjiik el|átásunkba, eme||ett munkatársaínk koľszerű és foIyamatosan frissü|ő tudássaI
rendelkéznek. 2014. évben minden munkatársunk magas szÍnvona|ú továbbképzéseken, szakmai
konferenciákon Vett részt, je|en|eg tôbb munkavá||a|ónk MA szintű szociális tanuĺmányokat fo|ytat a

felsőoktatásban , ezze| is mé|yíwe a szo|gá|tatást ĺgénybe vevó k|ienseink számára nyť|jtható sf akmai,
módszertani ismereteiket, megjeIenĺťve a szociális munka legfrĺssebb iÍányvonaIait is.



Szervezetünk nagy hangsúlyt fektet a szo|gáltatásközpontú e|látásra. Val|juk, a családok átmeneti
.otthonainak nem a szál|ás nyújtása az egyétlen fe|adata. Munkamódszereink és eszköztárunk
tolyamatos bővítésévę| o|yan, kompleĺ a családot egységként kezel, de az egyénĺ hiátuśokät ĺs
figyc|cmbc vcvő rc.szocioĺiziíciós rendszerben do|gozunk, melynek e|sődteges feladata a csa|ád
problémáját kiváĺtó ok megszüntetése.
A gyermekvédelmi törvény cé|ja' hogy megvédje a gyermek családban vaĺó felnevełkedésének jogát,
ha a szülő elveszíti a lakhatását, s emiatt kĺ keĺlene emelni a gyermeket a családbó|' A gyakor|atban
tapaszta|juk, Ügyféłköriink többsége komp|ex prob|émacsoporťta| érkezĺk az e|ĺátásba, Ęy a |akhatás
e|vesztése va|ójában nem az oka, hanem a diszfunkcioná|is.működés tiinete'

Célunk és fe|adatunk, hogy a náĺunk elhelyezett k|iensek ezeknek a prob|émáknak a mego|dásában
nyerjenek megsegítést, hogy az átmeneti gondozás jogszabá|yban me8határozott idejének lete|te
r'rtán magasabb szinten tudjanak öná|ló é|etet kezdeni, mint ahogy az e|ĺátásba bekerültek.

A cél megva|ósítása érdekében mindes esetben szoros team.munkában dolgozunk, bár mĺnden
családnak van öná||ó csa|ádgondozója, akivel a gondozási tervet €gyeztetik, a ktizvetlenü| támogątja
őket a gondozási terv megvalósu|ásában.

Az elhe|yezés során - a |akhatás biztosítása me|lett - rende|kezésre á||ó szo|gá|tatások:

o CśalódgondozĺÍs: a beköItözést köVet. 24 ôrán be|ü| a csa|ádgondozó felveszi a kapcsolatot a
családdal' m€gtörténik az e|ső interjú, majd íolyamatosan formálódik a gondozásł terv. A
csaĺádgondozó szakmai munkája során a szociá|is rnunka és a szociálpedagógia teljes
eszköztárát használva támogatja a 'cs.aládot' |ntézményĹinkben a ,Gyermekeink uédelmében
adat|ap-rendszert haszná|jut ezek közO| az ATG3 nevű dokumentumban rögzítjük a
gondozási célt, s a cé| megvalósulásához vezető eszkôzök, fe|adatok rendszeĺét, mely
.szeĺződéseket átlagosan 4 hetente telülvizsgá|juk, szůkség szefĺnt alakítjuk, módosÍtjuk az
Ügyféĺĺel kôzosen. Ezen munkamódszer segítségével jó| nyomon kö\łethető az eset a|aku|ása,
az meghatározott feladatok te|jesĹj|ése és a hozzájuk ľendelet segítség' s egyben léhetőséget
biztosít arľa is, hogy flexibĺ|isen tudjunk reagálni a gondozási idő alatt fetmerüĺő

l Szociális ügyintézés: a csa|ád mindennapjaihoz kĺitődő szociá|ĺs ügyintézés támogatása,
segítése. CéIunk, hogy klienseińk jártasságot szerezzenek a kü|önböző hĺvata|os ügyek
intézésében, igy - amennyiben erre Van lehetőség - elsősoľban az eĺ|átott saját maga intézi
az Ügyeit, c<aládgondozói támogatással.

e Gyómhivaťali ügyintĘzés: a csa|ádban fe|merü|ő családjogi, gyámÜgyi kéĺdések ęndezésében
való segítségnyújtás - p|' gyermek családi jogá||ásának rendezése, szü|ői fe|iigyeletĺ jogot
érintő kérdések.

. Gyermekneve!ési tanócsadás: gyermek-és ifjúsági felügye|ő, i|letve csecsemőgondozó -
nevelő munkatársaink rendszeresen tartanak gyermekcsoportokat az eĺ|átott gyermekeknet
metyeken szocia|ĺzácĺójuk. manuá|is készségeik fejIesztése mel|ett táĺsas kapcsoIataĺk
a|akításában is segítséget nyújtanak. Munkatársaink szĺ'ikség szerint a gyermeket gondozó
szÜ|k rende|kezésére á||nak, gyeľmeknevelési, konfliktuskezetési tanácsadásśa| gyakorlati
5eBítségnyújtássa|.



Gyermel<fe|ügyeleť: az átmeneti otthonokban e|heĺyezett gyermekek napközbeni e||átását
elsősorban a he|yben rende|kezésre äl|ó ĺntéżmények (bolcsde, óvoda} ĺgénybe véte|éve|

o|iijuk meg, hozzásegítvé ügyfeleinket az ellátáshoz jutáshoz' Eme||ett intézményen beiill
rendszeres gyermekcsoportok tartósáva| biztosítjuk a gyeĺmekek felÜgye|etét arra az időre,
amĺkor a szü|őnek olyan e|fogla|tsága akad, me|y ezt indokoĺná teszi (pl': orvosĺ e|látás;

hivata|os ügyintézés). A szii|ő hosszäbb távú akadályoztatásd esetén - pl. hosszú idejű kórházi
keze|és ., ha a gyerĺnek fe|ügyelete más módon nem megoldható, gyermekek átmeneti
otthona segítségét kérjük.

MentólhÍgĺénés gondozós: A|apítványunk pszichológusa heti rendszerességgel tart egyéni
ierápiás a|ka|makat az azt íBény|ő ügyfelek számára. Fontosnak tartjut hogy bekři|tözést
követen minden klĺenssel fe|vegye a kapcso|atot a pszĺcho|ógus. Ez egyrészt Íontoš a |akhatás
e|vesztése miatti trauĺha feldo|gozásában, másrészt az ügy'fe|ek és a pszicho|ógus ktĺzöttĺ
bizalmi ka pcsolat |étrejötte szempontjábóĺ.

Jogi tondcsadús; szervezetünk jogášza e|őre egyeztetett időpontban az ügyfelek és a
csa|ádgondozók rende|kezésére áĺl' Specia|izált területe az á|dozatvédeleľl, de eme||ett
po|gári jogi ügyekben, csa|ádi jogi ügyekben is igen jártas.

Krízisellétós: kieme|ten a családon be|Ülĺ erőszak áĺdozatai számára védeťt házat
mĺĺkôdtetűnk, meĺy egy titkos címen |évő ingatlan. Az á|dozat akár azonna| be tud kerü|ni a

szo|gá|tatásba, ahogy teljes kĺirĺ]:ellátásban részesü|. A krízisprogram professzioná|is és
speciális szaktudást igény|ő fe|adat, rne|yet tapaszta|t és a terü|eten jártas munkatársaink
végeznek, a szakmai stáb ľészeként, de attóĺ e|kij|önii|ten.

Szükség szerinti teljes körii elldtós: Amennyiben a csa|ádban olyan he|yzet á|| el, hogy a

tartásra kiltelezett szü|ők nem tudnak gondoskodnĺ a csa|ádban élő k|skorúak é|e|mezéséről,
ruházkodásáró|, elemi szükségleteirő|, tigy á szükséghelyzet azonnali megáltítása érdekében
teljes koŕíĺ el|átásban részesĺilnek a kĺiensek. Termésretesen nem cé|unk el|átottaink
hospĺtaĺĺzá|ása, intézményi függőség kialakítása, így minden lehetséges eszközze| a család
ł!nfenntartási képességének visszaáĺlítása ĺ|yenkoĺ a gondozásĺ cé|.

Ki!éptetiíIakás lehetősége: Az lntézményben hosszabb-rijvidebb ĺdőt eltö|tött kellően
megerő!ödött csa|ádok számára intézményÜnk ki|éptetjakásokat tärt fent, melyek célja
kettős: egyrészt minimá!isra csökkenti az intézményi hospitaIizá|ódás ' káros hatásaĺt,
másrészt átmenetet képer a védett intézményi é|et és a támasz né|kÜli, öná||ó életvĺtel
között' A csa|ádok ez által fokozatosan Visszavezethetők az óná||ó éIetvite| keretei křizé,
folyamátos és rendszeres, ám nem áIĺandó támogatás biztosításáva|. A kiléptető lakáshoz
jutás pá|yázati rendszerben torténik, Ĺires férőhely esetén nyilvános páĺýázatot hiÍdetünk az
e||átottaknak, ezzel is erősítve a saját sorsukért, életükért történő felelősségvá||aiást. A
pátyázatokat a teljes szakmai stáb objektív pontrendszerben értékeli.

E!őtokarékossóg lehetősége: |ntézményeinkben többségében gondozási elváľás, hogy az
ellátott, lehetőségei szerint, takarékoskodjon. A védett körü|mények között |ehetősége van
anyagi tarta|ék gyűjtésére, meiyet kikćiĺtĺizésekor egy összegben käp kézhez, eżáltaI
megteremtve akár egy öná||ó a|bér|et |ehetőségét. akár egy lakásfe|újítás költséBeinek
viselését. Az előtakarékosságot igény szerint az Ügyfé| maga kezeIheti takarékbetétkĺjnyvben,
vagy az A|apítványná| |etétbe helyezve mi kezeljiik heĺyette.



. 2015. évtő| kerü| 'bevezetésre egy, a hagyományos gondozási tenĺtőł eltérő eszközöket
igény|ő pĄekt az ügyfe|ek takarékosságra buzdítása érdekében, meĺynek keretein be|ü|
kÜ|ĺin egyÜttműködési megáĺIapodást kívánunk kötni a takarékossági projektbe becsatlakozó
e|tátottakkal,. bízva abban, hogy a formaĺ kettéVálasftottsággal novelni tudjuk az iigyfe|ek
elköteĺeződését a nyagi tarta|ékaik megteremtése ĺránt.

SzervezetÜnknél kieme|ten hangsr]łyos, hogy a kü|onböző pályázati források |ehívásával
ío|yamatosan, mĺnden ügýél számára e|érhetően olyan płuszszo|gáltatásokat biztosítsunt meĺyek
kiegészítit megtámogatják az átmeneti otthonban végzett munkát. A normatív ál|ami támogatásból
származó finanszírozás iisszege nem e|ég ahhoz, hogy komp|ex szołgáltatáscsomagokat
megva[ósítsunk, de nagy tapasztalattaI rendelkező pályázatíró.és projektmendzsment team dolgozik
a szervezetnéĺ, akik folyamatosan monitorofzák a rnegje|enő pá|yázatĺ kĺírĺásokat.

ĺÁn'słoĺl.ľl I J ELnN LÉT - EGYÜTTM ű rcĺi oÉsrx És ŕrlrr-őssÉevÁulÁs
Szervezetijnk 2009 óta nagy hangsú|ytfektet arra, hogy a szűkebb szakmäi partnerek és az e||átottak
megszóĺĺtásán túl tágabb körben hÍvjuk fe| a figyelmet bizonyos táľsadalrni prob|émákra.
Munkatársaĺnk 2014'ben több újpesti középisko|ában jártak, osztályfőnöki órákat taÍtva a csa|ádon
belü|i erőszak terrnészetérő|; a kezetés módjáró!, iĺĺetve az emberkereskedeIemről és a prostitúcióró|.
Az iskołákban biztosított prevenciós tevékenység mel|ett tobb szakÍriaĺ konferencián vettünk részt
előadóként, aho| gyeŕmekvéde|mi szakembereket, a rendőrség munkatársait, á|dozatsegítőket,
pedagógusokat szó |ítottunk meg.

Az e|őadásot konferenciákon va|ó ľészvéte| mel|ett 2013.ban nagyszabásti kutatást fo|ytattunk,
több, mint 850 gyermeket kérdeztünk meg gyermeki jogtudatosság, ćsaládon belüli erőszakka| va|ó
érintettség, az erőszakhoz kt'tődő attĺtűdök, i||etve a segítő szervéfétek ismertsége és a fe|éjĹik
irányu|ó biza|om témakörében. A kutatási anyagot 2014-ben do|goztuk tanu|mánnyá, melynek
bemutatására 201.4. november 25.én konferenciát tartottunk. Az angyaĺföĺdiJózsef Attiĺa Művelődési
Központban meBtértott rendezvényen több, mĺnt 170 érdek|ődő vett részt, főképp pedagógusok,
szociá|is szakemberek. az e|őadók között üdvozö|hetttjk dr. Katonáné dr. Pehr Erika jogászt, egyetemi
docens, Takács Péter pszichológust a Károĺi Gáspár Református Egyetemrő|, dr. Kassai Tamás
trauřnato|ógust, dĺ. Fłildes Petra tanárt, mentá|higiénikust, |zsó E|eonóra k|inikai szakpszicho|ógus,
Ęazságügyi orvosszakértőt és dr. Sárik Eszter krimino|ógust. Neves előadóĺnk a 8yeřmekbántaImazás
pszichés, fiziká|is tĹineteĺről, gyermekjogÍ vonatkozásairó|, büntethetőségérő|, az isko|án be|ü|i
erőszak keze|éséről, i|letve a bánta|mazás jeleinek fe|ĺsmerhetőségérő| tartottak e|őadásokat.
Alapítványunk szakmai csoportvezetője, He||enbárt Lász|ó az elkészüLt tanulmányt mutatta be az
érdeklődőknek, kü|önös tekintetteI a Byermeki jogok érvényesü|ésének gyakor|ati tapasztaIataiía'

A szakembereknek szóió konferencia me|lett a gyermekeket, kamaszokat is megszó|ította a
rendezvény: az emberkereskede|em és a prostitúció kü|önböző ál|amokra je||emző kéľdésköreit
interaktív áłlomásokon keresztül mutattuk meg a gyermekeknek, amit filmvetĺtés, szociológusokka|
szinészekke| történő kötetlen beszé|getés kŕiveteťt. Rendezvényünk fővédnoke Budapest Főváros
Polgármeste re, Tar|ós tstván Volt.

A széĺesebb közönség megszólítása me|leti kiemelten fontos számunkra a szo|gáltatást Ęéhybe vevő
iigyfelek lakhelye szerinti és az átmeneti gondozás he|ye szerint ĺ||etékes gyerĺnekjó|éti aIapel|átókkaI
való egyiittműködés. 2014.ben is több esetmegbeszélőt, esetkonferenciát szerveztĺ.ink,
csa|ádgondozóink szükség szerinti, szoros kapcsoIatot ápoInak a gyermekjó|éti szoIgálatok, kózpontok
csa|ádgondozóĺva|'

:i::

:i,



Az újpesti Gyermekjóléti Közponťta| va|ó együttmiĺkiidés sajátos és kiemelkedő példája volt a 2014.
évben közösen megva|ósítoťt szakmai továbbképzés, me|yen a Nemzeti Csa|ád-és Szociá|po|itĺkai

lntézet tárnogatásával, AIapĺtványunk pá|yázatával és a Gyermekjó|éti Kozpont partnerségében kĺĺze}

20, a kerü|etben dolgozó szakember kaphatott korszerű ismereteket'

szintén 201.4.ben a Rózsa ulcaĺ klubot vezető szociá|is szakemberekke| együttműködve szerveztÜnk
közös farsangot az Úipesten átmenet] gondozásban é|ő és az utca.k|ubot |átogató gyermekeknek,
ahol népszerű e|őadóművészek me||ett sportolók is e|jöttek a gyermekekhez'

TERVEK És :nvĺsl.łĺoK. Szakmai egyĺittmiíködések és fej|ődési uta k

Az S. o.5. Krízis A|apítvány- jelĺemzően a civi| szektor rugalmasságára - fennál|ása óta érzékenyen
reagá|t a társada|mi változásokra. ĺgyekeztünk a mindenkori Ęényekhez és gazdasági vĺszonyokhoz
igazítanĺ a szo|gá|tatásainkat. Azt tapasztaljuk, hogy a szoľult he|yzetbe kerĹi|t csa|ádok egyre
nagyobb számban - a szerződés kereteit nagyságrendekke| megha|adóan - és hosszabb időre igénytĺk
(munkané|küliség nôvekedése; szociá|is ellátottak körének csökkenése, a bedőlt lakáshite|esek és a
közműhátra|ékosok lakásvesztése) a családok átmeneti otthona elhe|yezést.

Gyakoľ|ati tapasztalataink szerint egyre szé|esedik az a képzeletbe|i spiľáł, mellyeI az ügyfé|kör
prob|émái leírhatóak' A lakhatás e|vesztése - mint azt fentebb írtuk - csÚpán tünete bizonyos
prob|émáknat mely problémákban jeIentős átalakulást érzéke|ünk' Egyre nagyobb számban jeIennek

meg az e||átásban keze|t vagy keze|et|en pszichiátriai betegek, addikto|ógĺai problémákka! kiizdő
ügyfelek' súIyos diszfunkciókka| rende|kező csa|ádok, egyre gyakoribb a családoń belĹili
gyermekbá ntaImazás, páľkapcsolati erőszak'
A sokrétű prob|émák eredményes keze|ésében, az e|látási szerződés e|várásainak maradéktalan
ieljesítésében nagy segítség számunkra a két szakmai stáb között kialaku|t jó szakmaĺ és szemé|Yes
kapcsola! az esetmegbeszé|ő, prob|émafeĺtáró talá|kozók bevá|t gyakorlata'

Pé|daértékú a lózsefuárosi Gyermekjóléti Ktizpontta| fenntańott szoros kapcsolat. Minden egyes, a

Központ á|taI küldött csa|áddaI kapcsoIatban esetmegbeszé|ő keretében adjuk.vesszi'i,k át az
eseteket' Csaĺádgondozóink é5 a Központ családgondozója szoros és kivá|ó együttműkôdésben
do|gozik, szĹikség szerinti gyakorisággaI egyeztetnek a bekĺjltöztjtt csa|ádokkaI kapcso|atos
teendőkrő|. Ez a gyakor|at segíti a köfös Ínunkát, kiküszöböli a párhuzamos csa|ádgondozás és a
,,kliensek játszmázásá nak., buktatóit'

A családok kompIex támogatása érdekében a gyermekvédelem meĺ|et szükséges Ienne intenzívebben
ĺhegjeĺeníteni a csáládmegtartás fi|ozófiáját, mely nem nélkü|ĺizheti a csa}ádok táľňogatására
fordított anyagi-és humán erőforrások, szo|gá|tatások megfe|e|ő ĺisszehango|ását. Enňek érdekében,
valamint dinamikusan változó jogszabályi és közigazgatási kiirnyezethez való rnind hatékonyabb
a|kalmazkodás elősegĺtéséért cé|szerű |enne a szakmai együttműkłĺdések keretét kiterjeszteni a

gyermekek és családok mindennapjaiban szükségszerűen megjeIenő szo|gá|tatók és hatóságok körére
is. A családsegítés, te|ept]|ési támogatások, gyámhivata|i eljárások, gyerrnekjó|éti a|apel|átási és
egészséEÜgyi aIape||átási szo|gáltatások haľmonizálása, a szereplők egymásról tudásának e|ősegítése
nóveĺné a csa|ádok segítésének eszk<jztárát és. hatékonyságát.



ELLÁToTTI KöR JELLEMzőI - sľłĺIszTIKAI ADAToK zat4'

Mint azt beszámolónk e|őbbĺ részében em|ítettük. hatványozottan érződĺk a szo|gá|tatást igénybe
vevők körében fe|bukkanó problémák átalaku|ása, méIyii|ése. Az általános ,,|akhatási probléma,,,

',a|bér|et 
e|ve5ztése,,, mint szoĺgáltatásba keríjlésĺ indok je|lemzően sokkal sú|yosabb probĺémákat

takar: pszichiátriai betegség, a|koho|ĺzmus, egyéb szerhaszná|at, csa|ádon belü|i konfliktushelyzetek,
alacsony szocia|ĺzácĺóbó| eredő diszfunkcioná|is rnűködések nagy számbań fordu|nak elő. A 12
hónapos goĺdozási idő Śök'ěśetběri néň.eletendő ä-piöb|émák.métnýúgtätó.měgö|děśärä,
szükséges olykor az elĺátási 

'dő 
meghosszabbítása, ĺl|etve az e||átási idő |eteĺtét követően az ügyfél

má5 e||átóhoz való továbbsegítése. Utóbbi eset komo|y gyermekvéde|mi dilemmákat vet fel, mint
ahogyan azok az esetek is, amikor a csa|ád képtelen a|kalmazkodnÍ az intézrnény szabá|yaihoz;
ktizösségi normáihoz, s emiatt idő e|ótt ke|l megszüntetni az e||átást. Az átmeneti ellátás átmeneti
je||ege |assan fe|edésbe merü|, he|yette az intézményfüggő és/ngy rendszerhaszná|ó családok
kerü|nek túlnyomó többségbe.

Az s.o's' Krízis Alapíwány Csatádok Átmeneti otthonában 2014' évben el|átott, sudapest Főváros
Vĺ|l. Kerü|et Józsefvárosi ilIetékességű ügyfe|ek

El|átási szeľződés teĺhére eIlá-tojt családok:

3 csaĺád, 9 fő {1 apa gyermekkel és 1 anya gyerrnekke|, egy te|jes csatád 3 gyermekkeł)

E||átási szerződésen kívü| el|átott csa|ádok: 5 csa|ád, 22 fő (8 feĺnőtt és 14 gyermek)

Az ôsszes éIĺátottra uonatkq|ó statisztikai adatok:

összes esetszám: 8 család

osszes eĺĺátott: 31 fő, ebből 12 fe|nőtt, 19 ByereŁ

lgyediilálĺó anyák száma: 3

EgyedÜĺá|ĺó apák száma: 1"

Te|jes csa|ád: 4

Gyermekek száma a csaĺádokban

1gyermek 3 csa|ád

2 gyermek 1csa|ád

3 gyermek 3 csa|ád

5 gYermek 1 csaĺád
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Gyeľm'ekek bekerülěsi életkoia:

Eletkor Osszesen t-lu LánV
0év a I

1év I I

ŹeV a I

3év
4év L

6év ą f

8év 7
a óĺr I 7

13.év
74 év z
16 év i.
18 év I 1

fu ev I 1

8ekenilés oka (esetenként}

Lakhatás hiánya:4 eset

onk.|akásbót történő kiĺako|tatás: 1. eset

Csa|ádi viszá|y: 2 eset

BántaImazás: 1 eset

Ôsszes ĺgénybe vett gondozási napok száma 2014. évben ?432 nap. Átlagos gondozási idő 240
na p/ellátott, 2 13 nap,/csaĺád.

E|ĺátási srenődés terhére fogadott ügyfelek által igénYbe vett gondozási napok száma: 1592 nap

Budapest, 2015. rnárcius 12.
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EsETTANULMÁNY

Ň.ąeYszÜ lĺĺrröl młevszÜ lőxH oz

Előzmények

A Józsefuáĺosi bejeĺenteřt lakhel|ye| ľende|kező Gyorgy és l|dikó megoldat|an |akhatásuk okán kérték
csa|ádjuk fe|Véte|ét intézményiinkbe, me|yet a kerü|eti Gyermekjóléti Központ támogatott. A
fe|Véte|üket mege!őzően lĺdikó sziileiné| |aknak, velük konfĺiktusos vĺszońybán, az ingatlant je|entťÍs
közĹ]zemĺ tartouás terhelte. számítani lehetett az esetleges ki|ako|tätásra. A csa|ád bejövő
jövedelmeĺnek je|entős részét haza kel|ett adniuk, a nagyszü|ők a |akhatás biztosĺtása és a gyermekek
íe|é érzett érzelmi kötődés ellenére, jelentős pénzíorrást |áitak a fiatalokban' A szĹllők öná||ó
|akhatásban csak nagyon ĺôvid ideig éltek, je||enzően valamelyik fetnőtt szĹjIei fogadták be őket'

Csa|ádszerkezet, jövedeImi vĺszonyok

György alka|mi munkát végzett feĺvéte|e idején, ami a gyakor|atban rendszeresen végzett (|ega|ábbĺs
a teljes munkaidőre vonatkozóan) beje|entés né|kü|i munkát je|entet, viszony|ag jó és stabi|nak
tekinthető jövedelmezősé3ge|. |ldikó jövede|mét a gr7ermekelc után jáĺó elĺátások jelentették;
számottevő munkatapasztalattaĺ nem rendelkezett, de aĺkalmi je||eggel takarítani szokott, Három
gyermekükke| kérték a fe|véte|üket: Gyuĺĺ óvódás, Me|inda tanköteles óvodás, mĺg Andi 1 éves múlt,
a csałád neĺn kívánta bôlcsődébe adni őt, így az anya munkába á|iítása is e||ehetetlenült. Gyuíi
beszédfejlődésében jeIentős elmaradás Vo|t tapasztaIható, mełynek korrigáłására a csaĺád addig nern
tett ĺépéseket.

Bekő|tözésÜkkor a csa|ád Iakhatási prob|émájuk be|átható időn be|ĺ.ll ttirténő rendeződésére
számíton, várakozásuk szerint az öná||ó |akhatást biztosító ún.,,krízis lakás,, birtokbavét€le réVén,
me|y lehetőség végĹi| az a |akhely szerinti kerü|etben történt változások kövelkeztében - és a csa|ád
heĺyzetébő| adódóan - számukra nęm rea|ĺzáĺódott' A csa|ád elmondása szerint tájékoztatták őket
arróĺ, hogy neĺn kapják meg a |akás haszná|ati jogát, bár stratégiájuk elsősorban a lakás számukra
tĺirténő kiuta|ásának Ęéretére épilĺt'

Az ötfős család egyker:esős modelle| fo|yamatosan |étfenntartási gondokka| küzdött, megtakarításra
nem jutott. Eredeti eIképzeiésíikön Változtattak, azt tervezték, hogy ||dikó is lehetőleg rendszeres

iÔvede|ľnet biztosító munkát keres. Ennek érdekében az anya haj|andónak ĺátszott Andĺ bo|csődébe
íratásáľa is' Ez a váItozás azonban nem kĺlvetkezett be, bár t|dikó érdekĺődése elsősorban azért
irányu|t a rendszeres jövedelmet biztosító munkaviszony létesítése fe|é, hogy Iakhatásukat nagyobb
biztonságga| minéi előbb öná||óan meg tudják o|danĺ' Vátlalták, hogy |akhatásuk ĺnego|dásához
rendszeres megtakarítássaI igyekeznek kellő aĺapot teremteni. A csa|ád nem megfeĺe|ő
pénzbeosztása, ||dikó elhe|yezkedésének hĺánya meghĺúsította a tervet' Je|entős krízĺshe|yzetet
teremtett, hogy korábban fe|halmozoťt tärtozásaik miatt a bankszám|ájukró| inkasszóva| leeme|ték a

csa|ádi pótlék Valamĺnt gyes te|jes összegét is.



ťgyĺinmííĺ<iidés

A szüIők kozötti harmonikus viszony . e|sŕísorban lidikó e|mondása szerĺnt . többszöř szenvedett
komoly törést, 'de a konfliktusok azonbäń néhény nap ą|ątt ręndeződtęk. Az intézményen hęlii| is
előfordu|nak o|ykor je|entős hangerőve| és Ildikó részvételéve| zaj|ó konf|iktusqk, me|yek akár
íé|reértésen aĺapu|ó he|yzetekbő| generá|ódhattak. Az intézmény vezetője á|taI adott ínísbetĺ
figyelmeztetést is kaptak ||dikó áĺta| tanúsítoťt magatartás miatt. Ezen írásbe|i Íigye|meztetés során a
család, tájékoztatást kapott, hogy ĺsméte|t sú|yos Házĺrend sértés esetén az Egyiittműködési
szerződés feIbo ntásra kerülhet

Meglátásunk szeÍint az ĺrásbe|i figyelmeztetések ě|tenére is reá|is eséĺye vo|t annak, hogy a család a
jogszabályban biztosított gondozási időt te|jes mértékben igénybe vegye. A fe|tárt szocia|ĺzációs
hátrányok, hiányosságok kompenzá|ása egy hosszabb, komp|ex gondozási foIyamat'śorán va|ósúthat
meg, ide értve lldikó munkaerő-piaci integrá|ását, a gyermekek oktatási-nevelési int.ézménybe
torténő stabil e|he|yezését a pénzbeosztási prob|émák orvoslását, a szü|ők közĺĺtti csa|ádi
munkamegosztás újľagondolását, i|[etve a táBabb családdal való viszony řéndezését is. A csa]ád a
gondozás sonán végĺg együttműködő vo|t, ą fe|aján|ott segítségeket e|íogadták, gyermeknevelési
kérdésekben többször maguk forduItak segĺtségéft |ntézményünk szákgondozóĺhoz.

Védeĺembe vétel

A gondozás ideje alatt a családdaI kapcso|atosan tapasfta|tak a|apján a gyermekek védeIembe Vételét
índokoltnak |áttuk és erre javas|atot tettiink' A család részvéte|ével megtartott esetkonferencĺán a
csa|áddal kcĺtött megá|lapodás betartása me||ett a résztvevő szakemberek mégis elkerülhetőnek
ĺtélték a hatóságĺ ĺntézkedést, így erĺe nem kertj|t sor'

Gyuri tanu|mányĺ ě|őmenetelét nehezítette a kortársakhoz viszonyítva je|entősnek mondható
eĺmaradása a beszédfej|ődésben, me|ynek háttere fełtárat|an, Gyuri beszéde U$ý?niś néhány 57$
kivéteĺéve| érthetet|en vo|t. Az időben eĺkezdett fej|esztés segíthet a megĺévő lemaradás
csökkentésében, a későbbi isko|ai e|őmenetel zavaĺta|an biztosításában. A szülők együttműktjdőnek
mutatkoztak és váĺĺa|ták a szükséges Vizsgá|atok elvégzését. A csa|ád Gyurĺ tul|adásos panaszáva|
kapcso|atos kivizsgálásokat a gondozásí idő alatt megkezdte, de ennek megszakadása miatt
intézményĺinkben nem zárult |e. A prob|éma je||égéből adódóan a fo|yamatos gyógyszer etlátás
szükségessége nyiĺvánva|ó vo|t, de ennek biztosítására a szü|ők részérőĺ vo|tak fennakadások.

Me|índa és szü|ei, vagy éppen a szüIők és az anyai nagyszĹi|ők o|ykor konf|iktusba keľü|tek a gyermek
nagyszü|őkné| tö|töit vagy tĺiltendő ideje miatt. A csaĺád elmondása szerint ł.rleĺindát egészen kicsi
koŕa óta tulajdonképpen az anyai nagymama neve|te, er.ős a kapcsolat a nagyszülőkkel, és a
nagyszü|ők szÍyesen neveĺnék Meĺindát és tevékenységĹlkkel törekednek ĺs ennek fenntartására. A
náluk töltött idő aĺatt a csa|ádtóĺ száľmazó ĺsmereteink szerint ĺgyekeztek a nagyszü|ők mindenne|
e||átni Me|ĺndát a szü|ők teherviselő képességét je|entősen meghaladva. me|ynek kłirętkéztében a
gyermek szülőkhöz va|ó kötödése sérü|hetett, gyakÍah konfĺiktusba kerül ve|Ĺik.

Miközben a csa|ádi kapcso|atok fenntartását fontosnak tarjuk, - amennyĺben mód van rá .
meg|átásunk szerint a gyermek gondozása, neve|ése e|sőd|egesen a szül<ik fe|adata, á||áspontunkat a
szÜ|ők is osztották.



A család intézményben tö|tött ĺdőszaka a|att fe|merilit a fizikai bántá|mazás gyanúja. A |egdurvább

esetben a csa|ád magYaľázata szerint ba|esethe|yzet e|hárítás tűnhetett bánta|mazásnak

számunkra:a gyeľmek hirtelen mozdulata ľniatt az édesanyä igyekezett őt távol tartani a rnásik

kezében lévő edény, forró tartalmánák ráöm|ésenek veszélyétő|, így a mozdu|at nem bánta|mazásra

irányult. A gyermekek neve|ése során nem megfe|e|ő módszerek haszná|ata előfordu|t, i|letve annak

része pé|dáu| a bánta|mazás kôrébe tartozóan a gyermek rángatása, kiabá|áĺ negatíV minősÍtése. A
gyermekek napközbeni eĺ|átása elsősorban Ildikó feladata, így esetében vo|t mód negatív
tapasztalatok szerzésére. Az anyai szerep el|átásához sziikséges készségek ĺ||ewe képességek

fej|esztéséhez ígyekeztiink segítséget nyújtani, a problémák azonban visszatérő jel|eggel

folyamatosan jelen voltak.

A gondozás előrehaladásáľoi a Vl|t. keriiteti Gyeĺmekjóléti Kôzpontban tartottunk esetkonferenciát,
ezen e|hangzott, hogy vál|a|tak betartását, kedvező fordu|atot érzékeltĹink a csa|ád é|etében. A
családda| fo|ytatott megbeszé|éseket követően a gyermekek megfele|ő táp|álkozásłinat megfele|ő

időben történő biztosítását tapasztaltunk, me|y a csa|ád részérő| ke|lő odaÍigyeĺést kívánt. A
gyermekek étkezését egyre inkább sikerü|t megfetelő időben bĺzĺc'sítani, amihez szükséges vo|t a

megfelelő időben történő ébredés, ami korábban sok nehézséget okozott az édesanyának.
Tekintette| arra, hogy Melinda óvoda kote|es kiilönósen fontos megfele|ő ĺdőben az óvodában
történő megje|enése és a ťogĺalkozásokon va|ó ľészvéte|e - az ídőjárási viszonyoktó| Íügget|enül -,
míg Gyorgy esetében a fej|esztése érdekében tartjuk elengedhetetlennek ugyanezt. A gyeĺmekek -
mĺndezek e|lenére - gyakran késve érkeżtek az óvodába, mert az anya kései ébĺedése, késői indu|ást
eredményezett.

A gyermekek regge|iztetését a csa|ád . a megállapodás szerłnt . igyekezett az intézménytinkben
megoldani az óvodába induĺás e|őtt il|etve készítettek szendvicseket az útľa, kivá|Wa ezze| kevésbé
időigényes, de nyi|vánva|óan drágább útközben történő reggeli étkeztetést. A szüIők a

pénztárcájukon is érezték az ésszerűtlen kiadások visszafogásának jótékony hatását: több pénz

marad a zsebÜkben. Andĺ boIcsődei elhe|yezéséveI kapcso|atos kezdeti lépéseket megtették.

Kiköltözés, az esEt lezárása

Az esetkonferencián létrejöři megá|lapodás szerinti e|ső jelentős megtakarítása a csa|ádnak a

kiköltözésiiket megelőzően lett Vo|na aktuáĺis. Je|ezték azonban,' hogy nem fĺzetnek' A csa|ád

rész|etfizetési kére|met terjesztett e|ő az aktuá|is téÍítési díj rész|etekben történő megfizetésére is.
Ezt követően a csałád férőhe|y megszüntetésre vonatkozó igényét - kiktĺ|tözésĺ szándékát . váratlanu|
je|entette be. Tájékoztatták az tntézményt' hogy visszakö|tĺĺznek' az anyai nasyśzii|őkhöz, akiktő|
hozzánk jöttek. Fe|hír,tuk a család figye|müket arra, hogy mi a je|zési köte|ezettségünknek eleget téVe
ugyan értesítjiik a gyermekjóléti szo|gá|at csa|ádgondozóját, de a továbbiak megbeszélése cé|jábóI

keressék fel őt, hiszen javas|atukra keřI.l|tek féĺVéte|re és a gyermekek védelembe vételi eĺjárásához
vez€thet az átmeneti e||átás megszűnése.



A nagyszÜ|őkhöz va|ó szoros, ám ambivalens viszony konf|íktusossága az átmeneti gondozás
időtartama alatt a szülők számára enyhüĺni |átszotL a nagyszÜtők. küIönböző ígéretekkel
visszacsábitották a csa|ádot. Az évekĘ tartó hibás gyakoř|atot a gondozás mintegy hét hónapja a|att
nem |ehet megvá|toztatni. Abban bízhatunk csupán, hogy a gondozás a|att fe|tárt hĺbás gyakor|at
felĺsmerése és e|fogadása legatább idełglenesen segít.

Meg|átásunk szerĺnt a család a problémáit nem oĺdotta meg, je|en|eg erre nem még nem képesek és
eIképze|hető, hogy e|őbb- utóbb ismét szÜkségiik |esz az eIlátórendszer segítségére.

Budapest, 2015. március




