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Tĺsztelt Emberi Eľőfoľľás Bizottság!

L Tényállás és a dłintés taľtalmának részletes ismeľtetése
A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság |84l20I2. (II.15.) szźtmíhatfuozata a|apjźn onkormányza-
tunk ellátási szeľződést kötött az S.o.S. Kľízis Alapítvánnyal (székhely: 1047 Budapest, Perényi Zsig-
mond u. 39., nyilvantartási szám: Pk.6l244ll996l2)hatźrozott,5 éves időtartamľa 20|2. ápľilis 03. nap-
játő| 4 ferőhelyľe évi 1.825.000,- FtJévlŁ férőhely összegú szolgáltatási díjéľt annak érdekébęn, hogy a
csaláđok átmeneti otthona felađatellátást biztosítsa. A Képviselő-testülęt |8412016. (x.08.) szétműhatá-
rozatábarl foglaltak szeľint az ellátási szetzőďés 2017 . december 3l. napjáig meghosszabbitásra és to-
vábbi 4 férőhellyel bővítésre keriilt.
A gyeimekek védelméľől és a gyámügyi ígazgatásľól szóló |997. évi )ooil. törvény (Gyw.) 51. $ (1)
bekezdésében foglaltak szerint: ,,Az otthontalallná vált szülő kéľelmére a családok átmeneti otthonában
együttesen helyezhető el a gyeľmek és szülője, valamint legfeljebb f|. é|etévének betöltéséig vagy - ha
kĺjznevelési, felsőoktatási vagy felnőttképzésí intézménnyel, szolgáItatőval tanulói, hallgatói vagy fel-
nőttképzési jogviszonyban á|| -, legfeljebb 24. éIetévének betöltéséig feltéve, hogy elhelyezés hiányaban
lakhatásuk nem lenne biztosított, és a gyeľmeket emiatt elkellene váIasztali szĹilőjétőI, családjától'''
Az előterjesztés mellékletét képezo 20|6. évi besziímolóban bemutatásra keľül az S.o.S. Kľízis Alapít-
vźny a|apvető tevékenysége, intézményrendszerének felépítése, a férőhelyek sziĺma, akízisprogram'
emellett általanosságban a Családok Atmeneti otthona ďapellátásbavalő bekerĹilés módjai, azigényIők
korc, az otthonban tĺjlthető időtaľtam meghatáĺozása, a kikerĹilés/továbblépés lehetőségei, a nyújtható és
a biztosított szo|gá|taÍások köre. Azel|átotti kĺlr jellemezóiként mutatja be azigénybevevők pľoblémái-
nak átalakulását, legnagyobb pľoblémaként nevezi meg a lakhatás elvesztését vagy lakhatás hiĺínyát. A
VIII. kerületre vonatkozóan bemutatja az egyĹittmfüödés menetét a gyermekvédelmi jelzórendszerrel, a
keľületi ellátórendszerre| a kapcsolatot kiemelkedőnek jellemzi, mely az e|miit évben is ztikkenőmentes
munkát eredményezett. Bemutatásra kerĹil továbbá a keľületbo| érkezők száma a szerződéses jogvi-
szonyra tekintettel és azon felül, a bekeľülés okai, bekerĹilő családok szerkezete. Az Alapitwĺny esetta-
nulmány keľetében ismeľteti az egyik VIII. kerĹileti család gondozásának történetét. A beszámoló tar-
ta|mazzatovábbá a20l6. évre vonatkoző pénaigyi elszĺĺmolást is.

AZ S.o.S Kľízis Alapítvany elmúlt évre vonatkoző beszámolója alapjĺĺn az e||ź./rási szęrzőđésben vállalt
feladatoknak eleget tett, ezért javasolom a beszámoló elfogadását'

il. A beterjesztés indoka
Az eIIátéLsi szerzodés 6.1 pontjában foglaltak a|apjźn az S.o.S. Krízis Alapítvany a szerződésben megha-
táľozott feladatellátásźtrő| évente egy alkalommal íľásban a szakmai és pénzügyi teljesítésľől szďĺmai és
pérungyi beszámolótkészíttárgyévet követő év maľcius 15. napjáig az onkormźnyzat szakmailag ille-
tékes bizottsága felé.

ilI. A dtintés célja' pénzügyĺ hatása
A döntés cé|jaaz S.o.S Kĺízis Alapítvrány Családok Átmeneti otthona 20116. évi feladat ellátásáról szóló

\

beszĺímoló elfogadása, mely p énzngyi fędezętet nem i gényel.



Iv. Jogszabályikiiľnyezet
A Budapest Fővaros VIII. keľĹilet Jőzsefvárosi onkoľmźnyzat a Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti
és Működési Szabá|yzatarol szőIő 3612014. (K.06.) önkormányzati rendelet 7. mellékletének 2.|,7.
pontja szeľint dontazonkormanyzatkiznevęlési, kĺjzmiĺvelődési, kultuľális, spoľt, egészségĹigyi, szoci-
ális, gyeľmekvédelmi felađatok ellátása táľgykĺirbe tartoző szetzóďéses paľtner tevékenységéről szóló
éves beszámolój anak elfogadásáľól.

Kéremaza|źtbbíhatfu ozati javaslatelfogadását.

Határozatĺ javaslat

./20|7 év. (IV.l2.) szĺímú Emberi Erőfoľľás bizottsági határozat:

Az Emberi Erőfoľrás Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja a S.o.S Kľízis Alapítvány Családok Átmeneti
otthona (székhely: 1047 Budapest, Perényi Zsigmond u. 39., nyilvantaľtási sziĺm: 01-01-0006399)
2016. évi tevékenységéről szóló szakmai és pénzĹigyi beszámolóját.

Felelős: polgáľmester
Hataľiđő: 2017. április 12.

A döntés végľehajtásátvégző szervęzeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Humlánkapcsolati Iro-
da.
A lakosság széles kĺlrét érintő döntések esetén az elóte4esztés előkészítőjének javaslata akozzététel
módjĺáľa: honlapon indokolt

Budapest, 20|7. március 28.

ł w Lł.;ĺ,ł,'Ą
dr. Bojsza Kĺisztina'

ljlgyosztá|yvezeto
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BEVEZETő

Az S.o.S. Krízis A|apítvány 1997 óta a fővárosi gyermekvédelem meghatározó szereplője. Az országban
e|sők között hoztuk |étre az 1997. évi XXX|. törvényben meghatározott csa|ádok átmeneti otthona
szo|gá|tatást, melyet azóta is fo|yamatosan működtetünk. Je|en|eg három öná||ó szakmai egységben,
i||etve a hozzájuk tartozó ki|éptető-|akás rendszerben összesen L1'8 fő - 29 csa|ád - e||átását tudjuk
biztosítani. A Perényi Zsigmond utcai szakmai egység 40 fő, a Körvasút sori szakmai egység 25 fő, és a
Lőcsei utcai szakmai egység - me|y a |egköze|ebb he|yezkedik e| Józsefuároshoz - 34 fő befogadására
aIkaImas, s az átmeneti otthonokhoz szervesen kapcso|ódó kü|ső |akásokban további 19 fő e|látására van
Iehetőség.

2008. évig kizárólag fővárosi ügyfe|eket fogadtunk, majd fokozatosan országos e||átási terü|etűre
módosítottuk minden egységünk működési engedé|yét, így mostanra minden férőhe|yünkre tudunk
rászoru|ókat fogadni azország bárme|y részérő|. E||átási szerződésünk van Budapest Főváros V|||. kerülete
me||ett Újpestte|, a X|||. kerü|ettel és Biatorbággya| is - ezen önkormányzatok a tő|ünk megvásáro|t
szoIgá|tatás segítségéveI biztosítják a torvényben meghatározott e||átási köteIezettségüket.

Azt997. éviXXX|. törvény a gyermekek véde|mérő| és a gyámügyi igazgatásró| 51.s-a a ktivetkezőképp
határozza meg a csa|ádok átmeneti otthona szo|gá|tatást: ,,Az otthonta|anná vált szü|ő kére|mére a
csa|ádok átmeneti otthonában együttesen he|yezhető e| a gyermek és szÜ|ője, va|amint |egfe|jebb 21.
é|etévének betö|téséig vagy - ha közneve|ési, fe|sőoktatási vagy feInőttképzési ĺntézménnye|,
szoIgá|tatóvaI tanulói, ha||gatói vagy feInőttképzési jogviszonyban á|| -, Iegfe|jebb 24. é|etévének
betö|téséig a gyermek nagykorú testvére, fe|téve, hogy elhe|yezés hiányában |akhatásuk nem |enne
biztosított, és a gyermeket emiatt eI kel|ene vá|asztani szü|őjétől, csa|ádjátó|..'

A csa|ádok átmeneti otthona a gyermekvéde|mi a|ape||átás részeként befogadja tehát a szociális vagy
bántaImazási krízishelyzet miatt otthonta|anná vá|ó családot, amennyiben a Iakhatás mego|dat|ansága
miatt, a gyermeket e| ke|lene vá|asztani a szü|eitő|. Az átmeneti otthonban az el|átási idő 12 hónap, me|y
az e||átott kérésére meghosszabbítható 6 hónappa|, i||etve tanköte|es korú gyermek esetében a tanév
végéig.

Szakmai á||ományunkban szociá|is munkás, szociá|pedagógus, szociá|poIitikus, gyermek-és ifjúsági
felügye|ő, csecsemő- és kisgyermekgondozó, gyógypedagógiai asszisztens, szocĺális gondozó és ápo|ó
végzettségű munkatársak támogatják a je||emzően sokprob|émás csa|ádokat mindazon akadá|yok
|eküzdésében, me|yek a biztonságos é|etvite|, stabil Iakhatás megteremtésében gáto|ják őket' A szakmai
stáb része a pszichológus és a jogász is, mentá|higiénés és jogi tanácsadást nyújtva az ügyfe|eknek.
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A három nagy szakmai egységben kerü|nek e|he|yezésre azok a családok, akikről az e|ső szemé|yes beszé|getést
követően egyérte|műen bebizonyosodott, hogy jogosu|tak az e||átás igénybevéte|ére (kiskorú gyermeküket
maguk neveIik, szü|ői fe|ügye|eti joguk é|, nem rende|keznek más |akhatási |ehetőséggel, bekö|tözhető
ingatlannal, stb.)

Az átmeneti otthonban minden csa|ád csa|ádgondozót és szakgondozót kap, aki a bekö|tözést követően24 órán
be|ü| fe|veszi a kapcso|atot az új csa|ádda|. A következőkben közösen fe|térképezik a család erőforrásait és
defĺcitjeit, az a|apján gondozási tervet készítenek, me|y tarta|mazza azokat a |épéseket, me|yek a csa|ád

s.o

ALAPITVANY

CSAUDOK

Áĺĺvleĺunl

OTTHONA

40 Íő

7047 Budapest Perényi
Zsigmond utca 39

(székhely)
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he|yzetének megvá|toztatásához szükségesek, i||etve az intézmény á|tal ehhez rende|t támogatások körét.
Minden, gondozásunkba kerü|ő gyermekrő| egyéni gondozási-neve|ési terv készü|, me|y a gyermek speciá|is
igényeire, szÜkség|eteire fókuszá|va határozza meg a gondozás szÜkséges menetét, prioritásait.

Az átmeneti otthonokban munkatársaink |ényegében ,,együtt é|nek., az ott Iakó csa|ádokka|, 24 órás szo|gálatot
adva, így va|óban |ehetőség van a mély segítő kapcso|at kia|akítására. Amennyiben egy csa|ád az átmeneti
otthonban ke|lően megerősödött, üresedés esetén |ehetősége van kü|ső férőhe|yen történő e|he|yezésre
pá|yázni. A kÜ|ső férőhe|y - az úgynevezett ki|éptető |akások - célja kettős: egyrészt csökkenteni-mege|őzni az
intézményi e|he|yezésből adódó hospita|izációs árta|makat, másrészt fokozatosan fe|készíteni a csa|ádot a
gondozási időlete|te utáni önál|ó é|etre.

A KRÍZISPRoGRAM

A|apítványunk 2005 óta az ország 14 krízisközpontjának egyike. Professzioná|is eszkozökke| segítjük a csa|ádon
be|ü|i erőszak áldozatait, öná||ó szakmai stábba|, titkos címen |évő védett házza|. Az országos Kríziskeze|ő
Információs TeIefonszo|gá|at partnereként azonnaIi segítséget nyújtunk a bántaImazottnak, Iegyen szó
egyedü|á||ó felnőtt nőrő| vagy férfirő|, gyermekekke| menekü|ő fe|nőttrő| vagy teljes családró|.

A krízisprogramban 30 nap az e|he|yezési idő, me|y egy a|kalomma| meghosszabbítható 30 nappa|. Ennyi idő á||

munkatársaink rende|kezésére a bántaImazott |akhatásának biztonságos megoldására, a szükséges ügyintézés
e|végzésére. Az e||átás időtartama a|att te|jes körű e|látást biztosítunk a bánta|mazottaknak, beleértve a
ruházattaI történő e||átást, utazási kö|tségeket, étkezést, tisztá|kodó szereket, stb. Munkatársaink á||andó
ügyeletben, 24 órán keresztü| fogadják a segítségkérő hívásokat.

A csa|ádon be|üli erőszak e||eni küzde|em az e||átáson túl egyéb fe|adatokkaI is jár. Munkatársaink rendszeresen
tartanak tájékozató e|őadásokat, tréningeket középisko|ákban, eme||ett gyakori résztvevői vagyunk a
gyermekvédelem és az oktatás kü|önböző színterein tartott konferenciáknak, aho| szakemberek számára
nyújtunk segítséget a bánta|mazás fe|ismerésében és keze|ésében. A témáva| kapcso|atos szem|é|etformá|ás
szervezetü nk kieme|t feIadata.

2016-ban kezdtük működtetn| Félutas Házunkat, aho| o|yan k|iensek kaphatnak e|he|yezést, akik hozzátartozók
közötti erőszak miatt veszítették e| lakhatásukat, ekkoľ az ország valame|yik krízisközpontjába kerü|tek, majd
onnan csa|ádok átmeneti otthonába. Az e|he|yezést nyí|t pá|yázaton hirdettük meg, a jogszabá|yban és a szakmai
protoko||ban meghatározott fe|tételekke|. A pá|yázaton sikerre| szereplő pá|yázo - je|enleg egy édesanya és
három gyermeke - részére megfe|elő együttműködés esetén 5 évre szó|ó elhe|yezést biztosítunk a Fé|utas
Házban.

Az s.o.s. KRÍzIs ALAPÍTVÁľv Álrnl łz
ELLÁToTTAKNAK NYÚJToTT szoLcÁlľłľÁsor

Szervezetünk 20 éves mú|tra tekint vissza a gyermekvédelemben, a Gyermekvéde|mi törvény megszü|etéséve|
egy időben kezdtük meg működésünket. A hosszú évek tapasztalatait fo|yamatosan beépítjÜk e||átásunkba,
eme|lett munkatársaink korszerű és fo|yamatosan frissü|ő tudássaI rende|keznek.20L4-L5. évben minden
munkatársunk magas színvona|ú továbbképzéseken, szakmai konferenciákon vett részt, jelenIeg több
munkavá||a|ónk MA szintű szociá|is tanuImányokat fo|ytat a fe|sőoktatásban, ezzeĺ is mé|yítve a szo|gá|tatást
igénybe vevő k|ienseink számára nyújtható szakmai, módszertani ismereteiket, megje|enítve a szociá|is munka
Iegfrissebb irányvonaIait is.
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Szervezetünk nagy hangsú|yt fektet a szolgá|tatásközpontú e||átásra. Va||juk, a családok átmeneti otthonainak
nem a |akhatási |ehetőség biztosítása az egyet|en feladata. Munkamódszereink és eszköztárunk fo|yamatos
bővítéséve| o|yan, komp|ex, a csa|ádot egységként keze|, de az egyéni hiátusokat is fĺgye|embe vevő re-
szocializációs rendszerben dolgozunk, me|ynek eIsődIeges fe|adata a csa|ád prob|émáját kiváltó ok
megszÜntetése. A gyermekvéde|mi törvény cé|ja, hogy megvédje a gyermek csa|ádban va|ó fe|nevelkedésének
jogát, ha a szü|ő e|veszíti a lakhatását, s emiatt ki ke||ene eme|ni a gyermeket a családból. A gyakor|atban
tapaszta|juk, Ügyfélkörünk többsége komp|ex problémacsoportta| érkezik az el|átásba, így a lakhatás e|vesztése
va|ójában nem az oka, hanem a diszfunkcionális működés tünete.

Cé|unk és fe|adatunk, hogy a nálunk elhe|yezett k|iensek ezeknek a problémáknak a megoldásában nyerjenek
megsegítést, hogy az átmeneti gondozás jogszabá|yban meghatározott idejének |ete|te után magasabb szinten
tudjanak önál|ó életet kezdeni, mint ahogy az e||átásba bekerÜ|tek.

A cé| megva|ósítása érdekében mindes esetben szoros team-munkában do|gozunk, bár minden csa|ádnak van
öná||ó családgondozója és szakgondozója, akive| a gondozási tervet egyeztetik, a közvet|enü| támogatja őket a
gondozási terv megva|ósu lásában.

Az e|he|yezés során - a lakhatás biztosítása me||ett - rende|kezésre á||ó szo|gá|tatások:

. Csalódgondozđs: a bekö|tözést követ. 24 órán be|ü| a csa|ádgondozó felveszi a kapcso|atot a családda|,
megtörténik az első interjú, majd fo|yamatosan formá|ódik a gondozási terv. A csa|ádgondozó szakmai
munkája során a szociá|is munka és a szociálpedagógia te|jes eszköztárát haszná|va támogatja a

csa|ádot. |ntézményünkben a Gyermekeink védelmében adat|ap-rendszert haszná|juk, ezek köztlI az
ATG3 nevű dokumentumban rögzÍtjÜk a gondozási cé|t, s a cé| megva|ósulásához vezető eszközök,
fe|adatok rendszerét, me|y szerződéseket át|agosan 4 hetente fe|ü|vizsgáljuk, szükség szerint a|akítjuk,
módosítjuk az ügyfél|el közösen. Ezen munkamódszer segítségéve| jó| nyomon követhető az eset
alaku|ása, az meghatározott feladatok te|jesü|ése és a hozzájuk rende|et segítség, s egyben |ehetőséget
biztosít arra is, hogy flexibiIisen tudjunk reagá|ni a gondozási idő a|att fe|merÜ|ő prob|émákra.

. Szociális ügyintézés: a csa|ád mindennapjaĺhoz kötődő szociá|is ügyintézés támogatása, segítése' Cé|unk,
hogy k|ienseink jártasságot szerezzenek a kÜ|önböző hivatalos ügyek intézésében, így - amennyiben erre
van Iehetőség - e|sősorban az e||átott saját maga intézi az ügyeit, családgondozói támogatással.

. Gyámhivatali ügyintézés; a csa|ádban fe|meri'i|ő csa|ádjogi, gyámÜgyi kérdések rendezésében va|ó
segítségnyújtás - pl. gyermek csa|ádi jogá||ásának rendezése, szÜ|ői fe|Ügye|eti jogot érintő kérdések.

. Gyermeknevelési tanócsadós: gyermek-és ifjúsági feĺÜgye|ő, iIletve csecsemőgondozó - neve|ő
munkatársaink rendszeresen tartanak gyermekcsoportokat az e||átott gyermekeknek, me|yeken
szocializációjuk, manuá|is készségeik fej|esztése me|lett társas kapcso|ataik a|akításában is segítséget
nyújtanak. Munkatársaink szükség szerĺnt a gyermeket gondozó szü|ők rendelkezésére áĺ|nak,
gyermekneve|ési, konf|iktuskeze|ési tanácsadássa|, gyakorIati segítségnyújtássa|.

. GyermekÍelügyelet: az átmeneti otthonokban e|he|yezett gyermekek napközbeni e||átását e|sősorban a

he|yben rende|kezésre á|ló intézmények (bö|csőde, óvoda) igénybe véte|éve| o|djuk meg, hozzásegítve
ÜgyfeIeinket az e||átáshoz jutáshoz. Eme||ett intézményen be|ü| rendszeres gyermekcsoportok tartásával
biztosítjuk a gyermekek felügye|etét arra az időre, amikor a szü|őnek o|yan e|fog|altsága akad, mely ezt
indoko|ttá teszi (p|.: orvosi e||átás, hivata|os ügyintézés). A szü|ő hosszabb távú akadá|yoztatása esetén -
p|' hosszú idejű kórházi keze|és -, ha a gyermek fe|ügyelete más módon nem mego|dható, gyermekek
átmeneti otthona segÍtségét kérjük.

. Mentólhigiénés gondozás: A|apítványunk pszicho|ógusa heti rendszerességge| tart egyéni terápiás



a|kalmakat az azt igénylő tigyfe|ek számára. Fontosnak tartjuk, hogy bekö|tozést követen minden
k|iensse| fe|vegye a kapcso|atot a pszicho|ógus. Ez egyrészt fontos a |akhatás e|vesztése miatti trauma
feIdo|gozásában, másrészt az ügyfeIek és a pszicho|ógus közötti bizaImi kapcsoIat |étrejötte
szempontjából.

Jogi tanácsadđs; Szervezetünk jogásza e|őre egyeztetett időpontban az ügyfe|ek és a csa|ádgondozók
rende|kezésére ál|. Specia|izá|t terü|ete az á|dozatvéde|em, de emel|ett po|gári jogi ügyekben, csa|ádi
jogi Ügyekben is igen jártas.

Krízisellőtós: kieme|ten a csa|ádon be|ü|i erőszak á|dozatai számára védett házat működtetünk, me|y egy
titkos címen |évő ingat|an. Az á|dozat akár azonna| be tud kerü|ni a szo|gá|tatásba, ahogy te|jes körű
e||átásban részesül. A krízisprogram professzioná|is és speciá|is szaktudást igény|ő feladat, me|yet
tapasztalt és a terÜleten jártas munkatársaink végeznek, a szakmai stáb részeként, de attól elkü|önü|ten.

Szükség szerinti teljes kijr(j ellótós: Amennyiben a csa|ádban o|yan he|yzet á|| el, hogy a tartásra
kcitelezett szü|ők nem tudnak gondoskodni a csa|ádban é|ő kiskorúak é|e|mezésérő|, ruházkodásáró|,

e|emi szükség|eteirő|, úgy a szükséghe|yzet azonna|i megá|lítása érdekében te|jes köriĺ e||átásban

részesü|nek a k|iensek. Természetesen nem cé|unk e||átottaink hospitalizálása, intézményi függőség

kia|akítása, így minden Iehetséges eszkcizze| a csa|ád önfenntartási képességének visszaá||ítása ilyenkor a

gondozási cél.

Kiléptető-lakós lehetősége; Az Intézményben hosszabb.rcividebb időt e|tö|tött, ke||ően megerősödött
csa|ádok számára intézményÜnk kiléptető-|akásokat tart fent, me|yek cé|ja kettős: egyrészt minimá|isra

csökkenti az intézményi hospitaIizá|ódás káros hatásait, másrészt átmenetet képez a védett intézményi
é|et és a támasz nélkü|i, önál|ó életvite| között. A csa|ádok ez á|ta| fokozatosan visszavezethetők az
öná||ó é|etvite| keretei közé, folyamatos és rendszeres, ám nem á||andó támogatás biztosításáva|. A
ki|éptető |akáshoz jutás pá|yázati rendszerben történĺk, üres férőhe|y esetén nyi|vános pá|yázatot

hirdetünk az e||átottaknak, ezze| is erősítve a saját sorsukért, é|etükért történő felelősségvá||alást. A
pá|yázatokat a teljes szakmai stáb objektív pontrendszerben értéke|i'

Alaprakó program: |ntézményeinkben többségében gondozási e|várás, hogy az el|átott, lehetőségei
szerint, takarékoskodjon, megteremtse az öná||ó |akhatás minimá|is a|apját (kaució), vagy egy esetleges
pá|yázati |akás fe|újításának kö|tségeit. A védett körü|mények között |ehetősége van anyagi tarta|ék
gyűjtésére, melyet kikö|tözésekor egy összegben kap kézhez. Az A|aprakó program 2015. évtő| kerü|t

bevezetésre, me|yben a törvényi feltéte|eknek megfe|e|ően megá||apított térítési díjbó| - a megtakarítás
mértékének fÜggvényében - további mérsék|és jár, me|yet a megtakarítássaI együtt vehetnek kézhez. A
programban két cél elérésére tudnak takarékosságot gyűjteni az Ügyfe|ek: gyermek születése a

csa|ádban és öná||ó |akhatás megteremtése.

Félutos Hóz: Párkapcso|ati erőszak á|dozatainak szó|ó, komp|ex és hosszútávú reintegrációs program,

aho| akár 5 évig el|átásban maradhatnak az ügyfe|et aho| fokozottabb önfenntartás és köte|ező

takarékoskodás me||ett készü|hetnek fe| a majdani öná||ó é|etvite|re.

ľÁnsnoALMI JELENLÉT . EGYĹITTMÚKöoÉs És
FELELőssÉcvÁuALÁs

Szervezett'ink nagy hangsú|yt fektet arra, hogy a szűkebb szakmai partnerek és az e||átottak megszólításán túl
tágabb körben hívjuk fel a figyelmet bizonyos társadaImi problémákra. Munkatársaink 2016-ban foĺytatták a már
korábban megkezdett hagyományokat, és több iskoĺában fo|ytatták, újabbakban pedig megkezdték a csa|ádon
be|üli erőszak természetérő|, a keze|és módjáró|, il|etve az emberkereskede|emrő| és a prostitúcióró| szóló
képzések és osztá|yfőnöki órák megtartását. Az isko|ákban biztosított prevenciós tevékenység me||ett több



szakmai konferencián vettÜnk részt e|őadóként, aho| gyermekvéde|mi szakembereket, a rendőrség munkatársait,
á|dozatsegítőket, pedagógusokat szólítottunk meg'

Nagyszabású kutatásunk a|apján megje|ent tanu|mánykötetünk nagy érdeklődést ke|tett szakmai körĺikben,
ame|y újabb e|őadói meghívásokat eredményezett a csa|ádon belü|i erőszak témáján tú|mutaWa, a gyermeki
jogok érvényesÜlésének gyakor|ati tapasztaIataĺnak ismertetésében is.

Már hagyományosnak mondható, minden év november végén megrendezett szakmai konferenciánkon tava|y az

A|apítvány 20 éves fenná|lásának megünnep|ése me||ett az óvodapedagógusokat szó|ítottuk meg, az óvodás korú
gyermekeket érő bántalmazásra helyezve a hangsúlyt. Neves e|őadók segítségéve| igyekeztünk segíteni az

óvodapedagógus ko||égáknak a bánta|mazás fe|ĺsmerésében és helyes keze|ésében. Ugyanekkor a kamasz

korosztá|ynak szó|ó, interaktív prevenciós programunkon a korai isko|ae|hagyás, emberkereskede|em, kapcso|ati

erőszak, internethaszná|at veszé|yei és a kortárs erőszak témájában nyújtottunk tájékoztatást, felvi|ágosítást.

EGYÜTTMŰröoÉs A vIII. KERÜLETI csALÁosecÍľő-És
GYERM ErrólÉr rözpoľTTAL

A józsefuárosi gyermekjó|éti e||átórendszer tagjaivaI Va|ó együttműködésĹink kiemelkedőnek mondható. 2016-

ban is több esetmegbeszé|őt, esetkonferenciát szerveztÜnk, csa|ádgondozóink szükség szerinti, szoros
kapcso|atot ápo|nak a Csa|ádsegítő-és gyermekjó|éti központ csa|ádgondozóiva|. A V|||. kerü|eti i||etékességű

ügyfe|ek esetében is egyre többször vo|t szükség szoros egyÜttműködésre Központ és Intézményünk között,

minden esetben számíthattunk a Központ partnerségére, együttműködésére az el|átott gyermekek érdekében.

2016. évben is je||emző vo|t az a gyakor|at, me|yben az e||átási szerződésben rögzített e||átási köte|ezettség fe|ett

is fogadtunk Vl||. kerületi i||etékességű csa|ádokat, krízise||átás és családok átmeneti otthonában történő

e|he|yezés cé|jábó| egyaránt. A Budapest Főváros V||l. kerü|ete Józsefváros ÖnkormányzatávaI kötött
fe|adate||átási szerződést 2016. októberétő| az addigi 4 fő he|yett 8 főre bővítettük, megdup|ázva ezze| az

onkormányzat rendeIkezésére á||ó kapacitást.
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ELLÁToTTI K.iR JELLEMZőI . sTATISZTIKAI ADAToK zoĺe.

A Központta| va|ó egyÜttműkĺjdésünk során gördü|ékeny protoko|lt do|goztunk ki arra, mikor kéri a Központ az

e||átási szerződés terhére a csa|ád e||átását, s mikor ,,csak', je|ez, hogy segítségre vo|na szükség. A jelzést

megteheti az ügýé| önmaga is - a szo|gá|tatás igénybe véte|e önkéntes, s az ügyfé| kérelmére történik -, i||etve
je|ezhet a Gyermekjó|éti Központ, vagy más segítő is. 2016-ban összesen 94, V|||. kerü|eti csa|ád esetében
érkezett je|zés e||átási szükség|et iránt. A 94 je|zés összesen 320 főt érintett, ktizü|ük 140 gyermek vo|t, 9 pedig

magzat. A je|zés önmagában még nem fe|véte|i kére|em, kérelemmé akkor vá|ik, ha az ügyfél személyesen

megje|enik va|ame|yik átmeneti otthonunkban, s írásban kére|mezi fe|véte|ét, ez a 94 esetbő| 57 esetben va|ósu|t

meg, ez 194 fő je|entkezését je|entette, közü|ük 105 gyermek vo|t, s eme||ett 4 magzat'

Mint azt |áthatjuk, 320 főnek |ett volna szüksége

e||átásra, t94 Íő írásban kérte is, 46 főt tudtunk e||átni,

ebbő| 13 tő kerü|t e||átásba a Józsefvárosi
önkormányzattaI között e||átási szerződés terhére.

JeIzés

JeIentkezés

E||tásba kerü|t

E||átási szenődés terhére

100 150 200 250 300

A beérkező kére|meken fe|tüntetett okok a következők (eset):

l c5a|ádegyesĺtés

l AlbérIet eIvesztése

trsaját in8atIan elvesztése

l onkormányzati
béľ|emény elVesftése

l csa|ádi viszá|y

l Elégte|en Iakhatdsi

körü|mények

Látható, hogy |egnagyobb számban - 17 esetben - a|bér|etet vesztettek e| a csa|ádok, ami a|apvetően bíztetó

Üzenet, hiszen több-kevesebb ideig öná||óan fenn tudták tartani Iakhatásukat, azaz jó esé|yekke| tud
megkezdődni a re-integráció fo|yamata az átmeneti otthonban. 12 esetben azonban o|yan je|entkezésrő| vo|t szó,

aho| soha nem is vo|t |akhatása a csa|ádnak (,,|akhatás hiánya,,): szívességi |akáshaszná|óként é|tek, vagy másik

átmeneti otthonból kérik a fe|véte|üket. 9 esetben önkormányzati bér|eményt veszített e| a csa|ád, 7 esetben

csa|ádi viszá|y á|| a |akhatás mego|datlanságának hátterében, 4 esetben saját ingat|an veszített el a csa|ád, 4

esetben a kÜ|ön élő sziilők csa|ádegyesítés miatt adták be a je|entkezésüket, s szintén 4 esetben e|égte|enek

vo|tak a rende|kezésre á||ó |akáskörÜ|mények (a|acsony komfortfokozat, tú| sokan Iaktak egy ingat|anban, stb).
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A beérkező kérelmekből 2016. évben ellátott, Vlll. kerületi Iakcímme| rendelkező ĺigýelek száma 46 fő volt, ez

12 csa!ádot jelentett, ebbő| 27 fő gyermek és 19 fő felnőtt volt.

Az összes, V|||' kerÜ|eti e||átottbó| e||átási szerződés terhére e||átottak száma 13 fő vo|t: ebbő| egy csa|ád
gondozása még 2015-ben kezdődött meg, két szÜ|ő és négy gyermek, majd - kikö|tözésüket követően - két
egyedÜ|á||ó apát fogadtunk, két-két gyermekke|, két egyedÜ|ál|ó anyát, egy-egy gyermekke| és egy két szü|ő-egy
gyermek összeá||ítású csa|ádot.

Az el|átási szerződés terhére e||átott, az el|átásba újonnan bekerĹi|ő 5 csa|ád esetében 2 esetben e|eve nem
rende|keztek semmi|yen |akhatássa|, egy esetben önkormányzati bér|akást vesztettek e|, 1 esetben a|bér|etet,
míg 1 esetben e|égte|enek vo|tak a lakhatási körü|mények.

Mint azt beszámolónk e|őbbi részében em|ítettük, hatványozottan érződik a szo|gá|tatást igénybe vevők körében

fe|bukkanó problémák áta|aku|ása, mélyÜ|ése. Az álta|ános ,,|akhatási prob|éma'', ,,a|bér|et e|vesztése'', mint

szo|gá|tatásba kerü|ési indok je||emzően sokkaI súlyosabb prob|émákat takar: pszichiátriai betegség,

aIkohoIizmus, egyéb szerhaszná|at, csa|ádon be|ü|i konfliktushe|yzetek, aIacsony szociaIizációbó| eredő

diszfunkcioná|is működések nagy számban fordulnak e|ő.

A 12 hónapos gondozási idő sok esetben nem e|egendő a prob|émák megnyugtató megoldására, szÜkséges

o|ykor az el|átási idő meghosszabbítása, i||etve az el|átási idő |ete|tét követően az Ügyfé| más e||átóhoz való

továbbsegítése. Utóbbi eset komo|y gyermekvédelmi diIemmákat vet fe|, mint ahogyan azok az esetek is, amikor

a csa|ád képtelen a|kalmazkodni az intézmény szabá|yaihoz, közösségi normáihoz, s emiatt idő e|őtt ke||

megszü ntetni az el|átást.

A kére|mezők csa|ádszerkezetében nem mutathatók ki egyérte|mű trendek - az első gyermekével várandós

édesanya és élettársa épp úcy gyakori, mint a több gyermekét egyedü| neve|ő, egyedÜ|á||ó nő, kisgyermekét

egyedü| neve|ő férfi, vagy te|jes csa|ád 2, 3 gyermekkel. Néhány esetben igény mutatkozott rá, hogy a gyermeket

neve|ő párral a nagyszÜ|ő is kö|tözzön - erre jogszabá|yi |ehetőség nincs, de je|zi a |akhatási prob|éma

sú|yosságát.

A 2015-ös évi beszámo|óban szerepe|tetett adatokka| összehason|ítva a 2016-os adatokat, minden terü|eten

növekvés figye|hető meg: magasabb a je|entkezések száma is, i||etve arányosan nőt a je|entkezések mögött |évő

szemé|yek száma is

A 2016-os évben szoros együttműködést a|akítottunk ki a Józsefuárosi Gyermekek Átmeneti otthonával, több

esetben úgy vették igénybe e||átásunkat a rászoru|ók, hogy a gyermek már a Gyermekek Átmeneti otthonában

vo|t, így mintegy ,,tovább|éptetve,, a csa|ádot, folytatni tudtuk az ott megkezdett gondozási irányokat. Egy csaĺád

esetében a csa|ádok átmeneti otthona e|látás sem vo|t elegendő ahhoz, hogy megelőzze a gyermekek csa|ádbó|

va|ó kieme|ését - itt az édesapa mentá|isan és fizikai|ag is képte|en vo|t a gyermekeket e||átni.
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TERvEK És revnsLAToK - szAKMłr ecYÜrruÚröoÉser
És rrrlőoÉsr uTAK

Az e|őző évben fe|vázo|t, tervezett együttműködési és fej|esztési utak többsége megva|ósu|t 2016-ban. A
Csa|ádsegítő-és Gyermekjó|éti Kĺizponttal fenntartottuk a szoros egyÜttműködést, ezen belül |ehetőség adódott
rá, hogy a két intézmény szakmai do|gozói egy közös értekezleten megismerkedjenek egymássa|, ahol
prob|émafe|vetésekre, kérdésfe|tevésre is sor kerÜ|t. Fenntartottuk a rendszeres esetmegbeszé|ők és
esetkonferenciák hagyományát, me||ye| még komp|exebb módon tudtuk megismerni egy-egy csa|ád
é|ethe|yzetét, fe|tárni azokat a kitörési utakat, melyek segíthetnek a csa|ád prob|émájának megoldásában.

Nagy örömÜnkre Budapest Főváros V|||. kerületének önkormányzata dup|ájára eme|te az e|látási szerződésben
fog|a|t e||átotti |étszámot, így je|entősen növekedhetett azoknak a száma, akik gondozásunkba kerülhettek az
tnkormányzat aján|ásáva|.

Je|en|egi e||átási szerződésünk 2017. december 31-ig tart. A|apítványunk számára fontos szempont megtartani a

Józsefuárosi onkormányzatot és |ntézményeit szakmai és pénzügyĺ partnereink körében, így akár a jelenlegi
együttműködés meghosszabbításában, akár más együttműködési formák kia|akításában, átgondo|ásában is
partnerek vagyunk. Tudomásunk szerint az onkormányzat tervei kozött szerepe| saját csa|ádok átmeneti otthona
intézmény nyitása - partnerségÜnket, szakmai tapaszta|atainkat aján|juk fe| ebben is az onkormányzat fe|é. Úgy
vé|jük, az e|múlt öt évben, mióta szerződéses kapcso|atban á||unk egymássa|, meg tudtuk mutatni a csa|ádok
átmeneti otthona e||átási forma e|őnyeit, hatékonyságát, póto|hatat|anságát. Szervezetünknek húsz évnyi
tapasztaIata van csa|ádok átmeneti otthona szo|gáltatás működtetésében, az önkormányzatokkaI va|ó
együttműködés terén is ruga|masak vagyunk: - vá||a|juk akár egy már műktjdő átmeneti otthon te|jes
kapacitásának a rende|kezésre bocsátását, akár az onkormányzat á|taI kialakítandó, Józsefuáros terůi|etén |évő
intézmény szakmai mťĺködtetését, üzemben tartását is. A fővárosi kerÜ|etekben több, az adott önkormányzat
számára kö|tséghatékony mego|dása |étezik annak, hogyan tud az onkormányzati és a civi| szféra hatékonyan
kapcso|ódni úgy, hogy a szo|gá|tatások maradékta|anu| megva|ósu|janak, a |ehető |ega|acsonyabb befektetés
árán, a Iegmagasabb színvona|on.

Bízunk benne, hogy együttműködésünk a jövőben is fennmarad!

Budapest, 2017. március 01.

7fua.áÝ<L/Eellenbárt Lás
mb.Intéanényv
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Megnevezés

Bevétel Kiadás

Ellátotti
|étszámra
arányosított
telies
bekerü|ési
költség

V|l|.kerület
eIlátás
elszámolása a
Perényi
utcai
telephelven

MÁK normativa 85 372 460
onkormányzati szerződés (3 kerĺi|ettő|) 74392239

Esvéb bevéte|ek t5 679 227

Bérleti diiak 7 860 r28
Elmű kö|tsée összesen 1 868 317

Elmű költsés aránvosan 63 333 39 83s

Távhő kti|tséee összesen 158 818

Távhő kö|tsése aránvosan 0 0

Víz és Csat dii összesen 237r509
Víz és Csat dii aránvosan 80 390 50 564

Közös költséq összesen 207 t35
Kĺizös kiiltség aránvosan 0 0

Gázmű kö|tsée 3 629 648

Gázmű aránvosan 123 039 77 389

Bérköltsés+iárulékok összesen 74646265 2530382 1 591 553

Fenntartás egyéb
ag. ktg.(éleIm.,tiszt.,stb) 5790942 196 303 723 47r
Karbantartási kte 3 190743 108 161 68 031

Eeyéb kö|tséeek ls 496 039 525289 330 397

Osszesen: 1L54/.3920 Lt52L9 544 3626897

Budapest, 2017. március 01

-Łłałáĺ<Ĺ,fue[enbárt Lás
mb.Intéanényv


