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ł.]. I. Tényállás és a dłintés tatalmának rész|etes ismeľtetése
A gyermekek védelméről és a gyámugyi igazgatásr,ól szóló |997. évi XXXI. tĺirvény előírja a
teleptilési önkormányzat szźrnára átfogó értékelés készítését a gyermekjóléti és a gyermekvé-
delmi feladatainak ellátásáról' A jogszabályi e|óírásoknak megfelelően elkészült a 2015. évre
vonatkozó átťogő éľtékelés, melyet a törvényi előírás szerint megtárgyalását és elfogadását
követően a Budanest Főr'áľos Kormánvhivata7a ľé".zére.lre|| meolríi!,.leni
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il. A beterjesztés indoka
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról sző|ő 2015. évi átfogó éľtékelés
jogszabá|yban meghatátozott határidőben (május 3l.) tĺirténő elfogađásához a Képviselő-
testülęt 20|6. május 05. napi ülésén hozott döntése szĹikséges.

III. A diintés célja, pénzügyi hatása
A döntés célja a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról sző|ő 2015. évi átfogó
értékelés elfogadása. Azátfogő éľtékelés elfogadása pénzngyi fedezetet nem igényel.

Iv. Jogszabályi kiirnyezet
A Magyarország helyi ĺinkormányzatairól szóló 201,1,. évi CLXXXIX. töľvény (a továbbiak.
ban: M<itv) 23. $ (5) bekezdés l l. pondában foglaltak szerint a kenileti önkormányzat fę|ada-
ta ktilönösen a gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások biztosítása.

A gyermekek védelméről és a gyámtigyi igazgatásról szóló 1997 ' évi XXx. torvény 96. $ (6)
bekezdésében foglaltak alapján a települési onkormányzat és az áI|am fęrrntartói feladatainak
ellátására a Koľmány rendeletében kijelölt Szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladata-
inak ellátásáról május 3l-éig _ a külön jogszabá|yban meghatźrozott tartalommal - átfogó
étékelést készít. Az értékelést - teleptilési önkormányzat esetén a Képviselő-testület általi
megtárgýalást kövętően - meg kell küldeni a gyźtnhatóságnak. A gyámhatőság az éľtékelés
kézhezvéte|étő| szźmított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkoľmányzat,
illetve az áIIan fenntartói feladatainak ellátására a Kormány ľendeletében kijelöh szerv felé,
amely hatvän napon belül érdęmben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfogl alásá-
ró 1, intézkedésérő l tźljékoztatja.

A települési önkormányzat á|ta| készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményei a gyźtm-
hatóságokról, valamint a gyermekvédelmi gyámügyi eljárásról sző|ő |4911997. (IX. 10.)
Korm. ľend. 10. sz. mellékletében meghatározottak szerint az a|ćlbbiak:
. a település demogľáf,lai mutatói, különcis tekintettel a 0-18 éves korosztá|y adataira,
. az önkormányzat á|ta| nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:

- a rendszeres gyeľmekvédelmi kedvezményben részesülők száma, kéľelmezőkĺe vonat-
koző titalźlnosítható adatok' elutasítások száma, fobb okai, önkormányzatot terhelő ki-
adás nagysága,

- egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokĺa vonat-
kozó adatok,

- gyeľmekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkľe vonatkozó sta-
tisztikai adatok.

. az önkormányzat á|ta| biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:
- gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapaszta|ata (a|apel|á-

tásban részesülők száma, gyeľmekek veszé|yeztetettségének okai, válsághelyzetben
lęvő vĺírandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szĹileinek gondozása,
j e|ző r endszer tagj ai val val ó e g ytittműkö dé s tap aszta|atai),

- gyenrrekek rrapkĺizberri ellátásának, gyeľrrrekek átnreneti gondozásálrak biztosítása,
ezen el|átások igénybevétele, s az ezzę| cisszefiiggő tapasńa|atok,

. a felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi tenileten végzett szakmai ęlle-
nőrzések tapaszta|atainak, továbbá a gyermekjóléti és gyeľmekvédelmi szo|gá|tatő tevé-
kenységet végzők ellenőľzésének alkalmáva| tętt megźi|apítások bemutatása,

o jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározźsa a Gyvt. előírásai alapjan (milyen ellá-
tásokĺa és intézményekĺe lerne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében,
gyermekvédeimi prevenciós elképzeiések),

//u.í -/,.r



. a biĺnmegelőzési pľogram főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült
ilyen pľogram), valamint a gyermekkoru és a fiatalkoru bűnelkövetők szźtmźnak az źt\ta-

luk elkövetett bűncselekmények szźlmźnak, a bűnelkövetés okainak bemutatása,
. a települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti egyiittműködés keretében milyen

feladatok, szo|gá|tatálsok ellátásában vesznek részt civil szewezetek (alapellátás, szake|Iźr
tás, szabadidős progľamok, drogprevenció stb.).

Kéremazalźtbbíhatźltozati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

elfogadja a Budapest Józsefuarosi onkormanyzat}}I5. évi gyeľmekjóléti és gyeľmekvédetmi
feladatai ellátásaľól sző|ő, az előteľjesztés mellék|etétképező átfogő éľtékelést.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20|6. május 05.

A dtintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Human-
kapcsolati Iroda.

Budapest, 20|6. április 25.

Santha Péterné
alpolgáľmesteľ

T<irvényességi ellenőrzés :

Danada.Rĺmán Edina
jegyző

nevében és megbízásából:

,(,, /fuý4ĺrąŕ',
uđr.Mészźr Eľika
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Bevezető
Az atfogő értékelés elkészítését a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
|997. évi )ooil. tĺirvény 96. $ (6) bekezdése írja elő. A taľtalmi követelményeket a gyámha-
tóságokľól, valamint a gyermekvédelmi és gyámtigyi eljáľásról szóló 149/1997. (IX. 10.)
Korm. ľendelet 10. sz. melléklete tarta\mazza.

1. BUDAPE S T JqZSE FV/iRoS LAKO SýÁQ{NAK D E Mo G R,,{, FIAI MUTATq I
Társadalmi összetétel, szocĺálĺs helyzet jellemzői

Józsefuaľos Budapest egyik centrális elhelyezkedésíi sokféle társadalmi pľoblémát felvonulta-
tó teriilete, mely a Főváros egyik legnépesebb keľĹiletei kozé tntozik. Lakosságszámát és
nagyságát tekintve közepes mérehi keľĹiletnek számít. VIII. keľtileti lakcímmel rendelkező
lakosok szźlma 80.651 fo, ebből bejelentett lakóhellyel rendelkező lakosok szźlrla70.25I fő,
bejelentett taftozkoďźlsi hellyel ľendelkező lakosok szźlma l0.400 fo.

A gvermekvédelmi fe adatok a0_25 éves korosztá|yt órintik. ezen ko ađatai:

0.3 év 4-6 év 7.l4 év 15.18 év 19-25 év

Lakóhely 1560 1671 3567 r661 4589

Taľtózkodási hely 119 270 431 r93 1490

TelepüIés szintű 10 I I4 10 43

Osszesen: 1689 1949 4012 1864 6t22

Mĺndiisszesen: 1s636

A kerületben élő családok jel'|emzói tekintetében különbségek figyelhetőek meg attól ftiggő-
en, hogy a kerület mely részébeďnegyedében élőkre vonatkozóan vizsgáljuk a jĺlvedelmi és
vagyoni he|yzetet, az iskolźnottságot, foglalkoztatottságot, illetve a lakhatási köľülményeket.
A Köruttól a belváros felé eső teľület, a Corvin negyed, illetve a Tiszťviselő-telep lakosságát
tekintve elmondhatjuk, hogy polgaľosodottabb, előnyĺlsebb jĺivedelmi helyzettel és magasabb
iskolai végzettséggel rendelkezĺek a kerületnek a kiilső részeihez és a lakótelepen éIő1ďloz
képest. A kerületben a ľégebbi, zsúfoltabb bérlakás és panel lakótelepi tömbĺjk lakói köľében
nagyobb arźnyban fordulnak e|ő az alacsonyabb iskolazottsággal rendelkező, rosszabb mun-
kaerő-piaci státuszú csoportok képviselői. A kerĹilet az a\acsonyabb társadalmi helyzetu, sze-
gényebb bevándorló csoportok, az orczág különböző régióiból a füvárosba költöző munkát
keresők egyik célteľiilete.

A kerületben élő gyermekek és családjaik társadalmi státusza, szociális helyzete szoros össze-
fiiggést mutat a lakás, |akőhaz minőségével, melyben élnek. Józsęfuiáľos lakásállományźna
általánosságban jellemző'hogy az <jnkormźnyzati tulajdonú lakások aúnya magas' a lakások
kis alapteľülettĺek, sok esetben egyszobás, alacsony komfoľtfok ozatűak.

A Budapest Józsefuiíľosi onkormányzat a lőzsefvźrosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti
Kĺizpont keretében integráltan biaosítja a családsegítés szolgáltatást és a gyeľmekjóléti köz-
pont jogszabá|yszerintmeghatźrozottfeladatait.

Józsefuiíľosban a családsegítés szolgáltatást és a gyeľmekjóléti központ jogszabály szerint
meghatarozott fe|ađatait integľált intézményi keľetek kozott, de kiilön sza|mai egységben a
Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (továbbiakban: JSzSzGyK) biz-
tosítja a kerületben lakó- vagy Ártőzkodási hellyel rendelkező szociálisan rászorult csalá-lr
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dolďszemélyek részére.



Aszolgá|tatást igénybe vevők szźnnaz}I3.,2014. és 2015. évben

n 2013. évben

:i: 20].4. évben

w 2015. évben

A Családsegítő Központ szakmai egységnél az e|mtůt haľom évben a szo|gá|tatást igénybe
vevők szźtmtń, korcsopoľt szeľinti megoszlását, az ĹLj igénybevevőket és a foľgalmat az intéz-
mény székhelyén, valamint ahozotípľoblémálďesetek szźlmait az a|ábbi tábIénatok mutatjfü
be.

Lźihatő a segítséget kérők szźlmźnak vá|tozźsa, a szoIgá|tatást igénybevevők szźmźnak
csökkenése, azigyfé|forgalom alakulása, me|y az ę|ozó évekhez képest csökkent.
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A hozott problémrák, melyek a családok életében tĺirést, fennakadást jelentenek, az elmúlt
években teljesen átalakultak, jelenleg az éIęwitę|i nehézségek a legmeghatźtrozőbbak.

A JSzSzGyK-hoz foľduló szociálisan rászoruló családok nagy részére jellemző, hogy a havi
jövedelmfü nem fedezi a kiadásaikat, hónap végén arryagi nehézségekkel ktizdenek. Tovább-
ľa is nagy problémát jelent a megfelelő lakhatás Iĺánya. Az intézményhez forduló iigyfelek
nagy része kisméľehí, zsúfolt, sötét lakásokban él. A lakásfenntartással kapcsolatos költségek
és a miír kialakulťfelhalmozott hátralékok rendezése ahánatások egy ľészének komoly gon-
dot okoz.

A szenvedélybetegségek kültinböző megielenése, mely gyakľan együtt jar magatartási, életve-
zetésiléIefuiteli nehézségekkel, fokozottan terheli a család éIetét és ebből kĺivetkezhet elha-
nyago l ás, b éntalmazás.

2. AZ ONK, ES TERMESZETBENI EL-

A kéľelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok:
A rendszeres gyeľmekvédelmi kedvezmény, valamint az egyéb pénzbe|i és teľmészetbeni ellá-
tások iránti kéľelmek a Józsefuaľosi Polgármesteri Hivatal szociális ügyeket ellátó szewezeti
egységénél (Családtámogatási Iľoda) nýjthatóak be. A kérelmek a|apján akére|mezők jelen-
tős része egyedülálló szülőként neveli gyermekét, alacsony iskolai végzettségű (általanos is-
kola 8 osztáLya), szald<épzetlen, álláskereső vagy egészségi á|Iapota miatt munkát vállalni
nem tud; általánosságban jellemzo,hogy szeľény k<iriilmények közĺjtt él, ľendkívĹil alacsony
jövedelemmel rendelkező'tartosarl fennálló létfenntaľtási gondokkalküzd.
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A kérelmezők20-30%-a önkoľmányzatibérlakásban é1, lakásfenntaľtási kiadásaikat nehezen
fudjak ťĺzetni, ebből kifolyólag díjhátralékkal renđelkezĺek. 20|5-beĺ 24l adósságkezelési
szolgáItatásra való jogosultság iľanti kérelem került benýjtásra, mely kérelmezőknek megkĺl-
ze|itoleg 60Yo-a kiskoru gyermeket nevel. Megállapíthatő továtbbá, hogy akéreLmezők több-
sége évek óta ügyfele azlrodźnak' akiknek állandósult anyagi jellegú problémáik vannak.

2.1. Rendszeľes gyermelĺvédelmĺ kedvezmény

A rendszeres gyeľmekvédelmi kedvezmény jogosultsági feltételeit a Gyvt 19. $-a hatfuozza
meg. Foľmája teľmészetbelĺ, jogszabályban meghatźrozott kedvezmények igénybevételére
j ogosít (pl. : étkeztetés, Erzsébet-utalvány stb.).
A keľületi hátľányos helyzetűek,ha|mozottanhźttrźnyos helyzeĺíek és a rendszeres gyeľmek-
védelmi kedvezményb en ré szesül ők szémźnak alakulás źft az alábbi tab|azat mutatj a be.

HH HHH RGYK

2010 2330 776 3 106

20r1 2301 884 3185

2012 1,837 10s9 2896

2013 2669 1087 3044

2014 472 307 2832

2015 475 232 2615

2013 szeptembeľétől a hátľányos he|yzet és halmozottan'htĺtrźnyos helyzet fogalma a kĺjzokta-
tásról szőIő 1993. évi L)CilX. töľvény helyett a gyeľmekek védelméľől és a gyámngyi igaz-
gatásról szőIő |997. évi )ooil. törvényben (továbbiakban: Gyvt.) került szabá|yozźlsra, deťr-
niálása teljesen új alapokľa kęrült' A 2013. évet ktjvető számadatokat ezért nem lehet és nem
cé|szęru ö'sszehasonlítari az e|őző évek ađataiva|, hiszen a hátrányos he|yzet és halmozottan
hátrányos he|yzetmegá||apítása más szempontľendszeren alapul. A20|4. év és 2015. év ada-
tai tekintetében a hátrányos helyzettiek szźtmában számottevő kiilĺinbség nem mutatkozik, a
halmozottan hátriányos helyzetiiek szźma (75 fovel) csökkent, a rendszeręs gyermekvédelmi
kedvezményben ľészesülokszźlma is csökkent (217 tővel).

2013. augusztus 3|-ig a közoktatási tcirvény szerint hátrányos helyzetű głermet tanuló: az,
akit családi kĺirülményei, szocíális helyzete miatt ľendszęres gyeÍmekvédelmi kedvezményre
való jogosu|tságát a jegyzo megállapította; e csoporton belül halmozottan hátrĺínyos helyzetli
az a gyeÍmek, az a tanuló, akinek a tĺirvényes felügyeletét el|átő szülője - a gyeÍmekek vé-
đelméľől és a gyĺĺmügyi igazgatásról szóló t<irvényben szabáLyozott eljĺírásban tett önkéntes
nyi|atkozata szerint - óvodás gyermek esetén a gyermek haľom éves korában, tanuló esetében
a tankotelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folýa-
tott tanulmźnyait fejezte be sikeľęsen; halmozottan hź./rrźnyos helyzetíĺ az a gyeÍmek, az a
tanuló is, akit taľtós nevelésbe vettek. 20|3. szeptembeľ 01. napjától Gyvt.-ben foglaltak sze-
ľint hátnínyos helyzehi az a ręnđszeres gyennekvédelmi kedvezményre jogosult gyeľmek és
nagykoruvá'vźit gyeľmek, aki esetében az alábbi köľülmények kcizĺil egy fennáll:
a) a szuLő vagy a családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyeľmeket egyĹitt
nevelő mindkét szülőľől, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családba fogadó gyám-
ľó1 - <jnkéntes nyilatkozata a|apjźln - megállapíthatő' hogy a rendszeres gyeľmekvédelmi ked-
vezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
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b) a szi|o vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket neve-
lő szülők báľmelyikéľől vagy a családba fogadó gyámĺól megállapítható, hogy a rendszeres
gyermekvédęlmi kedvezmény igénylésekor az SZt. 33. $-a szeľinti aktív koruak elIátására
jogosult vagy a rendszeres gyeľmekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjéúmegelőző
16 hónapon belül legalább L}hőnapig álláskeresőként nyilvĺántaľtott személy,

c) a gyetmek elégtelen lakóktirnyezete, illetve lakásk<ĺľülményei, ha megállapíthatő,hogy a
gyeľmek a településre vonatkoző integrá|t településfejlesztési stratégiában szegĺegáfumnak
nyilviánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szfüséglakásban, il-
letve olyan lakásköľülmények között él, ahol koľlátozottan biztosítotĺak az egészséges fejlő-
déséhez szĹikséges feltételek.
Halmo zottan hátrányo s he|y zetu

a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykoruvá vá|t
gyermek, aki esetében a fenti a)-c) pontokban meghatźrozott körtilmények közül legalább
kettő fennáll,

b) anevelésbe vett gyermek,
c) azutógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban źiIő fiata|

felnőtt.

A gyámhatőságfegyző) a rendszeres gyeÍmekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbitá-
lásával egyidejűleg kérelemľe - külön döntésben, a ľendszeľes gyermekvédelmi kedvezmény-
re való jogosultsággal egyezó iđőtartamta - megállapítja a gyermek, nagykoruvává|t gyermek
hátľlínyos vagy halmozottanhátrányos helyzetének fennállását. Ahátrźľryos vagy halmozottan
hátranyos helyzet fennállásanak megállapítása a rendszeres gyeľmekvédelmi kedvezményľe
való jogosultság megállapítását követően is kéľelmezhető. A gyĺímhatóság (koľmrányhivatal
jrĺľási hivatala) a tanulói vagy hallgatói jogviszonyban á||ő fiata| felnőtt utógondozóí ę||átásźy
nak igénybevételét elrendelő határozatában megállapíýa a halmozottan hátrányos he|yzet
fennállását. A fenti ľendelkezés a Gyvt.-be illeszti a hátrányos,halmozottanhátrźnyos helyze-
hĺ gyeľmek (fiata| felnőtt) fogalmát annak érdekében, hogy a gyermek születésétől kezdődően
azonos fogalomhaszná|at a|apján tudjon eljáľni az egészségýgyí, a köznevelési és a szociális,
illetve gyeľmekvédelmi ágazat. Az tjraszabáiyozással a httrányos, halmozottan hátriínyos
he|yzet kompenzálásétra a korábbinál szélesebb körben nyílik lehetőség az éIetkot tekinteté-
ben (0-25 éves koľ), a családba fogadó gyám által nevelt gyeľmekekľe is kiterjedően. Az új
szemlélettí szabá|yozźls éľtelmében ahźúráĺyos, halmozottanhátrźnyos helyzet szempontjából
meghatźroző téĺyezők - a rendszeres gyennekvédelmi kedvezményre való jogosultságon kí-
vül - a következők: a sz.J'|ő, a családba fogadó gyám (a továbbiakban: gyám) alacsony iskolai
végzeÍtsége, alacsony foglalkoztatottsága, az e|égte|en lakáskörülmények, a szegľegátumnak
nyilvanított lakóköľnyezetben élés ténye. Amennyiben a ľendszeres gyeĺmekvédelmi ked-
vezményre való jogosultságon kívül egy további feltétel megléte megállapíthatő, az ahátrá.
nyos helyzet, ha két további feltétel megvalósul, az ahalmozottan hátrányos he|yzet fennállá-
sát jelenti. Továbbá a nevelésbe vétel, valamint a tanulói, hallgatói jogviszonyb an á||ő fiata|
felnőtt száméra nyrijtott utógondozói ellátás cinmagában mega|apozza a ha|mozoIĘan hźńrá-
nyos helyzet fennállását. A nevelésbe vett gyermek halmozottan hátranyos helyzehĺnek minő-
sül kültin megállapítő határozat nélkiil is, hiszen ebben az esetben nincs mit mérlegelnie a
gyámhatóságnak. Az utógondozői ellátásra jogosult, tanulói vagy hallgatói jogviszonyban ál1ó
fiatal felnőtt érdękében azigyében eljĺĺľó gyámhatóstę|llvata|ből á||apítjameg a halmozottan
hátrányos helyzet fennállását' A fogalom újľaéľtelmezése a hátrányos és halmozottanhátrá-
nyos helyzetű gyermekek problémáinak ľészletesebb, problémaérzékenyebb ismeľetét ered-
ményezí, pontosabb személyi és teľületi cé|zást tesz lehetővé a meglévő trámogatásokban,
szo|gá|tatásokban (például halmozottan hátrányos he|yzetu gyermekek gyakoľibb, kiemelt
családgondozása, védőnői ltúogatása) új támogatási lehetőségeket generáI (például Biztos
Kezdet Gyere|ďlźz igénybevétele) és pontosabban meghatáĺozhatővá, teheti a jovőbenihazai
és euľópai uniós fejlesztések célcsoportját.
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A Gyvt.-ben meghatĺĺrozott gyermeki jog többek közĺjtt, hogy a hátrányos helyzetll és a hal-
mozottan hátľanyos heIyzeťu gyermeknek joga van ahhoz, hogy fokozott segítséget kapjon a
fejlődését hátrá|tatő köľülmények leküzdéséhez és esélyeinek növeléséhez. Az új szemléletíĺ
szabáIyozás célja a gyermek háttźnyainak kompenzźiěĺsa, esélyeinek növelése a kora gyer-
mekkortól ťĺatalkoráig, a minél sikeresebb tarsadalmi integľációjanak elősegítése érdekében.
A törvény szerinti módosítás ennek megfelelően gyeľmeki jogként fogalmazza meg a háttá-
nyos, halmozottan hátľányos he|yzeťu gyermek jogát a fejlődését háttáItatő kĺirĹilmények le-
kilzđéséhez nyújtott segítséghez és esélyeinek növeléséhez'

2015. évben 2615 gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. A ľęndsze-
res gyeľmekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek, illetve fiatal felnőtt ľendszeľes idő-
kĺjzonként (augusztus, november) teľmészetbeni támogatásľa jogosult Erzsébet utalvány for-
mźtjétbaĺ, mely az onkormanyzat részéte 2.042.t28,- Ft összegú postaköltségként megjelenő
kiadást eredményezett. Az elutasított kérelmek szźĺna 2015-ben 254, melynek legfőbb oka,
hogy a kérelmező családjának egy főre jutó jovedelme meghaladta a jogszabźiybarlmeghatá-
rozott j ogosultsági összeghatáľt.

2.2. ov o dálztatási támo gatás

A támogatás rendszeľes gyeľmekvédelmi kedvezményľe való jogosultsághoz köt<itt, foľmája
pénzbeli, 2015. évben ővodźztatási trímogatásban ľészesülő gyeľmekek szĺíma 36. Elutasításra
kerĹilt kérelmek szźlma I. Az ővodánatási támogatás a kötelezo ővođáztattĺs bevezetését
követően (2015. szeptembeľ 01.) megszúnt.
f0|4. évben ővodánatźtsi támogatásban részestilő gyermekek szěmla |I7 (2013. évben 86).

Elutasításra került kérelmek sztrna I0.

2.3. Egyéb, a Gyvt..ben nem szabáiyozott pénzbelĺ és teľmészetbeni juttatásokľa vonat.
kozó adatok

a.) Pénzbeli és természetbeĺi ellátások

A szociális jellegrĺ pénzbe|i és teľmészetbeni ellátásokľól szóló jogszabályok a2014. évben és

a20|5. évben is módosultak. 20|5. évben a szociális és a költségvetési törvény ľendelkezései
szerint jelentősen átalakult, megújult arászoru|ők támogatási ľendszere. A jogalkotó szándéka
az vo|t, hogy a módosításoknak köszönhetően az tłj szociális támogatási ľendszer igazságo-
sabbá és át|áthatőbbá váljon, emellett elejét vegye a korábban gyakľan tapasztalt, segélyekkel
való visszaéléseknek. Továbbra is támogatásľa kerültek azon személyek, akik nem képesek a
munkavégzésre vagy nem kapnak munkát (még a közfoglalkońatás keretében sem), azonban
fontos, hogy a jövőben azok kapjanak tĺímogatást, akik valóban rászorulnak. A Koľmany ki-
emelt célkitűzéseí kozé taĺtozik a családok tálmogatása és a gyermekvállalás elősegítése. A
módosítás célja, hogy Magyaĺországon egy olyan tiímogatási rendszer alakuljon ki, amely
igazoďik a kiilĺjnbĺjző családi élethelyzetek által jelentett életpályakhoz, ezze| is szolgálva a
tervezett gyeľmekek megszĹiletését. A munkabérre 20|6-ban is Európa egyik legalacsonyabb
adókulcsa (I5%) vonatkozik' a gyeľmeknevelést pedig családi adókedvezménnyel segíti a
Kormány.
A jogszabá|yvá|tozźs a|apjźtn a szociális támogatások ketté váltak:

- á|Iarnáltal biztosított tĺĺmogatásokĺa,
- ĺjnkormźnyzat által biztosított szociális támogatásokľa.

2ll's.mĺáľcius ol|l, nupjetol az á||arrlifelelősségi kĺjľbe tartozőellátások kormanyhivatali ha-
táskörbe, az tjnkoľmźnyzati ellátások képviselő-testületi hatásköľbe kerültek. A módosítással
az źi|ami szabáIyozźtsi hatáskĺirben nyújtott és az ĺinkoľmányzat segé|yezéssel kapcsolatos
feladatai e|v á|asńásľa keľültek.
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A szociális igazgatásről és szociális ellátásokľól szóló 1993. évi III. töľvény aza|ábbi'kdtele-
zo e|Iźtásokra vonatkoző szabźiyokat tartalmazza,melyek megá11apítása20l5. maľcius 01-től
a koľmiĺnyhi v ata| hatásk<jrébe tartoznak:

- időskoruak jźraďéka,
- foglalkoztatźĺsthelyettesítő tĺímogatás,
- egészségkarosodási és gyeľmekfelügyeleti támogatás,
- ápolási díj,
- alanyi és normatív közgyőgyellátás,
- egészségugyi szo|gá,|tatźlsľa való jogosultság.

A móđosítást megelőzően kcjtelezően nyújtott szociális támogatások köréből kikertilt a lakás-
fenntaľtási támogatás és az adósságkezelési szo|gá|tatás, az ővoďáŻatási tĺímogatás akotelezó
ővodáztatás bevezetését követően megszíĺntetésľe keľiilt. A jogszabá|yvá|tozás alapján a kĺite-
|ezł5 ellátások körén kívül további ellátások nyujtásĺĺľól és a jogosultsági feltételekrőI az on-
koľmányzatok d<jnthetnek, a szociális törvény csupán alapelveket foga|mazott meg a települé-
si támogatasra vonatkozőan, A tĺímogatás egyes típusait és jogosultsági feltéte|eit az önkoľ-
mźny zatoknak 2 0 1 5 . februaľ 28 . ĺapj áíg rende letb en kel lett me ghatźtt oznia.

Települési támogatás
A szociális tĺirvény ľendelkezései szerint a képviselő-testĹilet a szociális törvény rendelkezései
alapjźn nyujtott pérubeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként, önkormányzatí renđe-
letben meghatározott feltételek alapján települési támogatást nyújt. A képviselő-testiilet a lét-
fenntaľtást veszé|yeztető ľendkívüli élethelyzetbe keľiilt, valamint az iđoszakosan vagy taľtó-
san létfenntaľtási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles
nyújtani. Települési tĺímogatás keľętében nyújtható támogatás különösen

a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
b) a 18. életévét betöltött taľtósan beteg hozzźúartozójának az ápolźsźú' gondozás át végzó

személy részéte,
c) a győgyszeľ-kiadások viseléséhez,
d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátľalékot felhalmozó személyek ľészére.

RendkívĹili települési támogatás
A szociális tĺirvény rendelkezései szeľint a képviselő-testiilet a létfenntaľtást veszélyeztető
rendkívĹili é|ethe|yzetbe került, valamint az idi5szakosan vagy tartósan létfenntaľtási gonddal
kiizdő személyek részétę rendkívüli települési támogatást köteles nyujtani. A rendkívüli tá-
mogatás a 20|4. évi önkormźnyzati segély ľendszerét váltotta fell, Az önkormanyzati segé|y
péĺubeli és természetbeni formában nyújtott segítséget. Pénzbeli támogatást nffitott a |ét-
fenntaľtási gonđokkal küzdők részére, valamint az alka|manként jelentkező, nem váľt tĺibblet-
kiadásokľa. Teľmészetbeni foľmźla a gyermekétkeztetés, valamint a tétborońatás támogatása
volt.

onkormĺányzatunk a települési tárnogatás meghatiírozása soriín az eđdig nyújtott mindegyik
ĺlnkoľmányzati támogatás (az adósságkezelési szolgá|tatás, lakásfenntaľtási támogatás, ön-
kormźnyzati segély, valamint méltányosságiközgyőgyellátás) feltételrenđszerét felülvizsgálta
és az elmúlt évek során nyert tapaszta|atok a|apján újragondolásra keľültek ezen segélyezési
formák. Az iĄ rendelet megalkotásakor figyelembe vételre került, hogy a települési tźtmogatás
elsősoľban a mindennapi éIethez szfüséges a|apvető kiadásokhoz (é|e|miszer, lakásfenntartásí
kiadások, gyógyszerköltségek) nyújtson segítséget és elsődlegesen természetbeni foľmában
annak érdekében, hogy a segítségnýjtás valóban elérje a cé|ját. onkoľmányzaink továbbra
is fontos feladatnak tekintette a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmoző sze-
mélyek tźtmogatását, a szo|gáLtatás feltételrendszerének átalakításával (értéI&atar vá|tozat|arl
fenntaľtásáva|, a díjtartozás mértékének és a tĺĺmogatás összegének csökkentésével, az ónrész



méľtékének megvźůtoztatásáxaL) továbbra is biztosította ęzen támogatási típust. 20I5-tő| a
jogosultsági értékhatĺĺrok összegének megtartása mellett sávosan éves segélyezési keľetösszeg
keľült meghatfuozásra, melynek soľĺín figyelembe lett véve az eddig nffitott, azonban maľci-
us l-jétől megszúnő lakásfęnntartási támogatás feltételrendszere, valamint a gyermekvédelmi
kedvezmény összeghataľa. Negyedévente kertilhet megźl|apításra, elsősorban teľmészetbeni
formában (utalviány, lakásfenntaľtási kiadásokĺa a szolgźitatők felé) kivéte|tképez ez alől' a
rendkívĹili élethelyzetből adódó kiadások támogatása' valamint a téli f,ĺtési trímogatás' ahol
továbbra is pénzbeli tźlmogatás formájźlbarl töľténik a segítségnffitás.

A teleptilési tĺĺmogatás meghatározása során elsődleges szempont volt az igazságosabb, é}t|źLt-

hatóbb támogatási ľendszer kialakítása; melynek során az onkormĺínyzat a szocíáIisan ľászo-
rult időseket, betegeket, az önhibájukon kíviil keľesőképte|en/szolgákatőnál tartozźst felhal-
mozőkat, a rendkívii|i éIethelyzetben lévőket (elemi kaľ, haláleset, bűncselekmény á|đozata)
tźĺmo gatja elsődlegesen. Az elfogadott ĺinkoľmányzati rendeletben
- részletesen meghatarozásta keľült a kérelem benyújtásĺĺhoz szfüséges dokumentumok kö-

rc, a tźĺno gďás ok j o go sultsági feltétęl ľend szeÍ e,
- a támogatások cé|zottak, atermészetbeni ellátási formfü szélesebb körben kerĹiltek beveze-

tésre, a pénzbeli ellátások cs<ikkentek,
- a kéľelem elbírására ilj, a korábbinál szigorubb és részletesebb szempontrendszer került

meghatźrozásľa, ennek során a kéľelmező jĺĺvedelmi és vagyoni helyzetének, szociális kö-
ľülményeinek részletesebb vizsgźiata brténik meg azá|ta|, hogy valamennyi kéľelmező
esetében kĺlmyezettanulmány késziil,

- bevezetésre keľtilt a szak<rnaí előkészítő munkacsoport ľendszeľe, a munkacsoport szemé-
lyesen hallgatja meg a k&ę|mezőt és a munkacsopoľt tesz javaslatot a đöntéshozőnak atá-
mogatás biztosításaľa és annak összegére, ezáIta| a döntés előkészítése soriín szélęsębb kö-
ľíi bevonása történik meg a szociális teľülęten dolgozó szakembereknek.

T áb or o ztatás i támo gatás
Atáboroztatási támogatásra az Önkormźnyzat fenntaľtásában lévő vagy á|ta|a mfüödtetett
oktatási-nevelési iĺtézmény, valamint a gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézmény
vezetőjének javaslata alapján az a szociálisan ľászorult gyermek jogosult, akj az onkoľmĺíny-
zat fenrúartásában vagy működtetésében lévő oktatási-nevelési intézménybe jźr vagy gyer-
mekjóléti intézmérry ellátottja, a káptalanfiiredi és magyaľkúti intézményi táboroztatás bizto-
sítása éľdekében. Az intézményvezető javaslatát a gyermek szociális helyzetének, intézmény-
ben nyújtoÍtmagahrtásának, a gyeľmekettaritő pedagógusok véleményének figyelembevétę-
lével teszi meg. A táboroztatźlsi tĺĺmogatásra felhasznáIhatő keľet intézmények közötti felosz-
tásaľól az oktatási-nevelési, gyeľmekjó|étí intézmények személyekĺe <jsszeállított igénye alap-
jan a Képviselő-testiilet humánszolgáltatási hatásköreit gyakorló Bizottsága dönt.
2015-ben 9I0,20l4-ben 886 gyermek táborońatásához jĺáľult hozzáaz onkoľmányzat.

Születési támogatás
Uj támogatási foľmaként keľĹilt bevezetésre. Jövedelmi viszonyra va|ő tekintet nélkül,
kéľelemľe a tcirvényes képviselő igényelheti, a VIII. kerĺiletben érvényes lakóhellyel
rendelkező újszĹilĺitt gyeľmek sztiletését követő harmadik hónap utolsó napjáig. A támogatás
5.000,- Ft értékű vásárlási utalvány formájában kerül kifizetésre, mely a megállapítás
hónapjától számitott hat hónapon belül vá|thatő be az onkormanyzat źita| meghatźltozott
Józsefuaľos kártya elfogadó helyeken. 2015-ben 42 fő részesült a támogatásban.

Első osztályosok támogatása
Az onkoľmányzat 2013. évtő|kezdődően a Budapest VIII. kerületben az adott év július 15.

napjźn érvényes lakóhellyel rendelkező kerĹileti vagy keľületen kívĹili kcjznevelési intézmény-
ben tanulmányaít első alkalommal megkezdő leendő első osztályos általános iskolai tanulók
tészére iskolakezdési támogatást nffi t.
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A tiíÍnogatás az onkormźnyzat á|talmeghatátozott Józsefuáľos kártya elfogadó helyeken (pa-
pír- irőszer boltokban) tátgyév decembeľ 31. napjáig beváltható 5000 Ft értékű vásarlási utal-
vĺĺny foľmájában kerĹil kifizetésre. Azuta|várryok a difüok törvényes képviselői előzetes kiéľ.
tesítése mellett a Polgiírmesteri Hivatalban évente auguszfus 01. napja és szeptember 10. nap-
ja közott keriilnek átadźsa. A tĺĺmogatás évente megközelítőleg 500 kisiskolás gyeľmeket
éľint.

2.4. Gyermekétkeztetés megoldásának mĺĎdjai, kedvezményben részesĺilőkre vonatkozĺí
adatok
Az onkormőnyzat a gyermekétkeztetést az ővodákban és iskolakban a Sodexo Magyarország
Kft.-vel kötött váIlalkozási szeľzőđés tĄan2015. augusztus 3l. napjáig, ezt követően 2015.
szeptember 01. napjától a Pensió Minőségi Kozétkeztetés Kft.-vel kötött vá|Ia|kozźsi szeruő-
dés útj an, míg a bĺjlcsődék esetében saját f(5zőkonyhával biztosítj a.

Az évkijzben hatályba lépett új táplálkozási e|őírásoknak megfelelő egészségesebb ételek be-
vezetése kĺĺvetkeztébeÍ\ az élelmezés nyeľsanyagkĺiltsége megemelkedett, ezá|tal az étkezési
térítési díjak is emelkedtek, onkoľmányzanxlk azonban a drágább ételek miatt megnövekedett
kĺiltségeket áwá||alta a szülőktől. A gyeľmekétkezetés utĺĺn fizetendő téľítési dijak az on-
kormányzat ľendeleteiben kerĹilnek meghatátozásľa. 2015. augusztus 3|-ig a bölcsődei, óvo-
dai és általános iskolai intézmények esetében a gyeľmekvédelmi törvényben foglaltak szerint
a rendszeres gyeľmekvédelmi kedvezményben részesülők az étkezést térítési díjmentesen ve-
hették igénybe (100%-os kedvezmény), SOolo-os kedvezményben részestilt a rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményben nem részesiilő három. vagy többgyeľmekes család vagy fogya-
tékos, taľtósan beteg gyeľmeket nevelő, valamint szakkĺizépiskolába jĺáľó és rendszeres gyeľ-
mekvédelmi,kedvezményben részesülő. 20|5. szeptembeľ 01. napjától a gyermekvédelmi
törvény módosítása következtében a gyermekétkeńetés igénybevételére vonatkoző kedvez-
mények jogosultsági feltételei megvźtltoztak oly módon, hogy a bĺilcsődei, óvodai íntézmé-
nyek esetében az étkezést ingyenesen kell biaosítaru a gyermek számźra, ha rendszeľes
gyermekvédelmi kedvezményben ľészesül, taľtósan beteg vagy fogyatékos vagy olyan család-
ban él, amelyben taľtósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, hiáľom vagy többgyer-
mekes családban él, olyan családban é1, ahol a szülő ĺyi|atkozata a|apján az egy fĺĺre jutó havi
jövedelem nem halađja meg akotelező legkisebb munkabéľ személyi jövedelemadóval, mun-
kavá||alői, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át (89.407,-
Ft-ot), nevelésbe vették. Altalanos iskolai tanulók esetében ingyenes étkezést kell biztosítanl a
gyeľmeknek, ha rendszeľes gyęrmękvédelmi kedvezményben részesül vagy nevelésbe vették,
illetve azon tanulót, aki az általános iskolát kĺivetően nappali rendszeľű oktatásban vesztészt
és nevelésbe vették vagy utógondozói ellátásban ľészestil. Szakközépiskolába jrĺľó és rendsze-
res gyeĺmekvédelmi kedvezményben részestilo vagy haľom vagy több gyeľmeket nevelő csa-
ládban élő, taĺósan beteg vagy fogyatékos tanuló esetében az étkezést 50%-os kedvezmény-
nyel kell biztosítani.

A kcizponti kĺiltségvetési tĺámogatás 2015. évi tényadatai a|apjźn az étkezok sztlma 3118 fo
volt, melyből téľítésmentesen étkezętt |686 fő, S}Yo-ot ťlzetett 293 fő, teljes iírat fizetett 1|39
ftĺ. A kĺizponti költségvetési trímogatás 2014. évitéĺyađataí a|apjtn az étkezők szźnna 3191 ft'
volt, melyből térítésmentes étkezett 1601 fő, 50%o-ot ťlzetett 347 fő, teljes ĺíľat fizetett |243
fő.

Az onkormźnyzat évek óta gondoskodik a keľületben élő, renđszeľes gyermekvédelmi ked-
vezményben részesülő, iskoláskoru gyermekek nyári sztinetbęn töľténő ingyenes étkeztetésé-
ľől, melyhez az Oĺlkormźnyzat által benyújtott pá|yázat alapján a központi költségvetés min-
den évben bińosítja a fedezetęt' A sziinidei étkeĺetés a nyáĺl napközis tábor keretében töľté-
nik, melyetz}Is. évben 180 fő gyeľmek vett igénybe.

._{
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3. Az oľ,ĺronivĺÁNvz,ąr Áĺrlĺ nlzrosÍrorr szBaÉĺyns eouoosropÁsr NvÚno rĺĺÁrÁsor
ľraarnrÁs,ą

3.1. Gyeľmekjóléti szo|gá.Jtatáls biztosításának mĺídja, miĺkłidésének tapaszta|ata

A JSzSzGyK - Gyermekjó|éti Kĺĺzpont (továbbiakban: Kiizpont) szakmai egysége a gyęr-
mekvédelem szakmai szempontjainak figyelembe vételével biztosítja a Józsefuaľosban é1ő

gyermekek és családjaik ellátását, gondozását, védi a gyermekek érdekeit, a jogszabályok
előírásainak, valamint a szociális munka szakmai szabáIyainak figyelembe vételével. A gyer-
mekjóléti szo|gáItatás olyan speciális személyes gondoskodást nyújtó ellátás, melynek cé|ja a
gyermekek családban töľténő nevelkedésének elősegítése, a veszé|yeztetettség megelőzése a
kialakult veszé|yeńetettség megsztintetése, valamint a csaláđjukból kiemelt gyeľmekek haza-
gondozásĺĺnak elősegítése. A Kcĺzpont az a|aptevékenység keretein beltil szervezési, szolgá|-
tatási és gondozási feladatokat végez, ezen felül speciális szo|gá|tatásként nyujtja azutcai és

lakótelepi szociális munka, kapcsolattartási iigyelet, kőrházi szociális munka és készenléti
szolgáltatást.

A e léti t szakmai tevéke ek adata
2013. 2014. 2015.

Tevékenvsés tíousa Alkalom Alkalom Alkalom
információkéľés 1563 r034 I32l
üeyintézés r40 8s0 823
sesítő beszéleetés 2138 1801 1611

tanácsadás ft69 1745 Izt8
családlátosatás 4750 3840 301 I

tźfisya|ás 193 f39
esetkonferencia 26 46 3l
adománv 433 310 342
kĺjzvetítés más szolsáltatásba 408 176 79
ĺjrĺikbefo eadással kapcsolatos intézkedés 0 3 J

konfliktuskeze1és 140 162 tt2

A Központot napi rendszerességgel keresik meg olyan családok, ahol nincs szfüség folyama-
tos gondozásra, időnkénti tanácsadás, infoľmációkéľés, valamint hivatalos ügyek íĺtézése
miatt jelennek meg. Lehetőség van jogi és pszichológiai tanácsadás, családteľápia, családi
konzultáció, fejlesztő pedagógus, valamit mediáció igénybe vételére is.

Jogi tandcsadás
A Központban ingyenes jogi tanácsadás, jogi segítségnyújtási szo|gáItatźls segíti a keľĹiletben
lakók helyzetének ľendezését. A szolgáltatás igénybęvétęle előzetes időpont egyeztetés alap-
j án családgondozói j avaslatra töľténik.
A 2015. évben 49 tanácsadói napon 250 főjelent meg, az ügyek 60%-át szülői felügyeleti és

tartásdíj ügyek, illetve ezekvégľehajtźsźxal kapcsolatos pľoblémák alkották, ezen kívül lakás
kitirítési peres eljaĺásban töľténő okiratkészítés (fellebbezés) és házasság felbontása miatt ke-
resték fel a tanácsadást.
A2014. évben 49 tanźrcsadói napon 226 fojelent meg, az ügyek 60%-át gyermek elhelyezési
és-tartásdíj ügyek, illetve ezek végrehajtásávalkapcsolatos problémák alkottfü.

sł-
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Ps zÍc h o ló g iai t an úc s a d ds
A Kĺizpont főállásri tanácsadó szakpszichológus alka|mazásával biĺosítja a pszichológiai
tanácsadást. A gyeľmekeken és fiatalokon kívtil a szülőket is pszichés megsegítésben ľészesí-
ti. Az igénybe vétel elsősorban a családgondozók javaslata alapjźn töľténik, de növekszik
azon tigyfelek szĺĺma, akik ajanlás útjĺín vagy önkéntes alapon jelentkeznek.
A 2015. évben T22 gyermek kapott időpontot, melyből 76 rendszeresen igénybe vette a szol-
gáltatást. A pszichológus összesen 610 alkalommal foglalkozott a keriiletben élő gyermekek-
kel és/vagy szĹileikkel. Eletkor tekintetében átlagosan 10-13 évesek, nemek szerint pedig a
fiuk (60%) aránya volt magasabb. Felnőtt koru ügyfelek közül 28 fo kapott időpontot, mely-
ből' 20 igényelt rendszeľes segítséget. Főbb problématípusok:

fizikális szfüségletek kielégítetlensége, bizonýalanság okozta fesziiltségek,
kötő dé si - ér ze|mi zav ar ok,
indulatkezelésĹ magataľtásproblémfü ,
é|etszakasz váltás- seľdülőkori problémlfü ,

koľtrírskapc sol ati zav ar ok,
lelki- és ťlzikai bźnta|mazás'
válás kľízise.

A 2014. évben 72 gyermek kapott időpontot, melyből 39 rendszeľesen igénybe vette a szol-
gá|tatást. A pszichológus ĺisszesen 410 alkalommal foglalkozott a gyermekekkel.

A Központ a válsághelyzetben lévő vĺáľandós anyáknak is segítséget nyújt, melynek keľetében
tźĄékoztatást kapnak jogokľól, ellátásokľól, elhelyezési lęhetőségekĺől, ĺiľökbefogadásról stb.
Különös odafigyelést és segítséget igényelnek a fiatalkoru vaľandósok.2015, évben 3 fiata|-
koru és 4 felnőtt koru vaľandós kért segítséget, 2014. évben 14 esetben kértek segítséget.

A családban tĺjľténő nevelkedés elősegítése éľdekében a Központ segítséget nffit gyeľmekek,
illetve családjaik átmeneti elhelyezéshezvalőhozzájlltásban, illetve a kiváltó ok megsziinteté.
sében.

Családok Átmeneti otthona
Atapasztalatok alapjĺĺn Józsefriírosban évek óta problémát jelent a családok hátrányos szociá-
lis helyzete , az arlyagi nehézségek, a lakďlatás hiánya, a nem megfelelő lakáskörülmények. A
lakhatási pľoblémfükal a Kĺlzponthoz foľduló kliensek egy része nem átmeneti gondozást
biztosító intézményben (családok átmeneti otthona, gyermekek átmeneti otthona, anyaotthon)
való elhelyezésben |átja a pľoblémája megoldását, így nem ezenintézményi típusokba való
elhelyezésben kér segítséget, hanem hosszabb távú megoldást kínáló önálló lakhatási foľmát
szeretne. A családok másik része a lakhatási problémája megoldásaként átmeneti otthonban
töľténő elhelyezésben kér segítséget. 2015-ben 88 család jelent meg ilyen iľányu segítségké-
ľéssel, ebből 72 család (120 gyeľmek) gyermekeikkel egyĹitt kérte az elhelyezést családok
átmeneti otthonában vagy anyaotthonban, 16 család pedig a gyermek részéte gyermekek át-
meneti otthonában.

Jellemző ezenintézmények túltelítettsége,igy á|ta|ábarlnem tudnak azonna|í férőhelyet bino-
sítani. Sokszoľ ttibb hónap szükséges, mke az elhelyezésľe sor keľülhet. A probléma enyhíté-
sérę az onkoľmanyzat}Ol2. évben ellátási szeruódést kötött az SoS Kľízis Alapítvrínnya|, az
Alapítvany négy fr szźlrrlfua biztosít - szfüség esetén - férőhelyet intézményében.

4
/ĺ6

_1rT



A Központ nagy hangsúlý fektet a szabadidós programok szęrvezésére, amely során kiemelt
cél a családban jelentkező neve|ési problémak és hianyosságok kiĺľos hatásainak enyhítése,
valamint, hogy olyan gyermekek is ľészt vehessenek ezeken a progľamokon, akiknek a csa-
Iádjaarryagi nehézségek miatt eztnem engeđhetik meg maguknak.

Heti rendszerességgel megrendezett programok:

,,Ügyes kezek,, fogla|kozźts: kĺeatív, kézmtĺves foglalkozások (gyöngyfüzés, origami, üveg-
festés, gyertyakészítés, decoupage technika, stb.) melynek célja a kĺęativitás, a játék, a szőra-
kozts, a kdzösségfoľmálás biĺosítása, a deviiíns magatartás megelőzése. Jellemzően 10-15
gyeľmek v esz r észt alkalmanként a fo glalkozáson.

A heti ľendszerességgel megszervezésre keriilo foglaIkozások mellett mindęn évben jelentős
esemény a húsvéti iinnepre (húsvéti dekoľációk), anyźtk napjźra való készĹilőđés (Quilling
kép, gyöngyből késziilt ékszerek készítése), a gyermeknap (Turay lda szíĺlhźz _ Bubamara
Musical) a halloween - paľty (töklámpás készítése, sütés) a mikulás tinnepség megtaľtása és a
kaľácsonyi iinnepre késziilődés (díszek, koszoľúk készítése); ezen felül számos egyéb színes
programon vehettek részt a keľiileti gyeľmekek (kirandulások, cirkuszi előadás, Föld Napja,
oko nap, bogtácsozással egybekĺjtött családi nap, múzeumi |átogatás,mozi stb.).

A Kĺizpont 2015,O6.|6-tól- 08.19- ig a FIDó Szabadidőparkkal közösen nyáľi napközis táboľt
mfüödtetett, melynek keľetében naponta 15-18 gyermek napközbeni feltigyelete, hasznos
szabadidő eltöltése volt biztosított. Az egy hetes nyźtri tábor 2015.06.06-tőI a Tatai táborban
keľĹilt megszeľvezéste, egy az év elején benyújtott sikeres páIyźnatnak köszönhetően.

A Központ munkáját fejlesztő pedagógus is segíti, aki heti két napban foglalkozik a fejlesztés-
re szoruló gyeľmekekkel, 2015-ben 49 gyermek esetében igényelték a szo|gáItatást, ębbó| 2I
gyermeknek nem volt elég a 4 hónapos fejlesztési időszak, ezért ezek a gyeľmekek heti rend-
szeľességgel vettek részt a foglalkozáson.

2015-ben az MNP III. _ Integrált Szociális és Viĺľosręhabilitációs Program megvalósítása
folyaman apáIyazat keretei közcjtt létrejött Családfejlesztő Munkacsopoľttal kĺjzĺjsen 2 csa|ád'
delegálására került sor. A program keretében szĺímos támogatási forma igénybevételére van
lehetőség pl. lakásfelújítás, háztartási-informatikaibercndezések stb., a családok egyiittműkö-
dése esetén, mely soľiĺn jelentős szociális-és anyagi támogatásban ľészesültek a családok.

A gyeľmek veszé|yeztetettségének megelőzése
A Gyeľmekjóléti Központ tevékenységei köziil kiemelkędő fontosságú a veszé|yeńetettség
megelőzése. Ennek keľętében észlelő és jelzőrendszer működik, mely lehetővé teszi a vęszé-
Iyeztetó okok feltárásźú, aveszéIyeztetettség időben töľténő felismerését.

2015-ben I7I| je|zés érkezett a je|zorcndszeri tagoktól. Legmagasabb szźlmban a kormanyhĹ
vatalok gyźĺĺthívata|ai részéről érkezett je|zés, ezen kívtil jelentős számű jelzés érkezet1 a
közoktatási intézményektől is, melyek nagy része az igazolatlan iskolai hiĺányzásokľa, maga-
taľtásbeli problémákľa vonatkozott. A megkiildött je|zéseVmegkeresések 354 esetben szóltak
olyan családokĺól, akik még nem kerültek a k<izpont látók<jľébe, új iigyfélként jelentek meg a
gyermekvédelmi rendszerben.
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Az a|ábbíkét táb|ázatban bemutatásľa keľĹil a je|zórendszer tagsai által küldött jelzések szźtma
és megoszlása, valamint a Gyeľmekjóléti Központ á|ta|kezeltprobléma típusa.

20Í3. 2014. 2015.
Je|zést tevő Alkalom Alkalom Alkalom
egészségüsyi szolsáltató 82 64 46
védőnő 22 13

személyes gondoskodást nyújtó szoc.
szols.

42 172 179

napközbeni kissyeľmek ellátást nvúitó 85 I 4
átmeneti gondozást biĺosítók 60 62 97
menekülteket befosadó állomás 0 4 I

kĺizokÍatási intézménv 714 612 546
rendőrség 134 145 128
üsyészsée. bírósáe T2 13 12
páľtfosó feliisyelet I9 18 37
taľsadalmi szeÍv ezet, e gyhéz, alapíw ény a

J 4 8

éúdozatsegítés és kárenyhítés feladatait ell.
szerv

I I 4

áI|ampo|gár 32 29 34
önkoľmany zat, .j e gy zo' gyámhivatal 630 547 6r6
munkaügyi hatósáe 0 0 0

A veszélyeztetettség megelőzése érdekében a Központ együttmfüödik több intézménnyel,
szervezettel, kezdeményezi és összehango|jaezekrészsłéte|étajelz&enđszerben. 20I5-ben42
gyeľmek (31 család) esetében keľült soľ esetkonfercncíźra,S csaláđ esetében szakmakozi
megbeszélésre.2014-ben 46 gyermek esetében került soľ esetkonfeteĺciźra, 14 család eseté-
ben szakm akozi megbeszélésre.

oŃent váIĘa|t feladatként 2014-tt'| kísérleti jelleggel beindult az iskolai szociális munka a
kerĹiletben, ennek keretében azintézsnény családgondozói kéthęti rendszerességgel személye-
sen fęlkeresik a keľületben |évő áItaLános iskoliĺkat. Elsődleges feladatként került meghatĺĺro-
zásta az intézmények közötti kommunikáció gördülékenyebbé tétele, k<jlcs<jnös tźĄékoztatás a
jogszabá|yi vźůtozásokĺól, valamint az osztályfőnĺikök napľakésztĄékoztatása a családgondo-
zők csa|áddal történő együttmfüödéséről.

/
3,-

tł

Keze|t pľobléma típusa
2013. 2014. 2015.

Alkalom Alkalom Alkalom
gyeľmeknevelési t928 2t1r 1275
csaláđi konfliktus 897 t62 464
szülők vasv család életvitele r645 797 1229
szĹilői elhanvasolás 40 69 75
anvagl tDs4 596 873
c s aládon b e liili b źnta|mazás 157 ttz aa

JJ

masatartászav at teli e sítménvzavaľ 42r 203 654
fosyatékossáe. retardáció r4t 76 36
gyeľmekint ézménybe való beilleszkedésr
nehézsés

67 l5 77

szenvedélybetegség 87 9 29
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Elmondható, hogy minď az iskolfü, mind a Központ sikeľesnek és hatékonyĺak tartja az
egyiittmfüödés ezen formźlját. A jĺivőben cé|szeĺu ezen feladatellátás hosszú távú fenntaľtása,
azíntézményrészéteafeladatellátástaálláshelybiztosítása.

A gyeľmek veszéIyeztetettségének megszĹintetése
Kialakult veszé|yeztetettség esetén a családgondozók elsőđlegesen alapellátás keretei közĺjtt
teszik meg a szĹikséges lépéseket a megsziintetés érđekében. Cél a gyeľmek problémáinak
rendezése, a családban jelentkező mfüödési zavatok, konfliktusok csökkentése, megszűnteté-
se. A tevékenység teľvezett módon, hatáľidővel, a gonđozási teľvben foglalt célok és feladatok
megvalósulásĺának szem előtt tartźsźna| töľténik, melyet szfüség szerint, de legalább 6 havon.
ta kiéľtékelnek, me gvi zsgéův a a gondozás eredményességét.

A családi konfliktusok megoldását a Központ munkatátsaí az éľintett családtagok köz<jtti
közvetítéssel, mediációval, illetve más konfliktuskezeLó mődszer alkalmazásával segítik elő.
A Központban 3 családgondozó foglalkozik a családgoĺdozźs mellett mediációva| is, ez a
szolgźitatźts a 2015. évben 4 gyeľmek (4 család) esetében vált sztikségessé, elsősorban kap.
csolattaľtási nehézségek miatt, me|y 2 esetben sikeres volt, a másik 2 eset sikeľtelenségének
oka, hogy az egyik szülő nem jelent meg a mediáción.

A Központ azokban az esetekben, amikor azalapgonđozás keretein belül nem sikeľiil a felme-
rült gyermekvédelmi pľoblémát megoldani, a veszé|yeńetettség méľtékének megfelelően vé-
delęmbe vételi, ideiglenes hatálý elhelyezési, illetve nevelésbe vétęli hatósági intézkedésre
tehet javaslatot.

A Gyeľmekjóléti Központ}}|3 -2015. évi gondozási tevékenysége

2015.12.31. napjan 2030 gyermek és fiatalkoru volt nyilvántarhla ngyfélként. Tanácsadás
keľetében 841 gyermek esetében (345 család), a|apellźtźls keľetében 595 gyermek esetében
(205 család) nyújtott a Központ segítséget.
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2013. év 2ot4. év 2015. év

l A|ape||átás 846 760 595

w Véde|embe véte| t72 2r8 185

l Utógondozás 8 6 4

Ideiglenes hatá| |yal eIhe|yezett 35 2L 45

lz Átmeneti neve|t 595 540 360

sĺ Tartós neve|t 35 36 38
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C saládj ából kiemelt gyeľmek visszahelyezésének elősegítése, utó gondozása
A Gyermekjóléti Kĺizpont feladatai kozzé tartozk a családból kiemelt gyeľmek visszahelye-
zését cé|ző családgondozás,me|yet a családgondozók egyéni elhelyezési terv alapjan végez-
nek. Ennek soriín szorosan együttmiikĺidnek a szakszo|gźiatokkal, gyermekotthonokJ<al,
gyeľmekvédelmi gyámokkal, illetve a sziilőkkel. A nevelésben lévő kiskoruak közül a je|zett
időszakban 9 kiskoru kerĹilt vissza a családjahoz, a|<lk csa|ádjáva| folyamatos utógondozói
tevékenységet láttak el. Tĺjbb éves tapaszta|at a|apján e|mondható, hogy nagyon kevés azon
gyeľmekek száma, akiket átmeneti nevelésbe vétel, illetve nevelésbe vétel utián sikerült haza-
gondozni. Ennek fő oka, hogy a bekeľülés á|talában olyan súlyos problémákĺavezethető vísz-
sza (szülői alkalmatlanság, szenvedélybetegség,pszichés problémfü, hajlékÍalanság), amelyek
megoldása szinte lehetetlen. Egyre gyakoribb jelenség, hogy sziilők maguk kéľik gyeľmekiik
nevelésbe vételét, eÍTe a vizsgáIt időszakban 6 esetben keľült sor' A Központ gyráľnhivatali
hatźrozat aIapjźn ellátja a családba visszahelyezett gyermek utógondozźsát is, melynek céIja a
gyermek csa|áđjába,lakóköľnyezetébe tĺjľténő visszailleszkedésének elősegítése.

Helyettes szn|ő há|őzat szerv ezése
A Központ közremfüĺidik a gyermekek átmeneti gondozását saját hźzbrtásukban helyettes
szülőként vállaló személyek felkutatásában, tájékoztatásukban, nyilviántaľtásukban. A f015.
évben effe a szolgźitatásra nem volt igény, 20l4-ben 3 esetben volt erre igény.

Speciális szolgáltatások
A GyeľmeĘóléti Közpoĺt az á|ta|źnos szolgáltatási feladatain tul a gyermek családban töľténő
nevelkedésének elősegítése, a gyeľmek veszé|yeztetettségének megelőzése, megsziintetése
érđekében a jogszabźtlyi előírásoknak megfelelően az aLábbi speciális szolgéitatásokat bizto-
sítja:

Kapcsolattaľtási ügyelet
A kapcsolattartási ügyelet, mint gyeľmekjóléti alapellátás igénybevétele tĺjľténhet a gyeľmeket
gondozó szĹilő és a kapcsolattaľtásra jogosult személy közös döntése, gyámhivatali vagy bíró-
sági döntés aIapján. A szolgáItatás célja egy semleges helyszín biĺosítása, mely lehetővé teszi
a gyeľmek számáľa, hogy lehetőleg konfliktusmentes legyen a kapcsolattartás. Szfüség esetén
felügyelt kapcsolattaľtás megvalósításara is van lehetőség. 2015-ben 9 gyeľmek (7 család)
vette igénybe rendszeľesen a szolgźt|tatást ĺisszesen 43 alkalommal. Mindęn esetben a Koz-
pont munkatźrsai felügyelt kapcsolattaľtást biztosítottak. 2014-ben 9 család vette igénybe
rendszeresen a szo|gá|tatást. Az igénybevételľe 52 alkalommal keľült sor.

. Készenléti szo|gá|at
A készenléti szo|gá|atot a Gyermekek Átmeneti otthonának szakembeľei biztosítják. Cé|ja,
hogy a Gyeľmekjóléti Központ nyitvat.artétsi idején tul (éjszaka, hétvégén és tinnepnapokon) is
folyamatosan biztosítsa a gyeÍmekvédelmi szakember eléľhetőségét annak érdekében, hogy
|<rízishe|yzet esetén a gyermek ne marađjon segítség, illetve ellátás nélkül.
2015-ben 17 hívás étkezett, melyből 11 konkľét segítségkérés volt. 20l4-ben 16 hívás érke-
zett, me|yből 8 volt konkľét segítségkéľés. Nem volt szfüség további intézkedésre egyik eset-
ben sem.

Utcai és lakótelepi szociális munka
Azutcai és lakótelepi szociális munka keretében kerĹil biztosításra anyári napközi, atáboroz-
tatás, a gyeľmekek szánźna szewęzett szabadidős és prevenciós tevékenységek. A Központ
részt vesz a kerületi drog1rľevenciós program kidolgozásában is a Kábitőszet Egyeztető Fó-
rum keľetében. A Budapest Főváľos VIII. keľület Jőzsefvárosi onkormányzat, mint kĺĺzvetítő
szervezet által meghirdetett Budapest-Józsefuaĺos, Magdolna Negyed Progľam III. címrĺ
vaľosrehabilitációs projekt keretében meghirdetett mini projektek tźmogatásźlra kiíľt pá|yaza-
ton aKozpont sikeľés ěn pá|yazott, így kéi páLyázat-.g,.äló'ít ásábanis iészt vett. 
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A Sport, szabadiđő, egyéb lakossági progľamok témakörében a,,Kölyök kuckó'' mini projekt
megvalósítása soľán színes és éľdekes szabadidős pľogramok vártźk az &dekJoďőket pl. ,,Elj
boldogan'' rajzverseny, Ki mit tud?, Medveotthon Iátogatás,,,Szabolcs naplójď' prevenciós
színdaľab stb.
Bűnmegelőzés Akciók témakörben a ,,De nehéz az iskolatáskď' mini projekt alapján pedig
sziímos bťnmegelőzési tevékenység és progľam keľiilt megszeÍvezésre pl.: csellengő fiatalok-
ka| végzett szociális munka, bűnmegelőzési nap' teljesítménytura' pľevenciós filmklub, ka-
masz klub stb.
Mindkét pá|yazat lehetőséget adott a keľületben élő családok szélęs körének bevonására, vál-
tozatos pľogramokon való részvételiikĺe.

Kőrhází szo c iáli s munka
A gyeľmekvédelmi kőrházi szociális munka a szociális vá|sághe|yzetben lévő anyanak, vala-
miĺt az elhanyagolt és biántalmazoÍt gyermeknek nýjt segítséget a veszéIyeztető tényezők
megelőzésében, megsziintetésében. A K<izpontban két fő családgondoző féIźilźlsban, család-
gondozói iigyeleti idejében |átja e| akőrhazi szociális munkaľa vonatkozó, elsődlegesen koor-
dináló feladatokat és fogadjĺík a VIII. kerület teľületén lévő gyermekkórhĺĺzak, gyeľmekosz-
tályok, valamint a más keľületbeďvárosban ellátott, de VIII. kerületi lakóhellyel rendelkező
kiskoruakról érkezett j elzéseket.
A Kcizpont a 20L5. évben is törekeđett a kőrhź.ri szociális munkásokkal való szorosabb
egyĹittműködésre, a gyeľmekvédelmi észlelő-és je|zorendszerben va\ő részvétel erősítésére.
Ennek keľetében az éves gyermekvédelmi tanácskozźlson a családgondozók részt vettek, elő-
adást tartottak, illetve szakmakozi megbeszélésre keľült soľ. A jeLzett időszakban 24 kőrhází
jelzés érkezett.17 gyeľmekkel kapcsolatban a Heim Pál GyeľmękKőrháztő|,4 je|zés a Főv.
onk. Péterfu Sándoľ Utcai Kőrház- Rendelőintézet és Baleseti Kĺizponttól, 2 a Semmelweis
Egyetem I. és II. sz, SziJ|észeti és Nőgyőgyászati K]inikától, 1 pedig a Szent János KórhazbóI
éľkezett.

Kőrhńzi ie|zések megoszlása a k típusa szeľint
2013. 2014. 2015.

Jelzés tartalma Alkalom Alkalom Alkalom
gyeľmekbánta|mazźs 2 7 7
elhanvasolás 7 10 6
oszichés oroblémák 9 J

magatartászav ar, kap cso l ati
zavaÍ

J I

bódító hatású szer foevasztź$a a
J 5

varandós kiskoru 2

3.2. Gyeľmekek napktizbeni ellátásának, gyeľmekek átmeneti gondozásának biztosítása'
ezen e||ńtálsok igénybevétele, s az ezzel tisszefiiggő tapasztalatok

3.2.1. Gyermekek napkiizbeni ellátása

A Józsefuaľosi Egyesített Bĺilcsődék (továbbiakban: JEB) 2Ot5. augusztus 01. napjától a
Képviselő-testtilet I36l20t5. (VI.04.) száłní hatźrozata éľtelmében a Katica Bĺilcsőde JEB-
hez torténó csatolásával hét telephelyen összesen 492 féľőhelyen biztosítja az illetékességi
területén lakó-, illetve tartőzkodási hellyel rendelkező családban nevelkedő, a szĹilők
munkavégzése, betegsége vagy egyéb ok miatt el|átat|an gyermek nappali felügyeletét,
gonđozttsát' nevelését, napközbeni gyermekjóléti alapellátás keretében napos bĺllcsődei
szo|gá|tatásként.
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A bölcsőđe végezheti fogyatékos gyermekek korai ľehabilitációs és rehabilitációs célú
nevelését és gonđozását is. Szakértői és ľehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a
fogyatékos gyeľmek legfeljebb hatéves koľáig, fejlődését biaosító koľai fejlesztésben és
gondozásb an, v agy fej lesztő felkészítésen vehet részt a btilcsődében.

A20I5. évben a b<jlcsődék feltöltöttsége átlagosan 91 oń-os volt, mely éves szinten 447,7 fő
beíratott gyeľmeket jelent, a gondozási napok száma tĺsszesen 9f 389. A teljesült gonđozási
napokat figyelembe véve a kerĹileti bĺilcsődék 80%-os kihasználtságga| műkcldtek.

A bĺjlcsődei goĺđozźls-nevelés cé|ja a gyermek testi-lelki harmóniájanak, kiegyensúlyozott
fejlődésének elősegítése. A személyi és taryyi feltételek megteremtésévęl lehetőséget biaosít
a kisgyeľmekeknek az önfeledt jźLté|<Ía, nyugodt pihenésre, az egészséges életmód megalapo-
zásźra. Minden bölcsőde saját fózokonyhával rendelkezik. Nagyon fontos a gyeľmekek egés-
zséges táplá|ása, az éIetkorĺak megfelelő étrend biztosítása, melynek érdekében a szakorvosi
ajrĺnlás mellett a külĺinböző igényeket is (diétás, vallási, illetve étel allergia szempontokat)
figyelembe veszik. Az étlapok ĺisszeállítása a JEB a|kalmazásában á||ő szahképzett dietetikus,
a bölcsődei gyeľmekorvos) az élelmezésvezető és a bĺilcsődevezeto köz<js egyeztetésével tör-
ténik.

A Bĺjlcsődékben minden gyeľmek családias légkĺiľben, saját képességei szerint fejlőđhet,
megfapaszta|hatjaaszabad játék örĺimét, élmény és fantźu;iavi|ága gazdagodhat, a bölcsődébe
jaľó gyeľmekekből, a családjaikkal együttmfüĺidve, személyiségi jogaik tiszteletben tntása
mellett, avilágra nyitott, önálló, a köztĺsségi együttélés alapvető szabźtlyaít elfogadó gyeľme-
kek neveléséľe t<irekszenek. Az iinnepek megfurtása, a népszokások, hagyomanyok, a múlt
éľtékeinek megőľzése és beépítése a mindennapokba nagyon fontos nemcsak a családok, ha-
nem a Bölcsődék életében is. A játék a gyeľmek legfontosabb tevékenysége, melyhezbíztosí-
tani kell az elmélyĹilt, nyugodt, kľeativitást fejlesztő játéktevékenységet, az ellhez sziikséges
játékeszközöket. Ennek érdekében a2015. évben is a gyeľmekek ktilĺjnbĺiző életkorának meg-
felelő játékok beszerzése folyamatosan a felmeľülő igények alapjan töľtént, ezen kivi| az
egyik jźúszőuďvar megújulásaľa, múfii burkolat kiegészítésére, rolleľpáIyabővítésére, toľna-
szoba kialakításáľa' szivaĹtyll' cserére, háztaftásí nagygépek cseréjére, festésre kerĹilt sor.

Az onkoľmányzat és a bcjlcsődék nagy hangsúlyt fektetnek nemcsak a felújítási munkálatok-
ta, eszkoz beszeľzésekre, hanem a szakemberek fejlesztésére is, igy a szakemberek folyama-
tos képzésben részesülnek, amit munkájuk sorlán a kisgyeľmekekkel való foglalkozások al-
kalmával hasznosítani tudnak. Ilyen képzések pl. bábjátékozźls, zenei képzések, bölcsődei
nevelés-gondozással kapcsolatos szakmai ismeretek bővítése, anyanyelvi neveléssęl kapcsola-
tos hasznos ismeľetek, gyermekvédelmi képzések, mese módszertanlképzés, bölcsődei gyer-
mekétkeztetésről szóló szakmai nap. A munkataľsak ľészt vettek Gyeľmekvédelmi Tanácsko-
záson és a Bźrczi Gusztáv Gyógypedagógiai Központ jóvoltából megismerhették a Dévényi
terápiát is.

A JEB bölcsődéit - a magas szakmai színvonal elismeréseként - tcjbb oktatási intézmény is
vá|asztoÍta gyakorlati helyszínének. Fontos, hogy a majdani kisgyeľmeknevelő kollégźi< ta-
nulmányaik idején a legmagasabb színvonalú oktatásban részesüljenek, melynek tésze ameg-
felelő szakmai gyakorlat. A bĺilcsődékben dolgoző szakemberek igyekeztek tudásuk és szak-
maí tapasńa|ataik źúadásźxa| segíteni a difüokat. A JEB-bel egyĹittmúködési megállapodást
kötöttek az a|źtbbi oktatási íntézmények, kisgyeľmeknevelő szakon tanuló diáł<jaik részéte:
Bókay János Human Szakközépiskola, Raoul Wallenberg Szakközépiskola és Szakiskola,
EFEB .ťizlęti Sza|4<épző Iskola, EFEB Felnőttoktatási Központ. Egyéb oktatási intézmények
hallgatói szźlméra is gyakorlati helyszínként szolgáltak a bolcsődék, mint pl. ELTE-TOK kis-
gyeľmeknevelő hallgatói, Apor Vilmos Katolikus Főiskola hallgatói, de lehetőséget bifosíta- n
nak a sza1d<ozépiskolák dirĺkjainak önkéntes munkájara is. /clr
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A SOTE dietetikus hallgatói rendszeresen látogatnak a látékuír Bĺjlcsődébe, míg a SOTE
védőnő hallgatói a Gyeľmekkert Bölcsődébe. A Tücsök-lak Bcjlcsőde konyha részlegének
megtekintése céljából a NEBIH élelmiszerbiztonsági szakembere ľendszeresen körbe vezeti a
SOTE dietetikus hallgatóit az lntézmény ben.

A2OI5. évben megtaľtotta éves ülését azBtdehképviseleti Fórum, melynek céIjaagyermekek
érdekeit szem előtt tarhĺa a törvényes képviselők, a JEB és a fenntaľtó képviselőinek egyĹitt-
mfüödése a bĺjlcsődei ellátással kapcsolatban felmerĹi|ő panasz, probléma esetén. Az ülésen
megválasztásľa keľültek a Fóľum új tag|ai és zu Erdekképviseleti Fórulll szabáIyzaLa is felül-
vizsgźtlatra keriilt.

A b<jlcsődei ellátásért a gyeľmek törvényes képviselőjének térítési díjat kell ťĺzetníe. A téľítési
díj mértékét tinkoľmányzati reĺđelet szabá|yozza. A gyeľmekvédelmi töľvény által adott fel-
hata\mazás a|apjarl2012, ápľilis 01. napjától a bölcsődei gondozźls keretein beliilaz étkezésen
feliil a gondozás után is téľítési díj kérhető.

A 20|5. szeptember 01. napjától hatályba lépett tlj táp|á|kozási előírások mlĺľ a hatályba lépés
előtt fokozatosan keľültek átiiltetésre a gyakorlatban, beillesztésre a hétköznapokba, ennek
következtében az élelmezés nyeľsanyagköltsége megemelkeđett, az étkezési téľítési díj eme-
lésre keriilt. A térítési díj megťlzetéséhez a szülők a gyeľmekvédelmi törvényben meghataľo-
zoÍtkedvęzményeket vehetnek igénybe 2015. szeptember 1. napjától:

- a rendszeres gyeÍmekvéđelmi kedvezményben (RGYK) részesülő családok mentesül-
nekaz étkezési díj és a gondozási díj fizetése alól. Számukra a bölcsődei ellátás térĹ
tésmentes,

- a3 vagy több gyermeket nevelő családok mentesülnek az étkezési díj, és a gondozási
díj fizetése alól. Számukľa a bĺjlcsődei ellátás térítésmentes,

- a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelő családok mentesülnek az étkezési
díj, és a goĺdozźsi díj fizetése alól. Számukľa a bölcsődei ellátás térítésmentes,

- azok a családok, amelyekben a szülő nyilatkozata aIapjźn az egy főre jutó havi jtivede-
lem összege nem haladja meg a kĺjtelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadó-
val, munkavá|Ia|ői, egészségbiztosítási és nyugdíjjaľulékkal csökkentett összegének
130%-át(2015. évben: 89.407,- Ft) mentesülnek azétkezési díj fizetése alól.

Az igénybe vehető kedvezmények vźitozása a|apjźn szeptember hónaptól megszűnt az 50Yo-
os kedvezmény, az ebbe a kategóriába tartoző családok többsége a 100%-os kedvezményt
tudta innentől igénybe venni.

Azon családok, aho| az egy főre jutó jövedelem 70.000,- Ft-nál kevesebb, a gondozás téľítési
díj mentes. Ezen jĺĺvedelemhataľ felett sávosan került meghatźnozásraa fizetendő térítési díjak
mértéke. A gondozási díj mértékének emelése 20l5-ben azon csa|áđokat érintette, ahol M egy
főre jutó jĺiveđelem meghaladta a 200.000,- Ft-ot.

A JEB által biztosított önként vállalt szolgáltatások

Téľítési díj ellenében:
o időszakos gyeľmekfelügyelet

Téľítésmentesen:
o játszőház, - csa|ádi délután,
o fej lesztő eszk<jzök, a|apvetó gyermekgondozási eszközĺjk kölcsönzése,
o prevenciós fejlesztő programok, pszichológus tanácsađás,

+Ł
qt\



o otthoni gyeľmekgoĺdozás,
o Biztos Kezdet Gverekhlíz.

Idő szako s gyeľmekfelügyelet
A szülő elfoglaltságanak idejéľe, néhĺány óľaľa kéľheti gyermeke feltigyeletét a bölcsőde nyit.
vatartási idejében. Az iđőszakosan gondozott kisgyeľmek felvehető normál bĺjlcsődei csopoľt
tires ferőhelyéľe.
Igénybevevők száma a20I5. évben 43 fő, 2493 őrábarl.
Igénybevev ők száma a 20 I 4. évben 5 0 Íő, 425 1 őrában.

J atszőhźn _ Családi délután
Játszőház, családi délutĺánok keľetében lehetőségfü volt a szülőknek a bcjlcsődei élettel való
ismerkedéstą a nagyobb gyermekeknek kľeatív fog|a|kozásokon va|ő résnĺételre, illetve
mozgásfejlesztő játékok kipróbá|ásra az apróbb gyermekek részéte.
A 2015. évben tavasszal és ősszel, szombati napokon 15 óľa és 18 óra között, a Babóca Böl-
csődében és a Fecsegő-tipegők Bölcsődében keľült megszervezésre ez a progľam. A családok
köľében nagyon kedvelt lehetőség, minden alkalommal kb. 15-16 család vettrészthe|yszí-
nenként.
A20|4. évben összesen 8 alkalommaL,4 a|ka|om tavasszal, 4 alkalom ősszel keľült megszer-
vezéste. Átlagosan 30 család vette igényb e ezt aszolgáltatást.

Fej lesztő eszkĺiztik, alapvető gyeľmekgondozási eszkcizök kĺjlcsönzése
A hátľanyos helyzettĺ családban nevelkedő gyermek gondozásiĺhoz szfüséges eszközök (pl.
légzésfigyelő) kölcsönzésének lehetőségét biztosítja a JEB. A téľítésmentes eszkĺiz kölcsĺjn-
zés lehetőségét szívesen veszik igénybe a jőzsefvárosi kisgyeľmekes családok. Általeban vé-
dőnők, családgondozők vagy a JEB munkataľsai ajáilják fel a lehetőséget. Leltlíľon lévő lég-
zésťĺgye|őt' babakocsit, hordozható gyerekágyat, vagy adomźnyba kapott kiságyat, babako-
csit, etető széket, babah or dozőt lehet kikölcsöntizni.

Pľevenció s fej lesztő pro gramok, pszicholó gus tanácsadás
A kisgyeľmekek fejlődésmenete különböző. A gyermek első hiírom éve, amikor a jźrás' be-
széd, gondolkodás kialakul, nagy fontossággal bír. A nem megfelelő fejlődés kĺjvetkeztében a
kisgyermekek a későbbiekben beilleszkedési, tanulási zavaľokkal kĹizdhetnek. Külĺinböző
fejlesztő tevékenységekkel, prevenciós céllal segíthető a gyermekek átlagos fejlődésmenete.
A prevenciós fejlesztő programok előľe meghatározott időszakokban a JEB szakmai szeÍveze-
ti egységeiben mfücidtek.

A mozgásteľapeuta szakember a2015. évben összesen 30 alkalommalmozgásfejlődést előse-
gítő progľamot, a logopédus 12 alkalommalbeszédfejlődést segítő programot taľtott. A szülők
és a kisgyeľmeknevelők szźtmźra szóló iľodalmi, mese módszeľtani előadás sorozat |6 a|ka-
lommal keľült megszeľvezésre. Betegségmege|őzés témábarl összesen 8 alkalommal, az egés-
zséges táp|á|kozást elősegítő előadás szintén 8 alkalommal keľÍilt megtartásra.

A Jőzsefvárosban működő gyeľmekfogászati alapellátás szakemberei előadásokat taľtottak,
illetveszíxíĺvizsgálatokatvégeztekabĺ jlcsődékben.

A Gyermekkert Bĺilcsődében és a Katica Bölcsődében a Főviĺľosi Pedagógiai Szakszo|gá|at
Beszédjavítő Intézętének szakemberei heti ľendszerességgel taľtottak foglalkozásokat.
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P szicholó gus tanácsadás
A kisgyermekek magas színvonalú gondozása és nęve|ése, az ellátás minőségének javítása
érdekében pszichológusi szolgáltatás vehető igénybe minden bölcsődében, havonta előre
meghatźttozott időpontokban. A pszichológus munkájával tźlmogatja minđ a bölcsődébe jaľó
családokat, mind a b<jlcsődében dolgozó szakembeľeket. A családok támogatása egyéni és

csopoľtos tanácsadás, a b<jlcsődei dolgozók segítése személyiségfejlesztő és esetmegbeszélő
csopoľtok foľmájában töľténik. A program előre meghatźltozoÍt időszakokban a JEB szakmai
szerv ezeti egységeiben műk<!dik. Leggyakrabban felmerülő kérdésköľök:
- sztilő-gyerek kommunikáció,
- szĹilői szerepek,
- gyeľmeki dackoľszak, cjnállósodás, akatat,
- szobatisztaság,
- alvási és étkezési szokások'
- fontos ,,1épcsőfokok'' a kisgyermek fejlődésében,
- kötődési-leválási problémák, önállóságľa nevelés,
- testvéľféltékenység.

otthoni gyeľmekgondozás
Az otthoni gyermekgondozás alapvető célja, hogy segítséget nýjtson az affa rászoruló
családoknak iker sziilés esetén vagy ha a szülő betegsége miatt nem képes a gyermek
gondozásiĺľa. A szolgá|tatás gyakoriságát és időtartamát a csaláđ igényei hattroztźk meg.
otthoni gyeľmekgondozás szo|gáItatás a hét minden napján szfüség szerint keľĹilt biztosításra
szald<épzettmunkatáľs segítségével, a családbanéIő hatéves kor alatti gyeľmekeket érintve a
gyermek törvényes képviselőjével kötött íľásos megállapodás alapjan. A szakmai munka
tartaLma a gyeľmek életkoľához, egészségi á||apotźhozígazodo gondozás-nevelés, felügyelet.
A 2015. évben otthoni gyermekgondozás szolgáltatás ny(Ątásáĺa |.042 órában 315 alkalom-
mal, alkalmanként 3 őraidőtartamban keľĹilt soľ.

Biztos Kezdet Gy ercI<ház (JEB székhelyén)
Az Önkoľmźnyzat önként vállalt feladatellátás keretében bizosítja, az elsősorban hátrĺányos
he|yzeťu vagy halmozottan hátrányos he|yzeťu óvodáskort még el nem éľt gyermekek
egészséges fejlődésének biztosítását támogató, fejlődési megtoľpanásokat észlelő, a sztilői
kompetencifüat erősítő, taľsađalmi fe|zźtrkózást segítő pľevenciós szolgáltatást. A Biztos
Kezđęt Gyerekhaz biztosít a gyermekek szźlmźra képesség-kibontakoztatő fog|a|kozást,
állapotfelméľést, fejlesztést. A szĹilők szźmźlra biztosítja a foglalkozásokon a gyeľmekkel
egyutt töľténő részvéte|t, személyiség- és kompetenciafejlesztést cé|ző, valamint egyéb
preventív célú programokon, közösségi reĺđezvéĺyeken töľténő részvétel lehetőségét. A helyi
szfüségleteknek megfelelően a szülők tészére védőnői, orvosi, dietetikusi, egyéb külsős
meghívott szakemberek áItali tanácsadásokat, konzultációs lehetőséget biaosít, szülői
csoportos beszélgetéseket szervez. Különbĺjzó mődszerek alkalmazásźxal segíti a szülőket,
hogy visszajelzéseket kapjanak a gyermekkel való kommunikációjukĺól' nevelési
módszereikľől.

A 2015. évben jelentősen bő\Ąilt a Gyerekhaz fejlesztő eszközparkja (tornapad, boľdásfal,
mattac, hintfü, szerepjátékok) és lehetőség ĺyí|t az elhasználóđott beľendezési tárgyak cseré-
jére is. Beszerzésľe került új mosógép, hutőgép, mikĺohullámú sütő, konyhai gépek, hifi, új
bútoľok, beľendezésítárgyak: pe|enkáző, előszobafal, polcok, fiiggönyök, szőnyegek. Azegy-
rc fiatalabb korosztály részére új játékok vásérlására is sor kerĹilt.

A 2015. évi, NRSZH á|ta| biztosított fejlesztési támogatás szo|gá|tatásvásárlás

. komponensében biztosított 276 000 Ft összegnek köszönhetően intenziv fejlesztő program

! '. l kerĹilt biztosításľa.
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Szeptembeľ 01. és december 31. kĺjzötti időszakban amozgásterapeuta, a gyógypedagógus.
logopédus és a pszichológus összesen 24 a|ka|ommal segítette a sziilőket és a gyerekeket. A
JEB további kiilső szakembereket biztosított a színvonalasabb szakmai munka
megvalósításźůloz: fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, ELTE oktató, oľvos' dietetikus,
pszichológus,{isszesen|2a|kalmatťlnanszírona.

A 2015. évben a Gyerekhźzat rendszeľesen igénybevevok szźlma 765 fő vo|t. Ez átlagosan
napi 15,94 fő gyeľmeket jelent. Az igénybevevő családok nagy része nehéz arlyagí köľülmé-
nyek kĺlzött é1, alacsony jövedelemmel és nem megfelelő lakáskörülményekkel rendelkezik.
20|4. évben a rendszeľesen igénybevevők szźlma 667 fő vo|t. Ez átlagosan napi 13,9 fó
gyermeket jelentett.

A Gyeľekhźzmílkodésének fontos pilléľei a közösségi ľendezvények, ezek a mindennapokban
a születésnapok, jeles iinnepek megtartását jelenti, a nagyobb szabású ľendezvények esetében
pedig alkalmat teręmt arra,hogy a Gyerekhazba nem jáľó, aú.mégnem ismeľő helyi családok
is megszólitágakerüljenek (pl.: kĺizcisségi kert gondozás). 2015-ben is megszervezésre keľült
a csaláđoknak az egyhetes magyaľkúti nyaľalás, mely színvonalas utazást, ellátást és
pľogramokat biztosítottarésffievo |2 fő gyermeknek és sziileiknęk. Mindennaposak voltak a
kiľándulások, közĺis játékok, a részt vevők festettek, fóZtek, gitĺáľ kíséľetében énekeltek, a
szĹilők esténként csopoľtos beszélgetésen vehettek részt. A szélsőségesen meleg időjárás
ellenéľe a pľogram nagyon sikeres volt, a családok élményekkel tele, kipihenten,
me g erő s<i dv e tértek haza.

3.2.2. Gyermekek átmeneti otthona

A gyeľmekek átmeneti gondozása keľetében - kivéve, ha a gyeľmek átmeneti gondozását csa-
ládok átmeneti otthona biaosítja - a gyeľmek testi, éľtelmi, &zelmí és erkö'lcsi fejlődését elő-
segítő, az éIetkorźnak, egészségi állapotanak és egyéb szfüségleteinek megfelelő étkeńetésé-
rol,nlhźzattal való e||átásźrő|, mentálhigiénés és egészségĹigyi elLátásáró|, gonďozźtsáról, ne-
veléséről, lakhatásĺáról kell gondoskodni. A gyermekek átmeneti otthona szo|gá|tatźls az ideig-
lenes jellegge| nehéz helyzetbe kerĹilt csaláđok gyeľmekeinek átmeneti gondozását vállalja fel
- melynek soľán az otthonba keľült 3-18 éves koľú, de 2015. ápľilisától 0-18 éves koru gyeľ-
mekek részéľe teljes kĺinĺ ellátást, az aĺyagi lehetőségek'hez méľten a kultuľálódást, játékot, a
szabađidő hasznos eltöltését is biztosítja.

A Gyeľmekek Átmęneti otthonanak (továbbiakban: otthon) mfüödési területe Budapest Fő-
vaľos VIII. keľĹiletkozigazgatási teriilete, valamint Belváľos-Lipówaľos Budapest Fővaľos V.
Keľiilet onkoľmrínyzatźtva| kötött ellátási szerzőďés a|apjtn egy férőhely, Budapest Fővaľos
VI. Keľtilet Terézváros onkormrĺnyzatźlval, továbbá Budapest Fővĺíros II. Kerületi onkor-
mźnyzatával kĺjtött ellátási szerzođés a|ap1an egy-egy férőhely biztosított a megjelölt keľĹile-
tek rászoruló gyeľmekeí részére.

Mivel a bekeľiilést kiváltó okok egyéniek és sajátosak, a gyermekek beköltĺjzését kĺjvetően
ennek megfelelően egyénĺe/családra szabottan külön foglalkoznak az egyes esetekkel. Elsőd-
leges feladat a gondozás megkezdésekor a gyermekek biztonságos és megnyuglatő e|he|yezé-
se, valamint a jogszabá|yban meghatźtrozoIt teljes köľű ellátás biztosítása _ majd a gyermekek
c sal ádj ukb a történő hazagondozźsa.

Az otthon munkataľsainak legfőbb eszkozei a klasszikus szociális munka mentén ďakulnak;
családlátogatások, sztilőkkel való személyes konzultációk, egyéni beszélgetések. Az intéz-
mény pszichológusa heti két alkalomma| tartőzkodík az otthonban, illetve adott a lehetőség a
csaláđteľápiát vállalóknak arra, hogy képzett szakemberek segítségéve| ptőbá|jak meg prob-
lémáikat felismerni, azokkal megktizdeni. /*7,
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Altalĺános feladatok
Az otthonba bekeriilt gyermekek nagy része továbbra is a Gyeľmekjóléti Központ kezdemé-
nyezése a|apjźnkerült felvételľe, de saját döntésére is keľeste maĺ fel a szülő az otthont, hogy
segítséget kérjen, illefue azutőbbi években a Budapest Fővaľos Kormanyhívata|a VIII. kerii-
leti Hivatal Gyámügyi oszta|y is inányított családokat az otthonba.20l5-ben 1 1 esetben szĹi-
1ő, l esetben gyermek, 37 esetben pedig egyéb intézmény kezđeményezte a gyermekek felvé-
telét.

Gondozási napok számának alakulása 2013.201'5. évben

2013. 2014. 201s.

Hĺónapok Gondozási napok Gondozásĺ naook Gondozási nanok
Január 308 179 270

Februaĺ 234 207 223

Marcius 34r 325 tt2
Ápri1is 358 3f7 9f
Máius 297 338 16s

Június 304 303 255

Július 275 248 240

Augusztus 239 197 303

Szeotember r99 263 342

október r58 320 312

November r42 295 253

Decembeľ 190 343 266

Osszesen: 3045 3345 2833

Gondozásba vett gyeľmekek sztlmźnak alakulása 2013-2015. évben
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A 2013. évben a gondozási napok szétma3045, ami lebontva egy naptári napta 8,3 fő ellátott
gyeľmek źú|ag|étszámot j elentett.
A20|4. évben a gondozási napok száma3345, ami lebontvaegy naptárl napra 9,0 fő ellátott
gyermek át|aglétszźmlot jelent, mely majdnem 1 fővel magasabb át|ag|étszámot mutatott az
előzó évhez képest, ez a növekedés részben köszönhető a külső kerületekkel kötött ellátási
szetziĺđéseknek.
A2015. évbenagondozásinapok szźtma2833 volt, me|y |2 hónapľavetítve napi7,76 fő (-8
fłi) ellátott gyermek źúIag|étszámot jelent, me|y az eLőző évhez képest 1 fő csĺikkenést mutat,
azonben lđemelendő, hogy míg a f0I4. évbcn 38 gycľmck állt gondozás alatt, cbbő| 23f fő
gyeľmek keľült felvételre, 2015-ben 61 gyermek állt gondozás alatt, melybo| 49 fo gyeľmek
kerĹilt felvételre. Az esetszźlm az otthon megalakulása óta nem volt még ilyen magas. Csak
Józsefuaľosból 49 gyeľmek kerĹilt gondozásba _az éves átlaglétszźtm csĺikkent, de a gondo-
zźsba vett esetek szźlma rendkíviili mértékben megnőtt az előzo évekhez képest _ ebből kö-
vetkezik, hogy az otthonba beköltöző gyeľmekek ľövidębb ideig álltak gondozás alatt, azaz
az esetek többsé gében hamaľabb kerültek haza szi|eik'hez.
Az elmúlt két éven belül 16 esetben keľĹilt ismételten vissza gyeľmek az otthon gondozásába.
Az e||átási szerződések alapján bekerülő harom keľĹiletből 12 esetben, 8 Íő gyermek (5 csa-
ládból) keľtilt gondozásba, Az elhelyezést kiváltó okok közül 2015-ben is magasan az
elégtelen vagy megoldatlan lakhatási kĺirülmények vagy a hajléktalannáváIásvo|t,23 esetben
emiatt került a gyeľmek átmeneti gondozásba. Ezt követte 7 esetben a sztilő indokolt
távolléte, majd 6-6 esetben a szülők egészségügyi pľoblémái illetve a családi kofliktusok, 2-2
esetben bźnta|mazźls és a gyeľmek magataľtásproblémái, 1 esetben pedig egyéb ok volt a
gondozásba vétel kiváltó oka.

A bekeľĺilést kiváltó okokat az a|ábbi diagľamm szemlélteti 20|3.2015. évben

2015-ben 61 gondozofiből,1'2 gyermek keriilt gyermekvédelmi szakel|átásba, (ideiglenes elhe-
Iyezés, nevelésbe vétel), a védelembe vett gyeľmekek száma 11 fő.
A gondozásba felvett gyeľmekek kcizĺjtt egyre nagyobb aranyíbarĺ vannak óvodás- általános
iskolás (0-13 éves _ 40 fő) és kevesebben a kamaszkoľú gyermekek,3 év vagy az alatti kor-
osztáIybő| 6 kisgyeľmek részesült átmeneti gonđozásban (volt, aki több alkalommal is).
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Kĺízis1akások
A2O|5. évben is 4 kľízislakást tartott fent az onkormanyzat, melyekben a JSZSZGYK tászo-
ruló családok lakhatásźLtbi^osítja. Szakmai szempontból életszení módon biztosítja a lakha-
tásuk miatt válsághelyzetbe keľült vagy átmenetileg hajléktalanná váIt családok gondozását,
|aLrJnatásźú.,4 hónapos időtartam(ok)ľa kötött szá||ásszetződéssel - maximum egy éven keresz-
tĺil. A gondozásban töltött időszakban a család előtakaľékoskodik, ĺnelynek havi minimum
összege 35.000-Ft és családgonďozői segítséggel felkésziil az onźilő életvitel kialakításaľa és
a sziikséges arryagi eľőforuásuk rnegtcľetllĹéséľe. A K't.ízislakásbarr töltött idő alatt a családnak
nem kell ťlzetníe sem lakbért' sem koaszemi kĺlltségeket a biztonságos kimenet és a család
arryagi he|yzetéĺek megerősĺjdése érdekében. A 4 lakásbaĺ 2015. évben cisszesen 6 csaláđ
lakott hosszabb-rövidebb ideig, melyből l alkalommal keľiilt a szęrzőđés idő előtt felbontásra,
egyiittmiĺködés hianyamiatt. Az egyik lakás esetében megtöľtént a komfoľtosítás.

Lélek Progľam családos közösségi szá||ás
Az onkormźnyzat onként vállalt feladatként, alaptevékenysége keľetében fenntaľtja a20II.
évben indított Józsefuaľosi Lakhatási, Eletviteli, Lelki-segítségnyújtási, Egzisńencia-
teremtési Közĺlsségi Programot (LÉLEK-Pľogĺam), melynek céIja a Józsefuaľosban hajlékta-
lanná vált személyek komplęx rehabilitáciőja, a hajléktalanságból kivezęto út megteremtése, a
lakhatási lehetőség fokozatos biztosítása, a hajléktalanok szźmźlra visszailleszkedés a munka
vi|ágźha. A feladatellátás 2013. okÍóber 0l. napjától kiszélesítésľe keľült oly módon, hogy a
Program célcsoportja kibővült aJőzsefvtrosban é|ő gazdaságilag önálló, a gyeľmek nevelésé-
re alkalmas és rajtuk kívül á1ló okból lakhatási V'rizishe|yzetben lévő családokkal. A családok
a Szęľdahelyi utcai épiiletben kapnak elhelyezést legfeljebb 1 évig, mely sztikség esetén ma-
ximum 6 hónappal meghosszabbítható. A Programban résń' vevőknek a Programból töľténő
kivezetése érdekében önkormĺĺnyzati bérIakások keľültek felújításra az onkormanyzat saját
foľrásából, valamint azBmben Erőforľások Minisztériumĺĺnak tĺámogatásából.

Az íngat|an 3, akár ttibbgyeľmekes család elhelyezését is lehetővé teszi. A progľambaĺ tészt-
vevő családok jellemzően a havi jövedelmtik 20 oÁ-źLt, de havonta legalább 10.000 forintot
kell hogy felretegyenek (előtakaľékosság), az onallő lakáshasznźiatra történő felkészĹilés ér-

dekében. A LELEK Programban 2015-ben 5 család vetttészt,9 szĹilő és 12 gyeľmek.

A FELUGWLETI SZER
ETT I ELLENI

ELMI SZOL
tET WGZ'

,K BEMUTAT

Józsefulĺľosi Egyesített Bĺĺlcsődék vonatkozásában töľtént ellenőrzések:

2015. szeptembeľ 23, napján a Budapest Főviíľos Kormányhivata|a VI. keľĹileti Hivatala köz-
egészségügyi szakemberei a gyeľmekeknek késziilt ételek megfelelő energiataľtalmanak és
sótartalmának ellenőrzése céljából mintákat vettek a Gyermekkeľt Bĺjlcsőde főzőkonyháján.
Avizsgá|at megállapította, hogy mind az eneľgiataľtalom, mind a sótartalom megfelel ahatá.
lyos j ogszabályokban fo glaltaknak.

A Nemzeti Élel-is'eľ|ánc-biztonsági Hivatal a minőségvezére|tkozétkeztetés megvalósítását
cé|ző programjanak vizsgáIata céljából 2015 októberében a Játékvźlr Bölcsőde főzőkonyhájáĺ
tesztauditotvégzett. A tesztauditon elért eredmény 95%o, azaz 5 (eles) lett.
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A Fővaľosi Katasńrőfavédelmi Igazgatőság szakemberei atíizvédelmi ľendszer fettilvizsgála-
ta céljából helyszíni ellenőrzést taľtottak a TücsökJak Bölcsődében. Az ellenőrzés során fel-
táľt hiĺányosságok (villamos berendezések ttÍzvédelmi szabványossági felülvizsgálata, villám-
védelem felülvizs gálata) pótlásra keľĺiltek.

20|5. október 07. napján aMagyar Áilamkincstaľ Budapesti és Pest Megyei lgazgatősága a
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal kötdtt BKG-046/0-20I3. szálműťtnanszítozási
szerzodés alapjan a Budapest Főviíľos VIII. keľület Jőzsefvźtos onkormźnyzatafenntartó által
2014. januĺár 01. és 2014. december 31. napja közötti időszakban igénybevett támogatás el-
számolása szabźl|yszeruségének, a kĺizölt adatok valódiságrínak, a felhasznźiásjogszerĺíségé-
nek vizsgáLata céIjáből a Biztos Kezdet Gyereldláz Bp. VI[. szo|gźitatő szék*relyén helyszíni
ellenőrzés taľtott. Az elLenőrzés során megá|Iapításra kerĹilt, hogy az elszámolás a|apját képe-
zó tény|eges fe1adate||áttás, továbbá a mfüödési támogatás felhasználása szabáIyszeľűen ttjr.
tént. A FenntartónakzD|4. évre vonatkozó visszafizetési kĺjtelezettsége nem keletkezett.

A Józsefuaľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ- Gyermekjóléti Központ vo-
natko zásétban töľtént ellenőrzé s :

2015.június 29. napján a Budapest Fővĺĺros Kormanyhivata|a helyszíni ellenőrzést végzett a
Józsefu:áľosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ székhelyén, illetve a szociális
ellátások tekintetében, mely kiterjedt a családsegítés, étkeztetés'hźzí segítségnyújtźs' je|ző-
rendszeres hlĺzi segítségnyújtás, időskoruak nappali ellétása, fogyatékos személyek nappali
elláúása, iđő skoruak gondo zőhźza.
Az eLlenőrzés során megállapításra keľült, hogy az inténnény múködése megfelel a hatályos
jogszabá'Iyoknak.

s. lovĺĺnĺ volulrroz o lluls ĺ,ąror, cÉ ĺo r pĺr en,ąrÁnozÁs,ą

Gy erme kj ó létí s zolg dltatús kiiréb en :
- Az iskolai szociális munka lehetőségeinek, eszközeinek bővítése (2 á|Iáshe|y biaosí-

tásával),
- prevenciós programok bővítése, specifikusabbá tétele.

Gyermekek napközbeni ellátósa kiirében :
- A bölcsődei ellátás mellett az egyéb ellátás típusokhoz (családi napkĺizi, családi gyer-

mekfeliigyelet) való hozzájl,úts biztosítása.

Átmeneti elldtlźso k kijrében :
- családok átmeneti otthona féľőhelyeinek felülvizsgźiata (a családok átmeneti otthona

feladat ellátás jövőbeni módjaľól a Képviselő-testiiletnek legkésőbb 20|7. év első ne-
gyedévében döntenie szfüséges tekintettel aĺľa, hogy az S.o.S. Kľízis Alapítvannyal
megkötött szerzőďés 2017. április 02. ĺapján megszíĺnik. A feltilvizsgálat során az on-
kormźnyzati fenntaľtású családok átmenęti otthona Iétehozásźnak kialakítási és fenn-
tartási költségei megvizsgálásra kerülnek).
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6. eytnľrcrronÚ ts rĺą'rlĺronÚ nĹÍĺĺrĺrovarrsrr szÁpĺn És or,ąl

A ,,Bűnmegelőzés és A|dozatsegítés Budapesten, Jőzsefvátosi Modellprogrammal'' című pro-
jekt sikeresen mfü<jdík 2013 tavasza őta, cé|ja, hogy megelozze az źldozattá vá|ást, illetve
hatékonyabbá tegye az áIdozatokkal kapcsolatba kerĹilő szeruezetek munkáját. A program
összeköttetést biztosít a rendőrség, a kormányhivatalok, az önkormźnyzatok és a civil szerve-
zetek kĺjzött. Ennek koszönhetőęĺ az á|dozat bármelyik szervezetnél kér segítséget, teljes k<i-

ni támogatást kap. A keriiletben kiemelten fontos az idősek, nyugdíjasok mellett a kiskoruak
védelme _ hiszen ők vannak leginkább kitéve az áiďozattává|ás veszélyeinek

A pľogram aza|ábbi pľioritás szeľint hatźrozzameg a bűnmegelőzés fobb beavatkozźtsi terĹile.
teit:
- a gyermek- és fiatalkori bűnözés megelőzése,
- pľevenciós tevékenys ég végzése;
- a potenciális gyermek-, illetve Íiatalkoru áIđozatok kĺjrében;
- a települések biztons ágźnak fokozása;
- az źůđozattává|ts megelőzése, a biĺncselekmények á|dozatainak segítése és védelme;
- a családon beliili eľőszak megelőzése;
- a bűnismétlés megelőzése.

A Budapesti Rendőľ-főkapitányság VIII. keriileti Rendőrkapitányság Biínügyi Osztá|ya, és a
K<jzrendvédelmi osztá|y á||omźtĺyakiemelt figyelmet fordított a2015. évben is a gyeľmekek
és fiatalkoľúak ellen, valamint az á|tahlk elkĺivetett búncselekmények gyors lefolytatásaľa,
orvoslásiíľa. Alapproblémĺínak tekinthető gyermekvédelmi szempontból a tanítási időben és
esti óľákban csavargó, intézetbő| és családból taľtósan távol lévő gyeľmekek felkutatása. Fon-
tos az iskolában tartőzkođô' de kĺiminogén faktorok által érintett kiskoruak tanórai keľętek
között töľténő megsző|ítása révén a gyeľmekek kriminalizźiőđásanak megelőzése. Nagyon
fontosak a helyszíni kommunikációk, szfüség esetén gyermekjóléti intézkedések, gyámhatő-
sági jelzések, felvilágosítás, megelőzés és rendszeres megbeszélések. A ťratalok többsége
jellemzően közteľĹileten, parkokban, pályaudvaľok köľnyékén, valamint iizletközpontokban
tölti szabadidejét. Az em|ített helyek a közteľĹileten megvalósuló bűncselekményeknęk is
gyakoľi helyszínei.

A kerĹileti Rendőľkapitányságon az iskolai biĺnmegelőzési tanácsađő a 2013. év őta végzí
munkáját, a keľületi szakközépiskolfüban biĺnmegelőzési őrákat tart, a korosĺályt érintő ve-
szélyekľe, illetve problémákľahelyezve a hangsúlyt (kĺizlekedési búncselekmények, szabźůy-
séľtések, kźtbítőszer, internet veszélyei).

A kerületi kapitrányság cé|zott pľogľamokka|, tájékonató- és jogpľopaganda előadások fel-
hasznáIásával megismeľtetik a családon belüli erőszak jelLemzőit, részt vesznek a tarsszervek
munkatrĺrsainak képzésében, melynek célja, hogy elősegítse a családon belüli eroszak felisme.
rését. A gyeľmekek nem nyitnak a felnőttek felé egyértelmű segítségkéréssel, olykor még a
bizalom kialakulásanak esetében sem, ami igen hosszú folyamat eređménye. Speciális játékok
segítségével a gyermekek jelzéseket adnak, melyek helyes, pontos éľtęlmezése és lereagálása
elengedhetetlen a segítség megađásźůloz.

Nyolcadik alkalommal indult el az Iskola rendőre program' amelynek céIja a kisiskolások
biĺonságos, balesetmentes közlekedésének bővítése, a gyermekek biztonságát veszé|yeńető
téĺyezok felderítése és megsziintetése. Minden iskolában kifiiggeszťve megtalálhatő az iskola
rendőľ neve, elérhetősége.
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Keľiiletiinkben működik legľégebberl az általános iskolás gyermekeket céIző D.A.D.A okta-
tás, mely |992 őta folyamatosan a keriilet búnmegelőzési palettźtjźn szerepel, így elmondható,
hogy a programon immaľ t<ibb generáció is felnőtt.

Áldozatok és elkĺivetők
Napjainkban igen gyakon az agresszió a f,ratalkoruak kĺjrében is. Sajnos a jelenlegi, erkölcsi
normavilág igen eltorzult képet ad a 10-18 éves korosnáIynak és a nagyfokú szabadságot,
melyet idejekorlán megkapnak' nem tuđjak kezelni, a korlátokkal peđig végképp nincsenek
tisztábaĺ. A csaláđoknak mindig is nagy szeľepe volt a gyeľmekek En _ képének foľmálásá-
ban. Elsősoľban a szülők felelőssége, nevelése, iránymutatása és nem utolsó sorban gyeÍme-
keiknek nýjtott védelme és szeretete az, amely gźúat szabhat, hogy ne váljanak csellengővé,
ne nýljanakkábítőszęrhez és jogkĺivető állampolgáľokká cseperedjenek. A szülők felelőssé-
ge mellett a köznevelési intézményekben dolgozó pedagógusoknak is nagy szeľepfü vaÍI az
agresszió, a koľai kegyetlenségek kiszĹľésére, azok megakadá|yozásáta. A kapitĺányság bűn-
és baleset megelőzési előadóinak és a közlekedési előadóknak az e|mu|t években sikerült na-
gyon jó kapcsolatot kialakítani az iskolĺák ígazgatőiva|. a tantestĹilettel, a kapcsolattartés azőta
is folyamatos.

A 2015. évben a kerületi Rendőľkapitrányság á|ta| egy esetben került sor gyeľmekkoru sze-
mély gyanúsítottként töľténő kihallgatásźra rab|ás elkövetése miatt, pontos szźlmadat a ťlata|-
koru bűnelkövetőkkel kapcsolatban nem szerepel a nyilvĺántaľtásukban, azonban a Rendőrka-
pitanyság tájékoztatása szerint a felderített bűncselekménye elkövetőinek körĹilbelül 20%o-źú. a
fiatalkoruak alkotják.

A fiatalkoruak btĺnelkĺ'vetésének okai jellemzően az anyagihaszoĺszerzés, ennek kiváltó oka-
it a ľossz baráti tfusaságra, családi problémákĺa, valamint a szociális helyzetiikre lehet vissza-
vezetĺ.

A gyeľmekkoru és ťratalkoru búnelkövetők szźtmźrő|, az á|tahlk elkövetett bűncselekmények
szźlmélrő|jelen értékelés elkészítésének időpontjában sem a Budapest Főviíros Koľmányhiva-
tala VIII. kerĹileti Hivatal Gyámiigyi osztźůya, sem a Keľületi Rendőrkapitányság nem tudott
infoľmációtJadatot ktjzĺilni. A Budapest Fővaros Kormrányhivata|a VIII. keľĹileti Hivatal
Gyámügyi osńá|ya kötelezően minden évben adatot szo|gźt|tat a gyeľmekkoru és fiatalkoru
bűnelkövetók számáĺől, az á|tablk elkĺivetett búncselekmények számfuő| a Budapest Fővaros
Koľmrínyhivata|a Gyámtigyi és lgazságügyiFőosztály Szociális és Gyámügyi osztá|yatészé-
re, mely adatszo|gáLtatás teljesítése a 20|5. éwe vonatkozőanmég nem töľtént meg.

Józsefu arosi Kábító szeľügyi Egy eztetó Fórum (KEF)
A20I1. évben létrejött Józsefuárosi KábítószerĹigyi Egyeztető Fóľum a20I4. év elején njjźla-
lakult azza| a fő céllal, hogy megvédje a Íiatalokat a drogoktól és a lehető legkevesebb ember
keľüljĺĺn kapcsolatba a kábítószerekkel. Szakmailag elismeľt, nemzetközi progľamokkal dol.
gozó fiiggetlen civil szervezetek, a|apifuźnyok, egészségugyi szakemberek kerültek bevonásľa
a KEF munkájába. 2015-ben megalkotásra keľĹilt Józsefuĺíľos 2015-20|6. évi kábítószer elle-
nes stratégiája (továbbiakban: stratégia), melynek főbb alapelvei a gyermekek és fiatalkorua-
kat érintően:

A józsefuĺáľosi drogstľatégia 3 pilléľe: pľevenció + kezelés + kontroll. Cél a droghasználat
elkezdésének és teľjedésének csĺjkkentése és a droghasználók valódi egészségügyi ellátásban
(szakorvosi kezelés, valamint rehabilitáció és re-integráció) részesítése. Ebben nemcsak a
drogellenes nevelésnek és búnmegelőzésnek, hanem a ,,kontrollnak,,, azaz a drogkereskede-
lem megszüntetésének és a kábítószeľ bűnüldĺjzésnek is fontos szerepet ke|| játszaĺlía.
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Drogmegelőzés
A drogmege|őzés a drogfogyasztźs elkezdésének megelőzését jelenti.
A primer drogTrrevenció (elsődleges kétbítőszer-megelőzés) két pillére a felvilágosítás és a
nevelés. Legfontosabb stratégiai ęlęmei: az iskolai drogmegelőzési oL<tatás, a helyi kĺiztisség
tźĄékoztatása (a helyi médiában, szóľólapokkal, stb.) és a megfelelő helyi intézmények részvé-
tele (civil szervezetek, rendőrség, ÁNTSZ, háziorvos, gyeľmekorvos, családsegítő kclzpont,
stb.), valamint a családon belĹili következetes nevelés a drogmentes, egészséges életmódra.

Az iskolai droqprevenció akkor mfüc]dőképes, ha a gyerekek időben (azazmielőtt még e|kez-
denék a drogo(ka)t kipróbálni), koľľekt ismeľęteket kapnak a kébítőszerezés veszélyeiről és
rendszeres és szakszenĺ nevelésben részesülnek, mely alkalmas aľľa, hogy a kábítószeľeket
elutasítsák és a drogmentes életvitel mellett döntsenek.

A közĺisségi droeľnegelőzés az onkormćnyzat és intézményei tĺĺmogatásáva| tcirténik, civil
szeľvezetek bevonásával. Ennek eszkoze a szabadiđős progĺamok szervezése, melynek célja a
keľĹileti lakosok érdeklődésének felkeltése, tájékoztatása, bevonása és összefogása a helyi
drogprobléma megelőzése érdekében.

Média ľészvétele a megelőzésben: Az idők folyamán sok fontos tudósítás, éľtékes információ
jelent meg az újságokban, ráďiő és televíziós műsorokban, ugyanakkor, sajnos, sokkal több a
negatív hatású információ. A pro-drog (azaz akźlbitőszerek melletti, illetve a droglega|izáciőt
támogató) médiában (egyes on-line híľpoľtálok, blogok) fé|retźtjékońatjek a ťratalok tömegeit,
lekicsinyelve vagy tagadva akábítőszerezés ártalmait, szakszenĺtlen vagy fals információkat
közölve. Sőt egyesek népszenisítik, vonzónak (vagránynak, érdekesnek, stb.) mutatják be a
drogfogyasztó életformát. A gyerekek sok mindent elhisznek még, hiszen tapaszta|atlanok és
így könnyebben akadnak a drogterjesztők (dílerek) hoľgĺáľa és keverednek drogfogyasztő ťĺa-
talok koréb e. 2002 után prevenció címszó a|att kezdtę el a szociális trírcanál az akkori nemzeti
drogkoordinátor az ún. áľtalomcs<jkkentő programokat fejleszteni (főként tiĺcsere) az a|a-
csonyktiszöbtĺ szociális szolgáltatások keretében. Az ideiranyuló támogatások a pľimer pre-
venciós progľamok rovásaľa tĺjľténtek. Emellett a tanán továbbképzési rendszeľ is megválto-
zott, megszíjnt a taniáľok továbbképzésében a dľogmegelőzési tréningek addigi rendszeres
ťlnanszirozási lehetősége. Igy a2002-ig még jól mfüĺjdő, országos szintre fejlesztett iskolai
drogprevenciós programok finanszírozás |ĺjtn röviđesen megszűntek. Ezálrtal 2002 utźn |<ĺ-

esett egy egész generáció az iskola keretei kcizött szewezett felvilágosításból. Ezishozzájá-
ruIt ahhoz,hogy az iskolások sokkal jelentősebb része vá|t dľogfogyasztővá, míĺÍ azelőtt.

Kcjzösségi dro gmegelőzés
Az iskolai dľogellenes nevelés mellett az onkormányzatkezdeményezésével és támogatásáva|
folyó kĺizösségi felvilágosításra és megelőzésľe is hangsúlý kell fektetni. Nagyon fontos sze-
ľepet kell juttatni az iskolában és lakóhelyeÍL szeÍvezett szabadidős pľogĺamoknak, külĺinösen
a sportolásnak, kirándulásoknak, valamint a kulturális programoknak a családok, gyerekek
életébęn. Az ilyen közĺisségi progľamok megelőzik a gyeľekek elkallóđását, a devianciák ki-
alakulását és manifesztá|ődását, és elősegítik az egészséges életmód és a helyes szemlélet
kialakítását a szegényebb és a tehetősebb családok körében is. Az ilyen pľogramok során,
illetve a közvetlen lakóköľnyezętbęn is kialakulnak kisebb emberi köz<isségek, amelyek sokat
tehętnek a drogmegelőzés érdekében (pl. odafigyelés egymás gyermekeiľe, a rendőrség értesí-
tése a drogteľjesztők megjelenéséről, stb.). A biĺnmegelőzési programokat is hasonlóan kell
kezelni. A józsefuáľosi szülők szánáĺa rendszereseĺtź$ékoztatást kęll adni a đrogozás tĹinęte-
iről, következĺnényeirő|, arrabuzdítva őket, hogy foľduljanak mielőbb orvoshoz' ha felmeľtil
a gyaĺífia annak, hogy gyeľmekeik drogot fogyasztarlak. A helyi médiában rendszeresen kell
a dro gpro b l émával fo glalko zni, o daf i gyel v e az informáciő szakszenis é géľe.
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Weboldalt kell mfüödtetni a designeľ drogok kockázataival kapcsolatos naprakésztáljékońa-
tás cé|jtra.Itt kell megadni a kezęlési szolgálatok eléľhetőségét is.
Tájékoztato listát kell készíteni és naprakészen tartani azok,ĺő| a drogfiiggőség kezelésével,
rehabilitációval és re.integrációval fogla|koző fővaľosi egészségügyijaróbeteg és fekvőbeteg
intézményekľől, ahová a jőzsefvźrosi lakos dľogfogyasztók detoxikálásľa, elvonásra, kezelés-
re, illetve rehabilitációra orvosi beutalásra keľiilhetnek.
Tájékońatő listát kell készíteni és naprakészentartanl a keľületi és k<iľnyékbeli civil szeweze-
tekľől, amelyek akábítőszeľfiiggők és családjaik szźtmźra nyújtanak tanácsadást és segítséget
szociális és oktatási problémáik, munkavállalásuk megoldásában.
A Családsegíti5 Központ keretében javasolt egy olyan tinsegítő jellegrĺ, de családteľapeuta
vagy pszichológus á|ta| vezetetthozzátartozói csopoľt indítása, ahol a drogfogyasztők csaláđ-
tagai megbeszélhetik problémtlikat, tanácsot kaphatnak és telki támaszt is nyújthatnak egy-
másnak. A szociális torvényben felsorolt kĺiztisségi és alacsonyküszĺjbű ellátásľa a Félúton
Alapítvánnyal kĺitĺitt szerzőđést az onkormźnyzat. Javasolt ezenfę|adatellátás keretein belül
megszervezli ezeket a tevékenységeket is.
Szakemberképzés keretében javasolt a gyeľmekvédelmi teľületen dolgozók képzése a csa|á-
dok, illefue a gyeľmekek kábítószeľ pľoblémáĺő|, azaz a fiiggőség kialakulásáról, a kezelési,
ľehabilitációs és re-integrációs módszerekről, valamint a vonatkoző jogszabáIyokľól azért,
hogy szakszęrubb tájékoztatást és hatékonyabb segítséget tudjanak nyújtani drogproblémáva|
küszködő iigyfeleiknek.

Hatékony iskolai dľogpľevenciós progľam bevezetése a Józsefuárosi Iskolákban
Józsefuárosban a kerület minden általanos iskolájában, az összes 5. osztályban (azaz a l0-1l
éveseknél) kell elkezdeni az oktatást és azt folytatni a 6-7. osztályokban (illetve az ennek
megfelelő középiskolás évfolyamokon). Azoknál a középiskolásoknál, akik eddig ilyen okta-
tásban még soha nem részesültek, többsztjri alkalommal szfüséges a megfeleloen képzet|
szakembeľekkel való beszélgetés (kognitív megközelítés). Fontos az iskola-pszichológusok
hatékony bekapcsolása az iskolai prevenciós tevékenységekbe.
A tanulókat életkoľuknak megfelelő módon kell felvilágosítani akábítőszer-fogyasztáls koc-
kázatairő| és kĺjvetkezményeiről (úgy, mint a kínálás elfogadása, prőbá|gatás, rendszeres fo-
gyasńás, ľászokás, fiiggőség, kísérőbetegségek [pszichiátľiai megbetegedések, HIV/AIDS,
hepatitis B, C, TBC.], tanulmĺínyi eredmények leromlása, iskolakeľülés, viselkedési zavarok,
,,beszetzési'' bűnözés, dľogterjesztés, stb.). Meg kell a tanulókkal éľtetni akábitőszer-tilalom
indokait és azt is, hogy a fiiggőség milyen gyorsan alakul ki, és hogy azt győgyítani lehet és
kell is.
A fenti taryyi ismeľeteken túl, rendszeres oktatás-nevelés formájában viselkedési, személyi-
ségfejlesztő és életvezetési mintfüat, gyakorlatokat kell a gyerekek körében kialakítani. Elő-
szĺjľ is meg kell hozni a gyereknek egy helyes d<intést, azaz e|hatáĺozni, hogy ,,én XY soha
nem fogok drogozni és a testvéreimet, barźtaímat sem fogom hagyni, hogy ezttegyék''. Emel-
lett szfüségfü van olyan nevelésľe, mely képessé teszi őket aľra, hogy ne hajoljanak meg a
negatív csoportnyomás előtt.
}Még az általĺános iskola befejezése előtt ęl kell sajátítanivk azt a viselkedési mintát és képes-
séget, hogyan kel|' az é|etnehéz és a kľízis helyzeteit kezelni, megoldani (pl. szülők váLása,
haláleset a családban, szerelmi csalódás, iskolai kudarcok, munkanélkiiliség), amelyek min.
denkinek az é|etében előfordulhatnak (megkiizdési /scoping/ technikĺák). Meg kell tanulniuk a
jó kommunikációt, mivel számos pľobléma megoldását segíti, ha valaki képes megértetni ma-
gát, sőt versenyképessé teszi őket, amikor az iskolából kilépnek a munkaęrőpiacra.
Azok a drogprevenciós programok, amelyek a fent nevelési elemeket tarta|mazzák. hatéko-
nyak lesznek, nemcsak akábítőszerczés e|utasítását illetően, hanem az iskolai teljesítménye-
ket és a tanulók viselkedését tekintve is _ ahogyaĺ ezt a korábbi szalrnaitapaszta|atok és a
tudományos éľtékelések kimutattiík.
Javasolt elsősoľban azÉletvezetési ismeretek és készségek progÍam bevezetése a józsefuáľosi
általĺános iskolfüban, valamint a DADA pľogram a|ka|mazźsais.
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Civil szervezetek a KEF munkacsopoľt tagjai kĺjzött 2015. évben:
- Megálló Csoport Alapífuany
- Kapocs Ifiúsági Szolgálat
- Magyaľ Emberi Jogvédő Központ Alapítvríny
- J őzan' Babak Egyesiilet
- S.o.S. Egyesület a Szenvedélybetegekéĺt
- Roma-Magyar Kézfogás Közhasznú Alapítvrány
- F.E.C.S.K.E. Kĺizhasznú Egyesület
- Emberbarát A|apíľvźny
- országos Doktori Tanács
- Heim Pál Alapítvany
- Váltó-sáv Alapítvany

A KEF 2015. évben megkezdte a stratégia végrehajtását, ennek keretében 2015. május 26.29.
és 2015. augusztus 25-28. napjan óvodapedagógusok és általĺínos iskolai nevelők, 30-30 fő
részéte taľtott Életvezetési ismeretek és készségek címú 40 órás személyiségfejlesztő,
dľogprevenciós célú továbbképző műhelymunka valósult meg. A képzés helyszíne a Lakatos
Menyhéľt Altalános Iskola és Gimnazium volt. Továbbá 25 000 db infoľmációs szóľólap ké-
szĹilt a dľoghasználat és drogszemét észlelése és jelzése témakĺjrben, melyek a kĺizĺisségi
drogmegelőzés tevékenység keľetében a keľĹilet lakossága részéte keriilt szétosztástatĄékoz-
tató jelleggel.

Emellett a KEF szewezésében különbözó e|óadások és konferenciák igyekeztek ńvi|ágitani a

kábítószeľek okozta pľoblémakĺjľľe. A keľülęti tanarok részére szervezett konferencia külĺjn-
bozĺ| _ elsősorban jogi, közbi ztonsági és oľvosi _ aspektusból közelítette meg a pľoblémak<iľt

annak érdekében, hogy a pedagógusok autentikus fonásból szetezzeÍLek naprakész informáci-
őkat a kábitőszerugy aktuális kérdéseiről és kihívásairól. Míg a családgondozók számtra
szervezętt bemutatkozó előadás elsődleges céIja az volt, hogy a családsegítő kollégak megis-

merkedjenek a Józsefuaľosban e teriileten mfüöđő szewezetek programjaival és szakembęrei-

vel" és fordítva.

7.1. JőzseÍváľosi Szociális Szolgáitatő és Gyeľmekjólétĺ Ktizpont és a civil szervezetek
köziitti együttműktidés
A JSzSzGyK napi szinten haszná|ja a gyermekek, családok segítése soľán a civil szewezetek
által nýjtott szo|gźitatásokat, elsősoľban közvetítői tevékenységfü során.
A civil szervezetekkel tĺĺrténő jelentősebb egyúttmfüĺjdések az alábbiak:

A Magyar Vöröskeľeszt keľületi irodája 363 család részére adomźnyozott élelmiszercsoma-
got, melyet kiil<inb<jző taľtós élelmiszerekbőlés tisztítőszerekből állítottak össze.
Az Eranus Alapítvĺínnyal továbbra is szoros a JSzSzGyK egyĹittmfüĺjdése. Számos esetben
nýjtottak segítséget tćrgyí eszközök, taľtós élelmiszeręk bęszerzésével, továbbításával, a
győgyszer |<lváItásźxal' valamint a felhalmoződott dijhátraLék rész|etťlzetéséhez sziikséges
első töľleszt ő részlet kifi zetésével.
Az Üđvhadsereg Szabadegyhaz Magyarország szervezetétő| ebben az évben 20 fó kapott
adománý, melyet egy színvonalas bábelőadás megtekintése után vehettek źi azigyfe|ek.
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A Magyaľ Refoľmátus Szeretetszolgźůat felajánlásaként 30 család részesült csaláđonként 30
kg burgonya adományban.
A Heti Betevő Egyesület felajánlásanak eľedményeképpen 20|5. május 31-tő1 minden hét
vasríľnapján 100 adag étel keľült kiosztásľa. k egy tál meleg éte|hezhźzíkészítésti stiteményt
és fľiss gyĹimölcsöt is kaptak a családok, valamint közösségi programokat szerveztek a gyere-
keknek.
A nyáľi napközis tábor és M egy hetes tatai tábor, valamint a Mikulás tinnepség lebonyolítá-
sához nagy segítséget nyújtottak és adomanyukkal segítették a gyeľmekeket az a|ábbi szerve-
zetek: Magyaľ Elelmiszerbank Egyesület,-oTP Baĺk Nyľt, Játéknet, CBA, Freshka Design,
Alexandra Kĺinyvkiadó, valamint azlCo- Iró és Irodaszereket Gyráľtó és Foľgalmaző Zrt.
A keľĹiletben talá|ható Cvikker optika az e|őző évhęz hasonlóan több esetben (4) nýjtott
segítséget rászoruló gyeľmekek szemüvegének ingyenes elkészítéséhez.
A Kaľácsonyi tinnepekhez közeledvę a BRFK VIII. kerületi Renđőrkapitánysága is gffitést
szervezett. Adomĺányukat a kerületĹinkben élő rászoruló gyermekeknek ajánlottlík fel, mely-
nek kcizvetítésében a Gyeľmekj óléti Központ segédkezett.
Szintén jó a kapcsolat az S.o.S Kľízis Alapítvany Családok Atmeneti otthonával, akik a meg-
lévő együttmfüödési megállapodás a|apjtn maximum 4 fős családnak tudnak átmeneti lakha-
tási megoldást nffitani.
Szabadidős pľogramok szervezése, illetve lebonyolítása során egyĹittmfüödtĺink a Fido Sza-
badidő Központtal, valamint a Keszt5ríígyár Kĺizöss égi Hźnzal.

7.2. Kapocs lfjúsági onsegítő SzotgáIat
A Budapest Józsefuráľosi onkoľmźnyzat2006. augusztus 11. napjan együttmfüödési megálla.
podást kötött a Kapocs Ifiúsági onsegítő Szo|gáIatAlapífuĺánnyal(továbbiakban: Alapítvány).
A megállapodás 15 év időtaľtamľa jött létre, melyben az Alapítvány vá||a|ta a Gyvt. 40. $ (1)
bekezdésében megfogalmazott speciális szo|gáltatźtsok, pľogľamok területén nyújtott személyi
és targyi szo|gáItatásokat az Budapest VIII. keľĹilet teľĹiletén élő veszélyeztetett Íiatalok szá-
mára. Az AlapíBlányt|átogatók tulnyomőrésztjelenleg komoly alkalmazkodási problémakkal
küzdő, nagyrészt VIII. keľiileti tizenéves roma fiatalok, akik leginkább az utciín, akĺirnyék
különfele teľein, nagyobb bevásáľló kĺlzpontokban' nagy ritkan egymás otthonaiban töltik
szabađidejfü javát, akik utcaléte ínteĺuív és konkrét (kriminális) veszélyeket hoľdoz. Nagyré-
szfü helyzete labilis egzisztenciával, gyakoľi elutasítással, szinte naponta megélt kirekesztett-
séggel, makacs megoldatlannak megélt problémfükal jellemezhető. JelenlétĹik a szervezęt
életében szituatív és személyfiiggő, részvételfü a szervezet segítő tevékenységében alkalmi.
Jövőképtik iľracionális, és ľĺlvid távű, a felnőtt világ szĺímukľa kifejezetten baľátságtalan, ető-
sen hatnak rájuk a kľiminális vonzások. Egymás közötti viszonyuk rendezetlen, ellentmondá-
sos, gyakľan indulatokkalteľhelt. ÁltaHban kevés új kapcsolatot teremtenek, többen kĺinnyen
és végzetesen elszigetelődhetnek. Jó néhlínyan kcizöttiik igen séľĹilékenyek és kĺinnyen felad-
hatják. Az A|apífvźny |átogatóinak zome a szervezethez kapcsolódás ideje alaÍtvá|t iskolát, és
vannak közöttiik, akik éppen arra késztilnek, hogy elhagyják az otthonukat, családjuk pľoble-
matikus, legtöbbjfü számźra fokozottan nehéz feladat a leválás. A legtĺibb fiata| aszervezetbe
érkezése idején ta|áIkozlk előszöľ a munka vilźąáva|, prőbá|gatja, vagy ađja fel elképzeléseit,
céljait, szerencsés esetben, keres újabb megoldást, mindezek mellett ugyanakkoľ t<jbben sod-
róđhatnak me goldhatatlannak me gélt konfl iktusok kĺlzött, magányosan.

A fiatalabb látogatók szźtmźtranépszeru közösségi színteret, elfoglaltsági lehetőséget mfüöd-
tet az Alapítvany, másrésń. a nagyobbak szźlmźtra létrejött egy probléma és fe|adavezére|t
segítő talá|kozási rendszęľ. A legfontosabb tartalmi teľületeken (munkahely-keresés, tanulási
zavatok, kriminális, kábitőszer-fogyasztási problémfü kezelése, taľsas és családi konfliktusok
fe|ďolgozása) az elmúlt esztendőben is számos segítő kapcsolatot teremtettek, aminek kcivet-
keztében sokaknak nffitottak segítséget, illetőleg szĺímos fiatal esetében életvezetési nehé-
zségeinek mérséklésében, megel őzésében, illetőleg fejlesztésében vettek résn'. IJjabb tizęĺé-
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vesek is megjelentek az ügyfélkörben, ami a:ľa enged kĺjvetkeztetni, hogy a ťĺata| célközĺjn-
ség körében megőrize az AIapítrany kissé meg is erősítette a|apvető segítő, támogató szeÍe-
pét. Egy időre a Mátyás ténől aKźůvźlria téne keľült át a szolgáItatás, tekintettel aľľa, hogy
egy nyĺĺri felhőszakadás kĺlvetkeztében avíz e|ontötte a Kapocs irodát, ez amegszokott láto-
gatási gyakorlatot felborította, mely által sok alkalmi |átogatő kikeľült az Alapitvtny látókö-
ľéből, ugyanakkot aKáIváĺiaténő| sziímos új látogató jelent meg.

Tulnyomóľészt a korábban kialakult |átogatőí kĺjrök jelentek meg 2015-ben is egyrésń, a nem
ritkan indulatokkal telített, esetenként elhanyagolt, aLka|mazkodási problémfü közĺjtt felnőtté
váló nyolc-tizennégy évesek |aza kötődésrĺ taľsas vi|ága, másrészt a nagyobbak (tizennégy
évnél idősebbek) intézményesen nehezebben eléľhętő, a különfé|e szocia|ízációs veszélyek-
kel, kriminális kockázatokkal szemben gyenge mentális védelemmęl rendelkező fiatalok sajá-

tos taľsas a|akzatai.

A Kźivária térľe áttelepített (kényszerĹilt) szolgáltatás kcjvetkeztében megjelent egy újabb
társas világ, mely sokban hasonlít az elozók'hł5z, ugyanakkor kiemelendő, hogy eltérő indítta-
tásból de mindannyian kötődnek a helyhez.Ezen csoport lźúogatőira jeL|emző, hogy funkcio-
nálisabbak voltak, gyakÍan egy _ egy konkľfi ngylprobléma megolđása miatt kéľtek segítsé-
get. (albérlet keresés, családi konflikfus, munkahely keľesés).

A keľületben élő fiatalok, nehezen befogadó világot képeznek, akík az éľkezőket bańtságlala-
nul fogadva terüket, érdekeiket fenyegetettnek érzékelve, időnként t<jbbletfesztiltséget gene-

rá|tak, amellyel kapcsolatban alkalmanként többletfeladatot jelentettek. Meghataľoző felada-
tuknak taÍtják,hogy az Alapítvany összetett mfüĺidését elősegítő, sokfunkciós térben, az ALa-
pítvany irodájában aťlata|Lźúogatők,leginkább a kĺimyéken éIő tizenévesek továbbra is helyet
taláLjanak,lehetővé téve ezá|tal, hogy ahozzźtjuk foľdulók az eddíg igénybe vett (utcai) terek
és helyszínek kockánatainak miruma|izálásával az A|apiwĺány helységében is ápolhassák a

kapcsolataikat, itt találkozhassanak.

S zolgá|tatźlsj el le gű tevékenys é g
Infoľmációs feladatok, mellyel folyamatosan a ťĺatalok tényleges helyzetére, törekvéseire
összpontosítva azokat a kont<ľét és aktuális segítő infoľmációkat, kül<infele ismeľeteket, konk-
rét megoldási lehetőségeket igyekeztek gffiteni és az énntettek szźtmźnahozzáférhetővé ten-
ni, amelyekre a visszajelzések alapjén a legnagyobb sztikség van. A leggyakoľibb megkeresé-

sek különféle egészségtigyi (betegségek, fertozés veszély), kábítószeľekkel, családdal és csa-

ládalapítással kapcsolatosak voltak.

o s szetett tźĺno gatő fel adatok
Sajátos mentálhigiénés megelőző progľamként időszakonként non direlĺ:t foglalkozások, me-
lyek soľán azo|<nak az ismereteknek és információknak a kiegészítése vagy koľrigálása töľté-

nik, amelyekalátogatók egészségével, aktuális á|Iapotával fiiggnek össze, illetőleg kültjnféle
élettani veszélyek e|hźrltźsa érdekében szĹikségesek számukľa. Rendszeres, szinte ĺapi gya-
korlattá váLt a hivatalos tigyintézésbe bevonó/felkészítő tevékenység: hogyan kell személyes
iratokat i gényelni, hivatalos beađvĺĺný me gszerkeszteni, megfo galmazni.

Koncentrált progľamok
A szeruezet folyamatos múködése, különféle szintiĺ segítő és támogató tevékenysége során

nyílt, éles foľmájában taláIkozhattak mindazo|<kal az ismétlődő, konfliktusokkal és nehézsé-
gekkel teli, ugyanakkor érdemi, valóságos peľspektívfü nélküli mikľo-viszonyokkal, ame-

lyekkel a fiatalok gyakoľlatilag napról napÍa egyutt élnek, és amelyek erőteljesen befolyásol-
jiík, megteľhelik a felnőtté válásukat.
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Az Alapítvĺĺny folyamatosan igyekszik ahozzájlk foľdulóknak a folyamatos és nĺivekvő kia-
dásaik fedezésére, információs és segítő, tźtmogatő feladataik révén rövid távú munkalehető-
ségeket keresni és találni, melyben nagy segítséget nyújtott a 20|3 decembeľében az MNP3
progľam keretében indult Diák mentorálás című, a fiatalok munkavállalását elősegítő, ĺissze-
tett szakmai felađatľendszer, mely év végén befejeződött.

Összegzés
Az A|apíNarry irodáját a20I5. évben átlagosan |2-20 fó |átogatta, éves szinten váItoző gya-
koľisággal becsülten 300-400 fiatal fordult meg ĺisszesen. A segítő ta|á|kozások szźlma 1500-
2000, melyek köZiil 350-400 alkalom jelentett súlyosabb, komolyabb következményekkel
fenyegető problémát. A segítő tevékenységek nagy részę az irodĺĺn kívĺil, az éintett fiatalok
más módon megktĺzelíthetetlen színteľein zaj|ottak.

7 .3 Magyar TestgyakoľIók Kłiľe (MTK)

A Budapest Jőzsefvźľosi onkoľmtnyzat 2015. június 02. napjźtőIhatározatlan időľe egyĹitt-
mfüödési megállapodást kötött az MTK _ val. Az együttmiĺködés keretében az MTK az aláb-
biakat vállalta:
- elősegíti a jőzsefváľosi lakosság mind szélesebb rétegének cisztönzését a spoľtolásra, a rek-

reáciő és az egészségmegorzés céljából. Elősegíti az egészséges, mozgás gazdag életmód
iľanti igény felkeltését, az egészségmegőrzés fontosságának elismęrésére iranyuló szemlé-
letformálást,

- a hátrźnyos helyzeníek, a nők, valamint a családok spoľtolási lehetőségeit oly móđon tá-
mogatja, hogy az onkoľmanyzatta| e|őre egyeztetett igények és időpontok alapjan biztosít-
ja az MTK spoľttelepeinek teľületén lévő spoľtolási lehetőségek téľítésmentes igénybevé-
telét,

. azon jőzsefuáľosi iskolakban, ahol igény meľiil fel arra, hogy a tanľendben szereplő testne-
velés órfü szakmai kooľdinációjában szakemberei segítséget nyújtsanak, ott előzetes
egyeztetés aIapján az MTK erľe téľítésmentesen lehetőséget biĺosít,

- egyhetes nyári, tehetségkutató spoľttábort tart több spoľtág vonatkozásában az l|dTK uze-
meltetésében lévő Lantos Mihály Spoľttelepen. 10 fő hátľányos helyzetu, szociálisan rászo-
ruló józsefuáľosi gyermeknek ingyenesen biztosítja a nyĺĺľon megrendezésre keľĹilő, egy
hétig taľtó sporttáborban töľténő ľészvételt el&e egyeztetett időpontban,
- a nói labdaľtigó szakosztźiya utźnpőtlását elsődlegesen a jőzsefváĺosi spoľtoló, tehet-

séges gyeľmekek kĺjzül vá|asztja ki, valamint a többi spoľtágban kiemelkedően teljesĹ
tő gyeľmekek előnyt élveznek az adotĹspoľtág szakosztá|yrínak utánpőtlás vźt|asztása
során,

- a labdaľúgó szakosztály - nem kiemelt - női bajnoki-, és kupamérkőzésein 25 db in-
gyen jegyet bocsát a keriileti iskolás gyeľmekek éslvagy kísérőik ľendelkezésére

- az alábbi szakosztźiyok nem kiemelt mérkőzésein szakosztályonként 20 db ingyen je-
gyet bocsát a jőzsefváĺosi családok és a felnőtt lakosság rendelkezésére, melyek az
onkoľmanyzat éLlta|meghatfuozott jelentkezési rendszerben kerülnek felhasználásra.

a) kézi|abda (női),
b) kosarlabda (ferfi),
c) kosaľlabda (női),
- a női labdaľúgó, valamint kaľate, taekwondo, illetve egyéb harcmúvészętte| foglalkozó

szakosztźůyai az á|ta|llk meghatérozott időpontban nyilvanos edzéseket taľtanak, me-
Iyenkizźlrő|agajőzsefvárosi lakosok vehetnek. ľészt, előzetes egyeztetés szeľint.

- aktívan részt vesz a kerületi drogstratégia megvalósításában, a veszéIyeztetett és hát-
riínyos he|yzeťu gyeľmekek és fiatalok szerhasználatanak megelőzését és csökkentését
c éIző ko zos sé gi alapú tevékenysé gek vé greh ajtásábarl.
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7 .4. B é|űlton Alapítvány

A Budapest Józsefuarosi Önkoľmźnyzat a Félúton Alapítvannyal személyes gondoskodást
nyujtó szociális a|apszo|gáItatásra, azon belül szenvedélybetegek kĺizosségi ellátásara, mint
ktjtelező ĺinkoľmany zati fe|adatellátásra, 2007 . decembeľ 1 5 ' napj átó| határozat|an időtartamľa
ellátási szęrzőđést kötott, meIy 20|4. januar 01. napjátólkibővítésľe keľiilt szenvedélybetegek
alacsonykĹiszöbtĺ ellátása feladatellátással is. Az Alapítvány azo|<ka| az éIewitelszeľÍĺen a
VIII. keľĹiletben é1ő szenvedélybetegekkel (alkohol-, kábítőszer-, illetve gyógyszerfiiggőség-
gel küzdő személyek), foglalkozik, akik mentális és szociális helyzetfü javitása érdekében
elsősorban saját otthonukban, lakóköľnyezetfüben igényelnek segítséget. A kliensek źi|apotá-
nak jobbá tétele céljából felkerestek civil, ĺinkormźnyzati és egyhźni szervezeteket, intézmé-
nyeket a gyorsabb és hatékonyabb segítségnyujtás érdekében, ahol lehetőség nyílt, egyiittmű-
ködési megállapodást kötöttek, illetve újítottak meg.
A kliensek áIlapotźnak folyamatos Íigyelemmelkísérése, gondozása mentén sok esetben sike-
ľiilt megtartani a meglévó ál|apotot és elkeľülni a kľízishelyzet kialakulását. A kliensek egy
részéné| csökkent akőrhźnba kerĹilés gyakoľisága, növekedett a szermentesen töltött időszak-
ok hossza. Az alacsonyküszöbű ellátást igénybe vevők köziil több személyt is sikeľĹilt a nap-
pali ellátásba integľálni, mely szintén nagy előľelépés a gondozást illetően.

A Félúton Alapífuany a szenvedélybetegek alacsonyküszöbri ellátáshoz kapcsolódóan az
a|ábbi szo|gá|tatás okat nyúj tj a :

- Pszicho-szociális intervenciók'
- konzultáció, tanácsadás,
- éIetv ezetés segítése,
- j ogi infoľm áciőátađás,
- szociális/egészségügyi ellátáshoz való juttatás segítése,
- álláskeresés segítése, álláskeľesési tanácsadás,
- klubszeni szo|gá|tatás.

- Infoľmációsfelvilágosító szolgáltatások,
alapvető infoľmációkhoz való hozzáférés minden érdeklődő szánźra telefonos vagy szę-
mélyes tanácsadás keľetében.

- Megkereső munka)
az e||átásí teľĹileten é|ó vagy életvitelszenien tartózko ďő, vagy az el1'átási teľiileten megje-
lenő - segítő iĺtézméĺlrryel kapcsolatot nęm taľtó egyénekkel történő kapcsolatfelvétel.

- Drop In,,toppanj be központ''.
elsősorban szerhaszná|ó szenvedélybetegek szźtmźra minimális elvárások mellett biztosít
melegedőt, pihenési, jőzanodási lehetőséget, folyadékpótlást és élelemhez jutástbiztosíta-
nak.

7. 5. onkoľ mány zati pály ńzztok

Az onkormányzat 2015. évi civil, spoľt és egyhazi pá|yázat keretében tiímogatott keriileti
szervezęteket a lakosok részvételével megvalósuló szabađidős programok megvalósítása ér-
dekében:

1Í
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Szeľvezet neve Pá|vázat cé|ia Támoeatási tisszes
Giusto-Kamaľa Művészeti
Kozhaszĺu Nonprofit Kft .

Ifi úsági hangveľsenyek szervezése 100.000,- Ft
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Ferencvárosi Football Club E'dzőter em kialakítása el s ő sorban
a 8. kerületi lakosok, illetve spor-
tolók, spoľtolni vágyókrészére az

egészséges életmód kialakítása
érdekében

400.000.- Ft

Ptlzmány Péter Ifiúsági Egye-
sület

Nvári cseľkésztáborok szervezése s00.000.- Ft

Nagycsaládosok Józsefu aľosi
EgvesĹilete

Családos tábor szerv ezése
Gvomaendrődĺjn

200.000,- Fr

Kĺizös Esély Egyesület Fogjuk meg egymáskezét óvodai
program magvalósítása 4 keľĹileti

óvodában

400.000,- Ft

Megálló Csoport A|apitv źny Szenvedélybeteg fiatalok Speciá.
lis oktatási Progľamia

300.000.- Ft

Józsefuaľosi Szabadidős Egye-
sület

Tanoda mfüödtetése Józsefuáľos-
ban (korľep etá|ás, képességfej -
lesztés, családsegítés mentoľok-

kal' e|ł5 adźlsok szervezé s e)

1.000.000.- Ft

Fúvós Hangszeľés z Céh Egye-
sület

Rézfüvó s koncertsoľo zat gy er e-
keknek 8 állomással.

350.000.- Ft

Udvhadsere g S zabade gyház
Magyarország

Gyermekek étkeztetése, belépők
vásarlása

250.000,- Ft

Budapest Józsefu ĺárosi Refor-
máfus Esyhtlzkozsés'

Madańsztźhoľ Seregélyęsen 30 fo
részvételével

400.000.- Ft

Budapest Külső-Józsefu ĺírosi
Reformáfu s Egyhazközség

Kulturális pro gramok, adventi
zenés istentiszteletek megtaľtása,

gyeľmekek, iđősek kaľácsonyi
iinnepségének szegszerv ezése,

aiźndékozás

350.000.- Ft

Jézus Taĺsasága Alapítvany Családi táboľ szervezése
Kismasoson

250.000,- Ft

A Budapest Fővaľos VIII. kerület Jőzsefváĺosi onkormányzat2Ot5. évi gyeľmekvédelmi be-
számo|őját a Képviselő-testület .,12016. (V.05.) szám,Úhattrozatával elfogadta.

Budapest,2016.
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