
A GYÁO tervezett tevékenységei 

 

A 15/1998. (IV. 30.) NM. rendelet (a továbbiakban: NM rend.) a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről 52.§ (3) b. pontja alapján, a gyermekotthon, a kiskorúval együtt az szülőnek is férőhelyet 

biztosíthat, amit az otthon jelenlegi adottságai és kialakítása miatt kevéssé tudunk biztosítani.  

Az elmúlt években jelentősen megemelkedett családon belüli bántalmazások száma, ennek a 

jelenségnek a hatékonyabb kezelése érdekében bővíteni szeretnénk a gyermekotthon -a hivatkozott 

jogszabály adta lehetőséget kihasználva- szolgáltatási palettáját, ezzel egy komplexebb gondozási 

formát biztosítva a józsefvárosi várandós nők és anyák részére a helyi gyermekvédelmi rendszerben; 

- családon belüli erőszak áldozatául esett anyáknak 

- veszélyhelyzetben lévő várandós kismamáknak  

- krízis helyzetbe került édesanyáknak  

- kizsákmányolt, prostitúcióra kényszerített anyáknak 

Az új épületbe történő költözéssel lehetőséget szeretnénk teremteni akár speciális igényű gyermekek – 

ADHD, autizmussal élő gyermekek – gondozására és fejlesztésére is, együttműködve a kerületben 

található közoktatási intézményekkel. Ezzel a fajta szolgáltatásbővítéssel, specifikusan tudnánk 

segítséget nyújtani az arra rászoruló szülőknek, amire eddig nem volt lehetőségünk.  

- pszichológus gyermekek és felnőttek részére 

- fejlesztőpedagógus gyermekek részére 

- terápiás foglalkozások gyermekek és felnőttek részére 

- terápiás foglalkozások speciális igényű gyermekeknek, bántalmazott nőknek 

Az intézmény költözésével nem csak a férőhely bővítését és az ingatlan korszerűsítését és férőhelyek 

számának növelését szeretnénk megcélozni, hanem szeretnénk egy olyan komplex ellátási formát 

létrehozni, ahol többféle szolgáltatás is elérhető: 

 

A GYÁO alkalmazottai, önkéntesei számának és valószínűsíthető megoszlásának meghatározása 

 

Az NM rend. 1 melléklete szerint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodás 

formáinak szakmai létszám irányszámai és létszámminimum normái a következők: 

Gyermekek átmeneti otthona 

(max. 40 férőhely, max. 12 

gyermek/csoport) 
intézményvezető/szakmai vezető 1 fő 

gyermekcsoportonként nevelő 1 fő 

 
gyermekvédelmi asszisztens* 1 fő 

 
gyermekfelügyelő* 3 fő 

 
családgondozó 10 óra/hét  

40 gyermekenként pszichológiai tanácsadó 1 fő 

 
gyermekvédelmi ügyintéző vagy növendékügyi előadó 1 fő 

* ha a nevelők száma magasabb, a gyermekvédelmi asszisztensek, illetve a gyermekfelügyelők száma 

csökkenthető, ha a csoportra vonatkozó összlétszám 5 alá nem kerül. 

 

Ezen felül biztosítani szükséges a fejlesztőpedagógiai szolgáltatást is a gyermekek átmeneti 

otthonában. Az ellátást két csoportra tervezzük, tehát a fenti táblázat alapján a tervezett létszám: 

 Intézményvezető  1 fő 

 Nevelő    2 fő 

 Gyv. asszisztens  2 fő 

 Gyermekfelügyelő  6 fő 

 Pszichológus   1 fő 



 Gyv. ügyintéző   2 fő 

 Fejlesztő pedagógus  1 fő 

 Takarító   1 fő 

 Konyhai kisegítő  1 fő 

 

Az új helyen egy időben befogadható gyermekek számának és elhelyezésének meghatározása 

 

Két csoportot szeretnénk a leendő otthonban kialakítani; egy 12 férőhelyes gyermekek átmeneti 

otthonát és egy 12 férőhelyes anya/ kisgyermekei(é)vel részleget. 

A két csoport markánsan külön kell váljon egymástól az épületen belül - az anyás részlegén 

elhelyezetteket nem szerencsés az ellátás során keverni a gyermekcsoport tagjaival, mivel ez különféle 

nem kívánatos szituációkat eredményezhet. 

 

A látogatás rendjének és az egy időben benn tartózkodható látogatók számának meghatározása 

 

A jelenlegi gyermekotthoni látogatási rendet tartalmazza a mellékletek között a Házi- és Napirendünk 

- attól különösen eltérni nem tervezünk. A látogatók száma nincs meghatározva semmilyen 

jogszabályban, azt általában a helyi adottságoknak megfelelően szokás kialakítani, azzal, hogy a 

gyermekek számára kötelező biztosítani a családdal történő kapcsolattartást. Ehhez ajánlott mindkét 

szinten egy-egy helyiség biztosítása, de ez lehet többfunkciós is. 

 

Kért/javasolt helyiséglista: 

 

Alaphelyiségek ellátottak részére: 

 6 db lakószoba az emeleten szobánként 2 ágy, éjjeli szekrények, ruhatároló szekrény, 

íróasztalok székekkel, összesen 12 fő elhelyezésére. 

 4 db lakószoba a földszinten szobánként 3 ágy, vagy elegendő hely akár 2 kinyitható csecsemő 

kiságy elhelyezésére is, éjjeli szekrények, ruhatároló szekrény, összesen 12 fő elhelyezésére. 

 mindkét szinten fürdőszobák, külön zuhanyzós és kádas is, nemeként elkülönítve 

 mindkét szinten külön WC-k nemenként elkülönítve 

 mindkét szinten konyha- tálaló- étkező 

 Mindkét szinten raktározásra szolgáló helyiség (ruha, gyermekek dolgai részére) 

 Közösségi tér/nappali szoba 

Alaphelyiségek dolgozók részére: 

 vezetői iroda 

 családgondozói iroda szintenként 

 pszichológusi, fejlesztőpedagógusi szoba 

 betegszoba – elkülönítő saját wc és zuhanyzóval min. 2 fő részére 

 személyzeti öltöző, wc-vel, zuhanyzóval 

 ügyfél, látogatói wc 

 mosókonyha; mosó-, szárítógéppel 

 raktár a tisztítószereknek, textíliának, sportszereknek, játékoknak  

 irattár 

Javasolt 

 tornaszoba kialakítása terápiás célokhoz tornaterem kialakítása, ami a terápiás foglalkozások, 

csoportok helyszíne is lehetne (60-100 m
2
) 

 

Hűtés-fűtés-klimatizálás igénymeghatározása, 



Minimális opció: Mindkét szinten a gyermekek, családok által igénybe vett közösségi helyiségek, 

ügyeleti helyiségek, betegszoba teljes klimatizálása. 

Maximális opció: Minimális opció + 10 lakószoba teljes klimatizálása. 

 

Javaslat megújuló energia használatára 

 napelemes rendszer 

 opcionálisan geotermikus fűtési rendszer kialakításának lehetősége 

 

Informatikai, telekommunikációs és biztonságtechnikai elvárások meghatározása 

 internet hálózat az irodai és egyéb munkahelyiségekbe 

 a számítógépes munkaállomások (vezetői iroda 1 db, fejlesztői szoba 1 db, családgondozói 

2x1 db, közösségi helyiség 2x2 db) hálózatba kötésének megléte 

 vezetékes telefonvonal 

 wi-fi hálózat irodai 

 wi-fi hálózat az ellátottak részére - lekapcsolható 

 biztonságosan zárható vasrács az utca bejárati ajtókra és távolról - irodából nyitható 

mágneszáras, kamerás ajtóbeléptető rendszer 

 földszinti és emeleti ablakokra védőrács 

 udvarra és bejáratokhoz a szükséges számú kamera. 

 

Az akadálymentesítési elvárások tételes meghatározása (vonatkozó jogszabály: 1998. évi XXVI. 

törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról), 

Figyelembe véve, hogy a Gyermekek Átmeneti Otthona gyermekjóléti alapellátás keretein belül 

igénybevehető szolgáltatás és segítségnyújtás – fontos és kötelező lenne, hogy a mai elvárásoknak 

megfelelően bárki akadálymentesen elérhesse az épületet. Ez jelen pillanatban nem valósul meg, a 

jelenlegi telephelyen a gyermekotthon nem akadálymentes környezetben található. 

 az épületbe való bejutás és az épületben való közlekedés (valamennyi szint) és a játszókert 

használata kerekesszékkel élő számára is lehetséges legyen 

 akadálymentes mosdó és fürdőszoba kialakítása,  

A teljes akadálymentesítés látás- és hallássérültek részére is nyújt szolgáltatást, tehát ennek minimuma 

is biztosítandó kéne legyen (mindkét szolgáltatási területen egy egység legyen ellátva indukciós 

hurokkal, valamint e két családgondozói iroda és a pszichológusi, fejlesztőpedagógusi szoba is kapjon 

indukció hurkot. Ugyanígy szaktervező állapítsa meg a látássérültek kiszolgálást biztosító igényszintet 

és az erre adott megoldást is. 

A két szint eltérő funkciója egy felvonó telepítését igényelné. 

 

A kért helyiségkapcsolatok felsorolása 

 irodák, hivatalos helységek egy folyosón mindenképp az utcafrontra nézzenek 

 lakószobák ablakai mindenképp a kert felé nézzenek, semmiképp sem az utcára,  

 fürdőszobák, vizes helyiségek egy blokkban 

 konyha–tálaló az étkezővel egy légtérben átadópulttal elválasztva – a kiszállított meleg- és 

egyéb étel megfelelő átadásának-átvételének biztosítása az utcán parkoló gépjárműből, rámpa, 

stb. 

 

Az udvarral kapcsolatos elvárások felsorolását, 

Körülzárt, biztonságos, játszótéri játékok, homokozó, valamint sportolásra alkalmas eszközök, kerti 

kiülésre padok, pergola egyéb kerti bútorok kialakítása. Szempont, hogy az udvar nagyon széles 0-18 

éves korú gyermekek számára legyen alkalmas. 

Szükséges a korosztályos elkülönítés (óvodás korcsoportig és iskolás korúak) a játszóeszközök 

telepítésében. Erre is szaktervezői megoldást kérünk. 

 



Minden egyéb, a fentieken túl fontosnak tartott kérés, észrevétel felsorolása 

 

A Gyermekek Átmeneti Otthona a Dankó utcai létesítmény teljes épületét önállóan, csak 

gyermekotthon céljára használná. Félő, hogy az épületben lévő egyéb szervezettel vagy szolgáltatóval 

együttesen történő elhelyezés, ismételten problémás helyzeteket idézhet elő. Ez egyrészt nehezítené a 

munkánkat, másrészt az ellátottak számára sem optimális, pl. egy bántalmazott nő esetében.  

Szakmai szempontból mindenképp célravezetőbbnek tartanánk az ilyen jellegű problémákat megelőzni 

és klienseket egy zártabb és biztonságosabb rendszerben ellátni. Az ellátási folyamatban résztvevő 

gyermekek és anyák gondozása minden esetben összetett és többtényezős szenzitív folyamat, amit nem 

látunk összeegyeztethetőnek egyéb a közvetlen közelségben működő szervezet jelenlétével. További 

célunk a Dankó utcai épületben egy kisebb tornaterem kialakítása, ahol teret biztosítanánk terápiás 

foglalkozások számára is, illetve hidegebb időjárás esetén a gyerekek mozgására, fejlesztésére pl. Ayres 

terápia is. 

 

Parkolási elvárások 

A közterületen szükséges 1 gazdasági parkoló (konyha ellátása stb.), egy AKM parkoló és két a JEK 

számára fenntartott parkolóhely kijelölése. 

Elvárás a tervezővel szemben az ezen túl az OTÉK által előírt parkolószám kapcsán számítással 

(parkolómérleg) alátámasztott javaslatot tenni a helyi rendeleti háttér megteremtésére. 

 


