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JSZSZGYK - Gyermekek Átmeneti Otthona 
 

A JSZSZGYK - Gyermekek Átmeneti Otthona telephelyének áthelyezése, illetve 

szolgáltatásainak bővítésével kapcsolatban a következőkről tájékoztatom. 

 

A korábbi terveink szerint, a kerületi gyermekek átmeneti otthona szolgáltatást a törvényi 

előírásoknak megfelelve szeretnénk a továbbiakban biztosítani. Ez a 15/1998. (IV. 30.) NM. 

rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 

személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 6. melléklete alapján az alábbiak szerint: 

A gyermekotthonban minimálisan biztosítandó lakóterület-igény 

I. 0-3 éves korosztály részére csoportonként  

 gyermekszoba a hozzá kapcsolódó 

fürdőszobával 
28 m2 

 terasz levegőztető ágyak részére 20 m2 

 kert 100 m2 

II. 3 évnél idősebb korosztály részére 

gyermekenként 
12 m2 

 

A fentiek közül a leginkább hiányzó elem a kert. A jelenlegi ingatlanban -lévén társasház- ezt 

egyáltalán nem tudjuk biztosítani. Udvar ugyan van, de azt nem tudjuk használni az ott parkoló 

gépjárművek miatt. Évek óta konfliktus forrása a jelenlétünk a házban – főképp a közös 

képviselővel, akinek tavaly a járvány kezdődő időszakában a kijárási tilalom elrendelését 

követően írásbeli felhívást kellett küldjünk munkatársaink és a nálunk lakó gyermekek verbális 

gyalázása, vegzálása miatt. 

 

A JSZSZGYK- Gyermekek Átmeneti Otthona területi elhelyezésével kapcsolatban az alábbi 

tényezőket szeretném Önnel megismertetni: 

 

 A Gyermekek Átmeneti Otthonának jelenlegi területi elhelyezkedése és fizikai adottságai nem 

teszik lehetővé, hogy az ellátottaknak – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – biztosítani 

tudjuk az egyéni szükségleteiket. Az otthon számára nem elérhető az udvar használata, ezáltal 

az egészséges mozgásban, a napi rendszeres levegőzésben korlátozva vagyunk. A gyermekek 

meg vannak fosztva a mindennapos szabad tér használatától, ami a fejlődésükhöz, tanulási 

folyamataikhoz, társas kapcsolatok kialakításuk elősegítéséhez, illetve minőségi idő eltöltéshez 

fontos lenne. Teljes hatékonysággal úgy tudunk a ránk bízott gyermekekkel foglalkozni, hogy 

minden eszköz és feltétel biztosítva van az ellátottak és a gyermekotthonban dolgozó 

szakemberek számára.  

A járvány okán felmerült kihívások megoldása fokozottabban nehezedett a gyermekotthon 

munkájára is, hiszen a kijárási és látogatási tilalom betartásával a szülők és a gyermekek 

közötti kommunikáció jóformán csak a telefonos elérhetőségre redukálódott. A szabadtéren 

történő, személyes találkozást nem tudtuk lehetővé tenni a családtagok között, pedig fontos lett 

volna. 
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 A Gyermekek Átmeneti Otthona társasházban történő elhelyezkedése teljesen ellehetetleníti és 

megnehezíti a többi lakóval történő együttélés alapvető szabályait. A probléma forrása 

részben visszavezethető az ügyfélkörünkben jelen lévő magatartásbeli problémákra, alapvető 

normák be nem tartására, deviáns magatartást tanúsító családtagokra, de egyéb olyan dologra 

amiről nem mindig a gyermek tehet, de ezt nem mindenki érti meg. Ezek gyakran idéznek elő 

szélsőséges indulatokat a házban élő közösséggel, pl. „kiabálnak és rohangálnak a gyerekek”, 

„hangosak vagyunk”, „szemetelünk a lépcsőházban”. A házirend betartása és betartatása 

minden odafigyelésünk ellenére az éppen ellátásban részesülő gyermekekkel és a gyermekek 

törvényes képviselőivel nem mindig megy gördülékenyen.  

 

 Figyelembe véve, hogy a Gyermekek Átmeneti Otthona gyermekjóléti alapellátás keretein 

belül igénybevehető szolgáltatás és segítségnyújtás – fontos és szükségszerű lenne, hogy a mai 

elvárásoknak megfelelően bárki akadálymentesen elérhesse az épületet. Ez jelen pillanatban 

nem valósul meg, az otthon nem akadálymentes környezetben található. 

 

 A Gyermekek Átmeneti Otthona jelenleg 1 csoportban 12 fő kiskorú gondozását tudja 

egyidejűleg biztosítani, azonban a 15/1998. (IV. 30.) Nm. rendelet 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 ott megoldani.  

 

 Az elmúlt években kirajzolódó bántalmazást, a családon belüli erőszakot jellemző 

tendenciákból következően, akár kerületi, de Fővárosi szinten is szükség lenne az anyaotthonok 

vagy védett otthonok bővítésére.  

Egy esetlegesen nagyobb és korszerűbb telephelyre történő költözés esetén, bővíteni szeretnénk 

a gyermekotthon jogszabály adta profilját és elhelyezést, valamint egy komplexebb gondozási 

formát szeretnénk nyújtani a kerületben élő: 

 

- családon belüli erőszak áldozatául esett anyáknak 

- veszélyhelyzetben lévő várandós kismamáknak  

- krízis helyzetbe került édesanyáknak  

- kizsákmányolt, prostitúcióra kényszerített anyáknak 

 

 Az új épületbe történő költözéssel lehetőség nyílhatna a speciális igényű gyermekek – ADHD, 

autizmussal élő gyermekek - gondozására és fejlesztésére, együttműködve a kerületben 

található közoktatási intézményekkel. Ezzel a fajta szolgáltatásbővítéssel, specifikusan tudnánk 

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

 

Az intézmény bővítésénél nem csak az ingatlan korszerűsítését és férőhelyek számának 

növelését szeretnénk megcélozni, hanem szeretnénk egy olyan komplex programot létrehozni, 

ahol más egyéb szolgáltatás is egy helyen megtalálható a hozzánk forduló ellátottak számára: 

 

- pszichológus gyermekek és felnőttek részére 

- fejlesztőpedagógus gyermekek részére 

- terápiás foglalkozások gyermekek és felnőttek részére 

- terápiás foglalkozások speciális igényű gyermekeknek 
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- terápiás foglalkozások bántalmazott nőknek 

 

 A tervezett Dankó utcai épületbe történő átköltözés esetén, mérlegelendő szempontok közé 

tartozik az is, hogy a mi ügyfélkörünk számára a Józsefváros azon része sokkal ismertebb és 

számukra elérhetőbb terület, mint a jelenlegi Palotanegyed. A közoktatási és –nevelési, 

gyermekjóléti, intézmények egyszerűbben és gyorsabban elérhetőek. 

 

 Amennyiben a Gyermekek Átmeneti Otthona a Dankó utcai létesítménybe költözne át, célszerű 

és indokolt lenne, ha a teljes épületet önállóan a gyermekotthon használhatná. 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. 
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