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A gyermekek védelméről és a gyámügyiígazgatásról szóló 1997. éví Xxx. ttirvény 96. $ (6)

bekezdése kcitelezően e|oít1a a helyi önkormĺínyzat szźlméra átfogő értékelés készítését a
gyermekjóléti és a gyermekvédelmi feladatainak ellátáseľő|, a I49l|997' (IX. 10.) Korm.
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2012 MÁJ lB, B'e



Határozati javaslat

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. elfogadja a határozat mellékletét képeza átfogó éľtékęlést Brrclapest Józsefrárosi
onkoľmanyzat}}Il. évi gyeľmekjóléti és gyeľmekvédelmi fęladatainak e||átásárő|.

2. felkéľi a polgármestert, hogy az átfogó értékelést küldje meg a Budapest Fővaros
Kormanyhivatal Szociális és Gyámhivat ala részéte.

Felelĺĺs: polgármesteľ

Határidő: 1. pont esetében 2012. május 17.

2.poĺtesetében 2012. május 31.

Határozatvégľehajtásáéľt felelős szeľvezeti egység: Humánszo|gá|tatásíÜgyosztály

Budapest,2u:2.május07. s'J{- oJsfr-l
Sĺĺntha Péterné )
alpolgármesteľ

Törvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából

?l]]1 ł,ą.ił:l ti ĺé

,ł ,M.*u
dr. Mészaľ Eľika

aLjegyzo

2012 MÁj 0 7

fu5ŕ



Áľľoco ÉnľľxnrEs

Budapest Főváľos Józsefv árosi onkoľmányzat

20||. évi

gyeľmekjóléti és gyeľmekvédelmi feladatainak ellátásáľól



Tartalomjegyzék

Budapest Józsefuáľos lakosságának demográfiai mutatói .......3

Az łinkoľmányzat által nyújtott pénzbeni és teľmészetbeni ellátások.........................9

2.I. A Gyermekvédelmi Iroda ügyiratforgalmi és ügyfélforgalmi adatai......................9

2.2. Rendszeres gyeľmekvédelmi kedvezmény............... ..........9

2.3. ovodánatási támogatás................ ......................9

2.4. Rendkívtili gyermekvédelmi támogatás. ............9

3. Az onkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások

3.1. Józsefuiíľosi Csaláđsegítő és Gyermekjóléti Központ .........13

3.1.1. Gyeľmekek Atmeneti otthona..... ,....,...25

3.I.2. Kĺízislakások............. ''.......33

3.|.3. Készenléti Szolgálat ..'........33

3.2. Józsefuiíľosi Egyesített Bölcsődék............'.. ......33

3.3. Józsefuĺáľosi Egységes Pedagógiai SzakszoIgá|at és Szakmai Szo|gáItatő
Intézménv /Nevelési tanźrcsadől ..,......39

4. Jegyzőihatáskłirben tett gyámhatĺósági intézkedések........ ..'........43

5. A Gyámhivatal hatósági intézkedései, feladatai... .......49

6. Tájékoztatĺó a bűnmegelőzéssel kapcsolatos feladatok ellátásáľól' a gyeľmekkorú
és fiatalkoľrĺ bűnelkövetőkľől

6. I. A Buđapesti Rendőr-főkapitányság VIII. keľiileti Rendőľkapitányság
gyeľmekvédęlmi beszámolója 54

6.2. Biinmege|őzés,jtivőkép 58

7. Beszámoló a pártfogó fetügyeletľőI .. ............61

8. Együttműkiidés a keľůileti civĺl szeľvezetekkel ................63

8.l. Józsefuarosi Kábítószeriigy Egyeztető Fórum. .................63

8.2. AMagyar Emberi Jogvédő Központ Alapítváĺy ..........65

8.3. Kék Pont Drogkonzultációs Központ. ......65

8.4. Kapocs Ifiúsági onsegítő Szo|gáIat. ........66

9. Jiivőľe vonatkozrĺ javaslatok, célok meghatározása a gyermekvédelmi törvény
előíľásai alapján. 68

1.

)



Az átfogő értékelés elkészítését a gyeľmekek védelméről és a gyámügyi igazgatásľól szóló
1997. évi XXXI. törvény 96. $ (6) bekezdése írja elő. A taľtalmi követelményeket a
gyámhatóságolľól, valamint a gyermekvédelmi és gyrímügyi eljaľásľól szóló I49lI997. (IX.
10.) Koľm. rendelet 10. sz. melléklete tarta|mazza.

A gyermekvédelmi rendszer átfogő értékelése 20|I. évre a gyeľmekvédelmi je|zorenđszer
nevesítésében szeľeplő intézmények k<jzremfüödésével(beszámolójuk alapján) készĹilt.

1.Budapest Józsefváľos lakosságának demogľáfiai mutatói

Társadalmi iisszetétel, szociális helyzet jellemzői

A VIII. kęľület bejelentett lakóhellyel renđelkező lakosainak szźĺna2009. decembeľ 31-én
69.I99 fó, tartőzkodási hellyel rendelkező 14.5I9 fő volt. A lakosok száma összesen 83.718
fő volt.
Az ĺjsszesen nyilvántaľtott lakosok kĺĺzül a keľületben éIő 0-25 éves koru gyermekek szźrna
20II. év végén18769 fo.

A gyeľmekvédelmi feladatok a 0 -tól25 éves koľosztáIyt érintik.

Az ę|őző évi adatokhoz képest a 0-25 éves korig nyilvĺántaľtott gyeľmekek illetve fiatal
felnőttek szélma váItozźst mutat, emelkędett 227 fove|. A legjelentősebb eltérést a 0-3 éves
korosztály |étszáma mutatja, ez az előzó évekhez képest 562 fővel emelkedętt a bejelentettek
száma, a tartőzkodási hely szeľinti nyilvántaľtás ebben a korosztályban pedig 96 fővel
emelkedett. Jelentős létszĺím csĺjkkenést pedig a 15-18 év k<iz<jtti csoport mutat, 204 fővel
kevesebben vannak bejelentkezve, és 60 fĺĺvel csökkent a tartőzkodásí hely szerint
nyilvríntaľtott fiatalok száma is.
A lakóhely nyilvantaľtásokból nem lehet egyéľtelmú következtetéseket levonni, de érdemes
megfigyelni, hogy a bejelentkezés vajon tényleges idek<iltözést' kerĹiletbe való beszületés
jelent, vagy csupán aľról van szó, hogy a kerületben élők nem tudnak máshogy az
ellátásokhoz hozzájutni csakis akkor, ha bejelentett, đe legalábbis tartőzkodási hellyel
rendelkeznek.
Sajnos a védőnők beszámolója ebben a kategóriában nem larta|maz releváns infoľmációkat a
kiskoruakra vonatkozőan, az e||átottjaikkal kapcsolatban pedig nincs koľosńźiyra valő
nyilvĺántanás sem a kisgyermekekĺe, sem pedig az iskolásokĺa vonatkozóan.

0.3 év 4.6 év 7-t4 év 15.18 év t9.25 év

Lakohely 2294 r 547 3902 238r 5 699

Tartózkodási hely r82 204 403 249 1784

Település szintíĺ T7 7 28 15 57

Osszesen: 2493 I 758 4 333 2 64s 7 540

Mĺndtisszesen: 18 769



A gyeľmekek családjainak szociális j ellemzőj e

A Józsefuráľosban élő gyermekek és családjaik taľsadalmi státusza, szociális he|yzete szoľos
összefüggésben van a lakás, |akőhaz minőségével, melyben élnek. A gyengébb minőségű,
kicsi, többnyire komfoľtnélkiili lakásokban laknak a rosszabb szociális he|yzetli, á|ta|ábarl
alacsony társadalmi státuszú, alacsony iskolai végzettségií emberek. Közttik magas a
munkanélküliek aránya, különösęn a tartős munkanélktilieké, a segélyekből, és alkalmi
munkakbólélőké.

A keľiiletben élők egészségi áLIapota az átlagosnál jelentősen rosszabb, ami részbeĺ a
korĺisszetétellel (elöregeđés), részben a rossz szociális heIyzettel van ĺisszefiiggésben.
Általanosan is jellemző, hogy a lakosság körében a menta]is és pszichiátriai betegek atźnya jőva|

magasabb az át|agĺáJ'. A családok és gyeľmekeik veszélyeńetettségének okai, a pszichés és

mentálisan is öröklődő rizikófaktorok a családok, egyének életében, de lehet túlélési stľatégia
amáĺ meglévő kilátástalan élethelyzetre, hiszen a hibás minta és modelltanulás miatt nincs jó,
aktív megkiizdő stratégiájllk, ezért csak aľra képesek, hogy ismételjék transzgenerációkon
keľesztĹil a hibás szülői éLetpá|yát.

Egyik rizikőfaktor a másikból levezethető, vagy következik. Megjelennek a

szenvedélybetegségek különb<jző típusai is. A szenvedélybetegség ęgyutt jtn á|ta|ábaĺ
magatartásí, éIetvęzetési problémával, k<jvetkezhet belőle elhanyagolása, bźnta|mazása.
Anyagi problémák megléte esetén, megjelennek a kĺlmyezeti rizikőfa]<torok is, és végül, de

nem utolsó sorban a pszichés érintettség, melynek ,,kezelése otthon'' történik _ nem pedig
szakember segítségével --, a tarsadalmunkban igen széles ktjľben a|kalmazott ))

gyógytechnikával '', a különboző|egá|is és illegális drogok hasznéůata.

Az alkoholfogyasztással összefüggő pľoblémák a legsúlyosabb kĺjzegészségügyi
gondok kozé tartoznak, mivel a tartós alkoholfogyasńźsnak számos egészségi és tráľsadalmi

következménye ismeľt. Az alkoholistfü várható é|ęttartana ľövidebb. A pszichiátriai-
neurológiai és belgyógyźszati komplikációk mĺigött 20-40 Yo-os átlagban lehet az alkohol
kĺíľos hatásával számolni. Az alkoholizmus nemcsak az adott személyt, hanem családját is
szorosan érinti. Mind a kezelés, mind pedig a prevenció során fontos az egész család
bevonása, a téma komplex, holi sztikus megkĺizelítése.

Szintén ÍLagy a gyeľmekes családok között a díjhátra|ékosok aránya, akik még a kis
lakások alacsonyabb fęnntartási költségeit sem tudjak fedezni.
A lakosságon belül kimagasló a ľoma családok arźnya (pontos adatok nincsenek). Külĺjnböző
taľsadalmi rétegekhez tartoznak ugyan, de ahátrányos helyzetűek ktjzĺjtt felülreprezentáltak.
Nagy a kültjnbség a régebben itt lakók _ báÍ a 90-es évek munkanélkülisége őket érintette,

k<jziilfü sokan ma mát jobb köľülmények között élnek - és a frissen, vidékľől bektiltĺjzők
között.

A Józsefuĺíľosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Kĺizpont családsegító szakmai egységben
megjelent ügyfelek gazdasági aktívitását mutatja a lenti kĺirdiagram. Felhívom a figyelmet
arraa mutatóra, miszerint a megjelent iigyfelek közül csak 20 oÁ- aaz aktív kereso, ezaz
elmúlt évhez képest ugyan két szźna\ékkal emelkedett, de az össze megjelent 2992 főbőI csak
611fő. ( 1/5-e)
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A 2011. évben a szo|gá|tatást ĺgénybe vevő száma gazdaság
aktivitás szerint (fő}

ś 2011. évben ir su olgáltatńst igénybe rĺevők hozott pľoblélnái
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A szolgáItatást igénybe vevők 52 oÁ-a anyagí eredettĺ segtségnyújtáséĺt foľđult a szo|gá|athoz.

Külön problémás csopoľtot jelentenek abizonýa|an lakhatással rendelkező csa|ádok. Kĺizéjiik
tartoznak a jogcímnélküli bérlők, a bejelentett lakcímmel nem rendelkező szívességi
lakáshasználók, rokonokhoz felkĺjltĺjzők, illetve az onkényes lakásfoglalók. E kategóriák
he|yzete persze igen eltéľő. A bejelentett lakcímmęl nem rendelkező kliensek a szociális
ellátásokból nem részesülhetnek, amely igen érzékenyen éľinti a gyermekes családokat. A
|46lI993.(X.26.) Korm. rendelet biáosítja a közterületľe való bejelentkezést, azért, hogy
bizonyos támogatásokban, ellátásokban ők is részesĹilhessenek.

A Józsefuárosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központ családsegítő szakmai
egységében igénybevett pszichológiai szo|gtitatás során, a2011. évben a leghangsúlyosabb



probléma ügyfeleik kozött a középkoruak munkanélküliségi kľízise, hiszen a jelenlegi
munkaeľő-piacíhe|yzet a munkábaźilástnehezíti. Ugyanakkor, ha fél éven belülnem találnak
munkát pszichés tiineteik egyre erősödnek, szaporodnak, depľesszív tĹinetképződés indul meg
és szuicid gondolatok is egyre eľőteljesebbé válhatnak. Még nehezebb, ha az adott személy
nem rendelkezik megfelelő családi hátt&ręI, és magányosan, kiszo|gá|tatottal mar egyre
nehezebb segíteni ezeknek a személyeknek, hiszen nincsenek köľĺilöttĹik családi és közösségi
erőfoľľások, melyekkel đolgozni lehetne.
Jellemző problémákká váLnak az éIetvezetési elakadások, alacsony én erő, bizoĺýalanság,
maladaptív megkiizdési stratégiák, erős szoľongási szint, alvászavarok, szenvedélybetegségek
kialakulása, depľesszív hangulat, negatív jĺlvőkép, kilátástalanság, szoľongásos problémfü,
veszteségélmények feldolgozatlansága je||emző rájuk. Ezpedig felerősíti azáIlásketeséséi és

találási tehetetlęnséget, más veszi el ez energiát az egyéntő|.
Az ,,önkényes'' családok felé a legkisebb a tolerancia az ónkotmźnyzat és lakosság

részéróI egyarźlnt, elsősorban egyes családok szélsőségesęn deviáns viselkedése miatt, mely
erős kihatással van egy-egy szfüębb terület életminőségére. Nagyon gyakoľi prob|éma az
önkényes lakásfoglalók _ az eladósodott nem önkényeseknél is kilakoltatásanál a
gyermekek elhelyezésének kéľdése

A kerĹiletben kül<jnösen kedvezőtlen azoknak a gyermekes családoknak az aránya,
ahol az aktív koru felnőttek taľtósan munkanélktiliek, alacsony iskolazottságúak. Ezeknél a
családoknál hatékony beavatkozás hianyában a kedvezőtlen tarsadalmi helyzet a
gyermekeknél új ľatermelődik.

Az itt élők rossz anyagi he|yzetét tiikľözi az is, hogy a hozzźĺtk foľduló klienseink
mintegy felének nem elegendő a havi j<ivedelme kiadásaik fedezésére, illetve hónap végéĺ
nehézségeik vannak. A lakásfenntaľtással kapcsolatos hátralékok problémája a hźńartások
nagy részének komoly gondot okoz.

A Jőzsefvźlrosi Családsegítő Központ Ianti ábrái egyértelmúen szemléltęti a f01I.
évben beadott adósságcsökkentési támogatási kérelmekben beadott nyi|vźntartott hátralékok
c}sszegét. A kérelmet 848 fő adta be (háztartás), mely összes nyilvántaľtott hátraléka
271.f25.895 foľint.

Szolgáltató
Nyilvántartott

hátľalék iisszesen
(Fr)

Megoszlás

Tátsasház 78.474.827 29%

Vagyonkezelő 69.982.811 26%

ELMU 52.89r.390 20%

Gĺízművek 49.230.682 18%

Díjbeszedő 17.412.860 6%

Főtáv 3.233.325 T%

Osszesen 271.225.89s L00 o/o
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A 2 o J" I.. ér.ben tová b|rítĺrtt a dóssá gcstĺ kkentési tĺi rn o gar tá s
iľá nti lĺéľelm elĺ|ren nyilvaĺ nta r.tott há tľa léko lĺ łissz ege

Belr1t1jtott kérelrrrek szárna: 848 db
osszes lrr.ilv árttartotť 1ráŁ alék : 2 71.22 5.895 Ft

Társasltńz
29o/o

Dĺjbeszedo
6a/o

\.'ag$,. rrllkezelö
36.0,ó

A Szociális Iľođa a20II. évben 754 esetben folyósított adósságcsĺikkentési támogatást, ebből
279 esetben egy összegben. Az adósságcsökkentési tĺímogatással ö,sszefiiggő támogatások
összege atárgyévben 134.708.981 Ft volt (adósságcsĺikkentési támogatás * a támogatáshoz
kapcsolódó lakásfenntartási trĺmo gatás ö s szesen).

Azoknak a családoknak, akik díjhátralékkal rendelkeznek, de az adósságcstikkentési
tánogatás feltételeinek nem felelnek ffieg, aZ adósságkezelési tanácsadóink
közremfüĺidésével a ,,Há|őzat a Budapesti Díjfizetókéľt és Díjhátralékosokért Alapítvány''
támo gatása elnyerésével kerestek se gítsé get, 2 8 8 c salád esetében.

Az A|apítvĺíny Kuratóľiuma 3 fő esetében utasította eI a kérelmet. 20|l. évben aHá|őzat
Alapítvánýól elnyeľt összes támogatás 58.212.967 Ft volt.
lAtámogatási összeg 2009-ben: 4.658.575 Ft, 201O-ben: |7.386.445 Ft./

Gáalrĺiĺlelĺ



A Há lózat Ala pítvá ny ti ltal nregítélt tii mo gatá sok a la kulása
2011. ér.

ť).sszesen beadott Pá11r{2o.. 28 8 db
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2. Az önkoľmányzat ź.llta| nyrĺjtott pénzbeni és természetbeni ellátások

2.1. A Gyeľmelcvédelmi Iľo da ůi gyiľatfoľgalma

hátóśági ýeľmelrvédelmi üryekkél kapcs. főszám 8,f6iti;

A Gyeľmekvédelmi Iľoda ügyiratforgalma a 2009 és a 2010-es év közĺjtt emelkedett meg
jelentősen, abban az időszakban a fósztrmokľa 860, az a|számokľa iktatott anyagok pedig
2900-a| emelkedtęk. A 2010 és a 20|l-es év kózott ilyen jelentős eltérés mĺír nem volt,
mindĺjsszesen a foszám |63-aI emelkedett, az a|szttmra iktatott számok pedig l568-al
emelkedtek.
Ez egészen pontosan azt je|entí, hogy 5166 ügyfeltink jelent meg a 201 1-es évben valamilyen
gyeľmekvédelmi eljárás okán, đe az tigyfelekhez kapcsolódó gyermekek száma akar ennek
háľomszorosa is lehet. Ez mutatkozik meg az igen magas alszámokban, mely nemcsak a
beérkező iratokat tarta|mazza az ugyek kapcsán, hanem a főszámokĺahozotíhatiíľozatok és

végzések számát is.
A fent lekt fószám és az alszámokhoz kapcsolódó feladat elvégzését 4 Íő munkatźrs |źńta e| ,

ez napi 18 ügyet jelent egy munkatźrs számźlra. Ezęk a mutatók csak a védelembe vételi
eljaľás köré kapcsolódó adatok.
A gyermekvédelmi támogatásokhoz kapcsolódó feladatellátást (segélyezést) 3 fij. |átta ę| a
201l-es év soľiĺn. Ez ĺjsszesen 4248 ügyirattal t<!ľténő foglalkozást jelentett, mely naponta, 6
ügy volt egy munkatárs számára. A külonbség a védelembe vételi eljáľás és a segélyezési
eljĺíľás határozathozatalai során az' hogy míg a védelembe vétel során egy határozatnak a
meghozatala minimum másfél őra az indokolás kifejtése miatt, addig a segély hattrozata e|őte
gyártott sablonokkal töľténik, maximum 8 perces munkát jelent. Természetesen mindkét
munkafolyamatot mege|ózoen a dĺjntés meghozatalźůtoz szfüséges iľatanyagokat be kell
szerezni, tényeket fel kell tárni, targyalást kell tartani.Eziďobenjelentős.
2011 október 17-tő| a gyermekvédelmi tiĺmogatásokkal kapcsolatos ügyintézések
(gyeľmekvédelmi segélyek) átkerültek, mint hatásköľ a Humánszolgáltatási lJgyosna|y
Családtĺámogatási Iľođa feladatkörébe. A felađattal együtt 3 fo munkatárs is át lett helyezve.

A 2011. _es évben a Gyeľmekvédelmi Iroda munkatźrsai csak a védelembe vételi ę|iarás
során 20 52 határozatot, és 7 5 4 v égzést hoztak.

ł"sat hatáskörben módosított tizennégy, vagy
AlIamigazgatási úton megtámadott döntések száma
folyamatban lévő ügy.

2oĺ.Q,ov'..

5003

íśäł...'....

3886

5538

visszavont döntésęk száma, egy.
négy. Kettő helyben hagyott, kettő



2.2. Rendszeľes gyermekvédelmi kedvezmény

A juttatásban ľészesült gyermekek szźtma az előző évhez képest emelkedett, de ań. is el lehet
mondani, hogy ez évek óta tartó tendeĺcia.2011- ben a 201O-es évhez képest 81 új igény volt
a ke dvezm ény ez támo gatásr a.

A 2011. es évben 3295 gyeľmek részesiilt rendszeľes gyermekvédelmi kedvezményben.

2.3. ovodáztatási támo gatás

Atámogatás ľendszeľes gyeľmekvéđelmi kedvezményre való jogosultsághoz kcjtött. 20II -

ben, a megá||apitott ĺóvodáztatási támogatásban ľészesülő gyeľmekek száma |70. Ehhez
kapcsolódóan és a mar meglévő ővodáńatási támogatásokhoz kapcsolódó egyszeri juttatások

során 1.940.000 foľint lett kifizetve a családok számára.

2.4. Rendkívüli gyermekvédelmĺ támogatás

A Jĺízsefvárosi Onkoľmányzat Képviselő Testülete 29.019.047 ezeľ forintta|támogatta -

rendkívüli gyeľmekvédelmi támogatás .- f0lJ.- ben a Józsefuárosban élő hátľányos
he|yzet(l gyermekeket és azok családjait. Ez2605 meghozott határozatotjelentett a20|1-
es évben a ľendkívĹi|itámogatźlsok döntések terén.
Az eloző évhez képest ez cs<jkkenő tendenciát mutat, hiszen 666 hatarczat1al több döntés
született, ugyanakkot 3.966.953 ft.-al kevesebb lett kifizetve a gyeľmekek jogan a
családoknak.

Tanktinyvtámogatás

A Gyeľmekvédelmi Iroda éves költségvetésében a taĺkönyvtámogatás e|oirźnyzata
9.000.000 foľint, az iskoláink źtIta|ígényelt összeg azonban9.405.869, Ft. volt.
A megoldás érdekében kĺiltségvetési előiranyzatot módosított a Képviselő-testiilet. Szfüséges
volt felhívni az o|<tatási intézmények vezetőinek figyelmét arua,hogy az ingyenes tankönyv-
támogattst más módon is igyekezzenek megoldani, az aÍra rászorult diakok szźmára.Iskolai
kölcsönzéssel, illetve tanulószobai haszĺá|attal pľóbáljak meg biaosítani aZ ingyenes
tank<inyv haszĺá|atot.
A 2009-es évben, cisszesen 8.495.265 forint támogatást jelentett, a 2010-es évben pedig ez az
összeg 9.400.000 foľintra emelkedett, ez |.095.000 forinttal t<ibb, mint az elozo évben. A
201l-es tanévben az előirźnyzat 8 millió forint helyett 9 millió forintľa lett megemelve, de ezt
is tullépte az igény, aĺrtít az iskolĺák benyújtottak kĺjzel 500ezęr forinttal.

Ingyenes nyári gyermekétkeztetés

A 1612011. (IV.29.) NEFMI rendelet jelentősen megvá|toztatta a teleptilési önkoľmanyzatok
részére a szociális nyaľi gyeľmękétkeńetés céljából a 20|I. évben nýjtott támogatás
igénylésének és folyósításanak szabáIyait. A miniszteri rendelet 20II. évrepá|yázati ľendszeľt
vezętętt be, amely lehetőséget biztosított aľra, hogy a foľľásokat a települések helyzetének,
teljesítő képességének és vállalásainak ťrgyelembe vételével ossza eI a nemzeti eľőforrás
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miniszter. Atámogattlst a koľábbi évekhez hasonlóan kĺizpontosított elóirźnyzatként utalták át
az önkormányzatoknak.
A nyári gyermekétkeztętés támogatás a települési önkoľmĺĺnyzatot2011. június 16-tó1 20|1.
augusztus 31-ig terjedő időszakľa illette meg. A feltétele az volt, hogy a települési
önkoľmányzatvźiLalta, hogy a nyáľi sziinet ideje alatt|egalább 45, legfeljebb 55 munkanapon
keresztiil a ľendszeres gyermekvédelmi keđvezményben részesülő gyeľmekek számfua
folyamatos:an_ a gyermekek védelméről és a gyĺámiigyiigazgatáĺsľól szóló 1997. évi X)o(. tV
(Gyvt) 146.$ (4) bekezđés h) pontja a|apján - ingyenesen vagy kedvezményesen napi egyszeri
meleg étkeztetést biĺosítanak.
Lz ew gyermekľe jutó napĺ iisszeg nem lehetett tiibb mint 370.- Ft.

A budapesti kerĹileti önkoľmanyzatok a |612011. (IV.29.) NEFMI ľendelet 4.$ (4) bekezdés
szeľinti kategóriába tartoztak, ezért a rászoruló gyerekek legfeljebb 50%o-a, de legfeljebb
annyi ľászoruló gyermek utan igényelhettek támogatást, *'ány ľászoruló gyermeknek a
1612011. (IV.29.) NEFMI rendelet 2. és 3. $ szerinti feltételek mellett öneľőből töľténő
étkenďé sét a p á|y źnatb an v ti|a|ták.

A pá|yźnati feltételek teljesítése nem jelentett jogosultságot a telepiilési önkormĺĺnyzat á|tal a
páIyźnatban megjelĺilt támogatási igény teljes ĺisszegének igénybe vételéľe, de |ega|ább 32%o-

nak megfelelő támogatást állapítottak meg.

Magasabb összegű támogatásban ľészęsülhetett az az önkormányzat, aĺnely pźiyźnatban
v źů|alta, hogy az étkeztetés idej ére :

. megszervezi a gyermekek felügyeletét, illetve szabadidĺĺs progľamot biztosít a
gyeľmekek szźlmźxa, amelyek megvalósulását az elszámolásźnźi a Gyeľmekjóléti
Központ l'gazo|ja

. a pá|yázatban a számára meghatáĺozott kęľetek között nagyobb arányÚ öneľő
bínosításźt vállalja.

A szociális nyári gyermekétkeĺetés kcizpontosított állami támogatásra benyújtottpáIyázatbarl
vállaltuk a 16120||. (Iv .29.) NEFMI rendelet 6$ (4) bekezdés b) pontjában előírt feltételt:

,,a pá|ytzatbarl vá||alja, hogy az étkeztetés idejéľe megszervezi a gyermekek felügyeletét,
illetve szabadidős progľamot biztosít a gyermekek számfua, amelyek megvalósuIását az
el számo láskoľ a Gyermekj ó léti S zo|gźiat igazo|j a.,,

A települési önkoľmányzatokrészére a szociális nyári gyermekétkeztetés céljából a I6/f0tI.
(IV.29.) NEFMI rendelet 6$ (1) bekezdés a|apján a Nemzeti Erőfonás Miniszter a Budapest
Fővĺíľos Józsefuaľosi onkoľmźnyzat szźtmára 3.703.700.- Ft összegú tiímogatást á|Iapított
meg. A megigényelt összegen túl további 203.500.- Ft összeget nyújtott, mely összeg
önerőnek is felhaszná|hatő, amennyiben a progÍamban további gyermekek étkeztetését
vállaljuk.

A 3.703.700.- Ft összegrí támogatás I82 gyermek ingyenes nyári étkeztetésére lett volna
elegendő, és ugyanennyi gyeľmek étkezetését tervezťiik önerőből. tehát összesen 364 gyeľmek
ingyenes étkezését vállalta támogatni a J őzsefv źrosi onkorm źny zat.
A keľületben 3568 gyermek részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben,
feltételezhető volt, hogy kb. I0 Yo-a igényelni foga az ingyenes étkęzés lehetőségét.
Ennek ellenére, ĺisszesen 252 gyetmek ľészęsült ingyenes nyári étkeztetésben.

A jogosultak kĺjrére javaslatot a Jőzsefvźtrosi Gyermekjóléti Szolgtł|at és a Gyermekvédelmi
Irođa tett egyĹittęsen. A 20I|. év nyarétn, a Jőzsęfvźlrosi Családsegítő és Gyermekjóléti
Központ 142 fő gyeľmek étkezését biztosította 53 munkanapon kereszťtil, ez 6|40
ételadagot jelentett. Józsefuáľosi Kultuľális és Spoľt NonproÍit Korlátolt Felelősségű Taľsaság
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112 Íő gyeľmek étkezését biztosította 50 munkanapon keresztĹil, ez 3725 ételadagot
jelentett.

A két intézmény tisszesen 9865 adag ételt szerzętt be a 254 fo gyermek sztnnćra, melynek
beszerzési kiiltségeo 3.39 4.47 5 foľint.
A fel nem hasznáIt támogatás ĺĺsszege; 1.605.525 foľint volt, mely összeget a Magyaľ
Áilamkincstárnak visszautalfunk.
Az alacsony igénybevétel oka az is lehetett, hogy a helyben éIó, de más településből
kedvezményben részesülő gyermek normatíva elsziĺmolása nehezítette az önkormźnyzatok
munkáját, és ezért alapból fel sem vętték azokat a gyeľmekeket a tĺímogatottak Iístájára,
Továbbá az is valőszínűsíthető, hogy a gyermekek családja rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményľe való jogosultságuk ellenére nem feltétlenül rászorultak az iĺgyenes nyári
étkezésľe. Ez az iskolai étkezés igénybevételénél is rendszeresen felmeriilő probléma, a
kedvezmény ezelt gyermekek nem fogyasztják el az iskolakb a az ebéďet, ,, mert nem elég jó''.

.|..í l.^-^-+. +.í.L 4Uv, vL.4.4Đ

A HumánszolgáItatási Bizottság úgy döntött, hogy az önkoľményzat fenntartásában múködő
oktatási-nevelési intézméĺyekbe járó szociálisan rászoruló gyeľmekek tźlboroztatźlsanak
tánogatására kerüljĺin felosztásra a 2011. évi táborońatási keret teľhére, 4,655J00.-Ft
összesen.
Az ĺjnkoľmáĺyzat költségvetésén belül a Gyermekvédelmi Iroda 2011. évi e|őirányzatábarl
6.000.000,- Ft kerĹilt elktilönítésrc, táboroztatás cé|jźtra. A benyújtott kérelmek, igények
teljesítése esetén az előitźnyzatbő| megmaľadt I.344.300.-Ft előľeláthatő|ag a20||l20I2. éví
tanév első felévében, legkésőbb 2011. december 31-ig felhaszĺá|ásra kerül, íntézményi
igények a|apjáĺ.

A gyermekek az oktatásĹnevelési intézmények, valamint a Jőzsefvárosi Gyeľmekjóléti
SzoIgá|at Gyermekek Átmeneti otthona által benyújtott és elfogadásra javasolt kérelmek
alapj źn lettek támo gatva.

Annak ellenére, hogy a 815 gyermek tidiiltetése volt beterueme' az iskolákból jott a
visszaje|zés, hogy a difüok nem tudjfü igénybe venni a támogatott üdültetést sem, a családok
nagyon rossz anyagi he|yzete miatt. Az e|ő-szezonban 300, a fó-szezonban 600 forint napi
támogatás elenyésző, a fennmaradó összeget nem képesek kifizetni a gyeľmekek utan szülők.
Az előírźnyzott 6 millió forint támogatásból, közel 2 millió forint megmaľadt. A 20l2-es
évben, jelentősen át kell gondolni atálmogatás napi méľtékét.
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3. 
^Z, 

önkoľmányzat á.Jital biztosított személyes gondoskodást nyújtó
ellátások

3. 1. Józsefvárosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központ
/A Józsefuarosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ beszámolójď

2011-ben is a gyeľmekvédelem szakmai szempontjainak figyelembe vételével végeztik
munkankat, a szocíá|is munka klasszikus eszközeivel segítetttik a bĄba jutott gyermekes
csaláđokat.
Az elmúlt év során 1533 gyermek és fiatalkorÚ szźtmźra nýjtott Kĺizpontunk segítséget, mely
1042 csaIádot jelentett. A|ape||átás keretében 431 gyermeket (296 család), védelembe vétellel
24| gyerneket (|74 család) gondoztunk. Atmeneti nęvelésben 747 gyermek (520 család) volt
nyilvantaľwa, taľtós neveltként pedig 44 kiskoru (30 család).
A fenti számadatokból kiderĹil, hogy évről-évľe nő azon gyerÍnekes családok száma, akik
segítségĺe, támogatásra szorulnak.
Az a|apellátásban illetve a védelembe vétel során gondozott családok életében csak lassan
vagy egyá|ta\źn nem történt előre mozdulás. A gondozás folyamata hosszú ideig taľt, így
Központunknak nem nagyon van lehetősége eseteket lezárni. A védelęmbe vett gyeľmekek
szárna elsődlegesen a tĺirvényben elrendelt 50 órát meghaladó iskolai igazolat|arl mulasztások
elérése miatt emelkedett a duplájáta, s ezze| paľhuzamosan nőttek az iskolźztatási támogatás
felfi.iggesztésével egyutt jĺíľó eseti gondnok kirendelésével kapcsolatos nehézségek is. Az
ügyfelek rész&ő| előfordult a családgondozőt érő atrocitás kiabálás, fenyegetés, gorombaság.

Az átmeneti nevelésbe keľült kiskoruaknak mindĺissze 3Yo-a kerilt vissza véľszerinti
csa|áďjába, mely aľra utal, hogy a bekerülési problémák ĺagy része olyan (hajléktalanság'
szülői alkalmatlanság, életvitęli illetve súlyos arlyagi problémak és vonzatai), amely a
szociális munka eszkĺjzeivel nem vagy ĺehezen orvosolhatók és az utógondozás sem mindig
eredményes.
Központunk továbbá 1230 gyermek és fiatal családjával (932 csa|áď) vette fel a kapcsolatot,
ahol nem volt folyamatos gondozás, csak időnkénti tanácsadás, információkérés, hivatalos
ugy íĺtézése miatt jött a család, illetve a tátsíntézmények valamint a hatóságok egyszeľi
köľnyezettanulmány elkészítésére kérték fe| irxézményiinket.

Az tĄ családokkal való kapcsolatfelvétel leggyakľabban (264 eset) a je|zőrendszeľ tagjainak
jelzésére indult, me|y aztjelenti, hogy a je|zőrendszeľ tagjaival kiépiilt, é1ő és mfüödő a

Gyermekjóléti Központ együttmfütjdése. 47 esetben a szi|ő sajáń maga jeleńe, hogy olyan
pľoblémája van, melyet öneľőből nem tud megoldani, s kérte segítségtinket, 6 esetben pedig a
gyermek vagy ťĺatalkoru saját maga kereste fęIintézményĹinket problémájával. 155 esetben a
Gyĺámhatóságkezdeményezésére tcjrtént a kapcsolatfelvétel illetvel18 esetben rendelt el új

védelembe vételt, amellyel, Központunkkal való együttmfüĺidésre kĺjtelezte a családokat.
KeľĹileten kí\,til mfüödő más Gyeľmekjóléti Szolgálat 69 alkalommal értesítette
Közponfunkat, mely szerint a csaláđ ellátási területĹinkre költ<izött és kérte a velfü való
kapcsolatfelvételt illefu e intézkedéstinket.

201 1 soľán 2696 esetben érkezett konkľét problémríľól jelzés, amely 1000 esettel több a20I0-
es évhez képest. A legtöbb jelzés az iskolai hiányzások, a Íiatalok agresszív
megnyilviínulásai, illetve a szülők elhanyagoló magatartása miatt érkezett. A jegyz(5i

Gyámhatóság, Gyáĺlllĺvata| 824 esetben kereste meg Központunkat a hozzźĄllk érkezetÍ.
jelzések kivizsgálásának, valamint környezettanulmány készítése céljából. Egyéb más

szociális intézmények 245 esetben, átmeneti gondozást biztosító intézméĺyek 224
alkalommal kérték egyrittmúködésünket, illetve infoľmációadásunkat egy-egy családra
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vonatkozóan. Az elmúlt évhez képest dupLájara nott a RendőrségtőI érkezett jelzések szétma
(156 eset) a fiatalok bűnelktjvetései miatt. Egészségügyi szolgá|tatóktól 118 esetben, ęzen
belül a védőnőktől 69 je|zés érkezett. Az esetek nagy Észében elhanyagolás, illetve
kábítószer haszná|at miatĺ a gyermek neveléséľe alkalmatlanná' vá|t szülőkĺől kaptunk
megkeresést. A páĺtfogó felügye|et 52 alkalommal értesítette Központunkat aľĺőI, hogy a
keľiiletiinkben é1ő fiatalok páĺtfogói felügyelet alá keľĹiltek. Minden esetben felkęrestiik az
adott fiatalt és családját, illetve megkeľestfü az énntett oktatási iĺtézméĺyt is azon d<intés

érdekében, hogy sziikséges-e a ptĺrtfogő feliigyelet mellett a védelembe vétel vagy sem.

Szintén 52 alkalommal érkezett Központunkhoz á|Iarĺryolgari bejelentés intézkedés kérésę
végett. Ezek egy tésze a|aptalan volt, hátteľében rossz szomszédi kapcsolatok, aházban éLo

lakók generációs problémáiból adódó viták, konfliktrrsok huzódtak meg. Másrészt viszont
szĹilői elhanyagolásról kaptunk bejelentést, melyek gyeľmekvédelmi intézkedésre adtak okot.

Keľülettinkben az aĺyagi jellegű és a gyermekneveléssel kapcsolatos problémák vęzetik a
rangsoľt. Anyagi problémak miatt I37l esetben nyújtottunk segítséget, ani 497 gyeľmeket
érintett, gyermekneveléssęl kapcsolatos pľoblémákból adódóan pedig 759 ęsetben, 24I
gyeľmeket érintve kerĹiltek megsegítésre a családak. 329 esetben szembesültĹink a kiskoruak
magaĺartźs łs teljesítméĺyzavartwal, melyben nyilvantaľtásunk szerint 170 gyermek érintętt.
Gyermek, -illetve oktatási intézménybe való beilleszkedéstik komoly problémát okoz.
|27 fiata| életét nehezítették meg a családi konfliktusok, a szülők, illetve a család nem
megfelelő életvitele 299 esetben veszé|yeztette a kiskoruak fejlődését. 166 esetben
tapasztaltuk a szülők elhanyagolő magatartását, (71 gyermek), 61 esetben pedig családon
belĹili bźnta\mazźlst (42 kiskoru)' ami másfélszerese a 2010-es évnek' Ugyanilyen arźnyban
ĺótt a szenvedélybetegségek miatt szükségessé váIt intézkedések száma (95 eset), aIní 64
gyermekĺe vonatkozott.

A keľületben komoly problémát jelent a fiatalok bűnelkövető magatartása, bár az ęImiilt
évben minimális cscjkkenés tapaszta|ható. Jellemző viszont, hogy ugyanazon kiskoruak
kerĹilnek több alkalommal az iĺtézmény látóköľébe valamilyen szabálysétés vagy
búncselekmény elkövetése miatt.2011-ben 9 gyeľmekkoru és 45 fiatalkoru követett el
szabáIysértést, illetve 7 gyermekkoru és 34 fiatalkoru ellen indult eljárás bűncselekmény
miatt.

osszességében nem vá|tozott a gyermekbźnta|mazások száma sem aZ elmúlt évhez képest,
viszont miga 2010-es évben a lelki,2011-ben afizikaibźnta|mazás került előtérbe. Az is
előfordult, hogy maga a gyeľmek kéĺt rendőrségi segítséget a szülővel szembęn. 28 esetben
fizikai,23 esetben lelki és 2 alkalommal szexuális béntaImazásra derült feny. 5 esetben
c s aládon kíviili fizikai b źtĺta|mazás töľtént, mé gpe di g gyermek által.

Jőzsefvárosban óriási problémát jelent a családok lakhatásának hiiánya, illetve a nem
megfelelő lakhatási körĹilményeik. Vizes, dohos, zsúfolt, sötét, penészes' rovaÍokkal fertőzott
lakásokban él klienseink nagy része. A lakhatás hiĺínya miaÍt 24 család esetében keľĹilt sor
családok átmenti otthonában illetve anyaotthonban való elhelyezésre, ami 48 gyermeket
érintett. Évek óta komoly problémát okoz a rźszoru|t, átmenetileg vagy taľtósan lakhatás
nélkül maľadt családok átmeneti otthoni elhelyezése, miután tapaszta|ataínk szeľint ezt a
szolgáItatźtst nýjtó íntézmények a keľületi lakosokat nem fogadják szívesen illetve nincs
kivásaľolt féľőhely egyetlen lakhatást biĺosító intézményben sem.

25 csa\áďbő|29 gyermek keľiilt a gyermekek átmeneti otthonába külĺjnböző problémak miatt.
Közülfü volt olyan, akit a jegyzoí gyámhatóság kotelezett az átmeneti otthonba való
elhelyezésľe. Előfoľdult, hogy a gondozźtsba vételnek egyszerre tĺjbb oka is volt, komplex
problémákat kellett kezelni szirrte minden ellátásban részestilő gyermek és csaláđjĺínak
esetében. A családgondozás során továbbra is fő feladatnak tekintettiik a gyerekek
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családjukba torténó visszagondozását, de ez nem minden esętben volt megvalósítható és
átmeneti nevelésbe vétel vált sziikségessé.
Helyettes szülői ellátásra egyetlen esetben sem keľůilt soľ.

201l-ben cisszesen 6519 esetben kęriilt sor a családgondozók részérol a segítségre szoruló
kiskoruak családjainak otthonában tĺirténő felkeresésére. 5836 esetben volt sziikség
tanácsadásra és 4355 esetbęn nyújtottunk segítő beszélgetést. 1049 esetben találkozott
Központunk olyan problémával, amely meghaladta kompetenciájźt, így ügyfeleinket egyéb,
más taľsszakmźů<hoz kellett irĺányítani.
Ttibb olyan családdal keľĹilttink kapcsolatba, akik cisszetett, súlyos problémákkal ktizdöttek,
így a sikeres családgoĺđozás érdękében 200 alkalommaltaĺtottrrnk szakmaközi megbeszélést,
más intézményekben dolgozó szakemberekkel, illetvę 38 esetkonferencia összehívásaľa is soľt
keľítettiink, melynek céIja a gondozás iľanyrának meghatározása volt.
Központunkban ingyenes jogi segítségnyrijtási szolgáltatás is segíti a keľületben lakók
helyzetének ľendezését. Leggyakĺabban lakástigyi problémával illetve gyermekelhelyezéssel,
gyeľmektartásdíjjal kapcsolatban keresték meg intézményĹinket Az elmúlt évben erre |42
esetben keľĹilt sor.

201 1 első felében heti 6 őrábanpszichológiai tanácsadás mfüödött azIntézményben, melynek
soľán a szülők kaptak segítséget gyermeknevelésiikhöz, szülői szerepeik megerősítéséhez.
Szeptembeľtől 1 főállású pszichológussal tudtuk ezt a szo|gźitatźst bővíteni. A
kompetenciahataľok, feladatmegosztások megbeszélése érdekében még szeptemberben részt
vetttink alőzsefvárosi Nevelési Tanácsadó teamjén. A szülők<ĺn kíviila gyermekek és fiatalok
is ľészesültek pszichés megsegítésben. 140 alkalomma|, 47 kiskoruval és 13 felnőttęl került
kapcsolatba pszichológusunk. Akadt, akí az időpont egyeztetést kĺivetően, vagy I-2 alkalom
után nem jelent meg, így egyĹittmfüödés hiĺánya illetve egyéb pľobléma miatt pszichológiai
megsegítésfü elakadt. A leggyakoribb problémźk. az indulatkezelési, magataľtási, serdülőkori
problémfü, váIás kľízise, ĺjnbizalom problémák, testképzavaľok, szoľongások, depresszív
tiinetképződés, teljesítményzavar, kortáľskapcsolatok zavarai, iskolai problémfü, női
szeľepkonfliktusok, anyai szeľepből adódó problémfü voltak. A megsegítésľe szoruló
iigyfelek vagy a családgondozókon keresztiil, az ő kérésiikľe, javaslatukľa kéľtek iđőpontot,
vagy a maľ megsegítésben résztvevő kliens ajanlásĺĺn keresztiiljutottak el a pszichológushoz,
illetve önkéntesen jeleńék motivációjukat a csaláđgondozónak. A legfőbb nehézséget az
egyiittmfüddés hiĺínya, aziďopontok be nem taľtása, elfelejtése, anehezitett kapcsolďfęlvétel,
a belátástudat alacsony foka, a motiváció hlltnyajelentette és az is előfordult, hogy nem volt
egyértelmű, hogy másik pszichológus foglalkozik-e mar a gyeľmekkel.

A keľĹiletben lakó fiatalok kcjrében igen komoly probléma a tanulási nehézség, így
Közponhmk fejlesztőpedagógus segítségével 10 gyermeknek nyújtott, rendszeres
időkĺjzĺjkben (hetente I-szer-  óľában) fejlesztést, 40 gyeľmeknek pówizsgara való
felkésztést.
IntézményĹink Gyerek Klubja a korábbi évekhez hasonlóan most is számos progľammalváľta
a kerĹileti gyerekeket. A Gyerek Klubon belül Magĺántanulói Klub, Nyari Napközis Tábor,
pőtvízsgźlra ťe|készíto fog|alkozźts és hagyomźnyótzó kľeatív fogla|kozások váľták a klubba
betérő fiatalokat.

A20IO12O1l-es tanév II felévében folýafuk aPráter Általános Iskolában a tanulók csopoľtos
fog|a|końatását, a szabađidő hasznos eltöltésében való segítségnyújtást, iľánymutatást.
Az iskola kérésére a foglalkozásokat a délutani időpontra tettĹik źt, így még inkább megnőtt
az érdek\odés a gyermekek körében. A foglalkozások'ra hetente két alkalommal, kedden és

csütörtokön került sor 13:00-15:00 óra kozott, az iskola által biĺosított külĺjn teremben. A
napkĺizis tanulók jutalomból látogathattfü a fog|a|kozásokat. Munkánk eľedményességéhez
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hozzájáruIt a peđagógusok segítsége is. A foglalkozások cé|ja a kľeativitás, a jźték, a
szőrakozás, a ktjztĺsségformálás biĺosítása, a deviáns magataĺtás megelőzése volt.

A Magríntanulói Klubot igénybe vevő fiatalok nagy ľészę tulkoros, súlyos magatartási,
beilleszkedési problémáva| k'jzđő Íiatal volt' akiket nagyon nehezen lehetett motiválni aľra,
hogy látogassák a foglalkozásokat, mivel a konzultációľa való bejĺíľás sem volt kotelezó
sziĺmukra. A Magantanulói Klub egyéni foglaIkozás keretében nyújtott segítséget az iskolai
tananyag elsajátításában, az osztá|yoző vizsgźra való felkészítésfüben. Azok a tanulók, akik
rendęsęn készültęk, s részt vettek a felkészítő alkalmakon sikeľęsen vízsgźvtak. A gyerekek
ĺagy része csak annyit tanult, amennyit a foglalkozáson elsajátított, az otthoni feladatokat
áIta\éban nem készítették el. Több iskolából is kaptunk tematikźú, illetve tanktinyveket a
felkészítéshez, aĺni nagyban megkĺinnyítette a munkánkat. 2011, októbeľtől a TAMOP 5.2.5.
páIyázat keľetén belül folytatódik ennek a szo|gá|tatásnak a biztosítása. Nem konnyti feladat
ezeknek a Íiataloknak olyan elfoglaltságot találni, ami voĺuővá tęszí számvk'ra a
foglalkozásokat, melyek előre elkészített tematika szeľint zĄ|anak, a tanulók egyéni
sajátosságait, igényeit f,rgyelembe véve. A tanulás mellett a kľeatív foglalkozások
(gyöngyfiĺzés, mozaikozás, gyertyaöntés, origami, ĺivegfestés, decoupage technika, stb.) is
jelentős szerepet kaptak. Hetente 3x3 őrában 1 1 gyeľmek felkészítése folyik.
201l juniusában gyermeknapi kirandulást szerveztlink, melynek soľiín a Budakeszi Vadaspark
megtekintése és gľillezés volt a progľam' melyen 12 gyermek vett részt.

Nyáľi Napkĺizis Táborunkban 346 gyeľmek el|átásźú biĺosítottrrk. Heti lebontásban átlag 80
gyermek éľdeklődtjtt a vá|tozatos' kreatív és személyiségfejlesztő programok iránt. Hétfőtől-
péntekig, 13.00 őrátó| tartottuk fog|a|kozźĺsainkat. A tábor nemcsak a gyerekek
szabadidejének hasznos eltĺlltéséheznyű1tott segítséget, hanem a családok tehermentesítését is
szolgá|ta, hísz a foglalkozás idejére a gyerekek feltigyelete is biĺosítva volt általunk. A
táborban résztvevőknek kézműves fogla|kozásokat, Íőzőklubot taľtottunk. Szerdanként
intézményen kívüli progľamok vártak a fĺata\okat. Szerveziink csopoľtot a Népligetbe,
kĺirnyező játszóteľekĺe, ahol ügyességi versenyen bizonyithatták ráteľmettségtiket. A
programot mozi és múzeumlátogatás színesítette. A foglalkozásokon mindig biztosítotfuk a
szab ad v á|asztás l ehető s é gét.

A táboľban a gyerekek e||átźsáta uzsonnát biaosítotrrnk, miutĺĺn előfordult, hogy tĺibben
éhesen érkeńek a napközibe. Így nagyon népszenÍek voltak azok a napok, amiken kcjzösen
főztĺink.
20II. július l8-23-ig, 21 gyermek 4 felnőtt kíséretébęn Káptalanfiireden táborozhatott. A
gyermekek halmozottan hátrányos heIyzeťĺ családokból keľiiltek ki, többségĹiknek ez vo|t az
egyetlen lehetősége a nyári kikapcsolódásľa' de voltak visszatérő gyermekek is, akik a
korábban megszerzett pozitiv élmények hatástra vettek résń. ismét a nyaraláson. A
tźlbotoztatás megvalósításához a családgondozók hatékony és sok energiát igénylő
ađomanygýjtő munkája is nagyban hozzájtru|t, így a minimális költségvetés és a
keđvezőtlen időjaľási viszontagságok ellenére is taľtalmas hetęt tudtak biztosítani a
gyermekek számára.
Augusztusban a veresegyházi Medveparkba kirándultunk, amin szintén 2| gyermek vett ľészt
4 fő családgondozó kíséľetébęn. A gyeľmekeknek lehetőségĹik adódott mézze| etetni a
medvéket illetve aparkjttszóteľén kĺitetlen játékban lehetett ľésztik, amit nagyon élveztek.
A szociális nyárí étkeńetés kęľetén belül 130 gyeľmeknek biĺosítottunk egy táI meleg ételt,
amít a Családsegítő Központ Népkonyháján vehettek át az ana rászoruló családok.
20II novemberében és decęmberében 2-2 alkalommal adventi koszoru és mézeskalács
készítést szervezh.ink a gyeľmekek szźlmtra. A foglalkozásokon tisszesen 80 gyermek vett
tészt. Az elkészült adventi koszoľúkat és mézeskalácsot hazavihelték, hogy otthonukban is
tinnepélyes hangulatot varazsolj anak.
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Több éves hagyományunknak megfelelően megrendezéste kertilt a Mikulás iinnepség is,
melynek során 52 gyermek részesült ajándékban. Ezzel egy időben Kĺizpontunk munkataĺsai
100 fő gyeľmek számźna osztott ki mikulás csomagokat.
Emellett az ĺďén a Baptista Szeretetszolgá|at kaľácsonyi adományaíból is részesültek a
Gyermekjóléti Kĺizpont ügyfelei. 95 gyeľmek a kaĺácsonyi ,,cipősdoboz,, akció keretében
jutott ajándék,hoz. Az otthon SegítĹink Alapítvrĺny támogatásáva| 8 jőzsefvatosi család 25
gyeľmeke vehetett résú' a Vaĺosligeti Magyaľ-Angol Két Tanítási Nyelvíĺ Altalanos Iskola
teadélutlánján, ahol ajandékot is kaptak. Legfobb adományfoľrásunk aMagyar Vöľöskereszt.
Eszak-Pesti régiójanak jóvoltából az ęlmúlt évben 105 családunk részesült taľtós
élelmiszercsomagban, illetve kedvezményes ruhavásarlási lehetőségben, ami nagy segítséget
jelentett a ľászoruló családoknak.

Miutrán 2OII. május l-vel a Józsefuaľosi Gyermekjóléti Szo|gáIat Gyermekek Átmeneti
otthona és a Családsegítő Szolgálat integrációja révén Gyermekjóléti Kĺizponttá alakultunk,
az aIapfe|adatokon tul speciális szolgáltatásokat is nyújt intézménytink. Ezen feladatokat a
|5ll998 (IV. 30.) NM rendęlet 7. $ íľja elő a személyes gondoskodást nyújtó gyeľmekjóléti,
gyermekvé delmi iĺtézmény ek számár a,

Július l-vel megkezdődĺjtt a kapcsolattartási Ĺigyeleti szo|gźtItatźls, melyet jelenleg 2 fő
családgondoző Iát el szombatonként 9:00-13:00 köz<itt. A kapcsolattartási tigyelet funkciója,
hogy a gyermek szźtmáta minél konfliktus mentesebbé tegye a kapcsolattartást az arra jogosu|t

személlyel. Minden gyermeknek joga van családjával kapcsolatot taľtani akkor is, ha az őt
gondozó felnőtt a kapcsolattartásrajogosult személlyel nem fuđ a kapcsolattaľtás mikéntjéről
megállapodni, amennyiben ez a gyeľmek érdekével nem ellentétes. 201 l. december 3I-ig 14

családdal keľültĹink kapcsolatba. Kĺjzülfü 1 család veszi igénybe rendszeresen ezt a
szo|gźitatźlst. ok Gyámhivata| á|ta| lettek kcjtelezve a feltigyelt kapcsolattaľtásra. 4 család
csak érdeklőđött a szo|gá|tatás iránt, de időpont egyeztetésre nem keľült sor. A többi család
esetében a mediáció hiúsult meg néhany alkalmat követően, valamelyik fél
együttmfüĺjdésének hiánya miatt. 1 család esetében folyamatban vaÍLaz időpont egyeztetés az
érdekelt felek közĺjtt.
Szintén júliusban került bevezetésre a készenléti szo|gáIat. melyet megállapodás a|apján a
Gyeľmekek Átmeneti otthonĺĺnak szakemberei biĺosítanak. Célja, hogy a Gyermekjóléti
Központ nyi*atartási idején túl (éjszaka, hétvégén és iinnepnapokon) is folyamatosan
biztosítsa a gyermekjóléti szakembeľ eléľhetőségét annak érdekében, hogy Lłízishelyzet
esetén a gyeľmek ne maradjon segítség illetve ellátás nélktil. Az e|te|t időszak alatt ĺisszesen 7
hívás érkezett, melynek során elsősorban arlyagi illetve |akáshozjutási lehetőségekľől kéľtek
információt.
Az utcai és lakótelepi szociális munkát a nyźtĺi napkozi, a káptalanfiiredi tźtboronatás, a
gyeľmekek számára szewezett szabadidős tevékenység, a magántanulói klub, valamint
tanítási időszak alaĹt a BRFK Bűnmegelőzési osztáIya źtltal szęrvezett,,Inteľaktív Police és
Fiatalokat Védő Csoport'' elnevezésti progĺamjában való ľészvételtink bińosítja. Ennek során
más keriiletek Gyermekjóléti Központjainak munkataľsaival, valamint az ESÉLY Kövessi
Erzsébet Sza|ď<épző Iskola és a Mándy Iván Sza\ď<épző Iskola és Speciális Szakiskola
ifiúságvédelmi felelőseivel a BRFK által meghatźrozott időpontokban és helyszíneken' a
fovaľos legveszélyeńetettebb teľĹiletein (p1: pályaudvarok, P|ázák, stb) kerestfü fel a
kiskorúakat. Az adott időpontban a ręndőľségi e|igazítást követően két csopoľttá alakulva
folý a csellengő fiatalok felkutatása. A kapcsolatfelvétel során nem a felelősségre vonás volt
a cél, hanem, az iskolából való |ĺźnyzás okĺnak kiderítése, a gyermekek
veszéIyeztetettségének csökkentése, kozvetítésfü intézmények, szolgá|tatások felé, deviiíns
csopoľtokhozva|ő csatlakozás megelőzése, az iskola vi|ágába való visszavezetés.Ezeken az
alkalmakon több, kerĹilettinkben lakó fiatallal való ta|áIkozásra keľült sor. 201l-szeptembeľ és
decęmber kĺjzcjtti időszakban két alkalommal nappal (9:00-12:00), egy alkalommal pedig
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péntek éjszaka (20:00-24:00) történt az e||enorzés. Ezen alkalmak sorĺín összesen 60 kiskoru
igazoltatáslára keľiilt sor. Az ęllenőrzés során a f,ratalok első ľeakciőja a meglepődés volt, de
ezt követően k<innyen megnyíltak és számos hasznos információt osztottak meg magukról és
jelenlétiinket pozitívan értékelték. A nappali ellenőrzés során, iskola időben ellenőrzött
fiatalok áIta\źbarl magántanulói jogviszonyra' később kezdődő, avagy korábban véget érő
tanőráta' gyakorlati oktatásra, betegségĺe hivatkoztak. Az éjszakaí ellęnőrzés során
teľmészetesen nem az iskolakerülés, hanem a fiatalok körében jelenlévő drog és más
tudatmódosító szerek, valamint az alkohol fogyasztźls felderítése volt a cél. Megdöbbentő,
hogy az ellenőrzött 14-18 éves fiatalok mindegyike fogyasztot1 azĺap alkoholt, a legfiatalabb
pedig egy 13 éves gyeľmek volt, akinek bátyja is jelen vo|taz ellenőrzés soriĺn. Abbanaz
esetben, ha nyilvánvalővá vált, hogy a szőrakozóhely kiszolgálta szeszes itallal a 18 éven
aluliakat, a BRFK munkataľsai értesítették a keriileti jegyzot. Amennyiben a kiskoru mar
ügyfele volt Gyeľmekjóléti Kĺizpontunknak, az ellenőľzéseken résztvevő, utcai szociális
munkát eIlatő kollégánk írásban értesítette az illetékes családgondozót.
A Kźhítőszet Egyeztető Fórum haľom munkacsoportból épül fel: pľevenciós-,
ĺíľtalomcsĺjkkęntő- és rehabilitációs munkacsopoľt. Mindharom munkacsoport ülésein és

rnun'káj ában aktívan ľészt vállaltunk.
A gyeľmekvédelmi kőrhazi szociális munka soľián a szociális válsághelyzetbeĺ lévő anyanak
valamint az e|hanyagolt és bánta|mazott gyermeknek nyujtunk segítséget a veszéIyeztető
tényezok megelőzésében, megszĹintetésében. Ktĺzpontunkban két fő családgondozó,
félállásban, családgondozói iigyeleti idejében |atja eI akőrházi szociális munkaľa vonatkozó,
elsődlegesen koordináló feladatokat. 2011. május és 2011. szeptembeľ kcjz<itt megkĺitésľe
kerultek az egyĹittmfüĺidési megállapodások a Jőzsefvźros terĹiletén lévő gyermekeket e||źńő

kőrhźnakka|, intézményekkel (Semmelweis Egyetem Általanos orvostudományi Kar I. sz.
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és

Nőgyógyászati Klinika, Semmelweis Egyetem Gyermekgyőgyászati Klinika, Heim Pál
Gyermekkórhźn, Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sĺándor Utcai Kőrhźn- Rendelőintézet és

Baleseti Központ).
A kőrhźtzi szociális munkát sok esetben az intézményi védőnő lźńja eL, miután ťlnanszitozási
okokból kifolyólag nincs lęhetősége az intézményeknek aľľa, hogy külön szakembert
a|ka|mazzanak erľe a munkaköĺTe' S e fonáshiány miaĺĹ a közeljĺivőben sem vaľható, hogy
önálló stáfuszként megjelenik a korházi szociális munka. A kerületĹinkben lévő Védőnői
Szo|gáLat, illetve gyermek haziorvosok is tájékoztatást kaptak a Gyermekjóléti Központ ezeĺ
új szo|gá|tatásárő|. A Gyeľmekjóléti Központ kőrhazi szociális munkával foglalkozó
munkataľsai fogađtĺík a VIII. kerület terĹiletén lévő gyermekkőrházak' gyeľmekosztá|yok,
valamint a más keľületben, viĺľosban ellátott, de VIII. keľĹileti lakhellyel ľendelkęző
kiskoruakľól étkezelt jelzéseket. EZt kc}vetően éľtesítették a teľületileg illetékes
családgondozőt, aki a továbbiakban taľtotta a kapcsolatot családdal illetve szfüség esetén
megtette a megfelelő gyermekvédelmi intézkedéseket. Amennyiben olyan kiskoruróI érkezett
jelzés, aki nem taľtózkodott életvitelszeľűen a VIII. keľĹiletben, a teľĹiletileg illetékes
Gyermekj óléti Szo1gál atnak/ Kĺizpontnak keriilt a je|zés továbbkĹildésre.

A 2011-es évben 1 esetmegbeszélésre is adódott lehetőségiink az országos Baleseti
Intézetbeĺ a Gyermek Traumatológiai osztá|y főorvosának kezdeményęzésére. A
megbeszélésen részt vett a Józsefuarosi onkoľmźnyzat Gyĺĺmhivatala, a Gyermekvédelmi
Iroda, a VIII. keriileti Rendőrkapitźnyság, a Péteľfy Utcai Kórhźn és a Hęim Pá'L Kőrház
szociális munkásai, a TEGYESZ Atmeneti Gyeľmekotthona és Központunk kórhazi szociális
munkásai. A tanácskozás fő témája, a hétvégén illetve tinnepnapokon felmeľĹilő
gyermekbĺántalmazássaI kapcsolatos ügyintézési módok, lehetőségek megbeszélése volt.
Az eltelt időszakban, 3 esetben a SoTE I. sz. Sziilészeti és Nőgyógyászati Klinika, 2 esetben
pedig a Baleseti Központ je|zett. A SOTE II. sz. Szrilészeti Klinikától, a Szent Istvĺán

Kőrhazbő| és a János Kőrhazbő| 1-1 je|zés érkęzeÍt. A je|zett problématípusok a
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gyeľmekb'ánta\mazás, elhanyagolás, gonđozat|an terhesség illetve az abból sztiletett
gyermekek voltak.
20II. május I-tőI a Gyermekek Atmenęti otthona a JCSGYK önálló szak<ĺnai egységeként, a
Gyeľmekjóléti Központról leválva mfüĺjdik. A kľízislakások, mint átmeneti gondozást nyujtó
ellátás, a Gyeľmekek Átmeneti otthona szakmai egységhezkerĹilt át.
Miutrĺn a családok nagy része továbbra is a jelzőľendszeren keresztĹil keľül kapcso|atba az
intézménnyel, így a gyeľmekjóléti szolgáItatźĺs, mint lehetséges megoldási út ismeľtsége még
nem elégséges, főleg a kiskoruak kĺjrében. Központunkat inkább ,,félhatóságként'' keze|ik.Ez
nagymértékben megnehezítí az együttmfüödés kialakulását, meľt gyakran kell munkĺínkat
nyíltan vagy buľkoltan ellenálló családokkal végezru. Ennek kiküszöbtjlése érdękében
igyekeztiink olyan pľogľamokon, fórumokon részt venni, ahol szolgáltatásaink bemutatásaĺa
keľĹilhetett sor. A Lakatos Menyhéĺt Józsefuaľosi Általanos Művelődési Kozpont meghívásĺĺĺa
jó hangulatu sziilői fórumon, illetve a Kesztyűgyáľ Magdolna napok pľogramjan vetttink
ľészt, ahol a lakosság nagy éľdeklődést mutatott Központunk iránt.

A Józsefuĺáľosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központ ,,KÉPET ADUNK, rÉppssÉcpľ
FF.JLESZTĹINK! _ Gyermekek, fiatalok és szĹileik taľsadalnni integľácíőját segítő progľam
Józsefuaľosban'' című projektje a TAMOP_5.2,5. A-I0l1 kiíľás egyik nyeľtes pźiytuĺatalett.
Az eInyert támogatás a projekt 2 éves iđőtartama alafi (2011. 10. 0| - 20|3. 09. 30.)
kĹilĺinböző új és hatékony szolgá|tatás bevezetését teszi lehetővé, melyek Józsefuáros
szo ci áli s szo|gźitatźls i pal ettáj át s zíne sítik.
ApáIyázat cé|ja a hátrĺányokkal kiizdő iskoláskorú gyermekek, családjaik, valamint a ťratalok
integrációs esélyeinek nĺivelése oktatási rendszeren kívĹili pľeventív célú programokkal,
amelyek kompenzáljak a hźtrźtnyaikat, csĺjkkentik a devianciáikat, segítik az iskolai
megfelelésfüet, és a megfelelő társadalmi minták e|sajátítását. Fontos a sziilők szerepe is,
hiszen a gyerekek a családi mintát akaľatlanul is tovább viszik. Ezért a projekt szo|gá|tatásai
k<jzĺjtt kimondottan szĹilőknek szóló pľogramok is vannak. Valamennyi ľésztvevő a
Józsefuaľosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ javaslata alapjźn keľĹil a pľogramba,
ahová legalább 60 család és 40-45 iskoláskoru gyeľmek, valamint 20-25 szülő bevonását
tewezzilk. Ezen kívĹil folyamatos szakmai kapcsolatot taľtunk azo|<ka| a szakembęrekkel
(családgondoző, védőnő, iskola gyeľmekvédelmi felelőse, iskolaorvos, iskolapszichológus
stb.), akik az aďotĺcsaláddal, gyeľmekkel vagy szĹilővel foglalkoznak.

A pľojekt keretében családon belüli kapcsolatokattttmogató, illetve a család tĺírsadalmi
beilleszkedését elősegítő programok (szubintenzív, intenzív családgondozás, szülői
készségfejlesztés' ĺinsegítő sziilőcsopoľt), sziilői szerepet eľősítő, valamint családi
konfliktusok megoldásźú cé|ző konflikľuskeze|ó program (családi videotréning), szociális
beilleszkeđést segítő fog|a|kozźls (iskolai videotréning), a gyeľmek szocializáciőját elősegítő
csopoľtos fog|a|kozźls (kamasz-csopoľt) és az iskolaľendszeren kívĹili felzźrkőnató programok
(felzźrkőzató magántanulói klub) megvalósítására töreksztink.

Az intenzív csaláđgondozás keretében egy időben 2, a szubintenzív családgondozás
soľán 4 csa|áđ gondozásakezdőďi>ttmęgaz elmúlt év során.
A két tevékenység sza|<rnaí tarta|ma azonos' mindössze intenzitásukban térnek el egymástól.
Az iĺteĺvív családgondozást kľízisben lévő családoknak nffitjuk, elsősoľban ott, ahol
felmerül annak a veszélye, hogy a gyereket ki kell emelni a családból, illetve azokban az
esetekben, ahol a korábban kiemelt gyeľmek hazakeruIésére esély van a közeljövőben.
Ezękben az esętekben a szokásosnál lényegesen időigényesebb segítő munkaľa van sziikség,
melyek alapvetően a család otthonában zajlanak, vagy azokon a helyszíneken, ahol a
családnak lényeges iĺtézniva|őjavan (p1. iskola, munkaügyi hivatal, díjbeszedő kiľendeltség,
stb.). Az inteĺuív családgondozást ny($tó szociális munkás a nap 24 őrájábal elérhető a
család számźlra, a ta|á|koztlsok gyakoribbak és hosszabbak. A beavatkozźlsok rövid ideig,
rendszerint maximum hat hónapig tartanak (először három hónapra kötĹink szerződést, ami
sztikség esetén még három hónapra meghosszabbítható). Ugyanilyen szo|gá|tatást nýjt a
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Családsegítő Központ intenzív családmegtartő szo|gét|tatása is, ahová az e|miit időszakban 4
családot delegáltunk.
A szubinteĺuiv csa|ádgondozást a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 4 csa|ádgondozőja
végzi a|aptevékenységén felĹil. A szubintenzív családgondozást javasoljuk azokban az esetekben,
amikoľ a Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központ szokásos családgondozói munkamódja - a
magas esetszám miatt - nem tesz lehętővé olyan intenzitású segítségnýjtást, amely a család
működésében változást hozna létre. Egy családdal három hónapig dolgoznak, egy év a|att ez
tizenhat c s al ád ot j e lent.

A családi video-tľéning a családi kommunikáció javítását kívanja elémi úgy, hogy
a szakembeľ egy mindennapi helyzetben rĺivid videofelvételt készít a családról, majd a
felvétel elemzése után, egy későbbi időpontban visszajátssza azokat azinterakciós elemeket,
melyek sikeres kommunikáciőhoz vezettek. A családi video-tréning pozitív módon mutatja
meg a szĹilő-gyeľek inteľakció részleteit, ezze| javítja a sziilők önéľtékelését, és megvźitońatja
a kommunikáció mintáit. A felvételek visszanézése lehetővé teszi, hogy a szülők kívülről
lássĺák magukat, más nézőpontból, a kimerevített képek, a lassítás segítségével a
kommunikáció sikeres elemei felnagyÍthatóvá, hangstl|yozhatővá, tudatosíthatővá válnak.
osszesęn 15 családot érint a program, 3 családnát indultak el a foglalkozások a Magyar
Videotrening Egyesület segítségével.
Az iskolai video.trénĺng folyamata a\apvetően megegyezik a családi viđeo-tľéningével. A
kiilcinbség elsősorban abban ál1, hogy akkor a|kalmazzllk,ha a probléma elsősorban a gyerek
és a pedagógus közötti interakcióban ľejlik, ami gyakĺan a gyerek hibájaként fogalmazódik
meg (nem Íigyel oda, nem lehet vele bírni, stb.). Az iskolai videotrening lehetőséget ny(Ąt az
źttlagtő| eltérő igénÉ és viselkedésíĺ, va1y nehezen kezelhető gyeľmekekkel való pedagógiai
munka eredményességének növelésére, visszatérő konfliktushelyzetek hatékony megoldásában
A szülői készségfejlesztés lehetőséget ad a szociális készségek fejlesztésére. Különösen
fontos ezpszichiźúriai betegek esetében, a szülő gyeľmekének ellátása és nevęlése kapcsán.
A páLyázat keretén belül két alkalommal szerveziink Káptalanftireden nyári gyerektáboľt,
egyenként 1 hetes (heti 5 nap) bentlakásos foľmában 15-15 család számáľa.
A program első évében a családtámogató szo,Igźtlat és a video-tréning keretében
foglalkoztatott gyermekek, valamint a Gyermekek Atmęneti otthonában gondozott fiatalok
számára kamasz-csopoľtot szerveziink, amely szakembeľek által iranyított fiatalok önsegítő
csopoľtja. A progľam második évében a szu|ői készségfejlesztésben részt vevő szülők
számára szerveziink önsegítő szülőcsopoľtot, amely a korábbi foglalkozásokon megtanult és

begyakorolt viselkedési minták elmélyítését szo|gáIja.
A pľogľam során oktató film készti| egyrészt egy 5-6x20-25 peľces ,,sorozat,,, másrészt egy
osszegző film, mely a progÍam egészének tanulságait vonja le, ismeretterjesztő-oktató céllal.
Együttműködő paľtnereink a Józsefuarosi Egyesített Bĺĺlcsődék Biztos Kezdet Program
(sokgyeľekes nagycsaládok, gyermekek és szülők) és a Szigony Alapítvźny a Kĺĺzösségi
P szichiátriáért (pszichiátriai beteg szülők gyeľmekei) intézmények'

Központunk az e|m,Ú|t év során új helyiségge| gazdagodott, s ezzeI egy időben ttngyí
feltételeink is javultak új telefonvonalak kiépítésével, számítógépes rendszerĹink
fejlesztésével. Bővült a családgondozók |étszźtma és két szociális asszisztens is segíti a
munkánkat.
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A Gyeľmekjóléti Központ gondozási tevékenysége 201l.ben
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GyeľmekjĺólétÍ szolgáltató tevékenység a kezelt pľobléma típusa szerint
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A Gyeľmekjóléti Kiizpont szakmai tevékenységének száma II.
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3.1.1. Gyeľmekek Atmenetĺ otthona

A gyermekek átmeneti otthona ęgy a Budapest VIII. kerĹilet á|ta| nyújtott szolgźitatás' mely
az ideíg\enes jelleggel, ĺehéz helyzetbe kęľült családok gyeľmekeinęk átmeneti gondozását
váI|a|ja fel - melynek során az intézménye került gyermekek részére teljes kc!ľű ellátást
biĺosít.

A teljes köní ellátás részeként a jogszabályban foglaltaknak megfelelően a gonđozott
gyeľmekek szźlmźra biaosítjuk: naponta az életkoruknak megfele|ő' |ega|ább ötszĺiri -

tegalább egy alkalommal meleg- az egészséges táplálkozás kcjvetelményének megfelelő
étkezést, sztikség esetén az évszal<ĺlak megfelelo ruhźzatot, a mindennapos tisztálkodáshoz
sztikséges dolgokat, a tanuláshoz sztikséges tankönyveket, tanszęľeket és egyéb iskolai
felszeľelésęket, esetenként azintézményitérítési díjfizetésében segítjfü a szülőket.

A gondozott gyermekek részére biztosítjuk a közlekedéshez szükséges bérlętet, a telefonálás
lehetőségét a szülői kapcsolattaľtáshoz, a gyermekeket a jogszabá|yban foglalt mértékben
havonta zsebpénzzel ellátjuk' továbbá arlyagi lehetőségeiĺlk'hez méľten igyekszĹink a
kultuľálódáshoz, játé|ďloz, a szabadidó hasznos eltĺiltéséhez szfüséges köľĹilményeket,
megteremteni.
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A 2011. esztendőben is a gyermekvédelmi szakmai szempontok figyelembe vételével
végeztfü a munkánkat. Főként a klasszikus szociális munka eszközeível segítettĹĺnk
bajbajutott gyermekes családokon' de pedagőgiai, pszichológiaítźlmogatást is biztosítottunk.
Utóbbit januĺíľtól májusig, majd 2011 szeptemberétől ismét a Családsegítő és Gyeľmekjóléti
Központ új főállású pszichológusa aktív és lelkiismeľetes közľęmfü<jdésével.

Pszicholóqusi, .feilesztőpedaqógiai tevékeĄ)ség, belsős kuckó.foglalkozósok
Pszichológusunk a bekeľtilő gyeľekekkel igyekszik minél koľábban felvęnni a kapcsolatot,
találkozni szüleikkel, tájékozódni az igybeĺ, rendszeľesen konzultáI a csa|ádgondozőva|, a
szakmai vezetóveI, tartja a kapcsolatot az otthon dolgozóival, nevelőjével és
gyeľekfeliigyelőivel. Jelenleg két napon tartózkodik az otthonban, hétfőn és csĹitöľtĺjkön
délutan.
Egy alkalommal legalább minden gyeľmekkel felveszi a kapcsolatot amikor egy rövid
exploľáció tĺjrténik, majd különböző tesztek (főleg rajzok, valamint CAT teszt) felvétele.
Több gyerekkel rendszeresebben is taľtja a kapcsolatot, egyéni megsegítés formájában.
Mivel a gyeľmekotthonban tartőzkodása alatt a legtĺibb gyeľmek oktatási intézményben
tartőzkłd.i.k i.ov arÄnv1ao kevés o.yermekkel tllĺĺ foglalknzni. Erniatt tcibb alka]omma! iŕin be
más napokon, hogy találkozhassoÍL az otthonban lakóktal.

Pszichológusunk szerint a legfőbb pľoblémák a neheziteÍt élethelyzetből és aĺrnak
elfogadásából adódnak. Ez esetekben főként a gyerekek megküzdő képességét kellett n<ivelni,

az események felđolgozása mellett. Gyakoriak a serdtilőkori é|etszakaszproblémák is,
valamint a különb<jzó magatartás, viselkedéspľoblémak. Több gyeľmeknél alacsony éĺze|mi
intelligenciáttapasztalt, valamint a szociális készségek alacsony szintjét.
Néhány esetben kĺízisintervencióľa is sor keľült, mikor varatlanul olyannyiľa halmozódtak
egy gyermek életében a nehézségek, hogy szomatikus problémái, pszichés tiinetei
feleľősĺjdtek.

A belsős kuckó foglalkozást fejlesztőpedagógusunkkal együtt vezętí a pszichológus. Minden
hét szerdán konzultálnak, és megtervezik az adott fogla|kozás tematikáját. A központi téma
á|talában a kommunikáció és kooperációfejlesztés, agressziócsĺikkentés, konfliktuskezelés,
mind amellett, hogy a gyerekeknęk lehetőségfü nyílik jobban megismerni egymást, javulnak
taĺsas kompetenciáik, figyelmi funkciójuk, és ĺjnismeretĹik gazdagodik a különbcjző feladatok
révén.
Ami nehézséget okoz a foglalkozások sorián, hogy a csopoľtok összetétele mind életkor, mind
nem szerint igen heterogén, és a csoport résztvevői k<jzött nagy a fluktuáció. Így majdnem
minden alkalommal új résztvevőt köszönthetnek, akit be kellett integrálni a csopoľtba, és újľa
szetzódést kötni, átbeszéIru a csopoľtszabá|yokat. műkcjdésmódot. Igy igen nehéz egy
tematikát, dinamikát követnitik.
Emiatt azltőbbi időben egyre rugalmasabban többféle jrítékcitletet hoztak, és mindig az adott
he|yzethez, résztvevőkhĺiz igazítottźk a feladatokat. A foglalkozásokba -mint
különlegességet- igyekszenek mindenféle dramatikus, művészetterápiás elemęt is belevinni.

Mivel a bekeľĹilést kiváltó okok egyéniek és sajátosak a kiskoruak bekeľiilése utiín ennek
megfelelően igyeksztink személyľe szabottan egyénenként foglalkozni a gyermekekkel és

családjukkal. Elsődleges célunk a gondozás során a gyeľmekek biztonságos és megnyugtató
elhelyezése, valamint a jogszabźtlyban meghatározott teljes könĺ ellátás biztosítása _ majď a
gyermekek szüleikhez töľténő hazagondozása.

Legfőbb eszkcizeink: az egyéni beszélgetések, a családlátogatások, a szülőkkel való személyes
konzultációk - intézményünk pszichológusa heti két alkalomma| tulőzkodik az otthonban,
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illetve a Családse gítő Kozpontnak köszönhetően adott a lehetőség a családteľápiát váIla|óknak
aľľa, hogy képzett szakemberek segítségével próbálják meg problémáikat felismeľni azo|<ka|'

megküzdeni.

Az otthonba bekeľĹilt gyeľmekek nagy részét a Gyermekjóléti Központ kezdeményezésére
vetttik, fel de <jnállóan is kereste már fel szíjlő a gyermekotthont hogy a segítségiinket kérje.

Nugy hangsrilyt helyeztiink arra, hogy a gyerekek bekerülésének okai mellett a látens illetve
utóbb felmeľült problémákĺa is megfeleko vźiaszt próbáljunk aďrĺ. 20|1. év első felében
nagyobb aranyban kerültek hozzáĺlk magatartás pľoblémával küzdő gyeľmekek, mint
koľábban.

20|I. január 01-től, dęcembeľ 3I-ig22 új gyerek keľült be hozzállk és ĺjsszesen 32 gyermek
és családja kapott ellátást ebben aziđoszakbarl.

Targyév folyaman 20 fő kęľült ki a gondozásunkból, ebből 1 esetben ideiglenes hatá|ý
^1L^1--^-A^^^1 ^-^1.^11A+:^L^ l-^..:l+ ^--' l-:^lx.-' .'^ĺ^*:.+ 1í! ^.'^*^1. ^^^1AÄ:ĺ,|^^ 1.^-łi1+ -';..-.('rrrEry(iz('ss('l sz.1,l1.t'll.1laJu.í' l|glult 9ěy NrJr.xrry v<tl'.urulrL L7 éJgLlIll/I\ vĐúrrouJąU4 Nvtull vlĎJ.ą

(ebből 2 esetben más családtag lett agyám), további 12 gyermek2011. dęcember 31-én is
nálunk részesül ellátásban.

Ellátási napot százalékos kihasznáItság a 201|. év soľán:

Hónapok
Január
Február
Március
Ápľilis
Május
Június
Július

Augusztus
Szeptember

október
November
December
Osszesen:

Gondozási napok
26r
226
266
296
297
303
248
341
3f2
234
246
329
3369

Gondozási napolďátlag
8,4194
8,0714
8,5806

9,8667
9,871
10,1

8

tl
I 1,3

7,5484
8,2

10,613

111,5705

9,297s41667Gondozási napok át|aga 2O1 I,j anuár-december 3 1 -ig:

A20t1. évben a gonđozási napok száma cisszesen 3369 vo|t, ami egy napÍa vetítve 9,3 fő
átlaglétszźlmot j elent j elent.
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Ellátott gyeľmekek 20t1. évben:

Ugy Gyeľmek nemek

típusa neve szeľinti

megosz.

ARGF

A BK L

AKRF

A LK F

KSzA

E|etkoľa

t4

15

t6

t3

t'7

l4

t7

t7

6

l4

l0

t2

14

t7

16

l4

l3

t6

T7

ll

ll

t5

Felvétel

dátuma

2009.rr.09.

2010.06.29.

2010.08.24.

2010.09.10.

2010.10.15.

20 I 0.1 0.1 9.

2010.10.20.

2010.11.24.

2011.01.13.

2011.01.20.

2011.01.27.

2011.02.16.

20rr.02.24.

2011.02.24.

2011.03.22.

2011.04.05.

20il.05.11.

201 I .06.08.

201 I .08.10.

20rr.08.17.

f0r1.09.06.

20tr.09.16.

Távozás

dátuma' he|ye

20ll.0l.l5.haza

2011.02.07.ha2a

2011.09.30.

2011.06.30.ha2a

2011.02.01.

édesapához

2011.01.24.ha2a

20il.11.18.

2011.09.30.ha2a

2011.02.28.ha2a

20ll.ll.l0.

2011.09.30.ha2a

2011.03.08.

Tegyesz

2011.11.28.

2011.05.06.ha2a

2011.09.22.

2011 06.10.

20ll.l1.09.haza

2011.09.07.ha2a

2011.1l.l4.haza

28

Bekeľĺilés oka

gyám-gyeľmek kapcsolata

szülő-gyermek kapcsolata

iskolakerĺilés

édesanya eü. problémája

iskolakeľiilés

iskolakeľĺilés

szülő-gyermek kapcsolat

szĺilő-gyeľmek kapcsolat

lakhatás

édesanya kórházban

bánta|mazás

magatartźsprobléma

iskolakeľülés

iskolakerĺilés

iskolakerülés

iskolakeľülés

iskolakertilés

szĺilő-gyermek kapcsolat

lakhatás

nem megoldott felügyelet

lakhatás

szülő gyeľmek kapcsolat

Gondozásban

€ltö|tött napok

száma201|.

évben

15

38

273

l8l

ll0

118

322

zt)

47

345

287

227

13

278

46

t7l

155

a
J

134

56

2

60

A

VV

LZs

KT

MCK

EV

SR

MZs

FO

LE

L

F

L

L

F

F

F

L

L

L

F

F

L

F

F

L

L

A

A

A

A

A

W

VV

A

A

A

A

A

A

A

A

LA

RA

MN

SzL

VV

BZ

KG

TV

BN



A

A

A

A

A

A

A

L

F

L

F

F

F

L

NE

NR

NV

NG

BJ

SR

NT

II

l0

9

8

tf

ll

l5

201t.10.f7

2011.11.11.

2011.11.11.

2011.11.11.

20tt.tt.2f.

20t1.tt.23.

2011.12.01.

201r.12.04.

2011.12.2t.

20rr.12.21.

65

5l

5l

51

40

39

31

sztilő gyermek kapcsolat

lakhatás

lakhatás

lakhatás

magatartásprobléma

abúzus

sziilő kórhazban

szülő gyermek kapcsolat

lakhatás

lakhatás

l5

J

4

L

F

L

AMA

AMK

AFN

28
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il

A 20|1-ben gondozásba vett családok és gyermekę szźlmźnak alakulása az elmúlt három
esztendőben:

Gondozott családok és gyermekek számának
a|aku|ása az e|mú|t 3 évben

40
35
30
25
2A
15
10

Ě
gyeľek

o
2oo9 év csa|ád

2o1o év

E!család El

2011 év

2oo9 év 2o1g év 2o11 év
M!csaĺád 25 29 2A
wgyerek 29 36 32
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A nemek megoszlása a 2011. évben teljesen egyfoľmán alakult 16 Iáĺy és 16 ťĺ,ű źů|t a

gondozásunk a\att' Az elmúlt haľom esztendő gondozottainak életkoľ és nemęk szerinti

mego szlását az alábbi táb|ázat mutatj a:

E||átottak száma nem és korcsoport szer.nti alaku|ása
az e|mú|t 3 éVl'en

14

12

10

a

o

4

í3

WÄ12

ío

ffi

9
ffi

&
55

ffi
5
ffi

3

ffi
1

ooo offi
1

o oo oolffiE

o-3 év I a.s ev | 6-1 3 | 14.17
||éviev

|ánvok

o.3 év [4-5 év | 6-1 3 | 14-17
l|évlé.,

fĺÚk
N2oo9 év U Ę s o U 5 10
a2o1o év o 13 o o c
w2o11 év tJ 1 1? o 1 I

A gonďozásba vétel okait az elmúlt hĺíľom év statisztikai adataíva| az alźlbbi táblźnat
szemlélteti:

Bekerii|és oka szerinti megosztás 2oo9l2o1a|zoíĺ év

12

10

a
6

4
2
íl

rffi ío
aa"l

ffi á$ %

4
2l ,2 3

w2ffi

{..ffi IT W -w_

2oo9 éV 2o1o év 2011 év

E

ErA sz.l}ök egészségugyi prob|émái

EA gyer|nek egészségi problétr.lái

tf A szti|ok |akhatási prob|étnái miatt( e|égte|en
Iakhatási köľÜ|mények)gA szÜ|o Vagy gondvise|o indoko|t távo'éte

B csa|ádi konÍ|i|đus

cf, A gyermek magatartási pĺob|ětĺäi
o GyermekbäntalmaŽás
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A családgonđozás soľán továbbra is fő feladatunk a gyerekek családba való visszagondozása.
Ennek éľdekében folyamatosan biztosítottuk a gyerekek és szüleik kapcsolattaĺtását,
igyekezttink a családtagokkal paľtneľi viszonyt kialakítani és a szülői kompetenciákat
erősíteni, de ha nem láttunk esélyt, hogy a szülőket alkalmassá tegyĹik feladataik e|Iźiásźra
szakellátást javasolfunk; 3 esetben, ebből 2 esętben átmeneti nevelésbe vételre került sor' egy
esetben pedig megsztintették a hatősági eljárást. A Gyeľmekek Átmeneti otthonából
szakeLlźtásba keľĹilt gyerekek szźma az elmiilt harom évbęn csökkenő tendenciát mutat _ ami
sikerként könyvelhető e|, amunkánk cé|ját figyelembe véve.

Átmeneti gondozásbó| kikerijltek számának a|akulása az e|múlt
3 évben

Tób or o k, s z ąb adidő s pľ o gr amo k
Szeľdai -majd szeptembeľtől csiitcjrtoki napokon- nevelonk illetve pszichológusunk és

fejlesztőpedagógusunk koordinálása mellett a,,kuckó foglalkozások'' keretében külső és belső
progľamok biztosításával pľóbáltuk hozzájaĺu|ĺĺ a gyeľmekek személyiségfejlődéséhez.
Külső meghívott vendégként az eIso félévben a rendőrség kiválóan felkészült munkatársa is
meglátogatott minket és nagy érdeklődés kcizepette ismeľtette a Íiatalokľa leselkedő
veszélyeket és a törvényséľtések következményeit.

Júniusban két kollégánk 6 (5éjszaka) napos tźlbotoztatást szervezett a gondozoff
gyermekeknek. Az e|őző évek gyakorlatával ellentétben most csak a gyeľmekeknek, mivel
kevesębb foĺrás állt rendelkezésre, mint a tavalyi esztendőben. A szülők đöntő többsége nem
tudta vállalni a teljes költséget, ezéľt most őket nem állt módunkbantźtboroztatni.

20|I. június 27-tő| négy héten keresztiil vettiink részt a Gyeľmekjóléti Központ
telephelyén szervęzett napkĺizis nyáľi sziineti táboľ lebonyolításában, ahol t<ibb mínt fé|száz
gyermek hasznos szabaďidő eltĺiltésében segédkeztt.ink.

Társintézménvekkel való knpcs olattartós
A Gyeľmekjóléti Központtal az egyĹittmfüĺidésiink jó, napi kapcsolatban állunk. Részt
veszĹĺnk kcjzös szakmai megbeszéléseken, esetmegbeszé|ésen _ és havonta egy alkalommal a
családgond oző és a szakmai vezető a Gyermekj óléti Közpo nt értekezletén is résń. vesz annak
érdekében, hogy a családokľól naprakész információkkal ľendelkezhesstink, azokat
kicseréljiik illetve, hogy a mihamarabbi hazagonďozáshoz sztikséges kĺizĺis munka
összehansolt módon mfüĺjdi ön.
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Az źúmeneti otthonĺól elsősoľban a Gyermekjóléti Ktĺzponton kereszttil kapnak infoľmációkat
a kęľiilet lakói, a jĺivőben azoĺban be kívánom vonni a je|zőreĺdszer tagsait is annak
éľdekében, hogy a keľületi átmeneti gondozás közismeľtebbé és elfogadottabbá váljon
Józsefuaĺosban.

Az átmeĺeti goĺdozźlsba bekerĹilt kiskoruak éńntett oktatási- és kozíĺtézményeivel
(pl.: iskolak, Nevelési Tanácsadó), házioľvosával, minden esetben felvettiik a kapcsolatot,
írásban és szóban is értesítettiik őket a bekerĹilésről, továbbá rendszeresen konzultálfunk a
gyermekeket érintő kérdésekben.
Az ériĺtett kozintézmények á|ta|ában segítőkészek voltak, fokozottabban odafigyeltek a
gyermekre, a töľténésekĺől azonnal éľtesítęttek minket, időnként azonban ęlőfordultak
kommunikációs problémfü .

Az átmeneti gondozás alatt sok veszé|yeńetó tényezot sikerült felszámolni a
társiĺtézmények segítségével, de két gyeľmek esetében elkeriilhetetlen volt a szake|Iźńásba
keľiilés. A jelenleg gondozásunk a|att |évő gyerekek kĺjzül is, legalább még egy esetben
indokolt Iehet az állami gondoskodás, meľt nincs alkalmas csaláđtag a megfelelő gondozásta,
nevelésre _habtr a Gyámhivatal az erľe irĺínyuló eljaľást megsziintette

Á lfoĺá.^ooá-l"o. elmnnÁhofÁ hnorl ^7 nlĺfefáci intézrnénlĺek +ŕihhnwire nnzitíwr rrL4r(łrv0146vqr

visszaje|zést adtak alľa vonatkozőan, hogy az otthonban elhelyezett gyermekek viselkedése'
tanulásbeli képessége, higiénés á||apota, iskolába időben történő megérkezése stb. milyen
ir źnyb a v źitozott a bekeľülést kĺjvetően.

Az otthon személvi- tárgyi-feltételei, munkatórsak, iľlfrastruktúra, egyéb
A gyermekek átmeneti otthona megszakítás nélküli munkarendben. azaz a nap 24 ótájában-
múködik, a szakmai stáb az alábbiakban felsorolt megosztásban |źúja el a jogszabályban
me gfo g alm azott f elađatait:

1 fő szakm ai v ezetó l családgondozó
1 fő családg ondoző l gy ermekfelügyelő
1 fo nevelő
1 fő pszicholó gus szeptembertől részmunkaidőben
1 fo fej lesztőpedagógus szeptembertől ľészmunkaidőben
3 fő gyermekfeliigyelő foállású, ebből l fő nyugdíjas
4 fő gyermekfeliigyelő mellékállásban
2 fő takaitó, konyhai dolgozó, ebből 1 fő féLáIIású dolgozó l20II. decęmber l-től maĺ csak 1

fő főállásban

A dolgozók szakképzettsége a tĺirvényben előírtaknak megfelelő.
20|| nyaúntisńaságí festésľę került sor Gyermekek Atmeneti otthonában.
20II. szeptemberében egy telefonon jelentkező kerületi lakostól adomĺínyba kaptunk néhany
doboz kĺinyvet, nlhźzatot és játékokat, melyeket azőtahaszná|atbavettĹink.
201I. december 06-án a Gyermekotthonban is járt a Mikulás _ a gyerĺnekek nagy ĺjrĺimmel
b onto gattfü c somagj ai kat, me lyeket az ablakaikb an taláItak me g re g gel.

A Volvo Galéľia és Szerviz 2011. dęcember 15-én megrendezett -éves rendes- ađomtnyoző
rendezvényén vett részt a Józsefuaľosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központ, melyek
kedvezményezettje idén a Gyermekek Átmeneti otthona volt.
Rengeteg gyĺinyönĺ játékot, kĺinyvet és egyéb ajĺándékot kapfunk, melynek jőrészét a
Gyermekotthonban december 20-ďn megľendezett Kaľácsonyi tinnep keretén belül osztottunk
szét a gonđozottak és családjuk nagy ĺirömére.
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3.I.2. Kľízislakások

A2011. évben a4 ďb kľízislakásban 6 család lakott. KöZülfü 1 családnak aszá||ásszeľződése
2012. évre is áthtlződik.2 esetben kellett szerződést bontanunk, mindkét esetben a bent lakók
az e|őtakarékossági szĺámlájulaól levettek <lsszeget, elköltötték azt, valanínt mindkét esetben
folyamatos volt a lakossági bejelentés: a bent lakók magatartásával problémfü voltak. 2

család albérletbe kĺiltözĺjtt, 1 esetben anyaotthoni férőhelyet találtunk számukľa.
Mindegyik krízis lakásnát megtörtént az elektľomos vezetékek érintésvédelmi feliilvizsgálata,
valamint aztĄ|akőkérkezése előtt a tisztasźęi festés, abiÍorzatok javítása.

A krízislakásokat illetően a berrtlakás maximális ideje 1 év, annak éľdekében, hogy
több ügyfélnek is legyen esélye bekerülni beIáthatő időn beltil, a szerzőđések tartalmát jogász
segítségével újrafogalmańllk. Az e|otakarékosság szigorubb be1'artatáséú és ellenőrzését,
továbbá a lakások komfortosítását és esetlegesen az eIhasználódott bútorok cseréjét jĺivőbeni
célként ťúztĺik ki célul.

3.1.3. Készenléti Szolgálat

A 15/1998. (IV'30.) NM. rendelet 7lD $-ban foglaltaknak megfelelően -2011. július 01-től a
Központ Gyeľmekek Atmeneti otthona telephelyén- megindult a tęlefonos készenléti
Szo|gá|at, mely a 06-30-493-1925-c's telefonsziĺmon vźtĺJa a Gyeľmekjóléti Központ
nyitvatartási idején tuli időpontokban bajbajutott keľületi lakosok hívását.
A III. negyedév |ezfutáig nem érkezett hívás a készenléti szolgálathoz, melynek az oka az,

hogy a telefonszám kevésbé ismeľt a lakosság körében, tekintve, hogy széleskĺjnĺ publicitást
nem kapott
A Józsefuaĺosi Ujságban Kĺizponfunkľól megjelenőt fuás hatására ez a tendencia némileg
váItozott. Az utolsó negyeđévben összesen hét hívás érkezett a készen]éti szo|gá|athoz,
melyek közĹil egy hívás sem esett azoĺ ,,kategőriába,, amire ezt a szolgá|tatást a jogszabá|y

létrehozta. Az esetek többségében _szźlm szerint négy alkalommal általános információkľa
voltak kívancsiak a telefonálók vagy éppen családgondoző ko||égát kerestek a Gyeľmekjóléti
kĺizponttól. Több alkalommal téves hívásunk is volt, illetve gyakľan napközben a
Gyermekjóléti központ nyitvatartási idején belül is érkezett hívás a készenléti szo|gáLat
vona|áta.

3.2. Jőzsefváľosi Egyesített Bö|csődék

2011. év szakmai beszámolĺó

Intézményiink öt telephelyen 2011. 05.31 _ ig 300 férőhelyen, 2011. 06. 01-től 360férőhelyen
biztosítja a0 _3 éves kisgyermekek napkĺizbeni e||átását.

Családsegítő szolgáltatásként az intézmény keretein belül hazi gyermekgondozás- és

időszakos gyeľmekfelügyeletet, hétvégi játszőhazat, játék- és eszkĺizkölcsönzőt Biztos Kezdet
Gyerel<hźnat mfüĺidtet. l I997,WI. tv. 42.$ ( 1 ) A szakmai |étszźtm megfelel a |5lI998
NM rendeletben előíľtaknak, az á||áshe|yek szźma |33.

Szakmai |étszámz 83 főo a vagyonmĺĺktidtetői álláshelyek száma 50 fő.
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munkakör Btjlcsődei
vezetés

B/103
6x10

ellátott

Bn17
6x10

ellátott

H.fl
6x10

ellátott

Nt3
8x10

ellátott

Szl
4x10

ellátott

Keľepesi
konyha

osszesen

Masasabb vezetó I

m. vez.helvettes I I

szaktanácsadó I

Bölcsode vezető 1 I 1 I 5

gondozó ntJ I4 I4 T4 18 1.0" 73
gvógvpedasózus. 1 I

é|e|mezésvezető I I I 5

Szolgáltatás
koordinátora

I I

Bér-munkaügyi
előadó

I I

Adminisztrátor 1 I

Kézbesitőltakaritő 1 I

szakács 2 f 2 f f l0
r7 ^--,L^: t.i^^-!+AI\Ull Y ll.ll .l\|Ď9}..l LU I

I
lo
I f Ą

mosoda I I 1 1 4

Takaľító + 4 t 6 aJ 21

Gépkocsi vezetó I I

Fűtó. kaľbantaľtó I 1 2

osszesen 12 23 23 24 31 15 J 133

Intézméĺyeink, korszerű épületekben, esztétikus környezetben, nagyon jó tzľgyi _ és személyi
feltétęlekkel bizto sítj ák a kis gyermekek ellátását..

20t1. évi műktidési adatok:
Nyitvataľtási napok szźlma 229 nap
Felvett gyermekek száma 75788l átlag346 /

Ténylegesen gondozott gyermekek száma: 61948 l átlag270,5 l
Gyeľmekjóléti Szolgálat, védĺĺnő kezdeményezésére felvett 24 fo
Gyámhatósági elrendelés / védelembe vétel l I fő
Azétkezés törvényi 50oÁtámogatott: átlag 19 fó lhő
Azétkezés töľvényi I00% támogatott át|ag: 86 fo /hó

A 2011. szeptembeľ 01-tő1 bevezetésre kerĺilt téľítési díj, jelentősen növelte a|smarudźlsokat,
a férőhelyet nem kéró,vagy a felvételt ź./rĺJtemezó családok szźrnát.

, Hźlzi gyermek felügyelet
, Az épĺ|et sajátossága miatt, a gyeľmekcsoportok nem egybe nyílnak hiányzás ęstén a helyettesítés nem
męsoldható
3 

5 Ltézményt lát el
4 Ićttszőház, baba- mama klub, ęszkozkölcsönző' Biztos kezdet klub'időszakos gyermek felügyelet stb

'80 ferőhely
" Tálaló konyha
7 3 gyermeket, vagy taľtósan beteg, vagy fogyatékkal élő kiskorut nęvelők
8 Rendszeľes gyermekvédelmi kedvęzményben részesüIők / 1 főre jutó jövedelem 28500,-Ft l
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Gondozási
naook szźtma

Jelenlévők
szźlma

Napi
gondozott

50oÁ a|anyi, 100 %
alanvis

2011.01.01-08.31 148 44359 299 22 78

2011.09.01 -12.31. 8l 17589 fl,1 15 93



A tábLazatbóljól |áthatő, hogy jelentősen csökkent a napi jelenlétek szźĺma, éves átlag 258 fol
nap. A 20I2.09.0l-|2.3|.kozötti időszakban naponta 82 gyermekkeljaľt be kevesebb, amit
csak részben indokol a beszoktatás időszaka. A 2010- évben az éves átlag282 főlĺap.2010. a
szeptember és december közötti időszakban napi237 gyerek vette igénybe szolgáltatásaiĺlkat.
Az tinkoľmźnyzat á|tal. bĺztosított étkezésĺ díj támogatását, a nagyon alacsonyan
megállapított jtivedelemhatáľ miatt senkĺ nem tudta igénybe vennĺ!

20I I. júniusban kiértesítettęk szźtma..

Előiesvzésben maradt: 78

Nem vette igénybe a feľőhelyet:
20I I . szeptember kiértesítettek száma.
Nem vette igénybe a férőhelyet:
2011.09. hó a biilcsődékből kimaľadt:
Ą^í ĺ ^1-L11-^..L^.. 1.:!J^^!+^a^1. --A*^.Lv L L. Ul(tUUęIUgIt rugrLęsrtEttglĺ. szi1lll.l.
A felvétel időpontját módosította
Nem vette igénybe a féľőhelyet:
20 1 1. 1 0. 1 5- 1 1.30. kiizłitt a biilcsődékből kimaradt
201 | .|2.0 I. kiéľtesített ek szátma:

Nem vette igénybe a férőhelyet:
20t|.12. hóban a btilcsődékből kĺmaradt:

E|ĺ|jegyzettększźtma}}Ll. december 31. 101

Valószínúlęg az étkezési térítési díj bevezetése miatt soha nem tapasńa|t mozgás volt a
felvettek és a felvételt kéľők kĺirében. Az egy illetve a két gyeľmeket nevelők, mondtiĺk vissza
nagyĺészt a féľőhelyet. A kimaľadtak kĺjzött jelentős számban voltak az 50 %o-os a|arryi
támogatásra jogosultak l 3 gyermeket, vagy taľtósan beteg, vagy fogyatékkal élő kiskorut
nevelők /. Jelentősen növekedett és folyamatosan növekszik a 100 %o-os a|artyi tźmogatásban l
Rendszeľes gyermekvédelmi keđvezményben ľészestilők l I főre jutó jövedelem 28,500,- Ft l
ľészesülő igénybe vevők száma.

Javaslom a kerületben é1ő gyeľmeket nevelő családok nagyon alacsony egy főre jutó
jövedelme miat1 a helyi gyermekvédelmi támogatásrő| sző|ő rendelet jogosultsági hatźlrait
felülvizsgálni. Kiilft'ldi éshazai kutatások bizonyítjtk, hogy az e|ső életévekben elszenvedett
hiányok, / kornak megfelelő összetételű tápláLkozás. rossz szociális k<ĺľiilmények stb./ a
későbbi élet szakaszban nem konigálható hátranyokat okoznak a gyermek sikeres
ísko|ánatása és a későbbi sikeres munkaęrő piaci jelenlétében!

A koľai gyermekkoľba befektetett kiittség a legiobban kamatozó kiadás
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Agyfellődés - lehetőségek ĺĺs
beruházások

?az agy EÜ.,oktatás, szrcĺá|is es gazd.ráford. )
jlíthatosaga

tr\
szÜbtás

életkor
Forľás:
European Commission Peeľ Review of the UK Sure Start Pľograĺnmę - 4l5th ll1ay 2006,
Synthesis Papeľ on the National Evaluation of Sure StaÍt (NESS) by Pľofessor Edwaľd
Męlhuish,Institute foľ the Study of Children, Families and Social Issues,Birkbeck, Univeľsity
ofLondon
A Biztos Kezdet Nemzeti Kiértékelése (NESS)Edwaľd Melhuish és a NESS munkacsopoľt

Átlami noľmatíva 2001 - 2010

bölcsőde Teljesített
normatíva

étkęzés Teljesített
normatíva

Szociális
képzés

2001 177600 19s
2002 208000 t97
2003 361000 239
2004 365000/253 258 f2300/9r
2005 46290012s2 f65 31s00t252 54 23000/85
2006 46000012s1 269 s0000/25 1 39 9400/85
2001 s47000/25r 2s2 5000012s1 35 9400/86
2008 s4700012s2 258 s0000/252 36 9400178
2009 540150/251 254 6500012s1 39 9400178
2010 494100/2sl 256 68000/251 47 9400178
20tr 494100/251 247 68000/2s1 56 9400/78

A hétvégi játszőház nagyon népszenĺ a kisgyermekes családok kĺjrében.
A Baross u. |I7. szám alatti és a A Százađos u. 01 szám a|atti bölcsőde 4 - 4
foglalkoztatőjábanmúködik, aholmozgásfejlesztő eszközök, kézműves foglalkozások, tipegő
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