
téncház, énekes-verses mondókák alkotjfü aZ alapprogramot. Gondozási - nevelési
tanácsadás, tinnepekĺe való készĹilődés étel - játék, és gyermekľuha bemutató színesíti a
programot.
Nagyon sikeres volt a Nemzetiségi családi napok rendezvény. Kína, Vietnám, Nigéľia,
Magyarország mutatkozott be egymásnak. Voltak orszźtg ismertető tablók, a kulturlĺľa
jellemző ttrgyak, öltözékek. A családok közösen elkészítettek egy nemzetiségi ételt és
megvendégelték a ľésztvevőkęt. Közösen játszottak, mondókáztak.

Időszakos gyeľmekfelůig5relet - folyamatos igény szerint, 18 család vette igénybe, külĺinĺisen
népszerű vizsgaidószakban a Gyes alatt tanuló anyukfü kĺjzött. De hivatali ügyeik intézésére
is szívesen veszik igénybe. Térítési díja 120,-Ftl&a+ étkezési díj

otthoni gyermekgondozás- főleg ikerszüléseknél, az aÍIya átmeneti vagy taľtós betegsége
esetén, intézményben nem gondozható fogyatékkal élő, 0-6 éves kisgyermeket nevelő
családoknak nýjtunk otthonukban segítséget szalď<épzett munkataľssal.

Játék és eszkłizkłllcsönző - működése folyamatos, a keriiletben felmenilő igények aLapjźn,
kölcsĺin<izhető eszközeink' |égzésťĺgyelő készĹilékkel bővĺilt, amit a bcjlcsőha|áka
veszé|yeńetett kisgyermeket nevelő családoknak kcilcsönziink térítésmęntesen.
Az országban egyedülállóan |2 éve bevezetťiink egy Komplex korai szűrő és fejlesztő
programot, szomatikusan egészséges, de lassúbb fejlődési ütemet mutató kisgyermekek
tészére. A program 10 évę kiegészült kommunikáció és nyelvi fejlődés sziĺrésével,
teúlpiájával. A korai időszakban felismeľt és konigált fejlődési megtorpanások növelik
gyeľmekeink egészséges fejlődésének esélyeit, csökkentik, esetenként megszĹintetik a későbbi
magatartási - és tanulási zavaľok okońaszocializźlciós és képzési kudarcokat.

Az intézmény székhelyén mfüödik Biĺos Kezdet Gyerek.ház. IntézményĹink a ľÁľĺop-
5.2.210811kärt
,, A koľai beavatkozást k<izpontbahelyezó Biztos Kezdet pľogĺamok elterjesztése oľszágos
szinten, kiemelt figyelemmel a leghátľrínyosabb he|yzeťl térségekľe', 40 422I25,-Ft
támo gatásban részesült. A megvaló sítás időszaka: 2009 .09 . I 5 -20 l2.0 4.3 0.

A Gyerekháznaponta 8- 13 óra kiiziitt nyújt foglalkozást a Magdolna negyed teľĺiletén
lakĺĎ' bölcsődébe nem járó 12 anyának és gyeľmekének. A gyermekek átlag életkora 18
hó.
A progľam a célcsopoľt megsegítésére bevonja a gyermekek családi, rokoni, intézményi
kĺirnyezetét. A gyermekek köľnyezetétképező szereplők munkáját koordinálja, koncentrálja,
és intenzíwéteszi.
EgyĹittmfüödő paľtnereink, a védőnők, a 

' 
gyeÍmekjóléti. és családsegítő szo|gáIat

családgondozőí, ővodfü, bölcsődék valamint a REB 8 ZRT, és a Keszýíĺgyár Közĺisségíház.
A Biztos kezdet pľogram kęretében 20|I- ben két tumusban Magyaľkúton voltunk a
Gyerck,házba jarő kisgyeľmekes családokkal. Meglepően konfliktusok nélkül zaj|ott aŻxl hét,
a szülők segítőkészek voltak, Íigyeltek egymásra, beosztották a felađatokat, sem nekik, sem a
gyermekeknek nem okozott gondot az źl|ta|uĺlk szorga|mazott napiľend és közösen kialakított
szabályok betartása.
Az Európai Unió Tanácsának Magyar Elntiksége kapcsiĺn szęwezett,,A kisgyerekkori
nevelés minősége'' címú Nemzetkozi konferenciaľa kaptunk meghívást. A konferencia, angol,
német, osztrźů<, szlovén, belga, német, cseh, finn, spanyol, ftancia, és magyaľ vendégek
me gl áto gattrík gyerekh ázllnkat.
Februúr 22., délutdn: Kísgylermekkori nevelési intézmény megldtogatdsa Buďapesten (3
lehetőség)
Lútogatható kísgyermekkorí nevelési intézmények
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A résztvevők vdlaszthatnak, hogyl az aldbbi kisgyermekkori nevelési íntézmények kijziil
me ly iket kív dnj dk me g ldto g atni
a mdsodik nap délutánjdn
1.) Apor Vilmos Katolikus Főískola Terézvúrosí Gyakorló ovoddja
http://www.aporovíhu
2.) JóaeÍvúrosi Biztos Kezdet Gyerekhúz
http : //www. b izt o s ke zdet. h u/
3.) Buďapesti Korai Fejlesztő Központ
h ttp : //w w w. k o r aifej I e s zto. h u/

Az Európai lntegrációs Alap IRIvĺ/TKFolz7l-3lf009 számon L<ĺírt páIyázaton az,, IsmerjĹik
meg egymást jobban'' címiĺ projetktĹink 12 002 600,.Ft tĺímogatásban részesült.
A megvalósítás időszaka: 20 1 0. 0 1 . 0I -20 I I .02.28.
A pľogľam keľetében, 90 szakembeľünk 5x1 hetes tuľnusokban részt vett egy
migrációval kapcsolatos képzésen, ahol a ttiľvényi szabá'Jyozáson túI, kultuľálĺs, vallási
ismeľeteket szeľezhetnek. Kútuľa kóstolgatóként a migľáns sziilők délelőtttinként a
gyeľekcsopoľtokban saját nyelvtĺkłin gyerekdalokkal, nnondókákkal kíséľt játékokat
j átszottak, autentikus iilttizékben.
Nagy sikeľíĺek voltak a családi napok, ahol kínaĺo vietnami, nigéľĺai, etióp szülők a
maryar szülőkkel ktizłisen megfőztek egy nemzetiségükľe jellemző éte|t, kiiztisen
elfogyasztottálk azt. oľszágukľól , jellemző tiltiizékekľől, hagyományaĺkrólo vallási
szokásaikľól, táľgyaikľól készített tablókon mutatkoztak be, A képzés anyagáľól
kiadvány valamint egy tisszefoglaló Íilm késziilt 500 pétdányban, amit a munkatársak és

a btilcsődéinkbe járĺí családoknak osztottunk kĺ.
Az Európai Integrációs Alap 2010-ben kiirt pá|yázatan |0 0|2 460 Ft tĺĺmogatásban
részesültünk a megvalósítás időszak a: f0| 1 . 0 1 . 0 1 -20 1 1 .09. 3 0.

22 fő munkatáľs egy anglĺai tanulmányúton vett részt, atapaszta|atokľól egy kiadvány
adtunk ki és egy konfeľencián számoltunk be tapaszta|atainkľól. Londonban 9
intézményt|ńtogattunk meg. Fogadott bennünket Norman Walker Andrea EU tanácsos
Magy ar Koztársaság Nagykövetségén.
Hat gyermek intézményben tettiink látogatást, Gyermek centrumokban, SUR-E- START
Gyerekházakban, ahol bölcsődés koru, illetve iskolás koľ előtti korosztály napközbeni
ellátását biztosítják és szülők tánogatása folyik.
Az Európai Unió Tanácsának Magyaľ Elnöksége 201I. május 16-18 Beliigyminisztérium
a Nemzetkozí Migrációs Szervezette| (lnternational organization for Migration - IoM)
egyiittműköđésben egy nęmzetkozi konfeľenciát szervezett, harmadik országbeli
áIlarrryo|gárok integľációja témakörében, ,,Migránsok integľációjanak elősegítése a média és

az interkulturális párbeszéd, źiÍaI" , ahova előadóként ' mint jó gyakorlatok bemutatźłsa,
kaptam felkérést.

EgyĹittműködési megállapodás keretében, gyakorló helyet biztosítunk az oKJ képzést
végzo Raul Wallenberg és a Pannon Kincstaľ Gimnazium és Szakképző Iskola , az ELTE
oKJ és a BA képzésének, az Apot Vilmos Katolikus Főiskola, a Wesley János Főiskola
hallgatóinak. 2011-évben 101 hallgató töltötte nálunk gyakoľlatát.

Keľületünkben a ľossz minőségíĺ lakásoko a halmozottan hátrálnyos helyzetĺĺ
kisgyermeket nevelő családok nagy száma miatt, a 0 - 3 éves gyeľmekek egészséges
fejtődésének, alapellátásban valĺó segítésének egyetlen módja a jĺí minőségű napktizbeni
e|látást biztosítĺó intézményben valĺó elhelyezés lenne, aminek koľlátja a kevés bölcsődei
féľőhely.
A bijlcsődei féľőhely bővítésére beadott TAMOP _ 4.5.2-2009-0023 pólydzat 249 568 960,-
Ft összegíĺ tdmogatdsban ľészesĺilt. 2011. decemberében Alapító okiratunkba bekerĺilt a
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Tolngi Lajos utcai 60 férőhelyes bölcsőde. Megnyítúsónak időpontja az engedélyezési
eljdrásokfiiggvénye.

3.3. Józsefuáľosi Egységes Pedagógiai Szakszo|gáiat és Szakmai Szolgá|tatő
Intézmény (Nevelési Tanácsadó)
/ Részletek a Nevelési Tanácsadó éves beszámo|ójábóU

Pszicholĺígusi és iskolapszicholĺó gusi munka

A munkatervben meghataľozott céloknak megfelelően keľült sor a pszichológiai munkára.

A keľĹileti, önkonrrányzati fe:ĺntartású, valamint a keľĹiletben mfüödő, de nem a Józsefuaľosi
Polgiírmesteri Hivatal által fenntaľtott nevelési, oktatási intézmények kérésére végeztĹink
pszichológiai vizsgá|atokat, kontrollvizsgálatokat beilleszkedési nehézség, tanulási
nehézség, magatartálsi nehézség miatt. A súlyosabb beilleszkedésĹ, magatartási nehézséget
mutató tanulókat egyéni pszichológiai gondozásba vettiik. Egyre több szülő hozza pszichés
problémfü miatt önként gyeľmekét pszichológushoz.

Az első felévben 130 pszichológiai szakvélemény készült.

A heti egy alkalommal megtaľtott iskolai előkészítő csoporľtal (lsd. gyógypedagógiai
beszĺímoló) páľhuzamosan a pszichológusok a csoportban ľészťvevő tanköteles koru óvodás
gyeľmekek szülei részére előre ismeľtetett tematika szerint a gyeľekekkel való foglalkozás
első órájában szülőcsopoľtot taľtottak. A csopoľtfoglalkozás kifejezetten népszenĺ és sikeres,
sajnos azonban az is elmonđható, hogy a szülők - részben munkáľa, részben egyéb
elfoglaltságokra hivatkozva_ sok ęsetben nem fuđtak részt venni a foglalkozásokon.

Újđonságként ebben a tanévben beilleszkedési és magatartási nehézségekkel kiizdő
tanulóknak heti két őrában az ĺjnként jelentkező, 6-7. osztá|yos tanulóknak múvészetteľápiás
csoportfo glalkozást taľtottak a pszicholó gusaink.

Az iskolapszichológusok a tanév elején őľa|źúogatásokon megfigyelték a tanulókat, a
tanulók és tanźlraik, tanítóik kĺjzötti viszonyokat. EZt kĺjvetően egyéni és csopoľtos
konzultációs lehetőségeket, valamint gondozást biztosítottak alsó és felső tagozatos
difüoknak. Igény szerint osztályfőn<iki órák keretében tematikus csopoľtfoglalkozásokat is
taľtottak (pályaválasnásí tanácsađás, konfliktuskeze|ő fog|alkozások, önismereti, játékos
foglalkozások), melyekben a Nevelési Tanácsadó drámapedagógiai végzettségú szociális
munkása segített. Szfüség szerint ľészt vettek az iskola nevelési éľtekezletein.

A teľápiás, gonđozási esetek mélyebb elemzéséhez, illetőleg elakadás esetén kiilső
szllpervízor segítségét vettük igénybe ebben a felévben is. A szupeľvíziós csopoľt kéthetente
mfüĺjdik.
Pszichológusaink munkaidőn tíI, szabađidejtikben, a kĺlltségeket saját erőből vállalva, tĺibb
továbbképzéseken, konferencián vettek részt.
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Gyermekpszĺchiátľiai munka

Egyre több olyan gyermeket küldenek a korzeti oľvosok, akik gyeľmekpszichiáter á|ta|,

egészségĹigybe tartozó ellátást igényelnének. Ilyen esetekben konzultáltam a különböző
szakintézményekkel, egyutt próbálfuk megkeresni a rászorulók részére a legmegfelelőbb
gondozást.

Szociális munka

Szociális munkásunk a munkatervnek megfelelőęn veítrészt azintézménylátogatásokban,
iskolapszichológusoknak segítetett csoportos foglalkozások vezetésében. Részt vett
gyeľmekvédelmi esetmegbeszélésen.

Kapcsolattaľtás keľĺĺleti intézményekkel

Pszichoiógusaink és szociális munkás koliégánk a munkatervnek megfelelően havi
rendszeľességgel előre egyeztetett időpontban mentek ki a keľĹileti nevelési-oktatási
intézményekbe, ahol aziĺxézményvezetőkkel és a pedagógusokkal, fejleszto-pedagőgusokkal,
esetenként a gyermekvédelmi felelősökkel konzultáltak.Egyeńették a tanulási, magataľtási és

beilleszkedési nehézség miatt vizsgálatokĺa küldtjtt tanulók pľoblémáit. Ilyenkor je|ezték a
pedagógusokazokataz eseteket is, amelyeknéla szülőkkel töľténő kapcsolattaľtás nehezített.

Az ővodai látogatások során a munkatársak ręndszeresen bemęntek a csopoľtszobźkba,
pľeventív céllal megfigyelték az óvodai pedagógusok által valamilyen probléma mentén
jelzett gyermekek viselkedését. Az óvodák és a nevelési tanácsadó kapcsolatában a tankötęIes
gyeľmekek intézménytinkben tĺjrténő fejlesztése kapcsán tapaszta|hatő együttműködés
folyamatosan fejlődött. Megfigyelhető, hogy az óvodfü egyre inkább fontosnak tartják, hogy
a gyeľmekeket szüleik e|hozzźk a pszichológushoz az állandó időpontban, heti
rendszerességgel tartott foglalkozásokra.

Egy-egy óvođa igéný taľtott arra, hogy pszichológusunk szülői értekezleten az iskolai
fej letts é gľől taľtson táj éko ztatást a szül őknek.
Számos alkalommal töľtént telefonos konzultáció a gyeľmekekkel, tanulók közvetlenül
kapcsolatban á1ló pedagó gusokkal, osztályfőnĺikĺikkel.

A munkatervben előírtaknak megfelelően gyógypeđagógusaink elvégezték a kerület
valamennyi nevelési-oktatási iĺtézményében a 2007. évi LX)O(V[. tĺiľvény a Közoktatásľól
szőIő 1993. évi LXXIX. törvény módosítása aIapjźn a beilleszkedési, tanulási nehézség,
magatartási rendellenesség, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének
súlyos rendellenességgel küzdő (SNIB) gyeľmekek és tanulók szakvéleményében foglaltak
végrehajtásának ellenőrzését, melyben logopéđusaink is részt vettek. TapasńaIataikat kiil<jn

dokumentálták, illętve lsd. gyó gypedagó giai munkakĺjzö ssé g be számoló.
Több esetben t<jľtént telefonos konzultáció a gyeľmekekkel, tanulók közvetlenül kapcsolatban
álló pedagógusokkal, osztályfőnĺik<jkkel.
Az általunk gondozott gyermekeManulók gyermekvédelmi tźrgya|ásain rendszeľesen részt
vettünk.

A Józsefuárosi Gyermekjóléti Szo|gá|attal kapcsolatunkattovélbbra sem taľtom megfelelőnek.
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Egyéb kĺilső szakmaĺ kapcsolatok

A ktilönböző Szakértői Bizottságokkal jő u intéznény kapcsolata. Kiemelném a jó
kapcsolatot a Főváľosi 3. sz. Tanulási Képességet Vizsgáló Szakéĺtői és Rehabilitációs
Bizottsággal, valamint az orszźtgos Szakértői és Rehabilitációs Bizottsággal'

Jók a kapcsolataink a fővaros kiil<jnbĺjző gyeľmekpszichiátriai intézményeivel
(szakľendelések, klinikai, kőrhazi osztályok).

Folyamatos a kapcsolattaľtás a frĺvĺáľosi pedagógiai szakszo|gźllatokkal, nevelési
tanácsadókkal.

A félév soľán felmeľült problémát javaslatok

Az e|őzo tanévekhez hasonlóan továbbra is nehézséget jelent, hogy sok esetben nem
tudták a sziilők miéľt is kell gyermekeiket a Nevelési Tanácsadóba elhozni. A vizsgźiatkétot
az iskola a tanulóval a szülői beleegyező nyí|atkozatra hazakiilđi, majd a tanuló aláírva
visszaviszi az iskolába. Személyes megbeszélés a legtöbb esetben nem töľténik a szülőkkel,
mi is gyeľmektikkel a probléma. Igy fordulhat elő, hogy sokszor csak a 3. megadott időpontba
hozták el gyermekfüet. Ebben a félévben feltrĺnően sok első osztályos tanuló vizsgáLatát
kéľték. Volt olyan intézmény, ahonnan szeptembeľ és januáľ vége ktizött 27 e|ső

osztályos tanulĺít küldtek vlzsgáiatra tanulási nehézség mĺatt!

Gond, hogy a keľületi középiskolźi<, gimnźuiumok egyre több tanulót küldenek
vizsgźĺ|atta osztźt|yozás alóli felmentés indokkal. Ezek olyan 17-20 év köľüli tanulók, akiket
még részképesség zavar miatt soha senki sem vizsgáLt. Yizsgá|at során kideľült, hogy ezek a
kérések nem megal apozottak.

A pedagóg iai vizsgáLatkérők ,ou,,o, hiányosak. Nem tudni, kiilönĺisen a kontroll
vizsgálatok esetében, hogy a pedagógusok \átnak-e váItozást a tanulók fejlesztésének
hattsáĺa, nem jelĺilik, hogy tényleg megtĺiľtént-e az e|mult években a szfüséges és általunk
javasolt fejlesztés, korrepetálás. A kontrollvizsgálatok hataľidejének időpontját egyes
intézmények nem minden esetben taĄak be pontosan. Ez rossz időkihaszná|áshoz vezet,
hiszen előjegyzés szerint dolgozunk, az ilyenkor kieső óľákra nem tudunk bęrendelni senkit.
Egy-egy iskola szokott úgy segíteni, hogyha a szülő belegyezik gyeľmeke vizsgá|atźlba, akkor
valamelyik pedagógus asszisztens e|hońa a tanulót a kért pedagógiai vizsgáiat elvégzésére.
Többsz<jr is előfordult, hogy amikor az iskola a szülőt gyermeke magataĺtási problémái miatt
küldi, intézményĹinkbe el sem jön, ha pedig meg is vizsgáltuk a gyermekét' nem egyezik bele
a gondozásba. Mindenféle kifogásokkal kibújik a|ő|a. Pszichológiai vízsgá|atľa csak a
szĹilővel tudjuk fogadni a tanulókat. Az első vizsgá|atra viszont a jogszabályok szeľint a
szülőnek kell elhozni gyermekét. Pszichológiai gondozást is csak a szülővel együttmfüĺidve
lehet végezni.

Fokozott odafigyelést igényel az iskolfüban dolgozó pszichológus munkatĺíľsak
szakmai tevékenységének biĺosítása is. Sajnos még mindig előfordul, hogy ,az
iskolapszichológusok a terápiás munkára nem alkalmas feltételek kcizött dolgoznak. Igy
séľülnek az alapveto keretek is, amelyeken a pszichológiai foglalkozás alapszik.

Sok esętbęn óvodás koľú gyermekek, illetve a tanulók részére felajánlott pedagógiai
fejlesztési lehetőséggel a szülő nem él, különböző indokokľa hívatkozva nem hozza e|

gyeľmekét a Nevelési Tanácsadóba. A megkezdett teńpiźů< hatékonyságát sokszor a
rendszeľtelen és pontatlan megjelenések akađá|yozzźk.Eń. felismerve azintézményiinkben a
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szülővel egyetértve egyre t<jbb intézmény juttatja ęl tanulóit intézméĺyinkbe pedagógiai
asszisztens segítségével. Van olyan iskola, ahol egy délutan ttjbbszöľ is fordul a munkataľs.

Előfoľdult, hogy a staĺdardizáIt, Nevelési Tanácsadónk által is a|ka|mazott pedagógiai
teszteket' felmérőlapokat az iskolák felmérés és fejlesztés céljából aLkalmaztźů<. Ilyenkor a
hozzttĺtkküldött tanulók általunk készítettvizsgáIatanem mutat reális képet.

Ugyanígy megtĺirtént, hogy az általunk elkészített vizsgálatokat más vizsgá|ő
eljaľásokkal felülbíráltak egyes íntézmények, majd fĺgyelmen kívĹil hagyva a mi vizsgźiati
eređményeinket saját eredményei|<re a|apozva kezdték el a tanulók fejlesztését.

A tanév eleji logopédiai szrĺréseknél nem volt minden gyeľmek jelen, így ahiáĺyzőkat
már csak a teľápiás időszakban tudták a kollégák felmémi, és beosztani. Előfoľdult, hogy csak
hónapokkal a tanévkezdés utiín, októbeľben, november elején kerültek súlyos beszédhibások
az ővodákba, akiknek érkezésétól nem tájékonattźk logopédusainkat, véletlenül jutott

fudomásukĺa. Komoly gondot okoz, hogy egyes intézmények nem jelzik előre
logopédusainknak, iskolapszichológusainknak a taritás néIkiili munkanap időpontját, vaEY,
hogy a gyermekek, tanulók egyéb kulturális programok /verseny, kirándulás, stb./ miatt
ninc s enek az intézménvb en.

Javaslatok

A gyeľmekek, tanulók megfelelő e||tÍása éľdekében szfüségesnek tartom a bektildő
intézméĺyek és a sziilők köz<itt a jobb kommunikációt. A szülők pontosabb tájékoztatásźú
szorga|maznánk a Nevelési Tanácsadóban töľténő vízsgá|at, pszichológiai gondozás,
pedagógiai fejlesztés indokoltságáľól, fontosságaľól. Szfüség szerint javaslom az esedékes
vízsgáIat előtt a sztilőnek ismételten j eIeznl avizsgźiat időpontját.

A gyeľmekek, tanulók intézményĹinkben való megjelenéséről mindig igazolást adunk.
Ezen je|ezzik a k<ivetkező vizsgá|ati időpontot. Jó lenne, ha az intézmények ezeket az
igazolásokat elkéľnék a szülőktől, tanulóktól. Igy figyelemmel tudnfü kíséľni a vizsgźiatí
időpontokat' Fontosnak tartanźtm, ha a szakvéleményben je|zett gondozási, fejlesztési
iđőpontokat is figyelemmel kísérnék az iĺltézmények, egy-egy alkalommal akár a szülőnél is
éľdeklődhetnének, hogy volt-e gyeľmekiik a megadott időpontban a Nevelési Tanácsadóban.
Igy u szülő is érezhetné, hogy milyen fontos az ővoda, iskola szźtmáĺa is a Nevelési
Tanácsadó által nyijtott szolgáltatások.

A Józsefuaľosi Nevelési Tanácsadó is törekszik a kerĹilet nevelésĹoktatási
íntézményekkel a jó egytittmfüödésre, hiszen mindenkinek az a célja, hogy a keriiletben éIő,
illetve a keľĹilet intézményeibe járó gyermekek, tanulók intézményĹinkben a legmagasabb
szinttĺ ellátásban ľészesüljenek. Továbbra is nyitottak vagyunk a kerület pedagógusai,
fejlesztőpedagógusai szźlmźlta, hogy intézményiĺnkben szakmai segítséget nyújtsunk az
áItalunk is gondozott, fej lesztett gyeľmekelďtanulók érdekében.

Intézményiink újra felveszi a kapcsolatot a Jőzsefvźnosi Családsegítő Központtal és

annak íntézméĺyeivel a j obb együttmfücidés érdekében.
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4. Jegyzői hatáskiiľben tett gyámhatósági ĺntézkedések

A gyeľmekek védelmóľől és gyámügyĺ igazgatásról szóló 1997.éviXXXI. ttirvény 15.s (4)
bekezdése sz,erint a gyeľmekvédelmi gondoskodás keľetébę tartoző hatósági intézkędések
közül a jegyzói hatáskĺjrben hozott intézkedés a védelembe vétel és a jellege míatt az
ideiglenes hatályú elhelyezés.

A védelembe vételi e|jarás leíľása a gyeľmekek védelméľől és a gyámiigyi igazgatźsrő| sző|ő,
1997. évi XXXI. tiiľvény (továbbĺakban Gyvt.) részét képezĺ: a jogszabá|y _ haľmadĺk
ľész, VIII. Íeiezet - egy teljes fejezetet szentel ennek a speciális, klzfuőIag a gyermekjóléti
szolgálatok és a jegyzó áIta| el|átandó feladattípusnak.

68.$
(1) Ha a szülő vagy más tö'rvényes képviselő a gyermek veszé|yeńetettségét az alapel|źtások
önkéntes igénybevételével megsziintetni nem fudja, vagy nem akarja, de alaposan
feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi kömyezetben mégis
biĺosítható, a teleptilési önkoľmányzat jegyzł5je a gyenneket védelembe veszi.

(2) A települési önkormányzat jegyzője - a gyermekjóléti szo|gá|at javaslatiínak
ťrgyelembevételével - védelembe veheti továbbá

a) a szabáIyséľtési hatóság éľtesítése a|apjan a szabźiysértést elk<jvetett fiatalkorut,
b/ a nyomoző hatőság ĺyomozźlst megtagadő határozata alapján a tizennegyedik életévét be
nem töltött gyermeket,
c) a rendőrség, az ügyészség, illetve a bíľóság jelzése a|apjźn a búncselekmény elkövetésével
gyanúsított, vádolt fiatalkorut.

2010, szeptembeľ 1-tőltovább bő\Ąilt a védelembe vételi eljaľás lefolytatásanak indokai köre.

68lA. $ (1) A gyeľmek után jćrő isko|źntatási támogatás teljes <isszege folyósításanak a Cst.
15.$ b) pontjában foglaltak szerinti felfiiggesztésével egyidejüleg a települési <inkoľmányzat
jegyzője _ védelembe nem vett gyeľmek esetén - elrendeli a gyeľmek védelembe vételét.

Az isko|anatási támogatás ĺisszegénęk a felfiiggesztésére akkor kerülhet sor' amennyiben a
gyeľmek a tankötelezettségét nem teljesíti, több mint 50 órát mulasń'ígazolatlanul az adott
tanévben.

Néhány sajátosság, mely a védelembe vételĺ ĺntézkedést más hatĺósági ĺntézkedésektől
megkültinbőztetíz

o A védelembe vétel 0.18 éves koru gyeľmekeket és azok sziileit, töľvényes képviselőit
érinti, egy kivételtől eltekinwe, melyre a jogszabźiy 69.$ (3) bekezdése utal;

o A szakemberek azon dolgoznak a védelembe vétel eszkĺizeivel, hogy a gyeľmek a
vérszerinti családjában maradhasson, és ne kerĹiljön soľ a családból tĺirténő
kiemelésére, Ehhez a gyermek és családja segítséget kap a gyermekjólétí szolgá|attő|,
illetve a csaláđot segítő szakemberektől;
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A gyeľmek és családja a védelembe vételi hatétrozatban e|óirt magatartźsi szabá|yokat
igyekszik betartani, a gyermekjóléti szo|gá|at kiľendelt családgondozőjával
együttmúkĺjdni, ellenkező esetben további gyermekvédelmi intézkedésľe keľül sor.

Az eljarás hangsúlyozott céIja, hogy a védelembe vétel belátható időn belül
megsztĺńhessen, és a család a saját megoldásaival, eszközeivel élhesse tovább életét.

Igyekezzeĺ elkerĹilni a gyermekľe ĺézve veszé|yezteto magabrtást, biztosítsa sztlmáta
az éIetkorźnak megfelelő gondoskodást és nevelést.

A 2011. évben nyilvántaľtott veszélyeztetett kiskoľúak sztlma
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A veszé|yeztetettségi mutatók szükségszerűęn halmozottan kell, hogy megjelenjenek!!

Az eloző évhez képest anyí|vántartott kiskoruak számanövekedett jelentősen megemelkedett,
ennek oka az iskolai hianyzások miatti védelembe vételi |ejźrás megindítása. 2010.
szeptembeľ l-től a hatályos jogszabá|y rendelkezik aľľól, hogy 50 tanórát meghaladó
igazolatlan|ĺźnyzás esetén a jegyző köteles a gyermeket védelembe venni, és azískoláztatási
támogatást felfiiggeszteni addig, arníg a tanulói igazo|atlan lĺźnyzásai teljesen męg nem
szűnnek. Az a gyermek mely rendszeľes gyermekvédelmi kedvezményben részesül, eseti
gondnok áItaI,tetmészetbeni formában kapja meg a ,, családi pótlékot''.

A veszélyeztetettség okai
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Fizikai bántalmazás

. SzexuáIis b álitalmazás

Énelmi bäntalmazás
:::
Elhanyagolás

Osszesen:

88
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A 2010. évben tisszesen |643 féIe ľizikófaktoľt jelölt meg a gyeľmekjóléti szolgálat, vagy
valamilyen gyermekekkel kapcsolatban lévő intézmény a jelzésiik során. Az 20|l. évben
jelentősen emelkedett a jelzések száma (3|94), és ewel, nem egyenesen aľĺínyosan a
veszé|yeztetettségi tényezők sztlma is emelkedett. Sajnos' elmondható, hogy a szakembeľek
nem mindig ismerik fel a veszélyeztetettséget, illetve annak definícióját nem tudják. Gyakĺan
azoĺban az is pľobléma, hogy a KSH az adatgyujtése során csak egy vezętő faktort enged
megjelölni, ezért lehetséges például, hogy a bźnta|mazźlsok adatai nem pontosak. Ez jól
éľzékeltethető awal a pé|dáva|' hogy az érzęImi bźnta|mazást decemberben 31-ig 88
alkalommal jelĺilték ffieg, pedig teljesen egyéľtelmű, hogy az egyéb bźntaImazási
kategóľiakkal (szexuális, fizikai, elhanyagolás) mindig ęgyiitt jźn a, érze|mi bántalmazás is,
hiszen valamennyibźnta|mazási típus egyĹitt jaľ amega|ázás érzésével is.

Az idei évben a statisztikaí adatgyújtést bonyolitotta, hogy bizonyos adattípusoknál együttes
adatgyújtést várt el a KSH a gyeľmekjóléti szolgáIatta|. Az idei évben is jelentős problémát
mutat azonban, hogy a KSH adatgffitése nem azonos taľtalmíIag a gyermekvédelmi
intézmények adatgyűjtésével, illetve aĺnak éľtelmezésével. Ilyen például a
szenvedélybetegség kategóľia, melybe nem szabadott begffiteĺi az alkoholizmust, mert
statisztikai szempontból a KSH munkatársai szerint kül<in taľtalommal bíľnak. Lehetne peľsze
a szenvedélybetegséget bontani, alkoholizmusľa, illegális szeľfogyasztókĺa,
gyógyszeľfüggőkĺe, de azt nem kérik. A probléma ugyanaz' mint a korábbi évben, a
statisztikai adatgffitésben nincs gyeľmekvédelmi szakmai taľtalom, de az egyeztetések soriín
kiderĹilt, hogy azt ''ĺIem is nagyon fontos''. A szenvedélybetegség egyĺitt jn á|ta|ábarl
magataľtási, életvezetési problémával, kĺjvetkezhet belőle a kiskoru elhanyagolása,
bźntalmazása. Anyagi pľoblémfü megléte esetén, megjelennek a kĺirnyezeti ľizikófaktoľok is,
és végül, de nem utolsó sorban a pszichés éľintettség, melynek ,,kezelése otthon'' töľténik -
nem pedig szakembeľ segítségéve| --, d társadalmunkban igen széles ktjrben a|kalmazott
,,gyógýechnikával'', a kiilĺinbĺiző legális és illegális dľogok hasznźiata.

Az alkoholfogyasztással összefiiggő pľoblémfü mellett napjainkban egyre nagyobb hangsúly
helyeződik a kiskoruak drogfogyasztó csopoľtj źlra. A legális dľogok kozül a győgyszerek,
(nyug1atók, altatók) az i|Iegá|is dľogok köziil a heľoin, a kokain, amfetamin, maľihuána, és
nagyon komolyan jelen vannak az,(lgynevezett đizéĘĺerdrogok a fiatalabbak körében.
2011.januáľ 1-jétől tiltólistan van a mefedron, más dizájneľdrogok kezdtek felbukkanni. A
gyártők ugyanis újabb, nęm tiltott anyagokat dobtak piacľa. Tcibbek kozott i|yen az MDVP,
ani az amfetaminokhoz hasonló, veszélye, hogy igen potens, tehát kevés is elóg belőle.

A hátrányos tarsas-tĺírsadalmi kozeg rendľe kíná|ja a külĺinbĺjző stresszel teli élethelyzetet a
fiatalok sztlmára. Ez a terep egyszeffę ,,vonző és taszítóan,, izga|mas' hiszen elsősorban a
kamaszkorban lévő fiatalokat vonzzą mellyel egyutt jáľ a kockázatkereső magatartás, az
izgalomkeresés./Brre a pľoblémáľa ragá| aJKEF által készĺ'ilő sÍratégia|l
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2011. évben védelembe vett kiskoľrĺak száma

1. Sztilőnek felróható magatartás miatt, gyermeknek felľóhatő magatartás miatt, kk.
szabálysértése vagy biĺncselekmény miatt, gyeľmekkoru bantalmazása miatt, kömyezeti
problémfümiatt.

2. Ebből iskolai hiźnvzás miatt:
r57

A201012011. tanévben ĺndított védelembe vételi eljáľások iskolai hiányzások miatt
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A fenti mutatók aľra vonatkoznak, hogy a 2011-es évben 313 gyeľmeket vett a jegyzó
Józsefuárosban védelembe. A 313 gyeľmek köZĹil, I57 fő azigazolatlan iskolai hiźnyzásai
miatt lett védelembe véve, azza| egyiđejüleg, hogy az iskoIźztatási támogatást mérlegelés
nélkĺil kellett felfüggesztęĺi. Ez 157 esetben megtĺirtént, F'z azt jeleĺti, hogy az oktatási
intézmény vezetoje által külđött jelzés az kźnyađó, a döntés alapja (50 tanórát meghaladó
igazo|atlanhiáĺyzás), amennyiben azt a szuIo, vagy gyermek kifogásolja, akkor II. fokon kell
kezdemény ezĺie a döntés megsemmisítését.

A fenti táb|źnatban|áthatő,hogy 224 esetbęn indítottunk e|jźnást,104 ęsetben nem tudtuk azt
|ezámi a kiskoru, vagy kiskoruak ismeretlen helyen való taftőzkodása miatt, illetve 51 család

' van' akik ismételt idézés ellenéľe sem jelentek meg. Huszonnégy (24) esetben elő kellene
vezetni az eIjtrás a|ávontakat.
Jellemzően a szülők nem veszik át az idézést első alkalommal, mindefele kifogásokľa
hivatkozva, és nagyon sokszor előfordul' hogy a levél visszaérkezik a címzetl. ismeľetelen
feliľattal. A családok ,,bolyonganak'', ez megnehezíti az eljráľás megindítását, esetleg
lehetettlené teszí. Az iskolakerĹilő gyermekeket és azok családjait keľiileteken, esetleg
településen kereszťiil kíséri az eIjaús megindító iďézés.

A 224 eljarás megindítást mege\ozte 345 đarab 10 óľásfigyelmezetetés végzés
formt!ában a szülő felé, annak érdekében, hátha a gyermek és a szülő egyĹittműködik a
tekintetben, hogy nem kertil soÍ az 50 őtát meghaladó ígazo|at|anlĺźnyzás bekövetkezésére.
A gyeľmekjóléti szolgá|at családgondozőja ezekben az esetekben megkeresi a sziilőt, és

megpľóbálják megbeszéIni, hogy mi okozza az iskolai hianyzásokat a gyermek esetében.

Sajnos a keľületiinkben olyan sok az ígazo|at|aĺ iskolai hianyzások száma, hogy egyszerúen
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nem jut ideje a gyermekjóLétí szolgá|atnak arra,hogy mege|oző segítségnyújtásban részesítse
a gyermeket és szüleit. Számos esetben pedig a sziilői és gyermek egyĹittmfüödés hiĺínya is
ĺehezíti azt.

Az iskolrĺk nem küldik időben a je|zést, clsszegyűjtik a Łĺźnyzźsait a difüoknak és
maľcsak a felfüggesztésre van lehetőség.20|1-es tanév végén egyszerre.érkezett több mint 70
iskolai je|zés az 50 órát megha|adő igazolatlan hirínyzásrő|. Az iskolfü a hiźnyzások tanév
végi értékelésekor tették meg az első jelzést, volt olyan amely tcibb mint 275 őtíŁĺźnyzásrőI
sző|t. Ez több szempontból problémás. Egytészt meľt a ĺyźlruahűződő felülvizsgálatra kerĹil
soľ' azon tűIazonban minden év június 15-ig feltil kell vizsgálni valamennyi t.el1iiggesztést
akkor is, ha ezt megelőzősen ez e|őző felülvizgsálattól nem telt elharom tanítási hónap.

A fenti, 157 védelembe vett gyeľmeknek az iskolai hićnyzásait 3 tanítási hónaponként
feltil kell vizsgáIn| azéĺt, hogy a hatósági eljárás során megállapíthatő-e, hogy esetleg a
felftiggesztésmegsziintethető-e, meľt a gyeľmeknek egy igazolat|an őrahiányzása sem volt.
Ez hihetelentil megnĺivekedett munkamennyiséget jelentett, ÍLagy terhet rótt a
Gyermekvédelmi Iroda munkatáĺsaita, hiszen ez ań" is jelentette, hogy az egyéb feldatokĺa
sokkal kevesebb idő jutott. Azt tapasztalfuk, hogy az iskolai hianyzások miatti védelembe
vétel feszített menete és adminisztrációs kötelezettsége miatt, az egyéb szempontból
veszé|yeńetett gyeľmekekre nem fükuszá| anrryira a jelzórenđszer,és sokszoľmiíľ csak akkoľ
kerülnek ezek a gyermekek a fókuszba, amikor maľ csak szélsőségesintézkedést lehet
meghozni az érdekiikben.
Egy védelembe vételi tátgya|ás át|agban |-|,5 őta, ez |ęhęt kevesebb, de lehet tĺjbb is.
Pľoblémát jelentett az is, hogy az e|járásjellege miatt a taľgyalásokat nem lehet a kiskoru, és
annak szülője nélkül megtaľtani, és értelemszeľűen dĺjntés sem sziilethet. Voltak olyan
tríľgyalások, amelyeket csak többszöri kitűzés után tudtunk megtaľtani, a családok
együttmfüödésének hiáĺya miatt. Ezen tul az iskolákkal va|o egyiittmfüödést is sokkal
szervezettebben kell tenni, hiszen az iskolai hianyzások miatti tĺíľgyalások elengedhetetlen
résztvevői az iskolai ifiúságvédelmi felelősök is, hiszen azok'ná| a gyermekeknél, akik
részesülnek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, eseti gondokot is ki kell jelölni, a
jogszabáIyi kötelezettség miatt. A kijelĺilt eseti gondnokok a taľgyaláson elfogadott
péĺukeze|ési terv alapján kell, hogy egyiittmiĺködjenek a családdal. Ez konkľétan aztjelenti,
hogy az eseti gondnok a klienssel együtt hasznáIja fel -- a gyermekľe -- apénzkezelési tervnek
megfelelőe n az iskoléztatasi támo gatást.

A törvény hatálybalépése utiĺn _ az iskolai hianyzások tekintetében -- ań' gondoltuk, hogy a
hianyzások az e|ső jelzések és azok szankciói, infoľmálisan az ügyfelek közĺjtt gyoľsan
elterjed, és ez visszatartő erőt jelent majd a szülők és gyeľmekeik számźtra, netéln a sztilők a
gyermekeikĺe akaľnak, tudnak hatni, ahiźnyzások csökkenni fognak, esetleg megszűnnek.
Atapasńa|at ań" mutatja' hogy nem hogy nem csĺikkent ahiźnyzások szĺĺma, hanem egyre
nĺivekvő tendenciát mutat, mutatott. A jelzések érkezésének úgy ttĺnik csak az iskolai tanév
vége sem szabott gátat, sőt, mint fent ęmlítettem, egyszerre,,dőltekbe,, ajelzések..

Áltďaban a családot ÍLem az iskoláztatźtsi tĺímogatás (családi pótlék) megvonása érinti
&zékeĺyen, hanem az azza| egyutt jaľő szabáIyséľtési e|járźs, és annak végeľedményeként
kiszabott péĺlzbítság, amelyet a szabá|ysértési hatóság bonyolít. Ez együttesen jár a
védelembe vétellel és az isko|áztatźlsi támogatás felfiiggesztésével, csak külön jogszabá|y
jelöli a feladatot.

A másik probléma, hogy az első (2010) évhez képest, ugyan csökkent az igazo|atlarl
hiányzások száma, de ewel egyęnes aúnyban nőttek az igazo|t hianyzások. Sajnos vannak
háni gyermekorvosk akik biankóban ađnak ígazolást, volt olyan eset, hogy a pedagógus előtt
irta meg a szu|ó az előre elkészített igazoIást,
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Megemelkedett a magántanulói jogviszonyok kezdeményezésének a száma, és sajnos
az év vége felé úgy tiĺnik, az iskola belegyezik a szulő kéréséľe, esetleg nyomására, meľt a
kérelmet a gyeľmekj ő|éti szo|gźt|at istámogatj a. Ezhossnltávon nagyon komoly problémát vet
feL, ezek a gyermekek ( egy családból több is) funkcionálisan analfabétávává,Iĺak, azlxlalom
miatti koľtaľs csoportokhoz va|ő csapódás pedig egyéb veszé|yeztetettségi pľoblémát jelent
sziímukra. Elvesztik a maľadék képességeiket, részképességeiket is, nem lesz meg az alapfok,ű

iskolájuk sem, szakmaról pedig ez esetben szó sem lehet. Képtelenek lesznek cinmaguk
ellátáSáÍól gondoskodni, ha eljön azideje.

Ideĺglenes hatályú elhelyezés

A 1997.évi XXX. töľvény, 72$.(1)

,,Ha a gyeľmek felügyelet nélkiil maĺad vagy testi, éľtelmi, &ze|mi és eľkölcsi fejlődését
családi környezete vagy önmaga súlyosan veszélyezteti, és e miatt azonnaLi elhelyezése
szfüséges, a települési tjnkormanyzat jegyzője, a gyámhivatal, valamint a rendőrséE, M
ügyészség, abírőság, a btintetés-végĺehajtási intézetpaľancsnoksága (atovábbiakban: beutaló
szeľv) a gyeľmeket ideiglenesen

a) a nevelésľe alkalmas, aú. váLIaIó különélő szülőnél, mźs hozzátaftozőnźll, illetve
személynél ,vagy ha eľľe nincs lehetőség,

b) a legközelebbi ideiglenes hatźtl|yal elhelyezett gyeľmekek ellátástis biztosító
nevęlősztilőnél, vagy ha erľe nincs lehetőség _ az ideiglenes hatályú elhelyezés
biztosításĺáľa is kijelölt - gyermekotthonban he|yezí el, és erről haladéktalanul értesíti a
gyámhivatalt, illetve külfř'ldi állampolgaľságú gyeľmek esetében _ ide nem érwe a 4.

$ (1) bekezdésének b) pontja szerinti személý - a Koľmány áIta| kijelölt gyĺámhivatalt.

(2) Az ideiglenes hatályú elhelyezést mega|apozó srĺlyos veszé|yeztetettségnek minősül a
gyermek olyan bźntalmazása, elhanyagolása, amely é|etét közvetlen veszélynek teszi ki, vagy
testi, érete|mi, étze|mi vagy eľkölcsi fejlődésében jelentős és helyrehozhatatlarl kaľosodást
okozhat.

20|'Í. évi Ideiglenes hatályú elhelyezések

1. Külön é1ő másik szülőnél:
2, Haľmadik személynél:
3. Gyermekotthonban:
4. Más bentlakásos

intézménvben:

0fő
2fő
I] fí3

S zületés utźn a kőrházban
hagyott.

5 fó

Az ideiglenes hatályú elhelyezések szźtma az eIőző évhez (37) képest jelentősen csökkent. Az
elmúlt évek tendenciáit e|emezve, volt olyan tźrgyév, amikor 68 fo gyeľmek lett kiemelve a

családjából a gyermekjóléti szolgálat,vagy más iĺtézmény jelzése alapjźn. Amegeloző segítő
szo|gá|tatás helyett, inkább a ,,szankcioná1ás'' volt a szempont a szak<nában dolgozóknak. Az
azonna|i döntés eredménye pedig a gyermekotthoni elhelyezés volt, mint gyors megoldás.
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Szokásjog a|apjźn gyakÍan vesznek be szakellźtő intézmények gyeľmeket-
gyermekeket, és utólag kérik a határozatot hozzá a hatóságtól. Sziľrtén szokásjog, mát-már
országosan, ha ideiglenes hatálý elhelyezés sztikséges, akkor a Vlll.keľĹi|eti jegyzőtkéľik fel
a hatźnozat meghozata|ára, aĺlrlak ellenére, hogy más településnek vannak ismeretei a
gyeľmekľől és annak családjaľól. A töľvény világosan szabá|yozza, az a jegyző hozza a
hatźrozatot, amely teľületén taľtózkodik a gyermek, akkor is, ha például a például egy
VIII. kerületi kőrházban kezelik éppen.

Keľestiik azokat a lehetőségeket, amelyek a gyermekeknek más alteľnatívát is kináIt, mint a
gyeľmekotthoni elhelyezést. Nincs olyan ideiglenes elhelyzés, mely végĺehajtása előtt ne
vizsgálnánk nagy alapossággal azt a |ehetőséget, hogy van-e külön élő, nevelésre alkalmas
más sziilője, illetve rokona a gyeľmeknek' Teľmészetesen azokban a he|yzetekben ahol
azonrla|i intézkedésre kell, hogy sor keľiiljön, ott haladéktalanul intézkedĹink.
Több ideiglenes hatályú elhelyezési javaslat vizsgtiata során érzékeltfü azobarl, hogy nem
kellőképpen megalapozott. A gyeľmekek sziikségszeru ideig|enes elhelyezéséĺé| elsődleges
szempontnak tekintjiik, hogy lehetőség szerint inkább a szűkebb, illętve tágabb családban
maradjanak.

5. A Gyámhivatal hatósági intézkedései, feladatai
/ AJőzsefvárosi onkoľmányzatPo|gármesteri Hivatal Gyámhivatal beszźlmo|őjal

A gyermekek védelméről és a gyámügyiigazgatásľól szóló 1997. évi XXXI. ttirvény 15. $
(4)bekezdése szerint a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartoző hatósági intézkedések:

a) avéđelembe vétel,
b) acsa|ádbafogadás,
c) az ídeig|enes hatálý elhelyezés,
d) azátmeĺeti nevelésbe vétel,
e) atartős nevelésbe vétel,

fl az utőgondozás elrendelése,
g) az utőgondozói ellátás elrendelése.

Fentieket - a védelembe vétel kivételével - a törvény 109. $-a a vĺĺrosi gyĺĺmhivatal feladat és
hatáskörébe utalja. (Az ideiglenes hatályri elhelyezésre _ jellege miatt _ más szervezeteket is
feljogosít.)

Az alábbiakban foglaltam tissze, hogy a törvény miként nevesíti ezen el|átźsi
formákat, valamint tájékoztatom onĺjket azelmu|tévekjellemző ađatairő|,tendenciáiról.

CsaIádbafogadás

A tv. 70. $ (1): ,,A szülői felügyeletet gyakoľló mindkét szülő vagy a szülői felügyeletet
egyedül gyakorló sziilő kérelmére - a kül<jnélő másik sziilő megha||gatásáva| - a gyámhivatal'
hozzźĄźruLhat ahhoz, hogy a szÚ'lő egészségi állapota, indokolt távolléte vagy más családi ok
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miatt a gyeľmeket a szfüséges ideig más, áItala megnevezett család átmenetileg befogadja,
goĺdozza és nevelje, feltéve, hogy a családbafogađás a gyeľmek érdekében á11.''

2006. 2007. 2008. f009. 2010. 2011
Családbafogadott
kiskoruak szźtma: 23 fő 16 f(5 2| fő 19 fő 13 fő l6 fő

35

30

25

20

í5
í0
5

0

Ecsa!ádba fogadott
kiskoruak száma
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Ideiglenes hatályú elhelyezés

A tv . 72. $ ( 1 ): ,'Ha a gyeľmek felügyelet nélkül maĺad, vagy testi, éľtelmi, étze|mí és erkölcsi
fejlődését családi kĺiľnyezete súlyosan veszé|yezteti és emiatt a gyermek azonna|í elhelyezése
szfüséges, a települési önkormányzat jegyzője, a gyánhivataL, valamint a bírőság, a
rendőrség, az igyészség, u btintetés-végrehajtási íĺtézet paľancsnoksága (a továbbiakban:
beutaló szeľv) a szake|Iźtźls keretében a gyermeket ideiglenesen

a) a nevelésére alkalmas' azt váL|a|ő kültlnélő szülőnéI, más hozzátaftozőná|, illetve
személynél,vagy ha erre nincs lehetőség,

b) alegkozelebbi ideiglenes gondozási feladatokat is ellátó nevelőszülőné|, vagy ha ęľre
nincs lehetőség, gyeľmekotthonban vagy más bentlakásos intézményben helyezi el, és erről
haladéktalanul éľtesíti az illetékes gyámhivata1t.''

2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011
Ideiglenesen elhelyezett
kiskoruak száma: 74 fő 69 fő |02fő 6I fő 72fo 78 fő 69 fő 63 fő
Fentiekből intézményben
elhelvezettek: 49 fő 43 fő 6I fő 34 fő 44 fo 55 fő 41fő 32fit
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kiskorúak
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1998. 2001. 2004. 2007. 2010.

Átmeneti nevelésbe vétel

A tv. 77. $ (l): ',A gyámhivatal a gyeľmeket átmeneti nevelésbe veszi, ha a gyermek
fejlődését a családi kömyezete veszé|yezteti, és veszélyeztetettségét az alapellátás keretében
biztosított szolgá|tatásokkal, valamint a védelembe vétellel nem lehetett megsziintetni, illefue
attól eredmény nem várhatő, továbbá, ha a gyeľmek megfele|ó gondozźlsa a családjan belül
nem biztosíthatő. Az átmeĺeti nevelésbe vétellel egyidejűleg a gyámhivata| a gyeľmeket
nevelőszülőnél vagy - ha ęz nęm lehętséges - gyermekotthonban, illetve más bentlakásos
intézményben helyezi el és gyámot (hivatásos gyámot) rendel.''

2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 20rl
Atmeneti neveltek szźlma
ífő): 236 f09 245 236 241 254 266 283
orökbeadhatónak
nvilvánított Áľ-sek szálna:

14 fő 10 fo 15 fő 15 fő 16 fő 15 fo 20 fő 27 fő
Or<ikbeadott AT-sek
szalTra: 2fő 3fó 0fő 0fő 2fő 1 Íii 6fő 0fő
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í997. 1999. 2001.2003. 2005. 2007.2009. 2011.

Taľtĺós nevelésbe vétel

A tv. 80. $ (1): ,,A gyárlhívatal a gyermeket taľtós nevelésbe veszi,ha
a) asz:d'lo (szülők) felügyeleti joganak megsziintetése miatt vagy más okbóI a gyeľmeknek

nincs felügyeletet gyakoľló szülője, feltéve, hogy a gyermek neveléséről a Csjt. 95-97. $-a
a|apjźnkirendelt gyám útján nem lehet gondoskodni,

b) aszuIo a gyermeke ĺirtikbefogađásához az ör<lkbe fogadó személyének és személyi
adatainak ismeľete nélkül tetthozzájáruló nyilatkozatot, feltéve, hogy a gyermek ideiglenes
hatá||ya| nem helyezhető el a leendő öľökbe fogadó szülőnél.''

20

í5

10

5

0

ETańós neveltek száma

Eorökbeadott tartós
neveltek száma

í996. 1999. 2002. 2005. 2008. 2011

Utógondozás

^ 
tv.92. $: "(1) 

Az átmeneti és a tartós nevelés megszüntetése vagy megszűnése után a
gyźmhivatallegalább egy év időtartamĺa elrendeli az utógondoztlst, melynek keretében
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12 fő 12 f(5 11 fo 15 fo 14 fő 11 fő 10 fii 11 fo
orĺjkbęadott TN-sek
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elősegíti a gyermek, aťlatal felnőtt családi komyezetébe való visszailleszkedését, illetvę
önálló életének megkezdését.''

A törvény az timeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek speciális jogaként
fogaImańamegazutógondozáshoz való jogát. Az utógondozás céIja, hogy a gyeľmek
esetébęn legalább egy évig segítsék elő a családj ábavalő visszailleszkedését, illetve ĺlnálló
életének megkezdését, megszerv ezését.

A Gyámhivatalf}Il-ben 18 gyermek (fiatal) szźtmźrarendelt ki utógondozőt, a}jk
félévente éľtékelést készítenęk a gonđozott he|yzetéróI, a gonđozźts eredményességéről.

Utógondozói ellátás

A tv. 93. s (1): ,,A gyállthivata| - a gyám (hivatásos gyám) javas|atára - a ťlatal felnőtt
kérelméľe elrendeli a további utógonđozói ellátását, ha létfenntartását ĺjnállóan biztosítani
nem tudja, nappali tagozatontanulmányokat folytat, illetve szociális bentlakásos intézménybe
felvételét várja.,,

A törvény kiilĺjn nevesíti a ťĺata| felnőttek utógondozói ellátását, annak éľđekében,
hogy a fiatal felnőtt meghatźrozott feltételek fennállása esetén továbbľa is teljes kcirÍĺ
ellátásban részesülhessen és íey továbbra is a nevelőszülő háztntásábarĺ vagy a
gyeľmekotthon, illetve utó gondozói otthon gondozásában maľadhasson.

A Gyĺámhivatal20l1-ben 15 fiatal szźtmźlĺa rendelte e| azutőgondozói ellĺítást, mely
legalább egy évig taľt, de legkésőbb a gondozott 2I. életévének betöltésekoľ megszűnik.
Szigorodtak a szabá|yok, de nappali ľendszeľĺí oktatásban va|ő ńszvétel esetén 25 éves korig
még meghosszabbítható.

Gyermektaľtásdíj megelőlegezése

A tv. 22. s. (1): ,,A gyeľmektaľtásđíj megelőlegezésének akkoľ van helye, ha a bírőság a
tartásđíjat jogerősen megźi|apította, annak behajtása átmenetileg lehetetlen, tovźtbbá a
gyeľmeket gondozó szülő a szifüséges taľtást nyújtani nem képes, valamint u egy főre eső
jövedelem nem éri elaz öregségi nyugdíj kétszeresét.''

A Gyámhivatal}}Il-ben l8 szülőnek rendelt el megelőlegezést. Sajnos a behajtásľa
kevés ľemény mutatkozik, de2009.januaĺ l-jétől a sikertelen behajtás nemakadá|yaaz
ismételt megelőlegezésnek.

2003-ban kötött - a családon beliili eľőszak megelőzésére a Jegyző, a Rendőrkapitanyság és a
Gyámhivatal _ megźůlapodást, szerencsére az e|miút évben nem volt szfüség e témában
egyiittmfücjdésre.
A Gyámhivatal feladatköľe kibőviilt a családon beltili erőszak koordinálásáva| (20I1-ben 13

ilyen iigy keľült felszínĺe).

Plusz feladatként megjelent a védendő fogyasztókkal kapcsolatos iigyintézés is, a nagy
összegiĺ áram,- illetve gázdíj fę|halmozás elkerülése érdekében.

A Gyámhivatal folyamatosan fogad hallgatókat szakmai gyakorlatra fiogász, valamint
szociálismunkásképzés),szakdolgozatitémákkídolgozásźra.
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Iľatfoľgalo m, határ ozatok száma

Végezetiil néhany statisztikai adat a Gyámhivatal megalakulása őta (iratok száma,határozatok
száma)

6. Tájékoztatő a gyeľmekkoľrĺ és fiatalkorú biínelkłivetőkľől

6. 1. A Budapesti Rendőr.főkapitánysá g VIII. kerületi Rendőľkapitányság
gyeľmekvédelmi beszámolója

A 20|1. év a kapitanyság életében jelentős változásokat hozott. Szemléletváltásra volt
szfüség a t<jbb éve helytelen és sokszor nem jogszabáIyszerű gyakoľlat megsztintetéséhez és

egy új jól miĺkĺidő rendszer felépítéséhęz. Ezen változások végrehajtáséůloz egy stabil, a
beosztottak áIta| elismęľt parancsnoki állomany alakult ki. A szo|gá|ati feladatok
végrehajtásttra iľanyuló vezetői akarat érvényestilése, a paľancsnoktáľsak személyes
példamutatása mintaszeru. Tovźtbbľa is alapkövetelmény a vezetoi péIdamutatás, a szervek
paľancsnoki kollektívájĺĺnak egységes szemlélete, a szakmai munka előtéľbe helyezése,
valamint az á|Iománrlya| va|ő közvetlen t<jrődés. Ezek együttese a|apozza meg a jövőben is
feladataink eredményesebb és hatékonyabb végtehajtását, a beosztotti állomány
munkateljesítményének kellő pozitív motivációját. A Budapesti Rendőľ-főkapitĺínyság VIII.
kerületi Rendőrkapitanyság Brĺnügyi osztá|y źt|Iomźnya' és a Kozrendvédelmi osztáLy
állománya kiemelt figyelmet fordított 20II. évben is a gyermekek és fiatalkoruak ellen,
valamint az áItaluk elkövetett bűncselekmények gyors lefolytatásaľa, orvoslásaľa.

Alapprobléma gyeľmekvédelmi szempontbő| a taritźtsi időben és esti óľakban csavaĺgó,
iĺÍézetbő| és családból taĺósan távol lévő gyeľmekek felkutatása. Az iskolábantartózkodó, de
kĺiminogén faktorok által érintett kiskoruak tanóľai keľetek között történő megsző|itttsa révén
a gyermekek kĺiminalízáIődástnak megelőzése. Nagyon fontos a helyszíni kommunikáció,

200s. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011.
Főszám 2771 2775 2788 3012 2761 2767 f702
Alszám 10595 T49II r5823 1s628 15127 t628s 14848

Irat łissz.: 13366 17586 18611 18640 17888 19052 17550
Hatfuozatoksz. 2926 3518 3152 3012 3536 3205 279r

2007.



sztikséges esetben gyeľmekjóLéti iĺtézkedés, gyámhatósági je|zés. Felvilágosítás, megelőzés
és rendszeres megbeszélések.

Az éves beszámoló a|apjtú. a jĺĺvőbeni pľevencióľa a gyermekek védelmében szervezett
akciókra é s e gyĹittmfü ö dé s ek me gvaló sít ásár a he|y ezzilk.

2011. évben elkiivetett bűncselekmények
Bűncselekmények helyszínei

A bűncselekmény elkövetésének helyszínei lehetnek oktatási intézmények, otthonok,
k<jzerületek és közlekedési jáľművek. Az oktatási íntézsnényekben a lopás, rablás, egymás
közötti erőszak foľdul eIő nagy számbaĺt. Az otthonokban a családon belüli ęrőszak
eredménye a ktinnyű, vagy súlyos testi sértés, melynek kĺjvetkezményeképp a séľtett
gyermekek, f,latalok csellengővé válhatnak és csábítóak lehetnek szĺímukľa azot rossz
szĺándékú felnőttek ajtnl'atai, mely által könnyen lopások, rablások elkövetőivé válhatnak. A
fiatalok tcĺbbsége jellemzően köĺeľiileten, parkokban, pályaudvarok köľnyékén, valamint
aluljarókban töltik szabadidejiiket. Az említett helyek a közteľĹileten megvalósuló
búncselekményeknek is gyakoľi helyszínei. A fęnt felsoľolt bűncselekményeknek je|Iemző
csoportképző he|yszinek még az uz|etkozponton belüli játéktermek, vendéglátó egységek.
Főleg vidéki, valamint peremkeľületękben élő kiskoruak számźna vonző a belváľosi
i:zletkozpontok forgataga. A vasúti pályaudvaľok mentén fekvő aluljríľók, terek, belvĺĺrosi
paľkok, gyorsétteľmek tavasz-nyár magasságábanválnak a fiatalok kedvelt ta|á|koző helyeivé.

A Budapesti Rendőr-főkapitĺányság Biĺnmegelőzési osztályanak, valamint a BRFK VIII.
kerületi Rendőrkapitĺányság munkatársainak rendszeres helyszíni ellenőľzései során, nem csak
biĺntigyileg ľeleviíns infoľmációkat, hanem tapasztaIatot is szereztek a szélsőséges csopoľtok
taléůkozási pontjairól, csopoľtképző helyekĺől, illetve az izletkozpontokkal kiépített
együttműkĺjdésnek köszönhetően csökkent a Iézengo fi atalok |étszźlna.

Áldozatok és elktivetők

Napjainkban igen gyakľan ta|á|kozunk az agľesszióval a fiatalkoruak kĺjrében is. Sajnos a
jelenlegi, eľkölcsi noľmavilágunk igen eltoľzult képet ad a 10-18 éves korosztźiynak és
nagyfokú szabadságot, melyet idejekorĺán megkapnak' nem tudják uľalni, kezelni a
korlátokkal pedig végképp nincsenek tisztában. Ezért lehet okolni a felgyorsult
mindennapokat, a hazfulkba is begyÍinĺzött globa|izáciőt a méďíábő| araďő szemetet és
erkölcstelenséget. Viszont a családoknak mindig is nagy szęľepe volt a gyermekek Én -
képének formálásában, útmutatásra minden gyeÍmek- és ťratalkorunak szfüsége van és
napjainkban még inkább szfüségtik lenne. Elsősorban a szülők felelőssége, nevelése,
iránymutatása és nem utolsó sorban gyermekeiknek nyújtott véđelme és szeretete az, amely
gátat szabhat, hogy ne váljanak csellengővé, ne nyuljanak kábítószerhez és jogkövető
állampolgárokká cseperedjenek. A szülők felelőssége mellet az óvodfüban, oktatási
iĺtézményekben dolgozó óvónőknek, pedagógusoknak is nagy szerepfü van az agtesszíő, a
korai kegyetlenségek kisztĺrésére, azok megakadályozásáta. A koľai felismeľés esetęnként
gyermek életet jelenthet.

20II. évi statisztika áttekintésekor szeretnénk, ha a számok nem egyszeľĹĺen adatokat
j elentenének, hanem gyeľmekek éIętét, családok problémáit.
Két csopoľtot vizsgáltunk meg kĹilĺin-kül<jn' a gyermekkoruakat és a fiatalkoruakat. Az előbb
említett csopoľtokon belül az ábrźn a sértettek és az elkövetok arányait kívánjuk szemléltetni.
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Az első táb|azat és grafikon a gyermekkoruak kĺjrében elk<jvetett és elszęnvedett
bűncselekményeket ďolgozza fel'

Séľtettek Elkiivetők
Btk. Mesnevezés wermekkor,ú (0-14) gyermekkorú| (0.I4)

könnvú testi sértés 0 I

súlvos testi séftés f 0

zak|atás vétsés 1 0

szemérem elleni erőszak I 0

eredménvtelen ľábíráss t 0

lopás 3 0

ľablás biĺntette ,, ,

védekezésre képtelen gyermek kifosztása I 0

zsarolás bĺĺntette I 0

A gyermekkoruak tekintetében a lopás és a ľablás ami nagyobb száĺnmal fordult e|ő 20||.
évben is és inkább a korcsoport kiszolgáltatottságára je||emzően szenvedő alanyként,
sértettként jelennek meg. Itt leginkább az áIta|źnos iskolából kc]zépiskolába felkerĹilok a
veszé|yeztetettek, a szĺímok mögött telefonĺablásokat, kisebb értékiĺ lopásokat kell éteni.

A második táblázat és grafikon a fiatalkoruak kĺjrében ęlkövetett és elszenvedett
bűncselekményeket đolgozza fel.

Séľtettek Elktivetőek
Btk. Mesfievezés fiatalkorúak (l4-]8) fratalkorúak (]4.]8)

könnvű testi sértés 0

súlvos testi séľtés I
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kiskorú veszélveztetése I 0

szemérem elleni erőszak 0 1

q:arźlzdasáp vétsése 2 16

önbíráskodás biĺntette 0 I

kĺjzokirat hamisítás 0

közokirattal visszaélés 0 f
lcĺbítószeľ biľtoklás 0 44

kínálással. átadással w. 0 a
J

lopás 12 3J

sikkasztás vétsése I

rablás bűntette t0 0

védekezésre képtelen
sveľmek kifosztása 0 aJ

kisebb kárĺ okozó ronsálás 0 6

iosta|an elsaiátítás I

kisebb értékľe elkövetett
oľĺsazdasás' 0 aJ

iármű önkénves elvétele 0 I

Megdöbbentő adat a fiatalkoruak kĺjľében elteťeđt kźtbítőszer birtoklás és fogyasztás, a
lopások gyakorisága, ame|y többnyiľe a kábítőszeľ megvásér|ásźra sztikséges anyagiak
előteremtése miatt ilyen magas, illetve a garázdasttg vétsége, arni a harmadik helyen szerepel
az e|kovetett bűncselekmények statisztikájában. Sajnos a statisztikában felttintetett adatok
nem tiikľĺizík a valós helyzetet, mert ezen ügyek tekintetében nagyfokú látenciával kell
szĺímolnunk. Számos rablás ténye marad az elkövetők és a sértettek kozott, gondolnunk kell
itt a séľtettek megalázottságáta, felelem- és szégyenérzetre. A BRFK VIII. kenileti
Rendőrkapitttnyság sikerként éľtékeli a lopások szźmźnak nagyfokú csökkenését. Míg 20|0-
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ben mindét korcsoportot egyĹitt ĺézve 109 lopást jelentettek, addig 2011. évben ez
mindö s szesen 7 0 l op ás bej e lenté sét r o gzítették ko 1 lé gáink.

A 2011. évben végzett gyermekvédelmi tevékenységek

Gyermekekĺől lévén sző, nagyon fontos, hogy ki képviseli a rendőľséget az óvodfüban,
iskolfüban, hiszen tanítani is csak szeľetettel, óvatosan és szakéľtelemmel lehet. A BRFK
VIII. kerĹileti Rendőrkapitányságotmér tĺjbb éve Szentiványi Lili Nóra r. hadnagy képviseli a
kerületi óvodfüban, általános- és kĺizépiskolfüban, aki folyamatos továbbképzéseken és
oktatásokon vesz ľészt, hogy napľakész ismeretekkel fudja segíteni a keľĹileti oktatási
intézmények pedagó gusait, munkatarsait.

A legkisebbeknek felépített búnmegelőzési programÍa' az OviZsaľu.pľogramľa' a
keriiletben vźlrakozźson aluli volt a jelentkezés. A kerületben található óvodáknak kikÍilđött
tájékoztatőra 1 óvoda je|entkezett. Igaz, az ađoÍt intézménynek kell megvásarolnia egy
komplex szemléltető csomagot, me|y az óvoda fulajdonában maĺad, viszont csak a csomagban
ta|á|hatő bábok, kźĺrtyźk, CD segítségével tudja a ľenđőľség munkataľsa a bűnmege|ózési
előadást meglartani. Sajnálatos, hogy azokbarl az óvodákban, ahol kiemelten kellene
figyelmet foľdítani a bűnmegelozésre, mint pélđául a Koszoľú utcai vagy a Dankó utcai óvoda
nem jelentkezett eľĺe a prograÍnÍa.

A kisiskolásoknak 2008. szeptember 01-jétől sikeresen fvtő ,,Az Iskola ľendőľe'' elnevezésű
program nýjt segítséget és útmutatást. Másrészt fontos cél, hogy a rendőľség k<izelebb
keriiIjön az iť1tlsághoz, ezźt|tal egy pozitiv rendőr-kép,bíza|om alakuljon ki a rendőri szervek
és a gyermekek között. Az Iskola rendőľe progľam céIja a biĺonságos, balesetmentes
közlekedés elősegítése, valamint a gyermekek biztonságźú. veszé|yeztető tényezőkre való
felkészítés, a helyzetek megoldásait bemutató szituációkkalvaló megismeľtetés.
20ll. évben a VIII. kerületben, nyolc általános iskolát keresett fel a BRFK VIII. keriileti
Rendőľkapitanyság eľľe kijelĺllt munkatarsa és tartotta meg osztályfonöki óra, illetve szülői
értekez|et keretén belül szemléltető eszkĺjzĺik segítségéve|,,Az Iskola rendőre'' progľamot.

A középiskolásoknál maľ nem elegendő a baleset-megelőzési programok okÍatása. Náluk mríľ
komplexebb é|etheLyzetekkel találkozunk, hiszen mát a szinte ,,felnőtt,' korosztálynak
komolyabb problémákkal kell szembenézniiik, így szfüséges egy átfogóbb, mindenľe
kiterjedő tźĺjékoztatás nýjtása. A 14-18 éves korosztá|y szinte mindent el tud érni és a tiltott
dolgok széles skálájából tudnak válogatni.

20lI. évben a BRFK VIII. keľĹileti Renđőľkapitrányság kijelĺilt és felkészített munkataĺsa
tizenhaľom, a keľĹiletben működő ktizépiskolát keresett fel és tartott előadást az źiđozatíá
válásról, annak megelőzésérőI, a gyeľmek- és fiatalkori bűnözésről, és készítetett KRESZ,
illetve Drog-totót. A fent említett progľamot felajanlottuk igény szeľint, szülői éľtekezleten,
osztźllyfonoki óra és tantestĺileti értękęz|etek kerętén belüli megtaľtással is.

6.2. Bílnm ege|őzés, j tivő ké p

A Buđapesti Rendőr-főkapitányság mindig is kiemelt figyelmet fordított a gyeľmek- és
fiatalkoruakkal való kapcsolattaľtásra a ,,veszéIyeńetett'' korcsopoľtok védelmezéséľe.
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Különĺisképp, a gyenge éľdekérvényesítésű csoportokĺa, akik jogi, szociális és egyéb
helyzettikből adóđóan potenciális áLdozatí vagy elkövetői szerepkclrĺlkbe keľülhetnek.

Fontosnak taľtjuk, hogy a pľoblémákĺól időben jelezzeĺek, mind a szülők, mind az oktatási
intézmények munkatarsai. Korai felismeréssel, a cselekedeteikkel jelezni k'lvánő fiatalokat
menthetjtik meg a biĺncsęlekmények elkĺjvetésétől. Noľmarendszer, értékrend hiĺányában
gondolkodás nélkül követnek el, például vagyon elleni biincselekményeket és az
agresszivitásuk, kegyetlenségfü olykor nem ismęľ hatiáľokat, csak a cél vezérli oket.
Tudjuk, hogy a csellengő, otthontól, iskolától távol lévő gyermekek segélykiáltźsa az alkohol-
és drogfogyasztás, melyhez sztikséges anyagi forľást lopásokból, rablásokbólteľemtik elő.
Segítségiikľe számos programot dolgozott ki a Budapesti Rendőľ-főkapitanyság
Bűnmegelőzésí osztálya, melyhęz sztlmos elismeľt szakember nyújtotta segítségét. 20II.
évben egytittmfüödési megállapodás született azELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kaľával,
a gyeľmekjóléti szolgálatokkal, Varosrendészeti Bízottsággal, a Fővaľosi és Agglomerációs
Polgaĺőr szervezetek Szövetségével, a hátrányos helyzeťu diákokkal foglalkozó oktatási
intézményekkel, gyermekotthonokka|, a Fovárosi onkormćnyzatta| és számos gyeľmekeket
segítő civil szeľvezette|. Az ĺjsszefogás és a programok kidolgozása folyamatos, a máľ
meglévő progľamokat folyamatosan frissítik.

A gyermek- é9 fiatalkoruak megszőIítźtsa folyamatos és igazodik korunk informatikai
elviírásaihoz. Evről-évľe bővülő projektekkel, egyĹittműködésekkel igyekszĹink a kor
kihívásainak megfelelni, a bűncselekményeket megelőzni.
A www.police.hu/bľÍlďbunmegelozes linken elérhető honlapon megtalálható a BRFK VIII.
kerületi Rendőrkapitĺányság eléľhetőségei, valamint a bűnmegelőzési programok pontos
leírásai, a progľamokhoz kapcsolódás feltételei, valamint a közvélemény száĺnáĺa elérhető
naprakész tendencifü is feltĺiltésre kerĹiltek.
Számos intézményes progľam köZtil szeľetnénk kiemelni és figyelembe ajánlani elsőként aNe
tedď, ne tííľd! mlsĺlkacímet viselő arlyagot, mely címváIasztás oka és üzenete elsősoľban az
volt, hogy a gyeľmek- és fiatalkoľi agresszióval fel kell venni a harcot. Az alapkoncepció
szeľint nemcsak a gyerekek fókuszba helyezése fontos a probléma kezelésében, hanem az is,
hogy bevonódjon az őket köľülvevő felnőtt-táľsadalom, szülők, pedagógusok egyaľánt.
Emellett a fiatalok szźtmźra is ki kellett dolgozni egy olyan altematív talá|kozási pontot,
amely újszenĺsége és sokĺétűsége kapcsán alkalmas arra, hogy egyszelTe nagyobb |étszám,Ú
ťlatalhozeljutvatĺirekedjenahatékonyságra.

Napjaink talan leggyakoľibb és legtöbb figyelmet igénylő terület a csellengő gyermekek
megszólítása, számukľa a helyes irźny megmutatása, hatékonyan. A Csellengőakcilí
alapgondolata, melyet szintén a BRFK Bűnmegelőzésí osztá|y munkatársai dolgoztak ki és

hajtjak végte, az iskolába nem jaľó, otthonľól, gyeľmeknevelő intézményekből rendszeręsen
megszĺikő fiatalok megsző|ítása. Kiemelt cél, hogy visszaszoľítsuk a gyakoľta iskolaidőben
előforduló köZteľiileti rablások szźlmźń, amelyek elkĺjvetői elsősorban gyermekek és
Íiatalkoruak. A program kidolgozásĺínál törekedni kellett a:ľa, hogy ne csak rendőri oldalról
lássuk az eseményeket, ęzért be kellett vonni az iskolai gyermekvédelmi felelősöket,
pedagógusokat, családsegítőket. A folyamatos ellenőrzések a játéktermekben,
iizletközpontokban, sörözőkben, aluljaľókban és tereken a megszólított csavargó gyerekek
szakszeru megszólítása. A legfontosabb számun]<ĺa, hogy a csellengő gyeľmekeket
megszőIítő Csellengőakcióban dolgozó csopoľt tagsai hangot ta|á|janak és a megfelelő módon
elbeszélgessenek a gyeľmekekkel, nemcsak mint ľendőr, hanem mint sztilő, pedagógus,
segítő. Az elméleti síkon túl a gyakorlati megvalósítás, sokszor azonban technikai korlátokba
titközik. A BRFK VIII. keľületi Rendőľkapitányság Briniigyi osńźiy nyomozói szóbeli
jelentéseikben többszĺjr megfogalmaztźtk, hogy munkájuk sikeréhez sokszor hozzźĄáru|t a
Térťrgyelőben szo|gá|atot teljesítő kollégak gyoľs észlelése és szakszeru fellépése. A
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búncselekmények azonna|i felismerése és a gyors reakcióidő számos esetben akadá|yozta meg
adott esetekben, hogy fiatalkoruak váljanak éiďozatol<ká. A magabiztos, hatźrozott és
összehangolt rendőľi munka' mely a téľfigyelőben szolgá|atot teljesítő hivatásos állomany és
azutcźlnvagy a Rendőrkapitanyságĺól riasztott nyomozók kĺiz<jtt lejátszódik, hatékonyabb is
lehetne, amennyiben a térťrgyelő kamerák éjjel is ugyanolyan hatékonysággal tudnanak
tizemelni, mint nappali időszakban, illetve a ľendszeresebb kaľbantartásukĺa is szfüség lęnne.

A megntivekedő ktlbítőszet fogyasńás a fiatalkoruak k<jrében igen aggasztő. Az adatok
elgondolkodtattáů< és tettekre sarkallták a Budapesti Rendőr-főkapitanyság parancsnokait.
Ezért, rendőrségi és önkoľmányzati ĺisszefogás eľedményeként merĹilt fel annak gondolata,
hogy a BRFK BĹĺnmegelőzési osńálya - tĺibb ktllttjzés után - a belvaľos egyik ktizponti
helyén alakítson ki egy ílgynevezett megelőzési centrumot. A Bűnmegelőzési Centrum
sztfüségessége a prevenciós munka hatékonyságát növelő fórumokon az a|ábbiakban keľült
összefoglalásra:
A fővĺĺľosban egy korszerií, minden követelménynek megfelelő lakosság á|tal lźńogathatő

,,Bűnmegelőzési Centľumľa'' több szempontból is sztikség mutatkozik. Szfüség van olyan
helyľe, k<izponti intézményre, ahol az źi|anpolgáľok, külft'ldiek egyarént könnyen, gyoľsan
juthatnak hozzá búnmegelőzési ajĺĺnlásokhoz, információ|<hoz, valamint vagyonvédelmi
tanácsokhoz. E kozponti hely, ahol megtekinthetik azon vagyonvédelmi eszközĺjket, melyek
a|kalmazásźxa| binonságba helyeznék értékeiket, személyes szférźljllkat. A bemutatóteľmen
tul, Bűnmege|őzési Centrumnak a diákok számáta is nyitott helynek kell lęnnie. Hiszen itt
lehetőség mutatkozik arľa, hogy a legfontosabb tanácsok, játékos vagy modern oktató
formában jutassanak el a fiatalok'hoz, rendkívtili osztályfőnĺiki óra keretében, (ene jól
műkcjdő példa a jelenleg a Rendőľség-tĺiľténeti Múzeumban taľtott órrĺk). A rendkívüli
osztályfonĺiki órĺík a Centrum jellegéből adódóan lehetőséget adnak amegelózési tevékenység
megismerésére, az ajánlások beszélgetés iftjan történő átađásáľa, és alternatívaként
a|ka|mazható a sportolás feltételeinek megteremtéséľe (pl.: pľevenciós cé|zatű kosaľazás,
asztalitenisz akár késő éjjeli órfüban is.). Előnye, hogy ezekľe az őrźlkĺa az iskoIa jön a
rendőrséghez, mely egyediségét tekintve mindenképpen előľemutató. Eléľhetőség,
közvetlenség, rendkívüli osztályfőnöki órĺík, azonnaIí tanácsadás, vagyonvédęlmi eszközök,
kapcsolattaľtási pont - a tervek szerint, ezen előnyöket mind magábarĺ horđozza majđ a
Biĺnme gelőzési Centrum.

A Biĺnmegelőzési Centrum megvalósu|ását a BRFK VIII. keľületi Rendőrkapítźnyság
tźmogatja és szorgalmazza, melyhez szak<nai és amennyiben lehetősége engedi technikai
segítséget és háttęret is biztosít. Hiszen 20t2. évben is célunk, a búnmege|őzési programok
folyamatos jelenlétével egy preventív szempontu életvitel kimunká|ása, önvédelmi képesség
fejlesztése, źiđozattá válás megelőzése, bűnmegelőzést szolgét|ó életszemlélet kialakítása. A
BRFK VIII. keľületi Ręnđőrkapitrínyság Biiniigyi - és Kĺjzľendvédelmi osztá|yźn szo|gá|atot
teljesítő nyomozók, jaľőr<ik nap, mint nap azoÍI dolgoznak, faradtságot nem ismerve, hogy
Józsefuiírosban éIő gyeľmekek, illetve az iskolai tanulmiínyaikat itt folýató fiatalok
biztonságban érezhessék magukat. Megítéléstink, hogy tĺáľsadalmi ĺjsszefogásra, egymásra
való odafigyelésľe, segítségnyújtásľa, bűnmege|ozésre napjainkban mindennél jobban szfüség
vaÍI' mely eszményt képviselve, a Budapesti Rendőr-fokapitányság VIII. kerületi
Rendőrkapitrĺnyság teljes állománya,hivatali- és magánidejében teljesítífelađatát.
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7 . Beszámoló a páľtfogó felügyeletľől
iFiatalkoru Bűnelkövetők Páľtfogó Feliigyelői osztźĺlryal

1. Koľmányhivatal Szakigazgatási Szeľve a pźtrtfogő felügyelet
f . Strukturális miĺködés

t.-.-''::..1:-:i-''':..ł.::; Il.:.:.:.:.+ l -: -. -. -.:' -: -. -: -. -: -. - 1]r:'-:.>

-'-'---:-:-:-:-.')

.L..:.| ''..]i:..:].1i....:... " i' l:::.r:i.-..'..-.:;liĺ;..i.i.-'i il.:,...:ll'lr|i.ř i'.n,jl'i.]i>

3. Statisztika: 20t1-ben 752 fk. ĺj;gy érkezett összesen Bp.-en, ebből VIII. ker. 65 ügy.

VIIL keľület statisztikai kimutatás a 2011.es évre vonatkoztatva, a Ík. elkiivetőkszámát
tekĺntve

Kii rnyezettanulmány - p áľtfo gĺí' felügyelői vélemény

kti nulmá feliiwelői
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vélemény
2011.ben készült: 115 11

2010.ben készült L32 10
2009-ben készĺilt L7l 17
2008.ban készült: 195 9

felůieYelet
2010 20tl

Erkezett: 86 ücv oJ usv
Lezártz 78 üsv 93 ůiev

Folvamatban lévő: 212 äw 211 üw
Ténylegesen 18 év a|atti a
folvamatban lévőkből:

58 ügy 26 Íigy

ek bontása üevtípus szerĺnt. a folvamatban lévő esetek kapcsán:
18 év alattiak esetében Az łisszes folyamatban lévő

üev esetében
Yádhalasztás kábítós zerr e|

vĺsszaélés miatt
3 t9

Vádhalasztás ecvéb 7 22
Pľóbáľa bocsátott 7 62
Felfüeeesztett szabadsáevesztés 7 t02
J av itőintézetb ől ĺd. elbo cs átott 1 )
Feltételes szabadsácvesztés I 4
Osszesen: 58 212

A folyamatban lévő ügyek bontása bĺĺncselekmény.típusok szerint

Hivatalos személy elleni búncselekmény :4
Kozbizalom elleni bűncselekmény: 8 _ kĺjzokirat, magánokiľat, visszaélés okirattal,
Kĺizegészség elleni bűncselekmény :25 - visszaélés kábítószeľľel
Kcjzlekedési búncselekmények: 0
Köznyugalom elleni bűncsęlekmény:34 _ közösség elleni izgatás, önkényuľalmi jelvény
hasznáIata, gar á.zdasálg' ö n b írá s ko d á s

Nemi erkĺjlcs elleni bűncselekmény:2 - szeméľem elleni, megrontás
Pénzügyi bűncselekmények: 3 _ piramisjáték szeľvezés, pénzhamisítás, kp.t helyettesítő
fizetésĺ eszközze| való visszaélés
Szabadság és emberi méltóság elleni: 6
Vagyonelleni: 121
Az éIet a testi épség és az egészség:27 emberölés, tęsti sértés
ĺ'gazságszo|gá|tatás ęlleni: 6 - hamis vád, hamis tarľÚzás, hatóság félręvezetése
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8.E gyü ttm íi kiid és a ke ľii leti civil szerv ezetekkel

8. 1. Józseváľosi Kábítószerĺigy Egye ztető Fóľum

Budapest Józsefuaľos onkoľmányzatźnak Képviselő-testiilete minősített szótöbbséggel, nyílt
tilés keretében a |3312011. (04.07.) száĺrú,hatźrozatban döntĺitt alőzsefvárosi Kábítószeľiigyi
Egyeztető Fórum megalakulásaľól. A Józsefuaľosi Kábítószeľügyi Egyezteto Fórum
Szervezeti és Múködési SzabáIyzatát is elfogadta a testiilet, melyben rendelkezett az ülések
gyakoriságrĺról, a tisztségviselők megvá|asztásának, kijelĺilésének módjríľól' valamint
delegá|ta a Jőzsefvźltosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum állanđó tagait. A Józsefuarosi
Kábítószeľügyi Egyeztető Fórum fe|adata többek kozott, hogy a Nemzeti Dľogstratégiával
összhangban elkészíti Józsefuaľos helyi drogstľatégĺájźt, mely elkészítéséhez szfüséges az
adatok feltaľása, helyzeÉrtékelés végzése, javaslatok megfogalmazása a helyi közigazgatás
szźłmźra. Mindezt a helyi erőfoľrások mozgósításáva|, a helyi szereplők tevékenységének
összehangolásával, a szolgáItatók tevékenységének maximalizálása érdekében tęszi.

20II. május 23-an a Jőzsefvátosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (továbbiakban: JKEF)
megalakult. Az a|akuló ülésen a Fórum döntĺjtt a tisztségviselők szemé|yéről az elnĺik
(szakmai elnök) Pĺof. Dr. Rácz József, taľselnĺik Riman Edina alpolgáľmester, a titkríľ peđig
Kálmrĺndy _ Pap Agnes személyében lett elfogadva.

A JKEF az alakuló ülésén három munkacsoportot hozott létľe és megválasztotta a
munkacsoportok vezetőit; I. Pľevenciós munkacsoport, vezeti: dľ. Dénes Maľgit képviselő, II.
Áĺtalomcsĺikkentő munkacsoport, vezętí,. obeľth József (MEJOK), III. Kźhitőszer
visszaszorító munkacsoport, vęzeti.. ifi. Eľdősi Sándor (Rév8 Zrt). A JKEF további tagsaí, a
tevékenységfü irányultsága szerint delegáltak magukat a kĹilönbĺjző munkacsopoľtokba. A
munkacsoportok vezetőinek megbízźsa minimálisan addig sző|, amíg a JKEF a Józsefuĺírosi
dro gstľaté g iát előkészíti.

A munkacsopoľtok 20I|. október 24-ig egyĹittesen 16 alkalommal üléseztek. Aktívan
dolgoztak és dolgoznak azon, hogy a józsefurírosi prevenciós, áľtalomcsökkentő és

kapcsolódó addiktológiai ellátási tevékenységről, a keľiiletben létezó illetve igényelt
szo|gá|tatźlsokľól, az ę||źtások koordináciőjźrő|, valamint akábítőszeľ visszaszoľító feladatok
legalább háľom évet felölelő fejlesztési teľvľől egységes dokumentumot készítsenęk. Az
e|végzett feladatokľól JKEF 20II. október 24-ęi második iilésén sziĺmoltak be, melyen Ĺilésen

számos műkcidéssel kapcsolatos témát is megtaľgya|t a fórum. Napirendre került a tag-, és

feladat delegálás, a páIyázati anyagok elbírálása, támogatások kiadására dontobizottság
|étrehozása továbbá olyan kéľdések, amelyeket a Szervezeti és Mfüödési SzabáIyzatban is
sztikséges rcgzítení.
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A JKEF mfüödését aNemzeti Drogmegelőzési Iroda (NDI) folyamatosan figyelemmel kíséri,
továbbá a Nęmzeti Erőforľás Minisztérium áIta| kábítószeľiiggyel kapcsolatban kiírt
páIyźnatolnál sok esetben feltétel, esetleg előny a helyi KEF ajánlása. Mindez igazo|ja a
JKEF létj ogosultságát.

A JKEF egységesen aľľól dcjntött, hogy a pá|yázatok értékeléséhez és azoknak a keľületi
drogstratégiához való kapcsolódása érdekében |étręhoz egy d<lntőbizottságot. Tagjai a JKEF
tisztségviselői és a munkacsopoľtok vezetői.

Az I. munkacsopoľt tevékenysége során tiszttuődott, hogy a prevenciő a|att mindenfele
addiktológiai kötődést ért, amelyben nemcsak az il|egá|is kábítószer fogyasńásľa kęll
koncentrálni, hanem szĹĺkséges nagyon eľős figyelmęt szentelni a kerĹileti alkoholstľatégia
feladatainak meghatźlrozásĺíľa is, mely <isszhangban fog állni a WHo Európai Regionális
Irođája a kockźnatos alkoholfogyasztás csökkentését cé|ző akciótervéve| (2012-2020). A
stratégia elsősorban a keľesletcsökkentésre koncentľáI, de klnźiati elemeket is figyelembe
vesz. A prevenciós munkacsoport célul tuzte |<l, hogy Józsefuaľos illegális kábítószer
haszná|ati fertőzöttségét felmérje, az iskolákĺa fektetve a hangsrilyt. A pľevenciós
munkacsoport a kül<jnbozo kérdóíves lehetőségek kĺizül az ESPAD mellett dĺintött, mely
kérdőív felmérésę 35 országban t<jbb mint 100.000 diák részvéte|éve| zaj|ott eddig és
haszntl|jtk. jelenleg is. A kutatás, melynek eszkoze az ESPAD kérdőív, az eurőpai diĺákok
alkohol fogyasńástnól, dohányzástnőI és drogfogyasńásáľőI szóló nemzetközi kutatás része.
A kérdőív teljesen névtelen _ nem tnta|maz nevet és semmi olyan információt, ami alapján
azonosítani lehet a kitĺiltőt. Az eredményeket budapesti, országos és európai
összehasonlításba is ki tudjak mutatni. A munkacsopoľt Elekes Zsuzsźú.jelölte meg a kérdőív
fe|dolgozásaľa, aki a Budapest Corvinus Egyetem, Szociológia és Taľsadalompolitikai |ntézet
munkatiáľsa. Elekes Zsuzsa személyére az adatfelđolgozás során van szfüség, męrt
Budapesten tĺjbb keriiletben kitĺjltették mźr az ESPAD kérdőíveket, és mivel a budapesti
adatokkal ő rendelkezik, természetszeruIeg kizarőIag ő fudja az osszehasonlítást eIvégezĺi
más keľĹiletek hasonló korosztályi hasznáIatával. A JKEF egységesen javasolta az ESPAD
kérdőíwel történő felmérést, a JKEF munkájában résztvevó szęrvezetek térítés nélkül
vállaltak az o|<tatást és a lekérdezést, a felmért kérdőívek teljes feldolgozásźnak határiđejét
2012. maľcius kozepéretíizte|<t, mely feladat el is Iettvégzve, a kérdőíveket feldolgońák.

Az átta|omcsökkentő munkacsoport a kábítószer visszaszorító munkacsopoľttal közösen
átlagosan havonta ülésezett. Meghataľoztźi< az a|ábbi fő feladatokat: áľtalomcsĺjkkentő
stľatégia elkészítése <lsszhangban a prevenciós és kínálatcsĺjkkentési területekkel. Egyeztető
fórumok, képzések, ismeľetteľjesztő ę|őadźlsok tartását szükségesnek találjfü azért, hogy egy-
egy kiemelt teľületen szfüséges képzéssel, ismeretterjesztéssęl egybekötött egyeztetó
fórumokon a Józsefuaľosban ellátási tevékenységet folýató szociális, egészségĹigyi,
önkormĺányzati szervezetek gyakorlati szakembereit tovább képezzék. Az egyeztetésekĺe és
képzésekľe a munkacsopoľtok f}II. november 30-ig tesznek javaslatot.

A Józsefuríľosi drogstratégia elkészítésére, a Jőzsefuaľosi áľtalomcsökkentő és kapcsolódó
addiktológiai ellátási tevékenységekľől, a keľülętben létezó illetve igényelt szo|gźlltatźlsokľól
azeLIátások koordináciőjáÍőI, továbbá egy legalább 3 évet felölelő fejlesztési tęrvről egységes
đokumentumot készítenek, mely a Jőzsęfváľosi drogstľatégia része lesz. Ezt két ĺitemben
történik: 20II. novembeľ 30-ig egy főbb pontokat tarta|maző tęrvęzet, 2012. miíĺcius
kozepéig egy részletezett, szoveges formában elkészült anyag.A két időpont között lehetőség
nyílik a stratégia megvitatásźlra, hítnyzó információk pőt|ására, a prevenciós és |<lná|at

csökkentési terĹiletek összehangolásra. A bontás azért ktilön<jsen indokolt, mert az ,,lJi
Nemzeti Drogstratégia'' elkésziilte is erre azíďopontravtrhatő, melynek aktualitásairól prof.
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Dr. Rácz József mondta el a lényeges ľészeket, tekintette| arľa, hogy az országos stratégia
munkacsoportjanak taga, annak kidolgozásában aktívan közreműkĺjdik. A III. munkacsopoľt
további fő feladata a stratégiához fflződő helyzetelemzés. Fontosnak taĺtja a külĺjnböző
szakÍerĹiletek szakmaítájékoztatását, továbbképzését, ktilönĺjs tekintettel a háziorvosokĺa.

A JKEF elfogadta a kerületi stratégia elkészítésének ütemtervét, melyben a kerületi stratégia
elkészítésének végső határidejét 2012, miíľcius 30-ban hatátľozta meg, ĺĺsszharlgban az t$
magy ar Nemzeti Dro g straté giáv a|.

8.2. A Magyaľ Embeľi Jogvédő Ktizpont Alapítvány (MEJOIí)

Budapest VIII. kerület, Magdolna utca 43. szźlmalatti telephelyén'tatálható meg9 JőzanBabák
Klub Alternatív Terhęsgondozás és Családgondozás programja'u, amely önsegítő/soľstĺíľs-
segítő, szociális, lelki, oľvosi tanácsadói, jogi segítői tevékenységeket foglal magába,
A progľam általános célja segítséget nyújtani dľoghasználatban éľintett emberek
gyermekvállalásában, családalapításában, kiemeIten az aktuálisan varandós nők, vagy
új szĹilĺittet, csecsemőt gondozó sztilők tészérę.
A pľogram alacsonyküszöbrĺ szo|gá|tatás keľetében műkcjdik, melynek teljes forgalma20II-
ben 7608 kontakt volt, 1281 regisztrá|t kliens esetében.

Kapcsolódás a gyermekvéđelemhez:

,,A Jőzarl Babfü Klub munkttja, bźr addiktológiai ellátásban jelenik meg, többféle módon
kapcsolódik a gyeľmekvédelem területéhez, egyrészt, vaľandós dľoghasználó emberek
magaÁrtását nagyméľtékben befolyásolja gyermekvédelmi intézkedésekkel kapcsolatos

,,veszéIyeztetettségiĺk''. (Például, gyakľan kerülik ata\á|kozást egészségigyiiĺtézményekkel,
attő|tarwa, ha kideľĹilđroghasználatuk, később ,,elveszik'' tőlfü szĹiletendő gyeľmekiiket.)
Másrészt' a születéstől kezdődően droghasznáIő ügyfeleink könnyen kerĹilhetnek olyan
helyzetbe, amikoľ maguk és gyermekeik gyermekvédelmi intézkedés a|arryaíváválnak.''
ÁtĺBĺorAhpítványelnökénekaszakmaitapsna|ata/

8.3. Kék Pont Dľogkonzultációs Központ

céIja, a dtoghaszná|at źtrta|mainak csĺjkkentése (kiilönos tekintettel az illegális drogokľa) a
droghasználó egyén' a család és az egész taĺsadalom vonatkozásában. Cé|ja az is, hogy
elősegítse k]iensei életminőségének általrínos javulását.
A szakmai program alapjai hogy a kliensek szźlmára könnyen hozzáférhető ellátás, mely a
jelentkezéskor nem kĺiveteli meg az absztinencia vttlIa|ásźt. A Kék Pont szolgźitatásaí
kielégítik a kliensek különböző igényeit, illetve foglakoznak problémáikkal: orvosi,
pszichológiai, családi, szociális és jogi problémrík. A szolgáltatások biztosítása folyamatos, a
kliensnek a kezelés során váItoző igéĺyihez alkalmazkodik. A Kék Pont biztosítja kliensei
számźtta a gonđozás és a folyamatos kapcsolattaľtás lehetőségét. A Kék Pont külĺjnös
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figyelmet szentel a droghasznáIathoz kapcsolódó egyéb pszichiátriai betegségek
điagnosztikźtjara és szfüség szerinti kezelésére (ún. kettős diagnózisú kliensek ).

A Kék Pont célja' a droghasznáiat árta|mainak csökkentése (különös tekintettel az illegális
drogokra) a droghaszntiő egyén, a család és azegész társadalom vonatkozásában. Célunk az is,
hogy elősegítsük klienseink életminőségének általános javulását'

8.4. Kapocs Ifjúsági onsegítő Szolgálat
/ Beszámoló részlet 20||. évi tevékenységeirőľ

A Kapocs Ifiúsági onsegítő Szolgálat Alapítvány az 'ĄIapítő okiľatában foglaltak és a VIII.
kerĹileti onkormányzatĺa| megkcitött együttmrĺk<idési megállapodás jegyében az elmtit
esztendőben is magas szocializációs kockrízatu ifiúsági kcizegben, trilnyomórészt nyolcadik
kęrĹileti cigány f,ratalok körében végezte összetett segítő, megelozo, altemativát kínáló
tevékenységét - az éľintettek aktív részvételével.

Aze|teltesztendőbenműködéstinketalapvetőenmeghatározta:
I. Az e|őzó esztendőben konstruktív - ígazán átmenetinek szźłlt - megoldásként, visszafogott
miĺködéssel, eľőforrásaink újľagondolása révén és fontosabb segítő szerepeink megőrzése
mellett, a napközbeli ellátás korlátozźsával tevékenykedtünk. Minthogy a kialakított
takarékos működés és ideiglenesnek indított, korlźúozott mfüĺjdési rend napjainkĺa _ a
feltételeink ľadikális romlása k<jvetkeztében _ gyakoľlatilag állandósult, és a belátható idő
belül ennek a helyzetnek a megváltoztatźsáĺa kevés esély |átszk, vagyis további
korliítozásokra, illetőleg taľtalmi eIvaľásaink újraéľtékelésére is feltétlentil szfüség |ehet. Az
elmúlt esztendőben ugyanis a működési feltételeink egyszeľúen kritikussá váltak, és még a
legfontosabb tevékenységeink megőľzése is időszakonként komoly erőfeszítést jelentett
számunkľa.

2.Fíatal látogatóinkkal, vagyis célközönségtink szĺímottevő részéve| így is sikeľült megőrizni
a jó viszonyt, illetőleg a legfontosabb taľtalmi teľĹileteken (munkahely-keresés, tanulási
zavarok, kĺiminális, kábítőszer-fogyasztási problémak kezelése, tĺáľsas és családi konfliktusok
feldolgozása) a segítő kapcsolatokat, aminek a következtében az eltelt időszakban is sokaknak
segíthettĹink, illetőleg szĺĺmos ťĺatal |źúogatónk életvezetési nehézségeinek mérséklésében,
megelőzésében, illetőleg fejlesztésében vehettünk részt. Az elmúlt időszakban újabb
tizenévesek is megjelentek különfé|e vźtrakozásokkal, aĺrrí aľ.ta enged következtetni, mostoha
múködési feltételeink ellenére, fiatal célközönségtink kĺjrében megőľiztfü és kissé meg is
erősítettĹik alapvető segítő, támogatő szerepeinket.

4. Jelenlegi látogatóink tulnyomó tésze komoly alkalmazkodási pľoblémfükal kuzđo,
nagyrészt nyolcadik keľületi tizenéves cigány ťĺatal, akik leginkább az utciín, a köľnyék
különfele terein, nagyobb bevásarló központokbaÍ\ nagy ľitkan egymás otthonaiban tĺjltik
szabadidejfü javát, akik utcaléte intenziv és konkľét (kľiminális) veszélyekęt hordoz.
Nagyrésziik helyzete labilis egzisńenciával, gyakori elutasítással, szinte naponta megélt
kirekesztettséggel, makacs, megoldatlannak megélt problémákkal jellemezhető. Jęlenlétfü a
szervezet életében szituatív és személyfüggő, ľészvételfü a szęrvezet segítő tevékenységében
alkalmi. Jövőképfü irracionális, és rövid távú, a felnőtt ví|ág számukra kifejezetten
barátságtalarl, erősen hatnak rajuk a kľiminális vonzások. Egymás kĺizötti viszonyuk
rendezetlen, ellentmondásos, gya|<tan indulatokkal terhelt. Altalában kevés új kapcsolatot
teremtenek, többen könnyen és végzetesen elszigetelődhetnęk. Jó néhányan közöttfü igen



séľülékenyek és könnyen feladhatják. A Kapocs látogatóinak zome a szervezethez
kapcsolódás ideje a|att vá|t iskolát, és vannak kĺlzĺittĹik, akik éppen arra készĹilnek, hogy
elhagyják az otthonukat. A\talánosnak mondható, hogy a Kapocs látogatóinak a családja
pľoblematikus, legtöbbjük számára fokozottarĺ nehéz a feladat a Ievtiás. A legÍöbb ťtata| a
szervęzetbe éľkezése idején talá|kozik először a munka vi|źąáva|, próbálgatja, Yagy adja fel
elképzelóseit, céljait, szerencsés esetben, keres újabb megoldást. Mintha mindezek mellett
ugyanakkor többen sodródhatnak megoldhatatlannak megélt konfliktusok kozott,
magányosan.

Eléľésĺ tevékenység

2011-ben is meghatátoző feladatunknak taľtottuk, hogy a Kapocs összetett mfüĺjdését
elősegítő, sokfunkciós téľben, a Kapocs iľodában fiata||źiogatóink, leginkább a kĺlmyéken élő
tizenévesek helyet találjanak. Minđezze| azt kívrĺnjuk gyakoľlatilag lehetővé tenni, hogy -

alapcéljainknak megfelelően - a hozzźnk forduló, elsősorban tizenéves ťratalok, az edďig
igénybe vett (utcai) teľek és helyszínek kockazatainak minimalizálásźna|, a Kapocsban is
ápolhassák a kapcsolataikat, vagyis nálunk is találkozhassanak egymással. Ilyen módon
számunkľa is megjeleníthessék aktuális helyzetiiket, az őket befolyásoló kiilĺinfele
viszonyaikat, megmutathassák, hogy leginkább mi foglalkoztatja őket, illetőleg láthatővá
tegyék azokatazakadá|yokat, nehézségeket, és problémákat, arne|yekkel napontata|źikoznak,
amelyek aktuális élethelyzetfüben akadályozzźk őket. Szfüség esetén aztźn kérhessenek és
kaphassanak segítséget, illetőleg nyíljon számukĺa arra is lehetőség, hogy segítő szerepet
vállalj anak, esetle g saj át taľsas kdmyezetiikben.
Az elmúlt időszakban alapvetően kétféle |atogatői kör jelentkezett nálunk: egyrészt a nem
ritkĺĺn indulatokkal telített, esetęnként elhanyagolt, alka|mazkodási problémak között felnőtté
váló nyolc-tizennégy évesek Iazakotodésű tarsas vi|ága, másľészt a nagyobbak (tízennégy
évesnél idősebbek) nehezebben elérhető, a külĺjnféle szocía|izációs veszélyekkel, kĺiminális
kockazatokkal szemben gyenge mentális védelemmel ľendelkezo ťĺatalok sajĺítos tarsas

a\akzataí. A Kapocs irodájában zajIő és azon kívĺili (t<ibbletfeszültségeket hordozó)
taIáIkozásaik a Kapocs munkatarsaí számáta a megnĺivekedett segítő, tĺĺmogató igények
mellett alkalmanként _ a megnĺivekedett konfliktusveszély megelőzésére - fokozottabb
figyelmet is igényeltek. A környéken élő fĺatalok ugyanis igen zźrt, nehezen befogađó világot
képeznek, aL<lk az érkezőket barátságla|anul fogadva teriiket, érdekeikęt fenyegetettnek
érzéke|ve, időnként tĺibbletfesztiltséget generáltak, amellyel kapcsolatban alkalmanként
többletfeladataink keletkeztek.

A Kapocs fiatal |źĺtogatói sajátos életviszonyaik kozepettę drĺímai rendszerességgel
ta\źůkozhatnak mindazokkal az e|mű|t időszakban erősĺjdő veszélyekkel, aĺrle|yeket az
alkohol, illetőleg a kábítószer-fogyasztós jelent. Minderre az e|mll|t évben is, meglevő
lehetőségeink szerint összetett és kellően diffeľenciált - esetenként áttétę|es - segítséggel és
feladatokkal pľóbáltunk válaszolni. Mindebbe együttesen bele kellett éľteni a súlyos,
életveszélyben é|ő fiatalokkal kapcsolatos azonna|i, ,,éles'' feladatokat, a kockźnati
színteľeken élők eléľésére teÍt ttirekvéseinket, a kábítőszer-problémaként megjelenő
konflikÍuskezelési, életvezetési jellegri feladatokat, a különféle színteľeken végzett
felvilágosító feladatokat, sőt a probléma a|ternativáját szo|gá|ő, ĺinkifejezést erősítő
szociokulturális jellegri feladatokat is. A Kapocs mindezzel a problémával összefüggésben az
elmúlt esztendőben aktívan vętt részt a kerĹiletben újjaalakult Kábítószeľügyi Egyezteto
Fórum munkájában.

Az eImu|t esztendőbęn is a fiatalok felnőtté válásakor makacsul jelenlevő (visszatéľő,
olykor felerősödő) problémrílĺa külĺinféle feladatcsoportokban, a ľendelkezésiinkĺe álló
minden ęszkozzel (pá|yazatok révén is) készülttink' és folyamatosan szolgáItatás-jellegrĺ

67



tevékenységet végeztĺink. Ezekben a taľtósan jelen levő pľoblémákban a segítés igénye a
szervezettel szemben maľ évek őta szinte elváľásként jelenik meg, és sajátos támogatő
szeľepet kölcsönöz a Kapocsnak.
Segítő tevékenységeinkben 201l-ben is a leggyakľabban a nyolcadik kęrület és felnőtté váló
fratal lakóinak és társas kĺirnyezetének többletnehézségeivel találkozhattunk. Ezęk a nem
ritkan komolyabb, súlyosabb kĺivetkezményeket megelőlegező nehézségek és problémfü igen
ĺehezen voltak hozzźférhetők, óvatosság, erőteljes hrírító, védekező diszpoziciő ovezte
azokat. Mindezęk külcjnös módon megnövelték (és tbltehetoen megnövelik a jövoben is) a
Kapocs segítő szerepével kapcsolatos szakmai követelményeket, a biza|om körültękintő
kiépítésével és ápolásával, az önsegítés, az önkéntessé válás elősegítésével összefüggő
különféle feladatok, továbbá a fejlesztés és felkészítés kevésbé direkÍ módszeľeinek
a|ka|mazásiĺnak szfü sé ge s sé g ét.

9. Jłivőre Yonatkoző javaslatok, célok meghatározása a gyermekvédelmÍ
tiiľvény előíľásai alapján

9.1. Máľ azidęi évben is tetttik, de a jövőben is komoly eľőfeszítéseket kell tenni azért,hogy
a gyermekvédelem terĹiletén dolgozó szakemberek, mint tényleges jelzórenđszeľ műkĺidjenek,
az e fajta szakmai kötęlezettséget ne csak egyes intézmények érezzék a magukénak. Cél a
kĺjzĺis szakmai nyelv megteremtése, a kĺjzcjs probléma megoldások kidolgozása. Tematikus
esetmegbeszélések, szakmakozi egyeztetések céljábólis sziikséges a minél tdbb találkozáS.

9.2. Kezdeméĺyezru kell a szakmiínak a gyermekek pszichés éľintettségének kezelését, ezen
intézményi hátterének fejlesztését előtéľbe kell helyezni, és ezzeI egyidejiileg a
ľenđszerszęmléletű családteľápiás kezeléseket is hangsúlyozni kell. Hiába a gyeľmekkel való
terápiás munka, ha a gyermek családja nem vá|tozik, akkor a gyeľmek se képes taľtósan jól
múködni' A tiinęthordoző gyermek mindig a pathológiás család mfüĺidését jelzi, amivel
sziikségszenĺ dolgozni a gyermek érdekében.
9.3. A Budapest Jőzsęfvárosi Kábítószeľügyi Egyeńeto Fórum újraalakult lI7Il20|1. (N.07.)
sz. batétĺozatl, és célul tűzte ki, a helyi keľĹileti drogstratégia kidolgozását, ań. előkészíteni a
Képviselő-testtilet számźra dĺjntésľe. Végrehajtani JKEF źitaI készített stratégiában
meghatáľozott cselekvési teľvet. A kábítószer-ellenes stľatégia akábitőszęrek visszaszotítása
mellett a kerület lakosainak jobb életminőségét cé|ozza, valamint a szerhasznáIati
problémríkkal küzdők ellátásba és kezelésbe juttatásĺának elősegítését, a felnövekvő
generációk kźlbítőszer- és más pszichoaktiv anyaglőI mentes felnövekedését igyekszik ę|émi.
Az onkoľmźnyzat a stľatégia megvalósítása érdekében a keľület lakosságáva| és az érintett
szeľvezetekkel és kĺjzösségekkel közös, a kźhítőszermentes életvitelt és az egészséges, jó
életminőséget kifejező értékeket fogalmaz meg és ezęk e|&ését tuzi ki céljául. Ennek
éľdekében foga|mazza meg keľületi stratégiźtjźt, va|ősítja meg azt, va|arlint elvégzi a
megvalósulás folyamatos értékelését.

Az elóző évhez hasonlóan, nem lehet másként gondolni csakis, hogy a gyeľmek és

ifiúság és családvédelem nem kezelhető elvonatkońat:la a gazdasźry, a szocíá|is e||átás, az
oktatás és az egészségĹigy teľületeitől. A helyben dolgozó szakęmberek alapvetően három
szabá|ytendszer szerint látnak el inkább szociális jellegu feladatokat, a gyermekvédelmi, a
szociális és az egészségügyi ttirvény alapjtn. A komplexitás alapelve írja elő sziímukľa, hogy
a lehetséges szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi ellátási módszeľeket együttesen' Vagy
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felváltva, de egymás hatásait kiegészítve, kumulálva kell a\ka|mazĺi. A problémamegoldást

holisztikusan, multidiszciplináris tudással kell renđezni, a különbĺlző pľofessziókon źftíve|ő

móđon, az összefogás színteľén. A ľendszeľszemlélettĺ gondolkodást kell előtérbe he|yezni,
mert alapvető, hogy a rendszer tagsai hatnak egymásra, és egészséges felnövekvő generáciőt

csak akkor lehet kinevelni, ha az egészĺe koncentrálunk, nem pedig annak tagsaíra kiilön-
kiilön.
A gyermek és családvédelmet igen széles környezetben kell elhelyezni, vizsgálni. Nem
váIaszthatő el a közösség felelősségének kérdésétől, és e felelősség megosztásanak lehetséges

és szĹikséges méľtékétől.
Budapest Józsefuaľos onkormányzat képviseloi az ellátások biztosítását gyakorlatban,

a humánpolitika ágazatán belül, a szakpolitika és az ellátóľendszer megva|ósításával

biztosítjak. Az egyén felelős sajáú. magáért, a család a tagaiért, az onkormźnyzat a
lako s ságáé rt, az áIIarl a p o|gáľaíért,

Budapest, 2a0. május 07
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