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Bud apest Józsefvá ľosi On ko rmány zat
Képv-iselő;testü-!9!:--łzľ'*!,:yl

Tisztelt Képviselő.testĺĺlet!

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefvárosi onkoľmányzat Képviselő testĺilete a36312012. (X.18.)
szźlműhatźtrozatában jővźlhagýa a lózsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ (JCSGYK)'
mint önállóan mrĺkodő és gazdálkodó költségvetési szerv - a|apitő okiratát.

Az a|apitő okiľat módosítását indokolta az Y. és a VI' kerületi önkormányzattal kötött ellátási
szerzodések, melyben a Gyermekek Átmeneti otthona szabadféľőhelyei kerültek feltöltésre.

Az e||źtási szerződések megkötésével a Gyeľmekek Átmeneti otthonának feladat-ellátási területe
megvźitozo|t, illetékessége Józsefuáros közigazgatási területén kívül a szerződő Önkormányzatok
kozigazgatttsi területére is kiterj ed.

Az a|apitő okiratban az ellátandó és szakfeladat számmal és megnevezéssel besorolt
alaptevékenységek közül törlésre kerültek azok, ame|yek nem a JCSGYK alaptevékenységei közé
tartoznak. Továbbá tcjľlésre kertiltek azok a telephelyek, melyek (Józsefüáľosi Egyesített Bölcsődék
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és az ,,Oszitőzsď, Gondozó Szolgálat) gazdźůkodását az intéznény külön megállapodás alapjráĺl

e||átja. A JCSGYK alapitő okiratában bekövetkezett vźitozźsok miatt a Szervezeti és Működési
Szabźůyzatot, valamint a Szakmai programot is módosítani szükséges, a változások átvezetésével'

Tźtjékoztatom a Tisztelt Képviselő-testíiletet, hogy a Szeľ,lezeti és Műkodési Szabá|yzat
módosításának jőváhagyásźtt a Képviselő-testtĺlet Humánszolgá|tatási Bizottsága átruhánott

hatáskörében eljáľva 2012' november 7. napján tartandó ülósćn tźlrgya|ja, firyelemme| a I9/f009.
(v.06.) önkoľmányzati rendelet 45. s (5) bekezdés 1. pont g) alpontjában foglaltakra.
A JCSGYK költségvetési szerv szakmai pľogramjrának tartalmi elemeit a személyes gondoskodást
nffitó szociális intézmények szakmai feladatairól és műkcidésük feltételeiľől szóló I/f000. (|,7.)

SzCsM ľendelet 5lA $-a, valamint a személyes gondoskodást nyujtó gyermekjóléti és

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladataiľól és működésük feltételeiről
sző|ő I 5 l 1998. (IV. 3 0. ) NM ľendelet 4 l A. $ - a határ ozza me g.

A JCSGYK Szakmai Pľogramja fenti jogszabályi előíľások figyelembevételével kertilt módosításra,
af0I2. decembeľ 1-jén hatályba lépő Szakmai progÍam az e|óterjesńés mellékletétképezi.

A szociális igazgatásrő| és szociális ellátásokľól sző|ő 1993. évi III' torvény 92lB' $ (1) bekezdés c)
pontja a|apján, valamint a gyermekek védelméről és a gyámi.igyi igazgatásről szóló 1997 . évi XxxI.
törvény 104. $ (1) bekezdés d) pontja a|apján a személyes gondoskodást nyujtó szociális, valamint a
gyeľmekjóléti és gyermekvédelmi szo|gá|tatő tevékenységet ellátó á||ami intézmény fenntartója
jőváhagyja az intézmény szakmai programját. Az intézmény fenntartója az á||aĺĺ,lháztartźsrő| sző|ő
2011. évi CXCV. törvény 2. $ (1) bekezdés i) pont ia) alpontja szerint a képviselő-testület.

A Szakmai Progľam módosítása pénzugyi fedezetet nem igényel.
Mindezek a|apján kérem az a|źtbbihatározati javaslat elfogadását.

IIa.rÁnoz,ł'TI JÁ.vAsLAT

A Képviselő-testĺilet úgy diint' hogy

1. jővźhagyja az e|óterjesztés mellékletét képező Józsefuáľosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti
Központ Szakmai programját, me|y f0|2. december 1. napján |éphatá|yba.

2. fe|hata|mazza a polgáľmestert a
a|áirására.

Felelős: polgármester
Határidő: f01f . ĺov ember f5.

hatźrozat 1. pontjában meghatározott dokumentum

A diintés végľehajtását végző szeľvezeti egység:
Intézményf elü gye leti ko da

Budapest, 20If . oktőber 25.

T<irvényességi ellenőrzés :
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1. A JozsEFvÁRosI csALÁDsEGÍTo És crenmpx.rolÉtr xozpoľt
.rocÁlĺ,ÁsA, AzoľosÍtó ADATAI, Ił.łtÁsxoRE, ILLETÉxpssÉcp

1.1. Az intézmény megnevezése, legfontosabb adataí

Megnevezése : Józsefu árosi Csďádsegítő és Gyermekj óléti Kozpont
Rovidített megnevezése : JCsGyK
Székhelye: 108 1 Budapest, Népszínház u.22'
Levelezési címe: 1081 Budapest, Népszínház u.22.
Telefonszáma: 3 3 3 -0 5 82 ; F ax száĺna:. 2 Io -9 32 I
E-mďl címe: info@jcs5rk.hu
Létrehozásárol renđelkező határozat: Buđapest VIII. kerület Józsefuáľosi
onkormányzat Képviselo-testuletének 99 / 2o1 1 (III.3.) száĺni hatáĺozata.
Alapíto okíratának kelte: 2oI2. október I8', száĺna:363l2ol2. (X.18.) képviselő-
testületí }:atározat.
Az alapitäs id.ópontj a: 20 1 1. május o 1. nap
Alapító szet\re: Buđapest VIII. kerület Józsefuáľosi onkorrnányzat Képviselő-
testülete (Lo82 Buđapest, Baross w. 63-67 .)

L.2. Az intézmény jogállása

I,2.I. A Józsefuárosi Csďádsegító és Gyermekjoléti Kozpont onálló jogt
személyiséggelrendelkező költségvetési szerv (továbbiakbarl: íntézmény\.
I.2.2. Az Ilrtézmény önálloan múköđo és gazđáJkođ.o helý onkormárlyzatí
koltségvetési íntézmény' Az intézĺnény fenntartásáľol a Buđapest VIII. kerulet
Józsefu árosi Onkorm ány zat gonđoskođik.
I.2.3. Az intézrnény élén a Buđapest VIII. kerület Józsefuáĺosi Onkormányzat
Polgármesteľe áltď 5 év határozott idóre kinevezettíntézrnényvezető d7I,

I.2.4. Az íntézľnény képviseletéľe, a kiadmányozási jogkör 5rakorlására,
utďvárryozásra és szetz,őđésen vďó kotelezettségvállďásra az íntézrnényvezető
jogosult.
I.2.5. Az intézménynél fofl'alkoztatott ďkďmazottakkozalka7rnazottsjogviszonyban
állnak. Illetményúkre és egléb juttatásail<ra a kozaJkaJrnazottak jogáĺlásaľoI szoIo
1992. évi XXXIII. törvénv rendelkezéseit kell aJkaJmazní.

1.3. Az intéznĺ.ény azonosító ađataí

Torzskönyvi azonosíto szźľrna: 7 9 1452
Statisztikai száĺnj eIe : L 57 9 I 4 5 4 - 889 9 -322 - o L

Ad'oígazgatási száma : L 57 9 L 4 5 4 -2 - 42
Bankszámla száĺna: 1 4 1 o03 09 - 184239 49 - 0 1 0 0000 3
Alkalmazott jelzései:

B éIy e gzó : kö rb élye g ző, rĺeLy nek kü 1 s o köľfelřata :

J ózsefu áro si C s ďádse gíto é s Gyermekj óIéts Kozp ont



Az intézrnény szervezeti e5rségei áLltď használt további béIyegzóket az Iratkezelési
SzabáJyzat mellékleté Ł képező béIyegző nyilvántartás tartďm azza.

Az íntézrnény fenntartoja és felůgreleti szeÍve Buđapest Fováros VIII. kerůlet
Jozsefuáľosi Onkormányzat Képviseló-testülete (1082 Budapest, Baĺoss u. 63-67.)

7 . 4. Az íntézméng sz akfeladątrend szerínt b es orolt alapteaékeng ség eí

8899
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889924

S z akdg az at me g nea ez é s e
Mns. eggéb szociőIís ellátás

s zakfeĺadat: gg ermekek dtmeneti otthondb an elhelg ezettek
eĺIdtd'są.
szakfeladat: gg ermekj óIéti szolg dltatds
s zakfeladat : utcai lakóteĺepi s zo cidlis munka
szakfeladat: kap cs o.ĺnttartó.si ugg elet
szakfeladat : iskolai szo cidli's ĺrulnka
szakfeladat: szo cidlis étkezteté s
s zakfelad at : c s aldd s e g íté s

1.5. Az intézmény jogszabályban meghatározott kiizfeladata

A heýi önkormányzatol<rol szőIo 1990. évi LXV. törvény 8. s (4) bekezđése, a
szociális igazgatásról és a szocíáĺis ellátásokrol szolo 1993. évi III. torvény (Szt.) 86.

s (2) bekezdés e) pontja ďapján kotelező onkorĺĺrányzatí feladatot, szeméIyes
gond.oskodást nyujtő szocíaJis ďapszolgáltatásokat, a ryermekek védeIméről és a
ryámůsri ĺgazgaŁäsrőI szoIo 1997. évi XXK. törvény (Gyvt.) 94. s (3) bekezdés d)

pontja ďapján koteLező önkormányzatí felađatot, személyes gondoskođást nyujtó

ryermekjoléti ďapellátásokat Iát eI, vďamint önként vállďt felađatként íntenziv
csďádmegtarto szolgáltatást és krízislakásokat múkodtet.

Az dllamháztąrtó'srol szóló 2011. éui CXCV. tóruéng, ualamint az dlląmhi^ztartasróI
szóló töruéng uégrehajti'saról szóIó 368/2011 6n. 31) Kormangrendelet alapjdn az
,,Öszirózsa', Gondozó Szolgdĺ.at (székhelge: 1089 Budapest, orczg l1t 41,) és a
Józsefudrosi Eggesített BöIcsődék (székhelge: 1083 Budapest, Szigetudri u. 1.)

koĺtséguetési szeruek uonatkozđ"sdban Budapest VIil. kerúlet Józsefudrosi
Önkormangzat Képuiselo-teshilete dltal meghatdrozott korben pénzúggi, ga^zdasagi

feladatokat \dt el.

L.6. Az intézrnény hatásktire és ílletékessége

Az Intézrnény a hatáskörébe tartozo szocíalis ďapszolgáltatás, 5rermekjóléti
ďapellátás, szociďis étkeztetés, tevékenységei illetékességi terůletén jáÍ el.

Illetékessége a tevékenységi körébe tartozo feladatokat illetoen a Buđapest Fóváľos
VIII. kerůlet Józsefuárosi onkormányzatkozígazgatási területére tedeđ ki, vďamint
a



. Beludros-Lipótuđros Budapest Foudros V. kerütet Onkormdngzat kozigazgati.si
teniletére.

(a Képuiselo-tesh)Iet 143/2012. [V.19.) szdmú hatdroząta alapjdn hatarozott idore 2012.
md.jus 01. napjdtől 2017. dprilis 30. napjdig megkotott elldtdsi szerzodés szerint a Beĺudros-
Lipótudros Budapest Foudros V, kerüĺet Önkormdngzat kózigazgatdsi terütete, szeméIges
gondoskodd.s keretébe tartozó ggermekjóIéti alapeĺĺdtá"s, ggermekek dtmeneti gondozdsa -
azon belúl ggermekek dtmeneti otthona 1 férohelg tekintetében, ualamint a szabad féróhelgek
terhére tou dbbi V. kerťLleti gg ermek fo g adds a' )

- Budapest vI. kerüĺ'et Terézudros Onkorĺndnazat koziga^zgatđ,si területére.

(a Képuiselo-teshjlet 362/2012. (X.18.) szdmú határozata aĺ.apjdn hatdrozott időre 2012.
nouember 01. napjdtól 2017, október 31. napjdig megkotott eĺĺ.dtd.si szerződés szeńnt a
Budapest Fóudros VI. kerťłlet Terézudros onkormángzat kozigazgatdsi teruĺete, személges
gondoskodi's keretébe tartozó ggermekjóĺéti a\apel\átás, ggermekek dtmeneti gondozdsa -
azon beltjl ggermekek dtmeneti otthona 1 férőhelg tekintetében, ualamint a szabad férőheĺgek
terhére toudbbi VI. kerúleti gg ermek fo g adás a. )

2. Jizsuľvlĺ'Ros RovID BpMUTATÁsA

2.Ĺ. Jőzsefuáľos Ítilđrajzi elhelyezkeđése és tagoltsága

Józsefuáros - Buđapest VIII. kerúlete- az ,Üĺĺ0i út - Múzeum korút- Rákoczi út _
Kerepesí út- Hungária körut dltal lr'atáĺolt 6,85 kmz na5rságú terület. Ez Budapest
területének minte5rI,4 száza)éka. A lakosság száĺna7I.256 fóre teheto, ez a fóváros
lakosságának majdnem 4 százaléka.

2.2. Ajózsefuárosi népesség helyzetéľől

Józsefryáros Budapest eryik központi elhelyezkedésú, rengeteg társadďmi problémát
koncentrálóđva horđozo terí1lete. Lakosságszźrnát illetve na5rságát tekintve közepes
méretú kerületnek számit. A főváros ezerl része az aJacsoĺyabb táľsadďmi helyzetíi,
szegényebb bevánđorló csoportok célterülete. Az ítt éIők közott sok a nyugdijas,
idős, eIlátásra szoruló ember. A ryermekek körében a roma vďamint az ázsial
bevándorlók átlagosná:l magasabb aĺánya páratlan kulturálís lehetőségeket rejt
magában, mindezek mellett a veIük đolgozo íntézrnényeket, szakembereket komoly
felađatok elé áĺlítja.

A kerületben élók közott a budapesti átlagnál na5zobb aĺányban tďálunk
e5lszemélyes vďamint eryszúlősháztartásokat, illetve az elrn:ult években a főváľosi
átlagot meghďađva nótt a többgenerácios háztaĺtások aránya is.

Jozsefuárosban az országos- vďamint a fóváľosi źftIagnél' is magasabb a 45 éven
felüliek, továbbá a 75. életévüket betöltött személyek araĺlya, elórevetítve a
munkaerő piacon aktív korúak száĺnának mérséklőđését. Ennek ellenére a
népesség korösszetételét megvizsgáJva kiderül, Llogľ az átlagéletkor tekintetében a
kerüiet népessége Íiatďabb, mint más kerületeké, az átlagéletkor 40 év.



A s/erekek és főleg az iđősek a szociális ellátórendszer vonatkozásában is
jelentősebb igényekkel jelennek meg.

Jozsefuárosban a megújult kerületi lakásépítések illetve a szocía7ís rehabilitációs
folyamat a lakónépesség kor - és joveđelernszerzo képességének változásät hozza-
ľroz}latja magávď.

Józsefuáros népessége I97o-I99o. kozott csokkent erosebben, ennek változäsa,
iránya a buđapesti ađatokkď osszehasonlítva arra utď, hory az elrnuIt években
me gál1t a lako sság elvánđorlásának folyamata.

Budapesten jelentós ktilönbségek láthatók a lakosság iskolázottságában, pl. a 10

éves és annáĺ iđősebb népesség o,6o/o-a az áJtalános iskola I.oszLdlyát sem végezte
el, a VIII. keruletben a Kúlső- Jozsefváĺosban ez az ďáĺ:y magasabb, I,4o/o.

A 15 éves és iđősebb népességen belül az d7talános iskola 8. osztd7yát végzettek
aránya a fővárosi ätlagL'.oz képest Jozsefuáľosban a legďacsonyabb.

2.3. A józsefuáľosi csaláđok szocÍálís helyzete

Jozsefvárosban a segítséget kérő csďádok áJtaläban pénzbelí,lakássď, lakhatássď
kapcsolatos támogatást igényelnek az onkormányzattol. A közuzerni
đíjhátrďékosok köre jovď na5robb a buđapesti átlagnal. A Központi Statisztikď
Hivatď (KSH) és a Budapest Főváros Kormányhivatďa Munkaů5ri Kozpontja
szeľínt us/an az elmúlt években folyamatosan csökken a regisztrált
munkanélktiliek szaĺna, tapasztďataink szerint azonban ezzel páľhuzamosan
noveksák azon' szerÍlélyek szärna, akik a szociális elláto rendszerből kiszorulnak.
Jelenleg a hivatďos adatok szerint Jozsefvźrosban, az aktív korú személyek kozott
8-9 %o koruli a regisztrált munkanéllniliek aráĺlya. Ennek ellentmonđani látszik,
hory a Jozsefuárosi Csďádsegító és Gyermekjóléti Központhoz fordulok korében a
fogla7koztatássď kapcsolatos problémák a legjelentősebbek. A kliensek kozíLl sokaĺr
csak áĺtďános isko|asvégzeŁtséggel rendelkeznek, illetve sokaknak még az áltďános
iskolai végzettséget sem sikerúlt rĺegszeteznie.

Józsefuáros a rendszerváltást rnegeLőző években az iskolázottsági és képzettség
mutatók tekintetében jelentós lemaradásban volt a fóvárosi áfl'aghoz képest. 1990
után ígv., a főváľosi átlagná:l, đrasztíkusabban érintette a kerůlet lakosďt a
munkahelyek megszúnése. EzzeI e5rutt súlyos anyagi és lakhatási problémák
jelentek meg, amit az is jeIez, hory az eLrnult években szinte folyamatosan nó a
kozizerni díjtaľtozássď kriszkođó csďáđok szärna, akik részt vesznek az
adósságkezelési szolgä7tatásban. Ezen felül számos olyan csďád é1 a kerůletben,
akiket azért nem lehet bevonni az ađósságkezelési szolgáltatásba, mert jovedelmůk
alapjźn nem tuđják vállďni a szolgd7taŁás igénybevételének feltételeként
meghatár ozott önrészt sem.

Kerúletünkben markálrrsan jelen vannak a szegénység különboző forrnái, amit
felismert és a megoldásokra vaJaszt keľes a helyi szociálpolitika ís. A kerületi
szociáĺis szolgdltatástervezési koncepcióbaĺr is azt olvashatjuk, ľrogĺ az adatokból



étzékeLhetó a mély szegénység jelenléte: a jövedelemmelnem rendelkezók viszonylag
nary szaÍna, a roma lakosság koncentralođása esres területeken. A Józsefuárosi
Csďáđsegító és Gyermelqjóléti Kozpontnak is elsősorban erre a problémára és ezek
következményeire kell megtďálni a megfelelo vaJaszt, a helyi szociális ellátorenđszer
részeként, mivel klienskörük donto többsége a szegénységhez kapcsolódo gonđokkď
ktiszködik.

A lakosság kb. 10-15 7o-a sorolható a roma kisebbséghez, đe vannak a kerúletnek
olyan na5robb lakokorzetei, mint például a Magđolĺra - neryed e5res tészei, aŕrol
arányuk a 30 o/o-ot is meghďadja. Jozsefuáros sajnos joggď sorolható a szociális
szempontból hátráLnyos kerületek kozé. A lakosság ery jelentős tésze a tartosan
szegény kategóľiába tartozik, és ebben a korben maĺkánsan jelen vannak a
külonböző đevianciák is - búnözés, ďkoholizmus, drogfo5ĺasztás.

Az eImr:lt években zajIo tttsadďmi átďakulást frryelve, továbbra is iđőszerú
Hilscher Rezső l928-ban megfogďmazott kijelentése, miszerint "hory a
szegényügrre szukség va71, az emberiség szégyene,,.

2.4. Gyeľmekek helyzete Józsefuárosban

Jozsefvárosban, mint ahogr egész Ma5rarországon áltďános problémát jelent a
$rermekszegénység ďakulása és a felĺrövekvó neĺnzeđékek csďádjďban megjeleno
szociális problémák és feszúltségek. oriási fr5relmet kell foľdítani erre a területre,
hiszen az elĺnlĺ.It években Jozsefuáľosban is tapasztďhato, hory növekszík azon
5lermekek száĺĺra, akik,,veszéIyeztetett" helyzetben élnek, akiknek az éIetmínoségét,
a késóbbi éIetpályáját ďapvetoen befolyásolhatják a csďádban megjelenő
feszúltségek.

Emellett naryon fontos hangsúlyozní _ s ez színtén orszägos jelenség - hory itt
nemcsak a 5ĺermekek aÍIyagl korülményeit kell Íi5relembe venni, hanem a
csďáđban megjelenó olyan tendenciákat is, amelyekről eddig kevesebb
információvď rendelkezúnk, illetve amik rejtve maradnak - mint pl. a csďádon
belů1i erőszak kérđése. Míndezek a jelenségek u$ĺanolyan módon is hatássď
vannak - mentá:lis és szociális jólét tekintetében - a 5rermekek növekeđésére, mint
a rossz anyagl korülmények. Ezért nas/on fontos, hory a Józsefuárosban is
megjeleno ezen tenđenciákra vonatkozoaĺr hatékony és komplex segítségnyujtási
módokat dolgozzunk I<l,

2.s. Lakáshelyzet, lakhatás

Józsefuáľosban a lakáshelyzet minđen szempontból ígen ves/es képet mutat. A
rendszerváltást követóen a lakásállomálrry minte5z két}rarmad' ftszét prívatizdlták. A
bérlakások privat:zácíoja azota is tartó folyamat, jelenleg kb. 6600 bérlakást
tartanak nyilván a kerúletben. Jelenleg is több mint 1500 várakozőtól tudunk, aki
onkormány zatí Lakást bérelne.



A lakásállomány nary része a múlt század' eiején épült, leromlott állapotú
bér}:.źlzakban található, sok a szoba-konyhás, komfoľt néllĺili lakás.

A Józsefuárosi Csďádsegítő és Gyermekjóléti Központnál nas/on sok olyan csďádot
tartanak nyilván, akiknek a lakásfenntartássď kapcsolatos több tlz- vagľ százezet
forintos taľtozásuk van!

A Szigony utcai lakotelepen az összkomfortos lakások fenntaľtása a magas távfútési
díjak miatt okoz nehézséget, emiatt az ađósságkezelésí szolgd7tatásba jó néhány a
,,1akote1epi'' csďáđ is.

Megfelelo száĺnu szociális bérlakás hiányában igen nehéz eg rászorulónak a
lakhatási gondját megoldani. A korábbi évekbenbevezetett lakáspáJytl.z,ati rendszer

$lakorlatilag megszűnt, helyette más konstrukció sincs igazan, ami hatékony
ďternatívát kínáLlĺra. A lakhatäs rnegőtzésére és a lakáshoz jutás lehetőségéTe az
egnk legégetőbb probléma a lakássď renđelkezők lakhatásának rĺegőrzése azol<nd]

a csoportoknál, alrol a rezsiköltségekre nem á11 renđelkezésre elegenđő jövedelem.
E;zen csoportok érdekében fenn kell taľtani a lakbértámogatás és ađósságkezelés
rendszerét, vďamint naryobb hangsúlyt kell helyezni a szociális segélyek célzott,
lakásfenntartási támogatási formában torténő nyújtásaľa, ki ke1l đolgozní }nilönféle
speciális lakás - mobilitási lehetőségeket - pl. onkorrnćnlyzati ,,éIetjáĺađék'' lakásért,
hátrďékosok lakáscsere progr aĺĺ;rja, lakások akađďymenetesítése, stb.

2.6. A munkanélküliséggel kapcsolatos hely zetkép

A jozsefvárosi népesség ískolázottsági mutatói elmaradnak a budapestí átlagtól, ám
lassan javrrló tenđenciát fr5zelhetůnk meg. Az ískolázottsági és munkaerőpiaci
jelenlét, vďamint a jövedelmi viszonyok osszefůggéseit nem cáfolják náLlunk sern az
ismert keľületi mutatók.

A csďáđtípusok illetve a foglďkoztatási helyzet összevetéséből tudhatjuk, hog1ĺ az
eryszemélyesháztartásokban ĺ:ótt az aktív korú e5ĺeđů1ď1ók aĺánya, ezzel szeĺrben
a tobbcsďád'os háztartásoknál magasabb a munkanélktiliek szźsĺna.

Józsefuárosban a regisztrált munkanélktiliek szaĺna csökkenó tenđenciát mutat,
ami azt jelent| hory a főváľosi átlagnál magasabb a hivatďosan elfogadott
munkanéllailiségi ađatszáĺn.

Tapasztďatok szerint a ,,feketemunkábó1'' élők és a szociáĺis ellátórendszerből
kiesett személyek szźľrĺa és arárĺya meghďađja a hivatďosan nýlvántaľtott
munkanéllailiségi aľányokat. Varyis a főbb tenđenciákat illetóen - pélđául a roma
lakosság, a taľtosaĺr munkanélkÍiliek, a fo5ĺatékkal élók, a nesrven éven felůliek - a
főváro sínál na5robb ar ányt mutat kerúletůnkben.

A kerůletben élók buszkén mondhatják el magukról, hory es/ sokszínú, a
multikulturďitásra nýtott kerúletben, arcuIatát tekintve ves/es benyomást keltó,
megfeleló ínfľastruktúrávď rendelkezó városrészben élnek.



3. Az Intézmény feladatai, szewezeti felépítése

Az intézrnény tevékenysége során az Önkorrnányzat altď kötelez,ően ellátandó ďap -

és tobbletfelađatok köZí1I közremúködik a terůlethez tartozo e5rének, illetve
csďádok szociális és mentálhigiénés ellátásában (szociális alape|7áŁäs) a csďádi
renđszer mlikođési zavarainak tnegetózésében, a kiďakult problémák
megoldásában (komplęx csďádgondozás). A 5rermekvédelmi alapeLláŁás keretében
biztosítja a $zermekek testi, értelmi, érzelrni és erkölcsi fejlődésének, jolétének, a
csďádban történő nevelésének elősegítését, a veszélyeztetettség megszuntetését,
vďamint a 5rermekek csďádjából torténó kiemelésének a rnegelózését, a kiemelt
5rermekek ľ:azagonđozásáĺlak elosegítését.

Az intézrnény biztositja a csďádból prevenciós céllď átmenetíleg kiemelt 5zermek
ellátását intézményes keretek kozott. (A feladatokat meghatározo jogszabályok
j e gi, zékét melléklet tartalrnazza) .

3.L. Az Intézmény miiköđése

Az Intézlĺĺ'ény múköđése a Szervezets és Múkođési Szabd)yzatban részletezettek
szerint vďósul meg. Vďamenný e5rsége múköđése során koteles az ďábbi
ďapelvek, szab ä7y ok b etartására

Nyitottság elve

A JCsGyK nýtott intézĺnény, igénybevétele feltéteLhez nem köt]rető. Az Intézrnényt
eryének, csoportok, közösségek vary közvetlenůl keresík fel, va5r a területen
múko đo rnás íntézmények j avasolh atj ák a kap c solatfelvételt.

A kapcsolatfelvétel történhet a jogszabályban szabáJyozott kotelezettségvállďássď
is. Az intézĺnény jogosult a további segítségnyújtás elől eIzárkozni a kliens
egruttmúkođésének hiáLnya e setén.

Az önkéntesség elve

Az íntézrnéĺy klienseivel az önkéntesség ďapján aJakit ki e5ruttmúködést.
Múkodése nem hatósági, hanem szolgá:ltató jellegú. Az egrťittmúköđés ďapja a
klienssel közösen megfogďmazott célok megvďósítása. Az inŁézrnény munkatáľsai
mindenkor klienseik érdekeit képviselve tevékenykeđnek.

Súlyos veszéIyeztetés esetét kivéve az intézmény csak az énntett személy, illetve
törvényes képviselője hozzájárulásávď jogosult ínŁézkeđni' (Súlyos veszélyeztetés
azon allapot, tevékenység, vas/ magatartás, amel5mek következtében a kliens, va5r
e5l másik személy életét, testi vary mentalis épségét közvetlenül és súlyosan
fenyegeto helyzet a1l eló).

Gyermek/ek veszélyeztetése, illetve hatosági elrendelés esetén az intézménnyel vďó
egruttmúködés kötelezettségként eloírható (p1. védelem bevétel, aktív korú szocialis
segélyezettek, adósságkezelési szolgáltatás).



3.2. Az intézmény szerĺĺezeti felépítése

Az intézrnénv szé klrelve

1o81 Budapest, Népszínház u.22.

Családsegítő Központ

1o81 Buđapest, Népsźnház u.22.

Népkonyha : nýtva á11ó eryéb helyiség

1081 Buđapest, Magdolĺra u. 43.

Gveľmekiólétí Központ

1089 Budapest, Kőris u. 35.

Gveľmekek Átmenetí otthona

1088 Buđapest, Szentkirálý u. 15.

Krízislakások: 1089 Bp. Sarkány u.14. fsz.I.

1083 Bp. Illés u.18. fsz. 8.

1086 Bp. Kaľácsony S. u.22' I.22.

1089 Bp. Kóris w.4/a.I/9.

Gazđasági Szervezet

1089 Budapest Kőris u. 35.

3.3. Az Intézrnény tevékenységének célja

A szociális ígazgatásról és szociáĺis ellátásokľól szolo 1993. III. évi törvény (Szt), a

5zermekek védelméľol és a ryámü5ri igazgatásrol szoIo 1997. évi XXXI. törvény
(Gyvt), vďamint a Jozsefuárosi onkorrnányzat képviselő-testůletének 99 /2o1 1. (III.
o3.) szttĺĺl:u határozata ďapján csďáđsegítés, szociálís étkeztetés, 5rermel{óléti
szolgältatás, vďamint 5rermekek átmeneti otthona múködtetése.

3.4. Családsegítcĺ Központ fő feladata

A szocia]is munka eszközeinek és módszereínek felhaszná7äsáva7 hozzájáruI az
e5ĺének, a csďádok, vďamint a kůlönbözó közosségi csoportok szociális és
mentálhigiénés problémáinak vary krízisheýetük megszüntetéséhez, az iiyen
helyzethez vezetó okok megelozéséhez, vďamint segítséget nyújt az étehĺezetési
képesség rnegórzéséhez, a szocialis környezetůI<hözvalo ďka]rnazkođáshoz.
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A Kozpont segítséget nyújt a szociáĺisan rászorult csďáđoknak, és csďáđjuk
bevonásáv al az eg;réb okbol v eszéIy ezLetett 5rermekeknek, helyzetük r enđezéséhez.

A Központ a feladatď ellátáshoz az ellátott terůleten jelzőľenđszert ĺní1kođtet. A
jelzőrenđszerreI renđszeres kapcsolatot tart, az orLn'aĺr érkezó jelzéseket fogadja,
megteszi a megfelel o intézkeďéseket.

A Kozpont Budapest Fováľos VIII. kerůlet Józsefuárosi onkormányzat Képviseló-
testůletének az ađosságkezelési szolgáltatásról szolo 3t /2o1o.(VII.15.)
önkormányzatí renđelete ď"Fján adósságkezeléshez kapcsolóđo szolgä)tatást nyujt
a rászorulók és jogosultak részére,

C sďáđse gító kozpont kie gésátő szol gáltatásai :

,/ jogi tanácsadás

./ pszichológiaí tanácsadás

,/ Intenztv Csďáđmegtarto Szolgáltatás

3.5. Szociálís étkeztetés fő felađata

A Kozpont a szociális étkeztetés keretében azol<rlak a szociálísan rászorultaknak
legďább napí e5rszerl meLeg étkezéséről gonđoskodik, al<k azt önmaguk, illetve
eltartottjuk részére nem képesek biztosítani, életkoruk, egészségi á:llapotuk,
hajiéktďanságuk, szenveđélybetegségük illetve fo$latékosságuk, pszichiátriď
betegségük míatt.

3.6. Gyermekjótétí Kiizpont fcĺ feladata

A 5rermekvédelmi ďapellátás keretében biztosítja a 5rermekek testi, értelmí,
érzelĺní és erkolcsi fejlődésének, jólétének, a csďádban történő nevelésének
elosegítését, a veszélyeztetettség megszůntetését, vďamint a 5rermekek csďádjából
történó kíemelésének a megelozését, a kiemelt $lermekek }razagonđozásának
elősegítését.

A Központ csoportos programjďvď a Íiatďok és iskoláskorúak részéte információt
szolgál.ltat, tanácsot ađ, segítséget nyújt a szociális helyzetükből ađođó hátrányďk
csökkentésében, szabađidős programokat szervez és kozvetit, vďamint kapcsolatot
taĺt az önkormálrryzats intézĺnényekkel és civil szeryezeteI<kel.

A Gyermekjóléti Kozpont kiegészíto szolgáltatásď:

,/ Korházi szociáĺís munka

,/ Kapcsolatü$lelet

,/ Utcai szociá:Ĺis munka
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./ Pszichológiai tanácsađás

./ Fejlesztó pedagogiai szolgáltatás

,/ Jogi tanácsadás

,/ Készenléti Szolgálat

Célok és tevékenységek részletezve a mellékletben.

3.7. Gyeľmekek Átmeneti otthona fő feladata

ottlront nyújtó ellátást biztosít az átĺnenets gonďozásban lévó ryermekek számára.
Segítséget nyújt a veszélyeztetettség megszüntetéséhez, megelózéséhez a csďádban
torténő nevelés elosegítéséhez. A 5lermekek ellátását teljes körúen biztosítja.

A kríáslakásokat igénybevevő csďáđoknak segítséget nyújt é|etvezetésukhöz, segít
a hajléktďanság megelózésében, és minđen támogatást megad' az onäLló ott}ron

megteremtésében (p1. előtakarékosság).

3.8. Gazđasági Szenrezet fó feladata és az eryĺittmíiktidés móđja

A Gazdasdgi Szeruezet mds intézméngekkel ualó eguljttmúködésének módjdt a
Józsefudrosi Csaĺ'dd.segíto és Ggerĺnekjótéti Kozpont, ualąmint az,,Öszirózsa''
Gondozó Szoĺgdlat és a Józsefudrosi Eggesített Bolcsodék kozott kötott
rrulnkamegosztd's és afelelösségudllalds rendjét rogzíto megdllapodds tartalmazza.

A Gazdasági Szervezet az íntézrnény illetve - a külon megállapodás szerint - ahozzá
rendelt onállóan múködő költségvetési szervek múködtetéséért, a gazdálkođás
megszervezéséért és iránýtásáért, a varyon }:asznáJ'atávď, véđelmével összefriggó
felađatok teljesítéséért, a pénzug1ri, számviteli renđ betartásáért íelelós szervezeti
erység.

3.9. A Gazdasági Szeruezet ellátja

a) Av. intézrrrény költségvetésének előirányzatal tekintetében a gazďálkođássď,
könywezetéssel és az ađatszolgáltatássď kapcsolatos felad.atokat,

b) az inŁézrnény múkodtetésével, ůzemeltetésével, a költségvetési szety
vag!,ongazdálkođása korében a beruházássď, a vas/on hasznáLatävaJ,
hasznosításávď, véđelmével kapcsolatos feladatokat, és

c) az írrtézménylnez renđelt más költségvetési szety a) és - ha nem szolgáltatás-
vásárlássď történik annak ellátása - b) pont szerinti felađatait.

A Gazđasági Szervezetnek ďaptevékenységéhez kapcsolodó vallďkozoi tevékenysége
nincs.
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A Gazđasági Szewezet a Józsefuárosi onkorrnányzat Képviselő-testülete áJtaJ
jováha5iott keretszámok ďapján állítja ossze a múkodési költségvetést. A
költségvetés összeállításában kozre kell múköđniük az önállóan mrikódó
íntézrnények vezetőínek (E5zesített Bölcsődék, ,,osztrozsď' Gondozo Szolgáĺat) akik
az előírányzat felhasználási jogkört 5rakorolják, vďamint a JCsGyK szaJ<rnal
vezetőinek.

3.10. A Gazđaságí Szerrrezet felađatai a költségvetés készítésével kapcsolatban

./ a JCsGyK éves költségvetésének összeállítása,

. ./ az ond7loan múkođó intézĺnényekvezetői áltď elkészített éves köItségvetések
felösszesítése végleges formáľa és továbbítása a felůryeletí szewhez.

A Gazdasági Szervezet féIéves és éves költségvetési beszámolót készít minďazoĺ
költséghelyek és előírányzatok felhasználásárol, melyeknek pénzü5ri
nýlvántartását v ezetl.

Mérleg és költségvetési jelentést késát ne5ĺeđévente mindazon koItséghelyek és
eIőirányzatok felhaszrrálásáľól, melynek pénzí1gi nyilvántartását vezeti.

4. Az intézrnény szeťtlezeti vezetése

A szerv ezet v ezető allású koza7kaJmazottaj:

. Intézrnényvezető(magasabb vezető)

. Intézrĺényvezető-helyettes

. Gazd'asági Szeľvezetvezetoje (magasabb vezető)

. Csďádsegító Kozpont szakmai vezetője

. Csďádsegíto Központcsoportvezetó csďádgonđozoja

. Gyermekjoléti Kozpont szakrnalvezetóje

. Gyermekjoléti Kozpontcsoportvezetó csďádgonđozoja

. GyermekekÁtmeneti ottlrona szaJ<rnalvezetője

4.1'. Iĺtézĺnén5ruezet<í (magasabb vezető}

Az íntézĺĺ:ény e5lszemélý felelós vezetője az Alapíto okiľatban megállapított
felađatkorben önálloan írárĺytja a JCSGYK tevékenységét, Az inténnényvezetó az
es/es va5ronnýlatkozat-tételi kotelezettségekrol szolo 2oo7. évi CLII. törvény
r enđelke zé s e i értelméb en v a5lonnýl atko z at tételére kö tel eze tt.
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Felelós az íránylŁása ďatt á11o szervezet torvényes múkođéséért, a jogszabáLlyok

betaľtásáért. A polgármester nevezí ki, menti fel és 5rakorolja felette a kinevezésí,
fe5relmi és az e5léb munkáltatói jogokat.

Illetményére és e5léb juttatásďra akoza]kaJmazottak jogáLllásáLról szólo 1992. évi
xXxIII. törvény (Kjt.) vďamint az ónkormányzat vonatkozo renđelkezéseit kell
alkalrnazni.

4.2. tntézĺn én5rvezet<ĺ felađat- és hatás köre, feleltíss é ge

Yezeti és képviseli az intézrnényt' meghatározza aÍlÍLak szervezeti feIépitését és
múköđési renđjét, biztosítja a feladatok végrehajtásához szükséges
feltételľenđszereket.
JováLha5{ a a szervezeti erységek ugrrenđjét.
Irányítja azíntézrnény múködését, ennek érdekében Yezetőí utasítást ađ ki.
Fe1üryeli és elIenőrn a szervezets erységek munkáját, vezetóit renđszeresen
beszámoltatja.
Biztosítja a jogszabáLlyoknak megfeleló e5rséges jogďkďmazási 5rakorlatot a
szakrnal elj árásrenđnek kiďakításával.
Elkésáti az intézrnény éves munka- és ellenőrzési tervét, vďamint éves beszámoló
jelentést és statisztikai osszefoglďót.
Feleló s az ađatv é ďelemért.
Szeľzođéseket, e5ruttmúködésí megállapodásokat kothet, kötelezettségeket
vállďhat a hatályos jogszabáLlý keretek kozott. -ł segélyek engedélyezése,
Képviseli az íntézrnéný más szervezetek előtt.
Az intézményvezeto szúkség szeľint a gondozási tevékenységekhez kapcsolóđoan
ktilön munkaköľt létesíthet.

4.3. Az Intézményvezetłi munkáltatóí jogköre

Az ínŁézrnény kozalkaJrnazottai tekintetében kizárolagosan 5lakorolja az alábbi
munkáltatoi jogokat, aSzervezeti és Múködési Szabd7yzatban foglďtak szerint.

4.4. Az Intézményruezető helyettesítése

Felađat- és hatáskörét távollétében vary akad'ályoztatása esetén az
íntézrnényvezető-helyettes látja el, a SzervezeŁi és Múködési SzabäLyzatban foglďtak
szerínt,

4.5. Intézĺnén5rvezet<ĺ-helyettes

A JCsGyK íntézrnényvezetőjének távollétében illetve akađdlyoztatása esetén, a
I<lzárolagos munkáltatoi jogkör 5lakorlása kivételével, teljes jogkorrel helyettesíti az
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intézrnény vezetójét továbbá folyamatosan ellátja az íĺ:tézĺnényvezető á:ltď reá bizott
felađatokat, a kozottük kiďakított munkamegosztás renđje szerint.

5. Az Intézmény szefirezeti eg7ségei (telephelyek)

5.1. Családsegítĺĺ Kiizpont

1081 Buđapest, Népsánház u.22'

Fe1ađata:

./ Áltďanos és specíálís segíto szolgä7tatäst nyújt.

./ Felméri az Illetékességi területen é1o népesség szocíd\s és mentáthigiénés
jólétét veszéIyeztetó téĺyezőket, elemzi az ađatokat.

,/ FeltáLľja a szociális feszultségek okait, rnegelőzésukre az e$rént, illetve a
közosséget éríntó intervenciokat đo1goz kí és aJkaJmaz.

./ Kozrerníikođik a csďáđok lailső támogato rendszerének fejlesztésében, a
csďáđokkď kapcsolatban lévó intézrnények, társađďmi szetvezetek,
e5ĺe sületek é s e 5lházi szery ezetek tevékenységének összehangolásáb an.

,/ Szakmai hátérrel táĺnogatja az áĺlampolgari kezđeményezéseket,
ďapítványok, e5resuletek munkáját.

/ Mentális és szociális krízisintervenciót lát el.

./ In$renes tanácsađoi szolgáltatást nyujt fiogi, pszichológiď, életvezetési).

./ Szociá:lis problémaorientált csoportokat szervez' múködtet.

./ E5zének, párok, csoportok kapcsolatkészségének javítása érđekében,
konzultáció t, te rápi át v d]IaJ, illetve szetv ez .

{ Esruttmúköđík a Gyermekjóléti Kozponttď vďamint a Szervezeti és
M ú ko dé si S zab á7y zatban fo g1 ďt szervekkeI, szerv ezetekkel.

5.1.1. A Családsegítő Központ munkatáľsaí

./ 1 fő szakmajvezetó

{ 18 fó csďáđgonđozo

./ 5 fó szociális segító tanácsađó

,/ 1 fő tanácsado

,/ 2 fő szocíá]is munkás (intenzĺv csďádmegtarto szolgaltatás)
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A kozpont munkatáľsď kozalkaJmazottl jogviszonyban, fóáĺlásban, illetve
részmunkaidoben látják el munkakörůket, felađataikat. A kozaJka]mazotti
jogviszonyra a Kjt. renđelkezései irányađóak. Meghatározott felađatok ellátása
megbízási jogviszony keretében is torténhet.

A vezető táľsađďmi aktívaként múkođő lďkus segítok bevonására is jogosult,
akiknek a munkáját az ä7tal'aĺĺlegbízott személy felu5leli.

5.L.2. A szakmaivezetćl feladatai

{ Felelós a kozporrt múkodéséért, a felađatok zavartalan ellátásáért, a
tevékenys ég szakszeni sé géért.

./ Gondoskodik a jogszabályok, felůryeleti szervek határozatainak
végrehajtásáról.

./ Esetelemzéseket és továbbképzésí lehetóségeket biztosít.

,/ Részben gonđoskodik a feladatok megoldásának személyi, tarryi
feltételeiról, szukség szerint ktilsó szer\ĺ vas/ szeméIy kozrerĺ,űkodését
kéri.

./ Renđszeresen ellenórui akozpont dolgozóinak tevékenységét.

,/ Irányítja, szervezí, e|7enőrzi a đoÍgozok munkĄját.

{ A đolgozok munkĄáról minđen évben írásbeli értékelést készit melyet
ismertet az érintett munkatársakkď is.

./ Évente legďább ery ďkďommď átfogó szakmď és statisztikď beszámolót
készit a kůlön meghatáľozott irányelvek és előírások szerint.

,/ EIIenőrn az íntézrĺény és az ott đolgoző munkatáľsak vonatkozásában a
munkavédelmi- és túzvéđelmi szabályok betartását.

,/ Kezđernényezhets új munkakör létesítését eryes szakproblémák
megolđására (p1. logopédus, szociológus, pszíchológus).

5.1.3. Családgonďozćl

Munkďormái:

,/ E$réni esetkezelés. Az e5léni életfeltételek javítása a csďádban és a
társas kapcsolatokban.

/ Kozosségi szociáĺ'is munka

./ Szociďis csoportmunka

./ Informácios szolgáltatás a iakosság részére
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C s ďáđ gon ďo zo f eLad'atal:

ł Ü$releti időben fogađja és meghďlgatja a kőzpontba érkezőket.
Informáciokat ađ, az ij k7íenseket gondozásba veszi.

,/ Lakókörnyezetében megismeri a kliensei csďáđtagjait, a csďáđok belső
struktúráj át, a kornyezeti feltételeiket.

./ Felismeri és ísmerteti a konfliktusokat és ezek okait.

./ A csďáđokkď kozösen đolgozza ki a lehetséges konfliktusmegoldó
stratégiát.

./ Meghatározza a személyes egruttmúköđési szúkségleteket. Rendszeľesen
és folyamatosan e5ruttmúköđik a csďádokkď. Az e5ruttmúköđési
straté giát írásbeli szeruo đés keretében r ogzitĺ.

,/ E5ruttmúköďik a konfliktushelyzetben lévő személyekkel kapcsolatba
kerulő nevelési, oktatási intézrnényekkel, ďapítványokkď, eryľházal<kal'.

./ Javaslatot tehet a kapcsolođó táLrsintézĺrllények igénybevételére.

./ EljaÍ a csďáđok érdekében, támogatja őket jogaik érvényesítésében.

./ Szélesköľúen megismeri a h"ly' szociálpolitikai ellátás rendszerét,
munkakapcsolatokat épít ki az ott dolgozókkď.

,/ Részt vesz a problémamegoldó csoportok munkájában.

./ Kozremúkođik a Központ munkacsoportjának munkájában, vďamint
továbbképzéseken vesz r észt.

./ Terepmunkajć\r oI munkanaplot, folyamatban lévő csďádgondozói eseteíről
nýlvántaľtást (doss ziét) vezet.

,/ A dossáéban írásban rogziti megfi$reléseit, beszélgetéseinek tartďmát, a
szakértók, a kapcsolóđo személyek, intézrnények véleményét'

A csďádgonđozok heti munkďdejének beosztása:

o 16 óra u$relet

o 12 ora terepmunka

. 8 ora adminisztľáció

o 2 ora esetmegbeszélés

. 2 őta szapervizio
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5.t..4. A központ teamje

A team tagiď avezet,ő és a csďádgondozók.
A team avezetó tanácsadó testůlete.
Üléseít hetente tartja.
A đöntés elókésátésen kívúlesetmegbeszélo felađatot is ellát.

5. 1.5. Díjhátralék és Ađósságkezelés

Feladata:

A Jozsefuárosi Onkormányzat Képviseló testuletének az adosságkezelési
szolgáltatásról szolo önkoľmányzati rendelete ďapján adósságkezeléséhez
kap c s o1ó đ o szolgá)tatások, ađminiszt r áciô é s taĺrác sađás.

A munkatársak munkďđejének beosztása:

o 16 ora ů5ĺe1et, ů5rfélfogađás
o 6 ora terepmunka
o 14 óra ađminíszträcio, illetve továbbképzés
. 2 ora szupervizio, 2 ora esetmegbeszélés

5.1.6. Ađósságkezelési tanácsadó feladata

,/ Ü$leleti idejében fogađja és meghďlgatja a Kozponthoz érkezőket.
Tájékoztatja az ađost az adosságkezelés formáiról, feltételeiről.

./ Az ados hozzĄárulásávď megvizsgáLlja az ađós };.áztartásának
gazdáLkod,ását, frzetési kapacitását és készségét, és ennek ďapján

j avaslatot tesz az adósságkezelési szolgd7tatásba történő bevonásra.

/ Meghatźrozza a személyes egruttmúködési szůkségleteket, az adosság
renđezésének feltételeirol az adossď írásos megďlapodást kot.

/ Az adosságkezehés idótartama ďatt az adóssď kapcsolatot tart és legďább
havonta ery személyes tďálkozás u.hján folyamatosan firyelemmel kíséri
az ađó s ságkezelési me gállapođásb an fo glďtak b etartás át'

./ Lakókornyezetében is megismeri a kliensei csďáđjának tagjait, a csďádok
belső struktúráj át, a körny ezetl feltételeiket.

./ Szükség esetén egruttmúködik az ađosokkď kapcsolatba kerúlo
munkaů g/ kozponttď, a szociáJis igazgatás szew ezeteivel, erye sůletekkel,
társadďmi szervezetekJ<el, ďapítváLrryokkď, egĺházal<kal.

,/ Szůkség esetén kezđeményezi az adósságcsokkentési támogatásra
v onatkozo đontés móđosítását.

,/ Javaslatot tehet a kapcsolóđo és táľsintézmények igénybevételére.
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ł Eljar az es/ének, csďádok érđekében, támogatja óket jogaik
érvényesítésében.

./ Széleskorúen megismeľi a helyr szociáĺpolitikai ellátás renđszerét,
munkakapcsolatot épít ki az adott đolgozokkď.

./ Megismeri azokat a jogszabályokat, u$rintézési módokat, szokásos
eljáľásokat, amelyek lehetóvé teszík az eređményes segítést és
ů5rintézést.

./ Részt vesz aproblémamegoldó csoportok munkájában.

{ Kozremúkođik a KozponŁ munkacsoportjáLrrak (team és snlpervĺno)
munkáj ában, továbbképzéseken vesz részt.

./ A terepmunkáról munkanaplot, a folyamatban lévő eseteiről felje$rzést
(đosszíé) készít és vezet, naprakész áJlapotban.

,/ A đossziéban íľásban rogzíti az :uryďéI személý ađatďt, beszélgetéseik
taľtďmát, a kapcsolođó személyek, íntézrnények véleményét, feljegĺzi
megfi$leléseit, szakmď elemzéseit, vďamint a klíensekkel vďó
e5ruttmúködés célját és módját (formáját).

,/ Fogadja a Központhoz érkezőket'

{ Meghďlgatja e személyeket, felvilágosítást nyújt, a probléma jellegétől,
firggően továbbírányítj a óket.

./ Kezeli a (kozponti) telefont, Íellegiĺzi az üzeneteket, átadásukrol
gonđoskođik.

/ Segítséget nyújt az :ugrÍelek szárnára a nyomtatványok kitoltésében.

,/ EIvégzi a Kozpontot felkeresó szernéIyek regisztrácioját (vezetl a forgďmi
naplót), vďamint gondoskođ Ik az ůg;telek számítógépes nýlvántartásáról.

{ Szúkség szerint az ađósságkezelési programball részt vevó ů5rfelekról
statisztikai kimutatást készít.

{ Az adósságkezelési tanácsađó ezen felůl e|végzí mind'azokat a teenđoket,
amelyeket a jogszabály, az SzMSz, az ađosságkezelési szolgáltatásról szólo
önkormányzatĺ renđelet, va5r avezetői utasítás a munkakörébe utď.

./ MunkĄát minđenkor a Szociális Szakmď Szovetség áltď elfogađott Etikď
Kódex Íi5ĺelembevételéve| végzy

5.2. Népkonyha

Ngitua dlló eggéb helgiség: 1086 Budapest, Magdolna u.43.
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Felađata: Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legďább
napi e5lszen meleg étellel vďó ellátása, akik azt onĺĺlagu.k va5r eltartottjuk részére
nem tuđj ák biztosítani.

A népkonyh" -1"* 

'..ä 
J"",",s segítő

2 fokonyh.ď kisegító

A népkonyha đoIgozoi közďkďmazotts jogviszonybaĺr, főáLllásban látják el
munkakorúket, felađatďkat. A kozalka]rĺazotti jogviszonyra a Kjt. rendelkezéseí
iráLnyadóak.

A szociális segító felađatai:

./ egruttmúköđik az intézĺrrény tobbi munkatáľsávď az étkezést igénybevevók
érđekében

./ felelós a népkonyha múködéséért, a feladatok szakszerű ellátásáért, a
HACCP betartásáért, gonđoskođik a tár gi feltételek beszerzésérol,

r' az intézrnényvezetóje felé információs és beszámolási kötelezettsége van
,/ betartatja az ů5rfelekkel a ľrázíreĺđet.

A konyhď kisegító felađatai:

./ alkďrnazásának feltétele érvényes egészsé gü5ri kiskonyv

./ felađata a népkonyha múkođéséhez szükséges elókésnto, kiszolgáĺó és
utomunkák ellátása

/ heti e5l ďkďommď na5rtakaľítást végez

5.3. Gyermekjóléti Központ

Telephely: 1089 Budapest, Kőris u. 35.

Fe1ađata:

Jőzsefvárosban lakó, illetve tarŁozkod'ási heIlyel, lakcímmel renđelkező éslvagr
életvitelszenien tartozkođo csďád 5rermekeinek csďáđban történó nevelésének
elósegítése, a veszéIyeztetettség megelozése és a kialakult veszéIyeztetettség
megszúntetése, vďamint a $lermekek csďáđjábol történó kiemelésének a
megelőzése. E;zen túlmenoen kezđernényezí és elősegíti a csďáđjából prevencios
céllal kiemelt ryermekek csďádjának gonđozását.

Ellátja a vonatkozo jogszabďyok áltď eloírt utogonđozói feladatokat.

5.3. 1. Gyeľmekjóléti alapszolgáltatás

A 5lermekjóléti ďapszolgáJtatás olyan, a 5rermek érdekeit véđó speciáĺ.is személyes
szolgd7tatás, amely a szociális munka modszereinek és eszkozeĺnek felhasználásávď
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Szolgálja a s/ermek testi és lelki egészségének, csďádban történó nevelkeđésének
elósegítését, a 5rermek veszéIyeztetettségének megeLózését, a kiďakult
veszéLyeztetettség megszüntetését, illetve a csďáđjábol kiemelt ryermek
visszatrelyezését.

A grermekjőléti szolgáltatás feladata a ryermek testi, lelki egészségének, csďádban
történő nevelésének elósegítése éľdekében

./ a $rermeki jogokľoi és a $rermek fejlóđését biztosító támogatásokról
vďo tąjékoztatás, a támogatásokhoz va7o hozzájutás segítése,

,/ a csďádtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségů5ri, a
mentálhigiénés, a jogr, és a káros szenveđélyek megelózését céIzo
tanácsadáshoz vďó hozzájutás megszerv ezése, esetenként bizto sítása,

/ a szociális válsághelyzetben Iévő várand'ós anya táLrnogatása, segítése,
tanácsađás, vďamint a csďáđok átmeneti otthonában igénybe veheto
ellátáshoz valő hozzájutás szervezése,

./ szabadidős programok szervezése,

/ hivatďos ü$lek intézésének segítése.

A ryermekjoléti ďapszolgáltatás felađata a 5rermek veszéIyeztetettségének
megelozése érdekében

,/ a veszélyeztetettséget észleló és jelzórenđszer múköđtetése, a nem
áĺlami szervezetek, vďamint a rnagánszemélyek részvéte-lének
elosegítése a megelőzó renđszerben,

./ az adott településen éIő 5,ermekek szociális heýetének,
v eszéIyeztetettsé gének folyamatos fi5relemmel kisérése,

{ szúkség esetén új ellátások bevezetésének kezdernényezése az
önkormányzatnáL,

./ a veszélyeztetettséget előiđéző okok feltárása és ezek megolđására
javaslat készítése,

./ a jelzőrenďszer tagjaivď vďo egruttmúköđés megszervezése,
tevékenységůk o sszehangolása,

,/ felkérésre környezettanulmány készítése,

,/ évente legďább 6 ďkďommď szalłnaközi esetmegbeszélések
megszervezése és lebonyolítása,

,/ éves $rermekvédelmi tanácskozás megszervezése.

A 5rermekjoléti alapszolgáltatás feladata a kiďakult veszéIyeztetettség
megszüntetése érdekében
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ł a s/erÍnekkel és csďáđjávď végzett szociális munkávď a ryermek
problémáinak rendezése, a csďáđban torténó múkođési zavaĺok
ellensúlyozäsa,

./ a csďáđi konfliktusok megolđásának elősegítése, ktilönösen a válás, a
5rermekelhelyezés é s kap csolattartás e setében,

,/ az egészségusri és a szociális ellátás - ktilönosen a csďáđsegítő
szolgä7tatás - vďamint a hatosági beavatkozäs kezdeményezése,

./ a véđelembe vett ryermek gondozás-nevelési tervének elkészítése,

/ javaslat készítése a $ĺermek csďádjábol történó kiemelésére, leenđo
gondozási helyre va5ĺ annak rnegv áJtoztatására.

A 5lermekjó1étí ďapszolgáltatás felađata a csďáđjábol kiemelt 5rermek
vísszatrely ezése érđekéb en

,/ a csďádgondozás biztosítása - az otthont nyújtó ellátást illetve a
terůleti 5lermekvédelmi szakszolgaltatást végzó intézrnénnyeL
egruttmúköđve a csďáđ 5rermeknevelési korülményeinek
megteremtéséhez, javításához, a sziLlő és a 5zermek közotti kapcsolat
helyreállításához,

./ utógonđozó szociálís munka biztosítása _ a7. otthont nyújto ellátást,
illetve a teruleti ryermekvéđelmi szakszolgd7tatást v é gző ĺntézrnénny eI

egruttmúköđve - a ryermek csďáđjába történó visszďlleszkedéséhez.

Kiépíti és múkođteti a 5rermekek védelme érđekében a jeIzőrenđszert.

A jeIzorendszer tagiď:

/ védónők,- bölcsođék, - óvodák, - ä7taJános iskolák, - kozépiskolák,

,/ Nevelési Tanácsado, - Gyámhatoság, - Gyámhivatď, - házi- és

$rermekorvosok, - rendorség, - ü$lészség, - bíróság, - pártfogók,

,/ egľházak, munkaů5.i kozpoĺt - minđen olyan civil szewezet, amelyek
célcsoportj ai a 5rermekek.

5.3.2. Kiegészíttĺ gyermekjóléti szolgáltatások

A l<legészttő 5rermekjoléti szolgáltatások a gyeľmekjólétí alapszolgáltatások
mellett biztosítanđóak, illetve a Gyeľmekjoléti Központok részére - meghatározott
kritériumok megléte esetén kotelezoek.
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./ csďádteľvezési, pszichológiai, nevelési, egészségůryi' mentálhigiénés,
jogi és káľos szenvedélyek megelőzését céIző tanácsađásokhoz valo
hozzájutás megszerv ezése illetve ezek bíztosítása,

./ konfliktuskezeló szoIgd)tatás (p1. mediácio) biztosítása vas/ az ahhoz
v alo hozzájutás megs zew ezése,

,/ felkérésre információ nyúj tás, kornyezettanulmány ké szítése,

./ a ryermekjogi képviseló munkavégzéséhez szúkséges helyiségek
biztosítása,

{ segítsegnyújtás a nevelésí, oktatási intézmények 5ĺermekvédelmi
felađatďnak ellátásában.

Tanácsađási szolgáltatások:

ł éIeNĺezetési

{ jog

,/ pszíchológiai

További szolgdltatások és ellátások:

,/ veszéIyeztetettséget és WínsheIyzetet észleló jelzőrenđszer kiépítése és
múköđtetése

./ prevencíós felađatok

,/ csďáđgonďozás

,/ veszéIyeztetett $rermek ellátása, szakembethez krilđése, fr$lelemmelkísérése

,/ v eszéIyeztetettségről szoló j elzések, felj e5lzések fogađása

./ a 5rermekek panaszának meghďlgatása

./ csďádi konfIiktusokban aktív közvetítés

./ utogondozás

,/ átmeneti gondozássď kapcsolatos felađatok

./ szabadiđós programok szervezése

./ ađományok $rujtése és szétosztása a räszorulo csďáđok körében

- elhelyezési, véđelembe vételi felůlvizsgálatítáĺg;ĺa7ásokon vďó részvétel

- ryó5rpeđagogiď és fejlesztőpeđagógiď szolgáltatás

A Gyermekj ó1é ti Ko zp ont L<le gé szítő felad atď :

/ kapcsolattartásí ü$relet szervezése és múkodtetése
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/ készenlétí szolgdlat szetvezése és múködtetése

{ utcai,lakotelepi szocialis munka szervezése és mrikodtetése

/ kor]":létz;i szociális munka biztosítása

{ pszichológiď tanácsadás, fejlesztő peđagogiď szolgá:ltatás, josi
tanácsađás (ľész1e|-esebberr a Gyer'rrrckjÜléti Kozporrt szolgáltatásď
me11ékletben)

5.3.3. Gyermekjóléti Központ munkatársai

' 1 fő szakmď vezetó

. L6 fó csďáđgond'ozo

. 2 fő szociális assásztens

. 1 fó fejlesztő pedagógus

pszichológus (heti 15 ora, GYÁo létszáĺnában 1 fóként megjelenítve)

(utcď és lakótelepi szociális munkát csďádgonđozo látja eI)

A Gyermetjóléti Központ munkatársai közďka7rnazottíjogviszonyban (fóďlásban),
va5r célfelad'at ellátására irá,ĺlyuló szerzóđéssel látják el feladatďkat.

Az íntézrnény vezeŁoje táľsadďmi aktívaként múköđő önkéntes segítók bevonására
is jogosult, akiknek a munkáját az älta7arnegbizott személy fe1ů5le1i.

5. 3.4. GyermekjóIéti Központ vezetźijének feladatai

,/ Felelős a Gyeľmekjolétí Központ felađatainak zavartďan ellátásáért a
tevékenys ég szakszeriísé géért.

./ Gonđoskodik a jogszabályok betaĺtásáról, a feluryeleti szervek
ľ:atáĺ ozatďnak vé grehaj tásáľól.

./ Megszervezi éslevezetí az éves ryermekvéđelmi tanácskozást a törvényben
meghatár ozottak szerint.

,/ Évente legďább hat ďkďommď jelzőrenđszerí tanácskozást hív össze.

,/ A JCsGyK intézményvezetoje t)ltal átruházott jogkörben ellátja az
inté zrnény képvi s ele tét.

./ Esetmegbeszéléseket és továbbképzési lehetoségeket biztosít.

,/ Részben gonđoskođik a feladatok megoldásának személyi, táľsrt
feltételeiról.
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./ Rendszeresen eLlenórzi a Gyermel{oléti Kozpont dolgozoinak
tevékenységét.

,/ Irányítja, szervezí, et7enőrzi a đoIgozok munkáját.

./ A đolgozok munkájáľol mínđen évben írásbeli értékelést késnt melyet
ismertet az érintett munkatársakkď is.

,/ Évente legďább e5r ďkďommď átfogó szakrnal és statisztikď beszámolót
készit a lnilon meghatáĺozott irányelvek és előírások szerint.

./ ELlenorn az intézrnény és az ott đoIgozo munkatáľsak vonatkozásában a
munkavéđelmi és túzvéđelmi szabálvok betartását.

5.3.5. Csaláđgon ďoző feladatai

,/ Ü5leleti íđejében fogad.ja a klienseket és ellátja a szükséges
informáciokkď és tanácsokkď.

./ Lakókörnyezetükben megismeri kliensei csďádtagjait, a családok belsó
struktúráj át és körny ezeti feItételeiket.

,/ Felismeri, és kezeli a s/erÍnekek érdekeit, Íiryelembe véve a csďádok
konÍliktusait, ezek megolđására a csďáddď közösen stratégiát đolgoz L<l,

melyet írásbeli szerzóďés keretében rogzit.

,/ Megľratározza a személyes egruttmúködés kereteit. Renđszeresen és
folyamatosan e5ruttmúköđik a csďáđokkď.

,/ Esruttmúkođik a konfliktus helyzetben lévó személyekkel kapcsolatba
keruló nevelési. oktatási intézrnénvekkel. civil szervezetekkel és
eg;ĺhtnaJ<kal.

./ Javaslatot tesz társintézĺnények igénybevételére.

{ Segíti a giámhatóság, i11. a 5'ámhívatď hatósági tevékenységét, részúkre
a jogszabályban előírt đokumentációt biztosítja, illetve a törvényes
hatáLridóket megtartv a v égn tevékenységét.

,/ Szükség esetén, vag.ĺ vezetői utasításra ü5ĺeletet tart a területén lévó
óvodában, illetve áltďános iskolában, és ovodai, illetve iskolai szociáĺis
munka keretében e5rutt múködik az ad'ott intézmény szakembereivel.

./ Eljar a csďáđok érđekében, támogatja őket jogaik érvényesítésében.

./ Széleskörúen megismeri a helyi szocíálpolitikai ellátás rendszerét, munka
kapcsolatot épít ki az ott đolgozókkď.

,/ Kozrerníikodik a Kozpont munkacsoportjának (team) tevékenységében,
továbbképzéseken vesz részt az intézrnényvezetó t,Jtal ĺnegľ:atáĺozotŁ
modon, illetve a továbbk épzési tery ezet ďapj án.
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A csďáđg onďozo munkďormái :

/ E$ĺéni esetkezelés, csďáđgonđozás

./ Kapcsolattaľtás a hatósá gi j ogkorrel r endelkező szetv ezettek]<el

,/ Kapcsolattaľtás a jelző renđszer intézĺnéĺyeivel és munkatársaivď

/ Szociáúiscsoportmunka

,/ Informácios szolgáltatás a kliensek és a lakosság részére

A csďáđgonđozo heti munkďđejének beosztása:

. 8 óra ü$relet

. 20 óra terepmunka

. 8 ora adminisztráció (intézĺnényben letöltenđo)

. 2 ora team

- 2 ota szupervízío

5.3.6. A szocíális asszĺsztens feladata

,/ Üryeleti iđejét az íntézĺrrény elóterében tölti, fogadja az intézménybe
étkezőket' felvilágosítást ad részukre. Iŕ':ezell- a telefont, feljeg1rzí az
ůzeneteket.

./ Yezetí a forgďmi naplót.

./ Ellátja az íntézrnény múköđésével kapcsolatos gépelési, iktatási,
nvilvántartási. számítástechnikai felađatokat.

5.3.7. A Gyermekjótéti Központ teamje

o A team tagjď a szakmai vezetó, a szociális munkások (csďáđgonđozok)

o A team a szakmaí vezető tanácsadó testůlete.

. Üléseit hetente tartja avezető áltď meghatáĺozott iđőpontban.

o A đöntés elokészítésen kívúl esetmegbeszélő felađatot is ellát.

5.4. Gyeľmekek Átmeneti otthona (3.18 év|

1 csoport, 3-18 éves korig12fő
Telephely: 1088 Buđapest, Szentkirďyi u' 15.1.4.
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5.4.1. Gyermekek Átmeneti otthona felađata

./ A Gyermekek Átmeneti otthonában az a családban é1ő 5zermek helyezheto
el, aki átmenetileg eIlátás és felů5lelet nélktil marad, vary elhelyezés
hiányában ezek néllnil marađna, vďamínt akinek ellátása a csďád
életvezetési nehézségei miatt veszéIyeztetett.

./ Segítséget nyújt _ a Gyermekjóléti Kozponttď e5ruttmúköđve - a 5ĺermek
csďádj ába torténo visszatéré séhez.

{ Az ott}ronnakhozzá kelljárulnia az ätmeneti gondozásba vett $rermek testi,
értelerni, érzelrní és erkolcsi fejlóđéséhez jőIétéhez és a csďáđban történő
nevelésének elósegítéséhez.

./ Segítséget kell nyújtani a veszéIyeztetettség megelőzéséhez,
megszüntetéséhez.

./ Az átrneneti gonđozásba vett $rermek teles körú ellátásra jogosult, melyet az
ottlronnak biztosítani kell.

5.4.2. Gyermekek Átmeneti otthonának munkatársai

1 fó szakmai-vezeto

5 fo 5rermekfelü5leló.

1 fó csďádgonđozo

1 fó nevelő

1 fő pszichológiai tanácsado

1 fő takarító konyhď kisegítő

Az ott}ron munkatársai főáĺlásban, va5r célfeladat ellátására iľányuló szerződéssel
Ieüź,k el a feladatđkat.

A fóallású munkatársak közďk alrnazottnak minősülnek.

Az ott}ron vezetóje társadďmi aktívaként múköđó lďkus segítők bevonásáľa is
jogosult, akiknek a munkĄát az á]ta7aĺnegbízott személy fe1ú5re1i.

5.4.3. Gyermekek Átmeneti otthon vezetőjének felađatai

{ Felelős az Átmeneti Otthon felađatainak zavartaJ'an ellátásáért a
tevékenys ég szakszerűsé géért.

,/ Iránýtja, szervezí, fe1ü5le1i és ellenőrzi az Átmeneti otthonban đolgoző

5rermekfelü5relok, szakgondozok, szociá{is munkások, gonđozonők és
technikai d'oIgozok tevékenységét.
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./ Gonđoskođik a munkarend elkészítéséról, betaľtásáról és a
helyettesítések megszerve zésérőI.

,/ ELIel;.őrzí az eLtenđelt túlmunka szúkségességét és elvégzését.

./ Javaslatot tesz a đoIgozők szakmď továbbképzésére és elősegíti annak
megvďósítását.

./ Eller:orzi és felůryeli a $zermekek napi és heti rendjének kiďakítását.

,/ Szúkség szerint kapcsolatot tart a terúletileg illetékes oktatási, nevelési és
képző, vďamint szociális intézrnények és szervezetek vezetóivel.

./ Kapcsolatot taľt a ryermekvédelmi szakel7átást nyujtó intézrnényekkel és
más társintézményekkel.

,/ Dontést lnoz az Átmeneti Otthonba történo febvételrol, az átmeneti
gonđozás- nevelés megszúntetéséről, javaslatot tesz a térítési díj
összegére.

,/ Részben gonđoskodik a feladatok megoldásának személJri, targrl
feltételeirol.

./ A đolgozok munkĄáLról minden évben írásbeli értékelést készit, melyet
ismeľtet az &jntett munkatáľsakkď is.

,/ Évente legďább e$l ďkďommď átfogo szakmai és statisztikai beszámolot
készit a kůlön meghatáľozott irányelvek és előírások szerint.

./ EIIenőrn az intézĺĺlény és az ott đolgoző munkatáľsak vonatkozäsában a
munkavédelmi é s tűzv éđelmi szabálvok betaĺtás át.

5.4.4. Gyermekfelügyelcí feladataí

Munkaiđeje: heti 40 ora

./ A 5rermekfelů5ĺelo felelós a $zerekek mentáĺis, testi, szellemi, morális
fejlődéséért. Munkáj át jováhag;tott ďapdokumentumok és jogszabály ďapján
v é gzi a Gye rmekottlr on v e zetőj ének kozve tle n ir źlnýtás ávď.

,/ Törekednie kell a biztonságos, csďádias légkör megteremtésére,
fenntartásáľa.

./ A munkďđeje ďatt történt eseményeket és észrevételeket az ü5ĺeleti
naploban ís vezeti. Mínđen üryeletes ryermekfelů5'elónek tuđnia kell a
5rermek taĺtozkoďási helyét, eltávozásuk és visszaérkezésük időpontj át.

./ Gond'oskođĹk az otthonban lévó 5lermekek szakszer(i felü$leletérőI, gonđozo,
nevelő tevekenységetvégez (étkeztetés, ruhájuk tíszlántartása, takaĺítás).
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,/ A 5rermekek szociáúis helyzetét folyamatosaĺr Íi$relemmel kíséri. A ryermek
panaszát meghďlgatj a és orvosolj a.

./ A 5rermekek eryéni ígényeit fr5ĺelembe véve szervezí napí életůket, segíti
őket a tanulásban. Táľnogatja, fejleszti onáLllóságukat, önismeretüket,
érđeklődési korůket.

{ Felelos a $rermekek szabadídejének hasznos eltöltéséról, programokat
szervez. A nyári táborozásokon kísérő és 5rermekgonđozói feladatokat lát el.

,/ Gondoskođik a házíreĺd' betartásáról.

/ Gonđoskodik a $rermekek kozintézménybe történő e1jutásáľóI, vďaĺnint az
otthonba történo visszaéľkezésérőI. Napközben a s/ermekotthonban maľađt
ryerekekk eI szakszerúen foglďkonk.

./ A $rermekfelü5lelő a 5rerekek megbetegedésével, ápolásávď és

ryó5lszerezésével kapcsolatos teenđoket is végzi.

,/ Renđkívúli esetben, az érvényben lévo Szervezetí és Múköđésí Szabźiyzat,
vďamint jogszabály ďapján befogadhat 5rermeket, bekérheti a szülőktől a
szúkséges dokumentumokat. A felvételről hďađéktďanul értesíteníe kell a
Átmeneti otthon vezetőjét.

,/ Elósegíti a 5rermek és a szúlő kapcsolattaľtását.

,/ Bďeset, túz esetén értesíti a mentőket, ťíizoltokat, érkezésükig megteszi a
szúksé ges ovintézkeđéseket, renđkívúli esemény történtekor hďađéktďanul
értesíti a Átmeneti otthon vezetőjét, illetve a JCSGYK Intézrnényvezetojét.

./ Amennýben a beosztása szerint éjszakás, éber ü5ĺeletet lát el.

./ ELIenőrn a bejáLrati kapuk, ablakok, irođahelység zárását a szúkséges
éjszakal világítást, vízcsapok záĺtsägät.

./ A Aťmeneti otthon vezetójének, illetve a JCSGYK intézményvezetőjének
utasítására koteles renđkívüli esetben munkakorén kíVúl esó
felađatokat is ellátni a ryermekek ellátása érdekében.

./ Továbbá:

' A helyrségek higiénés besorolásának megfelelően végzi a napi,
heti, havi nagrtakarítást, fertőtlenítést.

. A ryermekek napirenďjéhez ígazođvavégzí a tisztítási, takarítási
mriveleteket.

. Gondoskodik a $rermekek ľuháinak tisztántartásáról.

. Gyermekasztďok, mosdok, WC, Szennyes- és szemetes
bađeilákat fertótlenítse.
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. Minđen nagrtakarítás ďkďmávď a moshato faJrészek, ajtok,
bútorok, ablakok lemosása.

. Betaľtja a HACCP kézikönyv előírásaít, az éteLl<tszolgáLäsra, az
ételmaradék kezelésre és mosogatásra vonatkozoan.

. Az eIőzetes és éves munka-ďkďmassági vizsgálatotl részt vesz.

' Betartja a munka- és tíizvéđelmi előírásokat.

. A használatĺa kiađott eszközökért, a leltárban lévő táľ5lakért és
renđeltetésszerú használatáért felel.

. JeIzi a felszerelés va5r atakaĺitoeszkozok törését,
meghibásodását, az ezekből eređó bďesetves zéIyt.

5.4.5. Csaláđgondoző és nevel<ĺ feladatai

,/ A neveIó felelős a 5rerekek mentális, testi, szellemí, morális fejlođéséért.
Munká5.át jováha5lott alapđokumentumok ďapján végn a vezető
irányításávď.

,/ Torekeđnie kell a biztonságos, csďádias légköľ megteremtésére,
fenntaľtására.

,/ A naploba a munkaiđeje ďatt történt eseményeket és észrevételeket
vezetl. Ü5releti iđejében tuđnía a 5rermek tartózkodási helyét,
eltávozásuk és visszatérésük idópontj át.

./ Az otthon múködésével kapcsolatos aktuális információkat a naploban
togzíti.

./ Yezeti a $zermekek zsebpéÍlz, rlJha, tanszer nýlvántarto dokumentumďt
és erľol köteles elszámolni.

,/ Taĺtja a kapcsolaŁot az osztályfónokökkel, ovónőkkel, a s/erÍnek szuleivel,
illetve ho zzátarto zoív aJ.

./ A 5rermekek eryéni igényeít fi5relembe véve szervezi napí életüket, segíti
őket a tanulásban. Támogatja, fejleszti onállóságukat, önismeretüket,
érdeklőđési körüket.

{ Gondoskodik a $rermekek szabadiđejének hasznos eltöltéséľől,
programokat szervez.

,/ A neveló a ryerekek megbetegedésével, ápolásávď és gróryszerezésével
kapcsolatos teendóket is elvégá.

./ Rendkívülí esetben, az érvényben lévo Szervezetl és Múköđési Szabälyzat
szerint felvehet 5rermeket, bekérheti a szůlóktól a szúkséges
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đokumentumokat. A felvételról és megbeszélésekról értesítenie keII az
Átmeneti Otthon vezetójét,

./ Segíti a szulő és $rermek közötti kapcsolattaľtást.

,/ A Gyermekjoléti KozponŁ csaláđgonđozőjával és a szúlóvel közösen
elkészíti agonđozási és nevelési tervet.

,/ A szerzőđés megszrinésekor írásban értesíti a szůkséges intézményeket.

,/ Bďeset, túz esetén értesíti a mentőket, tíizoItókat és érkezésůkig megtesá
a szükséges óvintézkeđéseket és értesíti az Atrneneti ottlron vezeŁőjét.
Bármilyen más ľendkívüli esemény esetén színtén értesíti az Átmeneti
Ott}ron vezetőjét,.

,/ Az Atmeneti otthon vezetójének utasítására köteles renđkívúli esetben
munkakörén kívül eső felađatokat is ellátni a 5rermekek ellátása
érđekében.

,/ Tartja a kapcsolatot az illetékes Gyermekjóléti KözponttallSzoLgálattď és
más társintézményekkel, vďamint kerületi civilszervezeteL<kel és
ďapítváľtyokkď.

,/ Szponzorokat, támogatokat keres, fi5'elemmel kíséri a pá7ytnatí
kiírásokat és amennyiben az intézrrrény proÍiljába í11ó elkészitĺ hozzá a
pdlyázatot.

s.4.6. A Gyermekek Átmeneti otthona teamje

A team tagjaí:
Avezet,ő, a ryermekfelügĺelők, a csďádgondozo és a neveló.
A team avezet,ő tanácsado testůlete.
Üléseit hetente tartja.
A đöntés elokészitésen kívúl esetmegbeszélo feladatot is ellát.

5.5. Krízislakások felađata

./ Átmenetileg hajléktaJanná váLlt ryermekes csďádok száĺnára lakhatást
bíztosít.

,/ Segíti az ott é1o csďádokat autonomiájuk, önmaguk íránti felelósségük
kiďakulásában, a társadďmi beilleszkedésben, életkoľukból, szociáĺis
helyzetůkből ađó dó ľ:ätr árry alk csökkentésében.

,/ Programokkď és tanácsadással hozzájárul a csďáđok életviteli
nehézsé geínek me golďásźlhoz.

./ Segíti azon' igényeik kiďakulását, hory a közosségekben munkát
végezzerlek, és közösségtuđatuk kiďakulj on.
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./ Pszichológiai tanácsađást múköđtet az ott éIők részére, szůkség szerínt,
in5renes formában.

5.5.1. Munkatárs

lfó csďáđgoĺđozo, az Atĺneĺeti otthon munkatársa
Munkaidó: heti 40 ora
A munkatárs közalkalrnazotts munkaviszony keretében látja el felađatát.
Tevékenységét közvetlen felettesének a Gyermekek Átmeneti otthona vezetőjének
irányításávaIvégn'

6. Az ellátás igénybevételének módja és feltételei

6.L. Az ígénybevétel módja

Családse gít<i Kiizpont

,/ önkéntesen

./ észlelő- és jelzórendszeren keresztül

/ egruttmúköđésre kötelezett

./ az adósságkezelésí szolgőJtatäs igénybevétele szintén onkéntes, de a
megállapodás megkotésétől az adósságkezelés idótartamáĺa az Szt kotelező
egruttmúkodést it eIő.

Gyeľmekjólétí Központ

{ önkéntesen
{ jelzőrenđszeren. keresztül
/ egruttmúkođésre kötelezett (véđelembe vétel esetén).

Gyermekek Átmenetí otthona

./ e$ruttmúköđésre kötelezett (véđelembe vétel esetén)
| ý/ onkéntesen (szůlóvel, gonđviselóvelkotött megállapodás ďapján)

A szolgáltatásokľó| szől.ő täiékoztatás móđja

./ az onkorrnányzat hivatďos lapjában (Jozsefváros) közzétetttájékozŁató útján,

./ interneten, Jozsefváros honlapjáĺr, illetve a JCsGyK önáĺló honlapján,

./ a szoIgáLtatások részletes ismertetése szorolapokon, társintézményekbe is
eljuttatva,
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,/ az intézmények telephelyein kifůggesztett tájékoztató anyagok útján.

6.2. Az ígénybevétel intézményi feltételei (Szeruezeti egységek)

Családsegítő Központ

Székhelyen: 1oB 1 Budapest, Népszínhtn u. 22.
A csďádsegítés az íntézĺnény székhelyén vehető igénybe.
Népkonyha - NyÍtva á11ó egyéb helyiség: 1086 Budapest, Magđolna u. 43.
Az étkeztetés az íntézrnéĺ:v terúletén biztosított.

Gyermekjćlí.étiľKozpont

Telephelyen:

1089 Budapest, Kőris u.35.

Gyeľmekek Átmenetí otthona

Telephelyen:

1088 Budapest, Szentkirálý u.LS.I / 4.

Krízíslakások:

Telephelyen:

1083 Buđapest, Illés u. 18. fszt. 8.
1086 Buđapest, Kaľácsony S. u. 22.I. 22.
1089 Budapest, Kóľis u.4la. Il9.
1089 Budapest, Saĺkány u, 14. fszt. 1.

Központi Szeruezetí Egység

Székhelyen: 1081 Budapest, Népszínházu' 22.

Intézrĺényvezető I fő
Intézrnényv ezető-helyette s 1 fó
Technikai szeméIyzet 3 fó (1 fő munkaüryi ůginntézo,2 fó gépkocsivezető)

Az es/es szakrnal terúletek felúryeletét elláto szakmď vezetók a fe1ü5le1t
tevékenységi terúletůk tekintetében tészt vesznek a vezetoí đöntések
rl;.eg};.ozatďában és felelosek azok megvďósításáért. Ennek érdekében szervezík a
felů5reletük ďá tartozo szervezeti e5zség területén folyo munkát.
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7. A személyiségí jogok és személyes gondoskođást végző személyek
jogainak véđelmével kapcsolatos szabályok

Az igénybe vevóknek joga van szociális helyzetére, egészségí és mentális áJ7apotára
tekíntettel, vďamint e5réni szükségletei, speciális helyzete va5l állapota alapján az
e5ĺéni ellátás, szolgd7tatás igénybe vételére.

Az ellátottakat az e1látäs (a szolgáltatás nyújtása, a rendszeres tájékoztatäs, a
személyes és az ellátássď kapcsolatos adatďnak kezelése, stb.) során megilletik a
szociális ígazgatásról és szociális ellátásokrol szo|ő 1993. évi III. törvénybeĺrogzĺtett
jogok, melyek érvényesítése érdekeben:

. az e5renlo bánásmód követelményét meg kelltaľtani,

. az ďkotmányos jogokat (az éIethez, emberi méltosághoz, a testi épséghez, a
testi - lelki egészséghez) teljes körrien tiszteletben kelltartaní.

. az el1átás feltételeiroI az ígénybe vevot a gonđozásba vétel előtt tájékoztatni
kell,

. az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes ađatainak véđelme, vďamint a
magánéletével, személyes körulményeivel, jövedelmével, egészségúryi
álIapotával, stb.) kapcsolatos titokvédelem.

A csďádgondozó az ellátott jogi illetve betegjogi képviselő elérhetőségéról az
szolgálat irodĄában, ílletve a helyi hirdetóben torténő kifüggesztéssel, kérésre
személyesen vas/ telefonon ís tĄjékoztatja az igénybe vevot.

Az Intézrnény munkatársďnak - a tevékenységůk során tuđomásukra jutott - a
kliensek személýségi jogait érinto ađatok és tények nyilvántartására és kezelésére a
polgárok személyi ađataínak és lakcímének nýlvántartásárol szolo 1992. évi LCVI.
Torvény renđelkezéseinek, vďamint a Szociális Munka Etikai Kođexében foglďtak
betartása kotelezó. Az intézĺĺ:ény munkatársďnak e szolgálati titoktaľtási
kotelezettség betaĺtására fogadďmat kell tenniůk.

Az Intézĺnényt felkereső állampolgárok anonimítását kívánság szerint - az
Intézĺĺ:ény munkatársai me gtartaní kotele sek.

A szociális szolgá:ltatást végző személy a munkakore ellátása során kozfelad'atot
elláto személ5rnek minősul, s megilletik a szociáJls ígazgatásról és szociáĺis ellátásrol
szolo 1993. évi III. törvényben rogzitett jogok, melyek érvényesítése érđekében
megbecsülésük, személýségi jogďk' vďamint a megfeleló munkakorülmények
biztosítását, ennek érvényesůlését az évi átfogó értékelés keretében meg kell
táLr5lďní.

Az egyenl<íség elve:

Az kltézrnény minđen kliens u5lével nemre' száĺrĺazásra, felekezetre, csďádi
állapotra, korra tekintet néllnil köteles érđemben fogla7kozni, illetve a hatáskorébe
nem tartozo, vagr azt rneghaladó ů5lekben a szůkséges felvilágosítást megađni.
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8. A Józsefuárosí Csaláđsegítő és Gyermekjólétí Kłizpont szakmai
kapcsolatrenđszere

A JCsGyK felađatainak színvonďasabb ellátása érđekében legfontosabb szakmai
kapcsolatď:

. VIII. kerůleti onkormányzatPolgáĺmesteri Hivatď szervezetíe5lségei

. Területi Gyermekvéđelmi Szakszolgálat

./ Józsefuárosi E5resítettBölcsođék

,/ Józsefuáľosi nevelésí-oktatási íntézmények

,/ Magraľországi Ifiusägĺ. Információs és Tanácsadó Irođák Szövetsége

,/ Fovárosi Munkaů$ri Központ és teruleti kirenđeltsége

,/ Kerůleti Áľľsz
,/ Jozsefuáľosi EgészségusĄ Szolgálat

Cívil szenlezetek, alapítványok

. elsósorban Jozsefuáľosi civil szervezetek és ďapítványok

A szakmai kapcsolatrenđszer fejlesztése folyamatos, sok szervezettel páJyźnatl
programokon belůl idoszakosan van e5ruttmúködés.

A kerületi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció tobb új szociális szolgáltatás
megvďosítását javasolta, melyek során ij íntézmények johetnek létre, és ígz több
civil szervezeŁŁeI bóvülhet az íntézĺ:rrény kapcsolatrenđszere is.

A terslezett szolgä)tatások az eďđígieL<nél céIzottabb móđon kívánnak lnilönboző
ellátásokat nyújtani a foryatékosoknak, a pszichiátriai betegeknek, a
szenveđélybetegeknek, és a kerületi roma lakosoknak.

9. zilRio RENDELKEZÉ:sEK

A Szakmai programot az intézrnény vezetője áLllítja össze és a Buđapest Fóváros VIII.
Kerúlet Jozsefuárosi onkorm áĺryzat Képviselő-testülete haryj a jová.

A Szakmai program naprakész áJlapotban taľtásáról az intézrnény vezetője
gondoskodik.

E Szakmai program 2oI2. đecember 01. napján lép hatályba és visszavonásig
érvényes.
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A Szakmai pľogram hatáLlybďépésével eryíđejúleg hatályát veszti a Buđapest
Fóváros VIII. Kerúlet Józsefuárosi on.korrnányzat Képviseló-testületének
Humánszolgáltatási Bizottsága 485/2o11. (IV.20.) számú tratározatban elfogađott
Szakmai pľogram.

A Józsefuáľosí Csďádsegító és Gyermekjólétí Központ szakmai programját a
fenntartó Buđapest Főváros VIII. Kerúlet Jozsefuáľosi onkormányzat Képviselő-
testůlete ... ... / 20 1 2. (xI. 08. ) számú ľ:atáĺ ozatávď j ováLha5rta.

Hatá:lvos: 2oL2. đecember 01.

Kelt: Budapest, 201,2.

Rímán Edína
jegyzií

Dr. Kocsis Máté
polgármesteľ
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1. számú melléklet

Jogszabálvi körnvezet

A JCsGyK szal<lnal tevékenységét ďapvetoen a következő torvények írják eló, illetve
szabályozzák:

- a szociális igazgatásról és szocíálís ellátásokról szóló 1993. évi III.
tłinrény

- a g:ľermekek védelméről és a gyámiigyi igazgatásról szóló L997. évi
x)oil. tönrény

Ezen a két ,,ďaptörvényen', kívůl e5léb törvenyek, kormálrryrendeletek, ágazatí
minisztériumi rendeIetek is meghatározzák a tevékenységet, amelyeket a Szervezetl
és Múköđési Szabtůvzat részletesen tartďmaz.



2.száĺľ::u melléklet

Intenzív Családmegtaľtó Szolgáltatás ICSmSZ

A Magđolna-neryeđ Program II. (MNP II.) kísérleti jelleggel índított szociálís
váľosrehabilitációt megvďósíto projektjének folytatása, amely továbbra is a helyi
csďáđsegító-ryermekjóléti ellátórenđszer múköđésébe illeszkedik. Az MNP II.

projekt célkitúzése az volt, hory a külfolđi pélđákat minél sikeresebben tudja
integrálni a Magdolna-neryeđ területén é1o, hďmozottan hátrányos helyzetben lévő
és kiemelten kritikus élethelyzetbe kerúlo csďádok intennv gonđozási folyamatába,
ennek egnk hatékony eszkoze azIcsrnsz.

Az ICSmSZ jelentosen eltér a Ma5raĺorszägon alkalmazott, ha5rományos
csďáđgondozástol. A legfeljebb 10 hetig tartó, naryon intenziv, koncentrált folyamat
során a csďáđgonđozo heti akaľ 7 napbaĺl' napi több órát tolt el ery csďáđđď -
jellernzően azok otthonában, közvetlen kiirnyezetében. E5l csďádgonđozó es/
iđoben legfel.jebb 2 csďádot gonđoz. A projekt tapasztďatai ďapján a szolgáltatás
kifejezetten eređményesnek bizonyutt, az e5ruttmúköđo csďádok maximális
aktivitást prođukáltak. A program megvďósíthatósága éľdekében ez íđtiig aktív és
hathatós segítséget nyújtott a kerületi Gyermekjóléti Kozpont, Csďáđsegítő
Központ, Gyermekvédelmi lrođa, a kerületben múköđó civil szervezetek és oktatási
íntézĺnények e5laĺánt.

A szolgáltatás a csďáđmegtaľtásra-5rermekvédelemre épülo szociális munka.
Legfontosabb felađata, hory rnegakađá7yozza a 5rermekek csďádbol vďó
kikerülését illetve, hory olyan csďáđi életviteli laktratási körúlményeket
teremtsen, amely az énntett csďáđokat hosszú távon megvédi. A szegénységben
élőkre áLltďában jel1ernzó az ďacsony önértékelés, az aluLmotiváltság. A taľtóssá
väLo l;.átrányok és hiárryok súlyos szociális đefrciteket okoznak mind a szúlolarél,
mind a 5zermekeknél _ ezzeI e$r időben elveszítik a saját sorsuk iránýtása feletti
kontrollt is. Ilyenkor ál1 eló a renđkívüli élethelyzet, aĺni krízis-állapothozvezet.

A meglévő 5rermekjoléti - szociális szolgä7tatások ery ilyen l;relyzetre nem tudnak
konkrét és hatékony váJaszt adni, jet7emzóen csak a szůlők törvéný kötelezése
történik meg _ eszkozŁ a váJtozáshoz azonban nem kapnak. Íry, előbb-utóbb a

5rermekek kikerulnek a csďádból, Vä5r a véđelembe vétellel akár évekre
konzervd7ják a csďád ,,állapotát,,. Az intenztv csďádtámogató szolgélJtatás ezekre a
I<rizís helyzetekre képes reagálni. A csďádokkď vďó szoros' napi sántú
egruttmúködés során nem csak a ťĺzikal körůlményeket, hanem a mentá:lís és
pszichés séruléseket is kezelni lehet.

Az egruttmúkođés során szerzett pontiv élmények, visszajeIzések és sikerélmények,
a csďáđ és a szociális szakember közotn szoros bizalrni állapot - mind'ezek a
tényezok teszik lehetóvé, }:ogĺ az érintett csďáđ képes leryen a társađďomba vďo
visszďlleszkedésre és az abban vďó eredménves mliköđésre.



A projekt szakrnai, modszertani tapasztďatai lehetóvé tesák, 1;rogĺ az eđđiginél több
csďád vehessen részt a gonđozási folyamatban, vďamint, hory pontosabban leryen
đeťrniálva a szolgáltatás ellátórendszerben vďó helye.

Az ICSmSZ krizíshelyzetben lévő 5rerekes csďádoknál történó, a csďád áĺtal
önkéntesen vallďt, meghatáľozott ideig taĺto és rneghatározott célokért zajlo
íntenziv beavatkozás a csďád életébe.

A Magđolna-ne5red produkálja a szúkséges megnövekedett esetszámot is, ebből
kiváIaszthatok az onként jelentkezók és a IŠIázi rákényszerítettek (értsd, akiknek
azért vaÍI tá szükségük, mert e5lébként a csďádbol kiemelésre kerůlne a
g'ermelnik).

A proj ekt alapje|7ernzőí:

Szukséges a szolqáltatás intézményesítése ) azaz a csďáđsegítés, ryermekvéđelem és
a 5ĺermekjóléti szolgálat múköđésébe, rnint azoktol füqgetlen szervezet épüljön be a
szolgáLltatás és - a projekt áltď deÍiniált modon - folyamatosan keruljenek be a
csďádok a szolgáJtatásba, illetve a várolistáľa.

A szolgáltatás intézrĺényesítése azt is kell, hory jelentse, ľrogiĺ az ICSmSZ áJtal
iavasolt intézkeđések hďađéktďanul megtörténnek, bízonyos esetekben le5ren
soronkívůliség. A kríáshelyzetek kezelése idónként ryors beavatkozást igényel, mert
a cselekvés hďogatása súlyos következményekkel jaľhat. (Ha dontés vaÍI a
bérlakáshoz juttatásról, akkor annak le kell bonyolódnia, nem tarthat hetekig,
hónapokig. Ezt az MNP II. erylk konkrét esete is pélđazta.)

A projekttel kapcsolatos alapkérdés az utogonđozás. A szociális munkássď eltöltott
napi tobb orás közös munkát és 24 orás elérhetőséget nyújtó projektet kovetően a
kliens visszakerůl az ďapszolgä7tatást nyújto csďádgondozo kb. 70 kliense közé.
Ezért a további csďádgonđozás intenzitása messze elmarad a szúkségestol a kliens
esetében (is), az elért eređmények s/orsan aĺĺottizálodnak.

Az utógondozás 1-12 hónapos időszakratervezhetó, hossza és intenzitása mindíg az
adott klienstől függ. VégrehajtásábaÍL a helyr ellátórenđszer szakembereire kell
támaszkođni. Ezért az utógonđozás kiďakítása érinti a helyt ellátórendszer
múködését, múköđtetését és szakembergáľdáj át.

Segíto szolgáltatások, amelyek az ICSmSZ szocidlis munkását és az utogond'ozo
csďádgonđozőt segítik munkájukban: pl. a csďáđ oktatása a takaritás míkéntjére,
festésľe, bebútorozás, u$ĺanis ezeket nem a szociáĺis munkásnak vary a
csďáđgon đozonak kell elvégezníe.

A családgonđozás keretében felmerůlo kísebb, lakáson belůli infrastrukturáĺis
elemek: javítás, felujítás, kisebb beruházások, pl. gďéria építés. Aprogramhoz

kapcsolva lakásonkéntrogzített koltségvetés, amit a gonđozott csďádok lakhatási
problémáinak javítására lehet fordítani, p1.: lakásfestés, ablak üvegezése, záÍszervíz,

szakipari munkáJ<, konténeres szállítás, fuvarozási költség, takaľító szerek-tíszLito
szerek beszetzése, rovaĺirtási keret, tetvetlenítés, ágrpoloska irtás, stb.



3. szálrnú melléklet

Gvermekiólétí Központ szoleáltatásaĺ

1. Gyeľmekjólétí szolgáltatás

A ryermekjoléti szolgd7taŁás a s/ermeket védő személyes szolgáltatás, amely a
szociális munka modszereinek és eszkozeínek felhasználásával szolgáLja a ryermek
testi, lelki egészségének megovását, a csďáđban történő nevelésének elősegítését, a
ryermek veszéIyeztetettségének megelozését, illetve a csďáđjábol kiemelt 5rermek
visszahelyezését.

A gyeľmeĘÍótéti szolgáltatás célja:

- A ryermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlódésének támogatása,
segítése,

- Veszélyeztetettség megelozése, a ĺĺáĺ kiďakLllt veszéIyeztetettség
megszuntetése,

. Csďádban torténo nevelés segítése,

. Utó-, illetve ľrazagonďozás

] A 5leľmekjóléti gondozást a GyermekjóIétiKözpont a csďádgondozok útján végzi. A
csďáđgonđozők a kerúlet egészét területí eloszlás ďapján látják el.

' Fóbb tevékenységi formák, melyek segítségévela 5rermekjoléti gonđozás torténik:

Informácionyújtás - tanácsadás _ kornyezettanulmány késátés - hívatďos u5lek
íntézésében segítségnyujtás - közvetítés más szolgáltatók felé - segítő beszélgetés -' csďáđgondozás _ javaslattétel más 5rermekvéđelmi intézkedésre gonđozás

. védelembe vétel keretében szakellátott grermek csďáđjának gonđozása
l utogonđozás _ ađminisztrácio.

1 A GyermekjoIétl Kozpont szolgáltatásď kiteĺjeđnek minđen Budapest, Józsefuáľos
1 kozígazgatási területen tartózkođo ryermekre és várandós arlyáĺa. A szoIgáltatás

onkéntes ďapon, személyesen vehetó igénybe, illetve a hatóság áltď a csďád
i koteIezhetó az egruttmúköđésre. A szolgá1tatás térítésmentes.

2. Kiegés zitł5 szolgáltatások



o korľ:ází szociá[is munka,

o kapcsolattaľtásiüryelet,

o utcď és lakótelepí szociális munka,

o készenlétiszolgáL1at,

o pszichológiď taĺrácsadás,

o fejlesztő pedagogiď szolgáltatás,

o jogi tanácsađás.

K:őrlĺázi szociális munka

A kor};.źlz;aL<kal vďo kapcsolattartás, a korházbol érkező jelzések fogadása,
intézkedések kezdernényezése. Krízishelyzetben lévő várandos anyák, újszúlött
csecsemok haza gondozása. GyermekbántaJrnazás, elhanyagolás észlelése esetén a
védonóvel , kezelőorvossď e5ruttmúkođve azonna]í segítségnyújtás, intézkeđés,
jelzés az illetékes csďáđgorĺđozo, a rendorség és a 5rámhatoság felé.

Kapcsolattartási tigyelet

Külön eIó, elváIt , vérszerintí szülőknek , átmeneti nevelésben lévó és
neveloszúlőnél elhelyezett 5lermekeknek helyszín biztosítása aÍTa a célra, hory
5rermekével a kapcsolatot taĺtsa. A szolgä7tatás igénybe vétele józsefuárosi
lakcímmel renđelkezőI<rĺek lehetséges. Az igéĺybe vétel 5lámhivatď i11. bíróság áltď
renđelhető el. Az ůryelet munkatársai konÍliktuskezelő, segító, međiácios
szolgáltatás nyújtása kozben elósegítik az érintett felek kozottl konfliktusok
feloldását, megá:llapodás létľehozásźlt.

Utcai és lakótelepi szocÍálís munka

A đélelotti, đélutáni és kora esti időszakban a szakemberek kiépítik a kapcsolatot a
Íiatďokkď és a beszéIgetések, foglalkozások közben térképenk fel problémáikat és
ađnak ínformáciot az őket érinto kérdésekben.

Az utcai és lakotelepi szociális munka keretében ifiúsági informácio nyújtása,
tanácsađások tartása, klubok és foglďkozások szervezése, amiket in5ren vehetnek
igénybe. Iskolákbaĺr rendha5ró osztôJ5rfőnöki orák, tematikus fogIalkozások tartása,
kůlonboző kerůleti és fóvárosí renđezvénveken vďo részvétel'

Készenléti szolgálat

A 15l1998. (IV. 30.) NM renđelet7lD. $-a ďapjáLn:

,, ( 1 )A készenléti szolgalat célj a:



a s/ermetjóléti központ nýtvatartási idején túl felmerüló kríáshelyzetekben töľténo
azonnali se gítsé g, tanács adás vary táj ékoztatás nyúj tása.

(2) A készenléti szolgálatot ery állandóan hívható, közismert telefonszám
biztosításávď kell ĺnegszervezni, úry, hory a készenlétben lévó munkatárs
segítséget tudjon nyújtani, vary ilyen segítséget tuđjon mozgosítani.''

Pszíchológiai tanácsadás

A Gyermekjóléti Központ pszichologusa a s/ermekjoléti szolgáltatás keretébeÍL az
ďábbi segítő tevékenys éget végzi:

. életvitelitanácsadás (fótevékenység),

- eryéni pszichológial vizsgdlaŁ' elsóđleges vélemény kiďakítása,

- eryéni és kiscsoportos pszichológiai foglďkozások,

- csopoľtos mentálhigiénés tréningek $rermekeknek,

- e5léni pszichológiď tanácsadás $rermekeknek, szúlóknek,

- iskola-, i11. pályaválasztási tanácsađás,

- szakmakozí konzultáció nyújtása a 5zermekjóléti kozpont munkásai
száĺnára.

A szolgd7tatás onkéntes ďapon, személyesen vehető igénybe. A szolgáltatás
térítésmentes.

Fejlesztő peđagógiaí szolgáltatás

Fejleszto peđagógus a ryermekjoléti szolgd7tatás keretében az ďábbi segító
tevékenységetvégzí:

- eryéní peđagógiď vizsgá1at, elsođleges vélemény kiďakítása,

- eryéni és kiscsoportos fejlesztő foglďkozások,

- csoportostanulássegítotréningek5'ermekeknek,

- eryéni fejIesztő- i11. ryógrpedagógiai tanácsadás ryermekeknek, szúlóknek,

- ískola- és pályaválasztásí tanácsađás,

- szakĺnakozi konzuItáció nyujtása a s/ermekjóléti kozpont szociális munkásai
szaĺnára.

A szolgdltatás önkéntes ďapon, személyesen vehetó igénybe. A szolgáltatás
térítésmentes.



Jogí tanácsađás

A Gyermekjoléti Kozpont jogásza tanácsađást, felvilágosítást tud nyújtani az d'ábbi
ü5rtípusokban:

. polgáľi jogi us/ek (oröklésí,káÍtén'tési, ingatlanjogi ůryek stb.),

- csďädjogi ů5lek (váloperek, s/ermektartäs, $rermekelhelyezes,
kap c solattaľtási ů $rek, házas sági, va5ĺonj o gi ů ryek)'

- es/es közígazgatási ü5rek (5zámhatosági, $rámhivatďi eljarás)

. végrehajtásí, va5ĺoni ů5iek,

- munka világávď kapcsolatos ü5rek,

- szabdlysértésiu5rek.

Jogl tanácsadás keretében segítség nyrijtása beađványok és okiratok
szerkesztésében, szerzóđések elokészítésében (nem érintik azok elkészitését).

A szolgdltatäs önkéntes ďapon, személyesen veheto igénybe. A szolgáĺtatás
térítésmentes.



4. száĺni melléklet

Gyermekek Átmeneti otthona

HAZIREND

A Gyermekek Átmeneti otthona 24 órán át fo|yamatosan üzemeI bentlakásos rendszerre|. A

bent|akás aIatt az alábbi rendszabá|yok kötelező érvényűek:

1. Az otthonban tartózkodó gyermekek tartsák be a ku|turá|t egyÜtté|és á|talános

szabá|yait, védjék és óvják társaik testi épségét és őrizzék meg az otthon értékeit,

berendezési és felszere|ési tárgyait.

2. A gyermekek fe|adata szemé|yes ho|mijuk rendben tartása. Ügye|niük ke|| az otthon

rendjére és tisztaságára !

3. A gyermek jogosu|t a napi ötszöri étkezésre, me|yek időpontjai a napirendben

rögzítettek.

4. Testvérek e|he|yezése során kérésükre . amennyiben mego|dható - nemre va|ó

tekintet nélkü| egy szobában történjék az e|he|yezés.

5. A közös he|yiségek haszná|atát (ftirdő, ebéd|ő, nappa|i),a napirend határozza meg.

6. Az ebéd|ő, étkezésen kívü|i haszná|ata csak kÜ|ön engedé|y aIapján |ehetséges.

7. A konyha haszná|ata a fog|a|kozásoknak megfe|e|ően, csak fe|nőtt fe|ügye|etéve|, az

érvényben lévő higiénés e|őírások figye|embe véte|éveI tcjrténhet.

8. Minden iskolába járó köte|essége, hogy a napköziben házi fe|adatait e|készítse. Az

egyedi eIbírálás a|á eső esetekben (p|': edzés, kü|ön dé|utáni elfog|a|tság) a

gyermeknek szabadideje terhére keIl te|jesíteni a tanu|ási, leckeírási köteIezettségeit'

9. A gyermekek más szobájába, valamint tanu|ószobájába, csak az ott |akó engedé|yéve|

mehetnek be.

10. Az otthon terti|etén a dohányzás, szeszes ita| és drog fogyasztása ti|os.

ĺt. Éle|miszert táro|ni és fogyasztani csak az erre kije|ö|t he|yen az étkező he|yiségben

lehet.

12. A szu|őnek joga Van gyermekéve| a napirendben rögzített időpontban az otthon

terü|etén ta|á|kozni, i||etve az együttműködési megá|lapodásban fog|a|tak szerint

kapcso|atot tartani. Rendkívül indoko|t esetben, a kiskorú fe|tigye|etét el|átó neve|ő



engedé|yéVe| - a szÜ|ő és a kiskorú kérésére - az otthon napirendjétő| e|térő

időpontban is történhet a kapcso|attartás.

1-3. A gyermek, e|távozásának és az otthonba érkezésének időpontját a szü|őve| kötott

szerződés alapján az ügye|etes nevelőve| megbeszé|i és azt be is tartja'

14. Az otthon csak azokért a tárgyakért vál|a| fe|e|ősséget, me|yet a tu|ajdonos az

ügyeletes nevelőnek megőrzésre átad. A szobákban iIletve a közösségi he|yiségekben

hagyott tárgyakért az otthon nem vá||aI fe|elősséget.

1-5. Ha a szu|ő alkoho|os, vagy más szer á|ta|i befolyásoltság a|att ál|, vagy o|yan

magatartást tanúsít me||yel, zavarja az otthon rendjét, az ott tartózkodó gyermekek

nyugaImát, az intézmény terü|etén nem tartózkodhat.

1.6. Aki sú|yosan megsérti a társas együtté|és szabá|yait, az otthonbó| azonnaI kizárható.

L7. Az otthon |akói és a szü|ők panaszukkaI az otthonvezetőhöz, az intézményvezetőh<iz,

a mega|aku|ását követően az érdek.képvise|et fórumhoz, il|etve a Józsefvárosi

onkormányzat Képvise|ő-testü|etéhez fordu|hatnak írásban, valamint szóban. Az

érkezett panaszt az i||etékes szemé|y il|etve szerv nyo|c napon be|ü| köte|es

kivizsgálni, továbbá a panaszt tevőt írásban tájékoztatni.

Az otthonba behozható tárgyak ktire és kezelésük

1. Az otthonba va|ó bekö|tcjzéskor a gyermek magáva| hozhatja saját ruházatát,

szemé|yes tárgyait, tisztá|kodó szereit, melyeket a bentlakás ideje aIatt haszná|hat.

2, A gyermek szemé|yes ho|mijának tisztán és rendben tartásáró| az otthon és a
gyermek közcisen gondoskod na k.

3. A behozható egyéb haszná|ati tárgyak (könyv, játék, stb') mennyisége nem |ehet több

mint amennyi az íróaszta|on, fiókban, po|con, szekrényben e|fér.

4. Az otthonbavágő, szúró eszközt, é|ő á||atot behozniti|os.

5. Az otthon terü|etére dohányárut, szeszes ita|t, kábítószert és egyéb ajzószert behozni

és haszná|ni ti|os' Továbbá bárme|y szer hatása a|att |évő szemé|y az otthon terÜ|etén

nem tartózkodhat.

6. Az otthonba behozott szemé|yes tárgyakért az intézmény fe|e|ősséget vá||a|ni nem

tud.



L,

Kapcsolattartás és eltávozás rendje

A kapcsolattartás, i||etve az e|távozás rendje alapvetően a gyermek, a gyermek

törvényes képvise|ője és az intézmény között |étrejövő megá||apodás szerint történik.

Az otthon javaso|t vendégfogadási rendje a napirendben van r<igzítve.

Rendszeres és rendkívüli kimenőt a szociális munkás és az otthonvezető

engedé|yezhet, az 1. pontban szerep|ő szÜ|őve| kötött megálIapodás a|apján.

Engedé|y nélküli e|távozásnak minősü|, amennyiben a gyermek a szociá|is munkássa|,

otthonvezetőve| megbeszé|t, il|etve a megbízási szerződésben rogzített időpontra

nem érkezĺk vissza az otthonba, iĺ|etve engedély né|kül távozik e| az otthonbó|.

Engedé|y nélkü|i e|távozás esetén az otthon 3 órán be|ü| értesíti a szú|őt,

akadá|yoztatása esetén a rendőrséget.

3.

4.



5. számú melléklęt

Együttmííkiidési megállapodás

Ame|y |étrejött egyrészrő| a Józsefvárosi Csa|ádsegítő és Gyermekjó|éti Központ Gyermekek
Átmeneti otthona (1088 Bp., Szentkirá|yi u.15'), mint el|átó intézmény és:

Gondviselő neve:
Leánykori név:
Szü|etési hely, év, hó, nap:
Anyja neve:
Á||andó |akcíme:
Tartózkodási he|y:

Telefonszám:
Munkahely neve:
Mh. címe:
Mh. te|efonszáma:

mint gondvise|ő között, a gyermeknek:

Név:
Szü|etési he|y, idő:
Anyja neve:
Á|landó |akcím:
Tartózkodási he|y:

TAJ szám:

a Gyermekek Átmeneti otthonában történő eIhe|yezése cé|jábó| az a|ábbiak szerint:

t, A Gyermekek Átmeneti otthonában történő tartós, 72 órán túli befogadásnak

fe|téte|e a gyermek törvényes képviselője és az intézmény közötti megá|lapodás

írásos rögz ítése, azaz ezen együttm űkod ési m egá | |a pod ás | étrejötte.

2. A szü|ő tudomásu| Veszi, hogy az e|he|yezés időtartama a|att a gyermek felett szĹi|ői

fe|ügyeleti jogot gya koro|.

3. Az együttműködési megá||apodás érteImében a Józsefvárosi Csa|ádsegítő és

Gyermekjó|éti Kozpont Gyermekek Átmenetĺ otthona gondoskodik a gyermek te|jes

kcjrű el|átásáró| (ezen be|ü| szá|lásnyújtásró|, étkezésrő|, az otthonban tartózkodás

során te|jes körű fe|ügyeIetérő|, gondozásáró|, neve|ésérő|, aIapfokú neve|ési

intézménybe va|ó e|jutásáról és visszajutásáro|, amennyiben a szrj|ő akadá|yoztatott,



4.

5.

6.

9.

10.

7.

8.

orvosi e|látásáró|, va|amint

fe|téteIek biztosításá ró|)

a testi, |e|ki, szellemi, erkö|csi fej|ődéséhez szÜkséges

..... napjátó|

......... napJarg.

A szerződés időtanama a|att a sztj|ő és a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjó|éti

Központ Gyermekek Átmeneti otthona munkatársai a csa|ádgondozókka| a gyermek

megfe|ető e||átása érdekében együttműködnek. A gyermek megfe|e|ő gondozásához

szükséges információkró|, va|amint a gondozás során bekövetkezett vá|tozásokró|
(adatokban, körü|ményekben stb.) is tájékoztatja a csa|ádgondozót.

A szülő köte|ezettséget vá||al, hogy az intézmény részére, a gyermekek véde|mérő| és

a gyámügyi igazgatásró| szóló 7997. évi XXX|. törvény, annak végrehajtási rendeletei,
ilIetve Józsefváros tnkormányzatának Képvise|ő-testülete vonatkozó rendeIete

a|apján megá||apított ----- Ftlhó térítési díjat fizet. A térítési díj megál|apításához a

szükséges iratokat Ieadja'

A szü|ő je|en együttműködési megállapodás a|áírásával kinyi|vánÍtja, és egyben

tanúsítja, hogy a házirendben fog|a|takat ve|e megismertették és azokat magára és a

gyermekére nézve kötelezőnek fogadja e|, va|amint a gyermek e||átására vonatkozó
tájékoztatást megkapta'

A szü|ő tudomásuI veszi, hogy a Gyermekek Átmeneti otthonába behozott szemé|yes

tárgyak kezelésében a házirend 14. pontja azirányadó.

A gyermek a Gyermekek Átmeneti otthonában addig jogosult az Együttműködési

Megá||apodás a|apján tartózkodni, ameddig e megá||apodásban rögzített időtartam
tart, i||etve ameddig a szü|ő e|he|yezési szándékát nem vá|toztatja meg, Vagy az

intézmény a megál|apodást nem mondja fe|. Az otthon a megál|apodás fe|bontása

után köte|es a gyermekrő| a gyámhivata| intézkedéséig gondoskodni, ha a szü|ő

eImuIasztja eIhe|yezési köteIezettségét'

Az Egytittműködési Megál|apodásban fog|a|tak a gondozott kiskorú á|ta|i megsértése

esetén a megá||apodást az intézmény a megbízási idő |ete|te e|őtt is fe|mondhatja.

||yen esetben a szü|ő 24 őrán be|ü| köte|es gyermeke másho| történő elhe|yezésérő|
gondoskodni.

A gyermek köte|es a Gyermekek Átmeneti otthonának vagyonára, felszere|ési

tárgyaira vigyázni. A gyermek á|ta| az intézmény vagyonában szándékosan okozott
károkért a szĹilő fe|e|.

Egyéb egyedi megjegyzések (p|.: speciá|is szokások, szÜkség|etek, kÜ|önórák):1,1.



12. Megá||apodás a kapcsolattartás és e|távozás egyéni rendjérő|
(kik |átogathatják, kik vihetik e| a gyermeket és mikor):

1.3. Hozzájáru|ok/nem járu|ok hozzá, hogy gyermekem a Gyermekek Átmenetĺ
otthonának ügyeletes nevelője á|ta| jóváhagyott rendszeres és rendkívtj|i kimenőt
kapjon.

Megjegyzés:

74. Engedé|yezem/ nem engedé|yezem, hogy gyermekem öná||óan köz|ekedjen'
Észrevéte|:

15. A gyermek háziorvosának neve, címe, te|efonszáma, rende|ési ideje:

L6. A szü|ő tudomásul veszi és hozzájáru|, hogy egy a|ka|omma| a gyermekkel kozosen, a

Gyermekek Átmeneti otthonának pszicho|ógusáva| előre egyeztetett időpontban
talá|kozzon, amikor a gyermekrő| egy á|ta|ános je||emzés készü|.

t7. A szü|ő hozzájáru|, hogy amennyiben gyermeke azonnali, sürgős orvosi e|látásra

szorul _ ő maga nem érhető el - úgy az Ĺigye|etes ko||éga il|etve az otthonvezető
intézkedhessen.

18. A gyermek á||andó betegségei:

1.9. Rendszeresenszedettgyógyszerek:

fo. A||ergia, gyógyszerérzékenység:

2L. A köte|ezőn fe|ü| kapott védőo|tások (tetanusz is):

22 Panasz esetén az eljárási rend a házirendben rögzítettek szerint történik.

23. Je|en együttműködési megá|lapodás a|áírásávaI a gyermek vagy fiataI felvéte|ét
biztosítju k i ntézményü n kben.

Budapest,

szÜ|ő (törv. képvise|ő) csa|ádgondozó

szakmai vezető kiskorú


