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Budapest Józsefváľosi Onkormá nyzat
Képvĺselő.testiilete számár a

Tisztelt Képviselő.testü|et!

A gyeľmekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló |997. évi X)oil. tĺirvényben
(Gyyt.) foglaltak szeľint: ,,Az otthonta|arulá vált sztilő kérelmére a családok átmeneti ottho-
nában együttesen helyezhető el a gyeľmek és szülője, valamint legfeljebb 2l. életévének
betöltéséig a gyermek nagykoru testvére, ha az elhelyezés lltźnyźharl lakhatásuk nem lenne
biztosított, és a gyermeket emiatt el kellene vá|asztaĺli szülőjétől, családjától.'' A gyermekjó-
léti alapellátások körébe tartoző családok átmeneti otthona feladatellátás biztosítása a Gwt.
a|apján a füviíľosban a kerületi ĺinkoľmányzatkote|ęzo fe|adata.

A kötelező önkoľmiínyzati feladatellátás érdekében a Képviselő-testiilet a78l20I1. (II.17.)
számu hatźrozatában ugy döntött, hogy beszerzési eljaľás lefolytatását követően ellátási
szerződést kĺjt _ családok átmeneti otthona _ kötęlező önkormányzati feladat más fenntartó
źL|ta|tóÍtéÍuő ellátáséna 4 fő férőhelyte, e|őzetes és taľtós kötelezettségvállalássa|' A szerzó-
dés szeľinti szolgáltatási díj feđezetének maximum összegét abeszerzési eljarás lefolytatá-
stůloz a mindenkori állami normatíva/fólév összegében határozta meg a képviselőtestiilet,
me|y 20 I 1 . évben 63 5 .650,- Fťfő volt (4 f(5re |f hőnapra: 2,5 42.600,-Ft,).
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Eäľł l.iil;ľäTT

Elő teľj esztő : S aĺrtha Péteľné alpol gáľmester

A képviselő-testületi tilés időpontja:2013. május 08 . . sz. napirend

Tárgy: Javaslat a Családok Átmeneti Otthonával köttitt ellátási szerződés mĺódosítá.
sáľa, valamĺnt a 2012. évi szakmai beszámoló elfogadására

A napirendet gy||tlzárt ülésen kell táľgyalni, a d<lntés elfogadásahoz egyszenĺ/m.jqqg[lggt
szav azattobb sé g szfü s é g e s.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság vé|eményezi X
Humánszolgáltatásĺ Blzottságvé|eményezi X
Határ ozati j av as|at a bízottság' számár a:

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság és a Humánszo|gá|tatásiBizottság javasolja a Képvise.
lő-testĹiletnek az előterjesztés megtárgy a|ását.
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A beszeruési eljarás lefolytatását k<jvetően a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a

|84l2O12. (II.15.) sztlmuhatźnozata alapján onkoľmányzatuĺtk ellátási szerzódést kötött ha-

táľozott íďotartamra (2012. április 3. napjátol _ 2014. dęcembeľ 3|. napjáig; 1.825.000'-
FtJévl4 fő <isszegb en) az S.o.S Kľízis Alapítvánnya| (a szerzőđés az előterjesńés |. számil
mellékletét képezi). A Képviselő-testület a feni döntés meghozatalával egyidejűleg felkéľte a
polgáľmestert, hogy a családok átmeneti otthonának megvalósításźrakészíttessen gazdasági
sziímításokat és tękintse źft,mely önkormányzatiiĺgat|anban lehetséges az otthonlétrehozá-
sa. A képviselő-testtiletf}Il. május 19-i ülésén részletes íľásbeli tájékoztatást kapott a csa-
Iádok átmeneti otthonának jogszabá|yi kömyezet&oL, ttttgyi, személyi, múködési feltételei-
tőI, a számítások szerint a saját önkormányzati feĺrfiartású otthon miĺködtetési költségei 12

férőhelyes családok átmenęti otthona esetében 28.872'000,- Ftlév,25 fős otthon esetében

43,7 23.7 50,- Ftl év összegbe kerĹilne.

Tźljékoztatom a Tisztelt Képviselő-tęsttiletet, hogy Budapest Fővaľos Koľmĺĺnyhivata|aSzo-
ciális és Gyámhivatala (továbbiakban: Kormanyhivatal) 2012. évben hatósági ellenőľzést
tartott az S.o.S Kĺízis Alapítvanynál, melynek során az a|ábbí hiányosságokat állapította
meg az onkormanyzatunkkal me gkötött ellátási szerződéssel kapcsolatbaĺr :

- a szerződés időtaľtama a gyeľmekek védelméről és a gyámügyi igazgatásľól szóló
1997. évi XXX. t<irvény (a továbbiakban: Gyvt) 97. $ (3) bekezdés a) pontja szerint
bentlakásos gyeľmekintézmény esetében nem lehet kevesebb 5 évnél,

- jogszabáIyivźitozás miatt szükséges a szerzodés a2.I0.I' pontjanak módosítása.

A szerzodés módosítźsźlval kapcsolatbarl az önkoľmányzat kozbeszęrzési tanácsađójrĺnak
(Ész-Ker Kft.) állásfo g|a|ása szeľint a szeruődés hosszabbításából adódó szo|gáItatźls díj ösz-
szege nem éri el a kĺjzbeszeruésí érté|<haárt, ezért nem szfüséges közbeszerzési eljárást le-
folýatni.

Az ęIIźńásí szerzőđés a Koľmányhivatal iľánymutatźsa a|apjźn az a|ttbbiak szerint kerül mó-
dosításra:

- A szerzódés 3.1. pontjában meghatározott időtaľtam az aláírástő| - 2012. április 3.

napjátőI _ 2014. december 31. napjáig terjedő időszakra került megkötésre, a módo-
sítást követ ően 2017 . ápľilis 02. napjáig taľtó időszakot foglalj a magában.

- A szerzođés2.|0.1. pontjában a koľábbi jogszabá|yihivatkozźls helyébe a328/2011.
(XII.23.) Korm. ľendelet lép.

- a szetződés kiegészl,l| a ľendes felmondás szabá|yaíva| (6 hónap felmondási idő
meghatározását javasoljuk tekintette| arra, hogy amennyibęn az onkormĺĺnyzat a jo-
vőben saját fenntaľtású a családok átmeneti otthonát kíván működtetni, ez az időtar-
tam elegendő a felkésziléshez).

Az e|Iźúási szerződés móđosítását az e|őterjesztés 2. szźlmű melléklete tartalmazza.

Az e||átási szerzodés 6.1 pontjában foglaltaknak megfele|őęn az Alapítvany szakmai és

pénzngyi beszámolótkészít az onkoľmźnyzat felé. A Családok Atmeneti otthona feladatel-
látásľól szőIő beszálmoló (3. szźnrn melléklet) bemutatja az Alapítvźny |étręhozásźnak idő-
pontját, alapvető tevékenységét, iĺtézményľeldszerének felépítését' valamint a férőhelyek
szźtmźú, emellett általánosságban a Családok Atmeneti otthona alape||átásbava|ó bekerülés
módjait, az igénylők kĺjľét, az otthonban tölthető időtartamot és a kikerülés/továbblépés le-
hetőségét. A VIII. keľĹiletrę vonatkozóan bemutatja az együttműködés menetét a gyeľmek-
védelmi jeIzorcndszerrel, mely az e|misIt évben zökkenőmentes munkát eľeđményezet., to_

vábbá a kerületbőI érkęzők sztmńt a szerződéses jogviszonyra tekintettel és anélkiil, a bęke-
rĹilés okait, a szülők nem szerinti a gyeľmekek koľ és nem szerinti megoszlását. Az A|apít-
vány esettanulmány keľetében ismerteti az egyikVIII. keľĹileti család gondozásĺĺnak tĺirténe-
tét a bekeľiiléstől kezdve a kikeľülésig, bemutatva a család szźtmárakiťuzott feladatokat és



célokat, illetve azok megvalósulását. A beszámolő tartalmazzatovábbá a2012. évre vonat-
koző pénzigyi elszĺĺmolást is.

Tekintettel arra, hogy a szerzóđéses időtartam két és fel éwel meghosszabbításra keru|, az
onkormányzat ńszéről újabb előzetes kötelezettségvállalásról szóló döntés nem sziikséges a
pénzügyi fedezet biztosítása érdekében tekintettel arta,hogy a Képviselő-testiilet a78l20II.
(II.17.) számthatźrozatábanmźr döntött ezeĺfeladate||atás előzetes és taľtós kötelezettség-
vállalásĺĺľól.

A szociális igazgatásrol és szociális ellátásokľól szóló |993. évi III. törvény I22. $-a,va|a-
mint a Gyvt. 97. s (5) bekezdése a|apjźn az ellátási szerzodés megkötése, módosítása a Kép-
viselő -testület át nem rvházhatő hatáskĺiréb e tartozik.

Mindezeka|apjźnkéremazaLábbíhatźrozati javaslatelfogadását.

Ha'ľÁnozłTI JAvASLAT

A Képvĺselő.testület úgy dtint' hogy

1. az S.o.S Kĺízis Alapítvannya| aCsa\ádok Átmeneti otthona, mint kötelező önkor-
mźnyzati feladat e|Iátásáĺa2012, ápľilis 3. napján megkötött ellátási szerzođés ido-
lartamźú 2017 . április 02. napjáíg meghosszabbítja az előterj eszté s 2. számu mellék-
letében foglaltak szeľint,

2. felkéľi a polgármesteľt a határozat 1. pontja szerinti szerzódésmódosítás a|áirására,

3. elfogadja az S.o.S Kĺízis Alapítvĺíny 2012. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 1., 3. pont esetébęn 2013. május 8.

2.pont esetében 2013. május 31.

Budapest, 20 13 . áptilis 22.

Torvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegyző

aljegyzo
2013 ÁPR 2 6.



l. számú męlléklet

ELLÁTÁSí szERzoDÉs

amely létrejött eg3ĺészről a
Błdapest Főv.áľos VIIr' Keľiilet Józsefr'áľosi Onhormányzat
székhel.v-: 1082 Budapest, Baross rr: 63-6?.
törzssám:7357l3
aíoszam: |) l5) l.2-ąl
statisztikai szÍlrĺ: 1573 57 L5-84ĺ l.32 1 -0 t
számlavezető: Volksbank Zrt.
bankszáĺnlaszám: i4 l 00309. l 02 1 3949-0i 000006
képviseĺi: Dĺ. Kocsis Nĺáté polglírmester
mint szolgáItatást r.égző (a továbbiakban: SzolgáItatást igónybe r'evő)'

másrészrői
S.o.S Kľízis A}*pítvány
székłlelye: 1042 Budapest, Perényi Zsigĺnond u. 39.
bíľósági nyilvántaĺtasi szÄm: Pk.612441 1996i2
adósám: l 8083 646.141
számIavezetô: CIB Banlĺ Zrt
szttm|aszám: L070045.14232óó03-5 1 i 00005
müködési engedély szám:06-|98.4ĺf00f :

ágazzti az-onosító jele: 50060282
képviseĺi: Kalmríľ Györry
mint szolgáltatást végző (a továbbiakban: Szolgáltatást végző)
. a továbbiakban eg}tľtesen Felek - közdtt alulíĺott napon és helyen az a|ábbi feltételekkel.

EIőzmény

Szolgáltatlíst igénybe vevő. mint ajánlatkérő ,,Családok átmeneli otĺhona feladatclláĺĺs'' taĺgyú
közbeszerzési értékhatárt el nem éľő a]atti beszeľzési eljárast ťol1.tatott le. Sz'olgáltatast igénybe vevö
Képviselő-testiiletének Városgazdálkodási és Pénzii5ĺí Bizottsága az 184|2a12. (ILIS.) szamíl
hatirozz1a szerht a besz.erzési eljánłsban n}€rtes ajánlattevó, a SzolgáItatiíst riégző.

,Ą beszerzesi e|iáľás ajánlattételi felhivasa je|en szerzódés elválasáhautlan ľész.ét képező l. szamú
melléklete. a Szolgáltatást végzĄ mint n1'ertes ajátl|attevö elfogadott ajźtn|ata a szerzódés
e]választhatatlan részét képező 2. sz. me]léklete.

1. A szeľzőĺIés táľgľa:

l.1. A Szolgállatĺást igény.be r'ev'ó megbíása a|apján a Szolgáltatást végzö vá|lafia - a ryennekek
véde|méľöl és a ryĺímügyi igazgatásľól szó|ć: L99,1 . évi XXXI. törvéĺly (Gyvt.) 5I ' $.ábaĺ, a sz'emélyes
gondoskodást nyújto peľmetjóléti, gyermekvédelmi .intézményet valamin1 személyek szakmai
feladataiľól és miiködésük feitételeiről szóIó 15l1998. (lv. 30.) NM rendelet (NM ĺendelet) 67-?3, E-
ában meghatiíľozotÍak sz'efinti - személyes gondoskodás kęretébe tartoió gyefmełq.ióléti alapellátás,
gy*ermekek átmeneti gondoása - azon belĺil családok átmeneti otthona . ellátlist nyújt .lekötötÍ 4
feľőhe|yen, Budapest, VIII. kerületi állandó lakóhellyel re'ndélkező család (5lermek(ek) és
ofihontalanná váIt szüIője(i)' illetve szooiális váIságfie|yzetbe került várandós anya) ĺészére jelen
szeľzódésben foglali szolgáltatási díj ellenében'

1.2. Ańennyiben a csalad(ok) szerkezete meghaladja az 1'1. pont szerinti 4 féľóhelyet SzolgáltatrŁst
végzo vá|lalja, hog1.. a 4 féĺôhelyen feltil szo|gá|tatási dfi Íizetési kötelezettség nélkül féľőhelyet
biaosít a gondozott család további tagĺä(i) ÍészéÍe.

1:3. Felek ľögzítit hog5l a Szolgáltatásĺ végző - a Gyr.i. 94. s (3) bekezdés c) ponqja szerintí - a
Szolgáltatlíst igény,be vevö kötelezó' feladatát lá.tja eI.



2. Á szcľződós tarta|ma:

f'1. Az1.pontban meghatá'rozottirrcałényi ellátás formája: személyes gondoskodás keretébetaľtozó
családok átmeneti oťthona intéuméĺ;"i típus.

2'2. A Szolgáltatást végző az i, pontban meghatározott szo|gáltatast az S.o'S. Kĺízisa|apíBĺány
fenntart.ásában működő Családok Atnĺe'neti otthona inté.zményben a 1047, Budapes! Perényi
Zsigĺnond u 39. szám alatt biaosíqia" a BudapesÍ Fővátos Koľmány.hivataĺa Szociális és G1ámhivatal
ä|talhatźnozat|an időĺe kiadott 06-1984/2002 száĺnújogerős miĺködési engedély alapján.

2.3' ASzolýIwtást vÉgzt1 l.,ÉpviselÚje jelcu szcu'5dósbeĺĺ nyilatkozatot tcaz aľľa vonatkozóan' hogy
az l' pontban ĺneghatározott személyes gondoskodás keĺetébe tarÍozó - családok átmeneti otthonára
vonatkozó - küĺön jogszabál1'okat és szakmai követelményeket' valamint n5,'i|vántańási

kötelezettségeket, az' adatkezelést és az adatvédelmi szablílyokat ismerĹ és azokat maradéktalanul

betarľja és betarĺatja.

2.4. Fe,|ek rögzítik. hogy a családok átmeneti ortbonába keľiilés módja Szolgáltatast igéąv.bevevó által

irányított Józsefiáĺosi Családsegítő és Gyermekjóléti Ktĺzpont (Központ) intézményvezetöjének

megkeresóse alapjalr töriénik - a megkeresćst követő 24 őrán belü| . Szoigáltatást végző
jóvahag9ásávaI.

2.5. A SzolgáItatást végzô vállalja, hogy folyamatosan kapcsolatot ĺarĺ a Kôzpont (108i Budapest'
}iépszínhaz u. 22. Te|: 333-05-82) intézlnényľezetőjével, va|amint igeny esetén a Vĺiĺ. kerület
ellátottakľĺjl folyamatos tájékoztaťást nl,úit.

2.6. Ä Szo|gá|ahst végzo képviselője jelen szerződésben nyilatkoz-atot 1esz alra votratkozóan, hogy az
ellátottak adatainak vonaŕkoásában az adatvédeĺmi .jogszabáýi rendel}ĺezéseket ismeri, azokat
betartja és betaĺa{a.

2.7. Szo[gźĺltattlst végző váI|alja ho5l eleget tesz a külön jogszabálybaĺ meghatĺíľozott

adatszo|gátatasi kötelezemég teljesítésnek, a statisztikai adatok gyüjtéséhez sztikséges adatokat

rendelkezésre tioc*átja.

2.8. Szolgáĺtatĺst vépő vźi|a|ja az ellátás igénybe' vételének szabál.vaíh<lz kapcsolódva a G1wt. 33. $.
ában meghatározott tájékoztatási és énesítési kötelezettség teljesítését.

2'9. Sz.otgáltat.ist végzö válla$a, hogy a szolgáltatás biĺosítrásáľa| kapcsolatos panaszok

érvén-v-esítésének rend.je, azok kilłzsgálása, a vitás kérdések rendez-ése az ł*ézményben -
jogszabál.v-ban meghaĺározott elöíĺasok szerint - működii érdekképviseleti forum fela.datköĺét képezi
azzal, hog,"- a VIII. keriileti féľóhelyeket éľíntő jelen pont szerinti ügĺek esetén a Szo|gáltatást r'égző a

Szolgáltatást igénybe vevőź tájékoztatja.

2'l0.l. Szoĺgáltalást végzo vállalja, hogy az ellátott a Íéĺőhe|y igén1,bevételéĺt legfelebb a személyes
gondoskodást nýjtó g5arnrekjóléti alapelIátások és g'eľmekvédelmi sza]cellátások térítési díjaľól és

az igénylésükhöz felhaszrálható bizonyítékokól szóló 133/1991. (vIĺ' 29.) Koľm. rendeletben

meghatározottďĺ sz-eńnti mértékii személyi téĺítési díjat fizemek'

2'l0.2. Szotgáltatłst végzö vájlalja. hog-v- az el|átoĺak által fizetendő szemé|yi térítósi díj

csókkentésére, illetve elengedéséľe eg;-éni kérelem alapjan lehetóséget biztosít.

2.l|. A Szotgáĺiatast végző köteles a jelen szerződésben megbatáľozott szolgáltatást a szakmai
jogszabályok betaĺtásával folyamaiosaĺ biztositani az e16Írt adminisztĺáciĺis kötelezettségek

betar&ásávď együtt.

3. .Ą szerződés időtartama:

3.i. Je|en szerzodést Feiek haĺározott időtartamra kôtik, fiatály'os a szęĺződés aláíľásátóI szźmítva
2014.' decembeľ 3 i. napjáig.



4. Đíjazás' Íizeĺési feltételek:

4.1. Fe]ek a'szerződés tárgát képezö szo|gá|tatźs óiát 456,250,- Ft i feĺőhely / ćv, 4 féĺöhel5l éves
diia 1.825.000'. Forinĺ azaz es/millió.n.volcszĺlzhuszonötezeľ forint ér' ĺlsszegben á|lapítjrĺk meg.

4.f ' SzolgáItaÉst végzö évenÍe egy számla benyújtlísára jogosult ĺár5lév július 3I. napjáig, melyet a
Szolgálraást ígeny.be vevő - a Központ vezetöjének teu esíté.sigam|ásátkövetóen - átut4lással eglenlít
ki SzolgáItatást végző CIB Bank Z*-ĺé| ve7.f}teĺÍ 10700Ą57-4?326603-51100005 szämlasámára
tiíĺryév szeptember 30. napjáig.

4.3. Szolgáltatást igénybe ver'ő a nrindenkorijeg5-'banki alapkamat kétszeres méĺékének megfelelő
késedelmÍ kamatot köteles fizetni, ha a jogszenien kiállított számlán feltiintetett szolgáltatłĺsi díj
áÍutalásávď késedelembe esik.

5. Fe|mondás' a szeľződést biztosító mellékkôÍelezetfségek:

5.1' Ha bármely fél jelen szeződés b{rmely pon1ját megszegi, 3 hónapos felniorrdásnak van helye. A
felmondás a másik félhez intézett, a felmondás okát és indokait magában foglaló nyilatkozaftal
Íöĺténik.

5'2. Jelen szeĺződés 5.l. pon!ában ĺneghatároz.ottak esetében a Szolgáltatást végző vállalja, az 1.
pontban meghatĺłozotĺ szolgáltatás tbĺyamatos biztosításiĺt a felmondást követő 3 hónapig' A
Szolgáltatást végző tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás folyamatos biztosíĺłsanak elmulasztása
esetén a SzoJgáltatást igénybe vevőnck lcáľtéľítési igénye r.an, mely a kiesett szolgáltatási idć
taľtamáľa vonatkozik.

5.5. A Szoĺgáltatást ĺgénybe vevő a szrľzńdést azonnali hatállyal felmondhatja, amenn-vibal a
Szo|gáltaĺást végzó jelen szerzodésben fogla|takat súlyosan megszegi, ígv kiilönösen:

a) jelen szelződés l. pontjában meghatározott feladatait nem teljesíti,

b) jelen szeľződés 6. l . pontjában meghatározott beszímolási kötelezettségének a SzolgáItatást igénybe
vevőnek íĺiísbeli felszólítását követó 10 napon beliil nenr tesz eleget.

5.4. A Szolgáltatást r'égz<ĺ a szeľzódést azonna|1haĺłl,I}'al felmonđhatją amennyiben a Szolgáltatíst
igénybe vevő jelen szerződés 4.2. pontjában meghatiĺľozott Íizetési kötelezettségének a Szolgáltaĺĺst
végző írasbeli felszólitását kłjvetö l 0 napon. be|ül nem tesz eleget.

5-5. Anlennyiben SzolgáItatríst végeő a 2.4. pont szerinti határíĺlon belül a szolgálaĺast biaosítja
késedelmi k<iibér fizetésére köteles. melynek összege 1.125,- t|tlnap. A késecĺeimes teljesítés malĺ
idókrtama i0 naptáľi nap.

5.6' Amennyiben a teljesítés a Szołgríltatist végzónek felróható okbót ĺneghiúsul, Szolgáltaľást végző
a jelen szerzödésben meghatáĺozoťt nettó szolgáltatrísi díj 5 %-éľl?k megfe]eló összegĺi meghiűsulási
kötbér fizétésére köteles.

Amennyiben késedelmi kötbér megfizetésére került sor, SzolgáItatást vé'gző a meghiúsulási köĺbéľ
megfizetett késedelmi kötbérrel csökkentett összegét köteles megfizetni.

6. Egl'ébľendelkezésekl

6.1. A Szolgáltatíst végzö jelen szeĺződés i. pontjában meghatározott feladat elláĺĺsáról évente egy
alka.lommal, írásb.an a Szolgá|tatást igénybe veÝónek a szakmai és pénzĺi5li teljesítésről beszámol a
tárg}-ér'eĺ kĺ5vetij év márĺ:ius 15. napjtig a Szolgáltaĺást igénybe vevö szalmailag il|etékes bizottsága
feIé. A beszáĺnoló tartalmazza kiilönösen:

- a szolgáltatásokat igénybe veĺ,ök szímának a}akulását;
- a szolgáItatások megĺ'a|ósu,lasárrak elenreit;
- az esetlegesjövobeni fejlesztési irányokaq



- az önkorÍnáÍrynt á|trl fi zeieit.szolgáltatási dij felhasználását'

6.2. Ajelen szerzodésben nem szabályozoĺt kérdésekben a Ftk. ĺendelkezései. szakmai kérdésekben a

hatł|vos személ1,es gondośkodást nyújtó gerrnetjóléti alapellátást nyújtó inĺérmónvekre yonatkozó

jogszabái1,.ok az iráĺry adók.

Jelen szerződés 4 számozott olda|ból áll, készĺilt 6 db eredeti példányban.

A jelen szerződést - a Budapest ,!őváĺos VIII. Keĺĺitet Józse&árosi onkormányzat Képviselő.
tesiĺi1etének 

.78l20I|. (fi'.l?.) szárnú hatfuozata a|apjálr., a Felek elolvasták, értetĺneaék és mint
akarafukkal mindenben megegyezóĹ helyben ha,győlae iÍtźťĺ. ajź''

Mellékletek:
|. számÚ meliéklet ajaniattéÍeli felhívás
2' számú melléklet: a szolgáltatást végzö ajánlata

Budapest, 20i2. március 0i.

Łi*'_ l*
šöśii'.íd;;ilp_ĺ-"l;;
képviseletében
Kalmár György
Szolgáltatást végző

Jogi szenrpontbol euerljgiäm:
Rimĺłĺ Edinď.

ÉPyzo i
nevében és megtíĄából
! / / },ĺ '' '^' '':

,..,r 
. u,,.ł',,ý,é'łĺ.

dr. Mészár Eľika ďjegy:ző
#b ď
,'.,',, l

F'edezet: ..'' J]i.ł..:-. ,.

Pénzügyileg ellcnjeEyzem:

!. i--...\.*..J.......
Páĺis Gyuláné
pénzügyi ügyosđályvezető

L.sľ1'' 9}. Łł.

dátum: Budapest, 20l 2. mrłĺcius ..4.|'



2. számú melléklet

ELLÁTÁSI SZERZoDES

1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészĺóI a
Bu d apest Főváľos WII. I(eľü let Józs efváľo si Önk ormány zat
székhely: 1082 Budapest, Baross u.63-67.
torzsszám:735715
adoszám: 157357-2-4f
statisztikai szźlm: I 57 3 57 15 -841 | -32I -0I
számlav ezető : Volksbank Zľt.
bankszáml asztlm: 1 4 1 003 09- 1 02I 3 9 49 -0 1 000 00 6
képviseli: Dľ. Kocsis Máté polgármester
mint szolgáltatást igénybe vevő (a továbbiakban: Szolgáltatást ĺgénybe vevő),

másrészről
S.o.S KľÍzÍs Alapífvány
székhelye: 1042 Budapest, Peľényi Zsigmond u. 39.
bírósági nyilviĺntartásí szźtm: Pk.6|244 l 1996 12

adószám: 1 8 083 646.I -4|
szám|av ezętő : CIB Bailk Zrt
szám|aszám: I07 00457 -42326603 -5 1 1 00005
mfücidési engedély szźlrl: 06-198-412002
ágazatí azonosító j ele : S 00602 82
képviseli: Kalmár Gyĺĺrgy
mint szol gáltatást v é gző (a tovíbbiakban : Sz o l g áltatást v égző)

Együttesen Felek f0l2. ápľilis 03. napjan alźlírt személyes gondoskodás keretébe tartoző
gyermekjóléti alapellátás, gyermekek átmeneti gondozétsa _ azon belül családok átmęneti
otthona- e|Iátása tźlrgyában létrej<itt ellátási szerzođést Felek által tönéno alźńtás napjától
közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

I . Az ellátási szer ző dés 3 . 1 . pontj a az a|ábbial<r a v á|tozik

Je|en szerződést a Felek hatáĺozott időtaľtamľa kötik 2012. április 03. napjátó| _ 201'].
áprili s 02. napj áig taÍtő időtaÍtamÍ a.

2. Az ellźtási szerződés2.I0.I. ponda az alábbiak'ravá|tozik:

Szo|gá|tatástvégző váIIaIja,hogy az ellátott a férőhely igénybevételért legfeljebb a sze-
mélyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alape||átások és gyeľmekvédelmi szakeI|źĺá-
sok téľítési díjáÍól és az igénylésiikhöz felhasználhatő bizonyítékokĺól szőIő 328/20II.
(XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti mértékrĺ személyi térítési díjat fi-
zetnek.

3. Aszerzodés 5. pontja azalábbi szöveggel egészül ki:

Szeruődő felek a feladat-ellátćtsi szerződést a másik fé|hez írásban intézett felmondással
indokolás nélkül (rendes felmondás), 6 havi felmonđási idővel megsztintethetik, mely



felmonđás kizźrő|ag a hónap utolsó napjźtra sző|hat. A felmondási idő tartarna alatt a
szo|gáLtatástvégző köteles a feladat - ellátást biztosítani.

Szo|gá|tatástvégzoafelmondásidejeaIattaszoIgáItatásidíjra jogosult.

4. Jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben az eredeti szerződés illet-
ve a Polgĺáľi Tĺirvényktinyv rendelkezései azkźnyadőak.

Ielen szerződés 6 egymással szó szerint mindenben megegyezo példányban készĹilt, melyet
Felek elolvasás és éľtelmezés után, mint akaľatukkal mindenben megegyezőt jővźhagyőLag
írtákaIá.

Budapest, 20|3. ápľilis ...

Budapest Főváros vI[. Keľület
Józsefu árosi onkorm ány zat

képviseletében
Dr. Kocsis Máté

polgármester
Szolgáltatást igénybe vevő

Jogi szempontból ellenj egyzem
Rimĺán Edina

jegyzó
nevében és megbízásából

S.o.S Kľízis Alapítvány
képviseletében
Kalmár Gyĺirgy

Szolgáltatástvégző

dr.Mészár Erika
aLjegyző

Fedezet: ......, dátum: Budapest,2Ol3

Pénztigyileg ellenj egyzem :

Pĺíľis Gyulĺĺné
pénzngyiigyosztáIyvezetó
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Á2 s'C.s. Kŕrziś l.lgpíiĺ'Ĺql'- i997 óH a ĺőváĺosi g1'eĺ:oekr.édelen: negi:atä.azó

szeręlöje. Áz asŹźgLał ęls,jŁ kčfölt Loa':k.!é.ge u. i9?7. éęi XKXJ' Iöt-',én},ben

aegLďźmzctt esď:ĺđtk átlongti: ci.iloBa s7álgáltatás.q ríelyęt azótá is ioi}"na?Ôsan

n..jköłlteťląl. 201:. évbśł két iiná]ló szgkn:ai e&!ségbeł. ĺ!ĺcĺve e l..ozzájukŔrtĐfó

kiie{'.ćiô-laÍús re;:<isrelĹęr 88 Íő - ż2 csalá<l .- eĺláĺaĺíi ľudiuł bizĺosí.ai' Á Pc:én:á

ZsiEa:inđ';ĺc.ai vaknai eg1ség 40 íĹi. a Bíĺó lvÍihaiy ĺtcai. szalo:ĺai e4;ség 25 ĺŤ

řr|og.đns*.2 aĺkalmx, s az álm*cti oílrncŁi:oż szen.ęsčn kapcsoióđĺi kiĺsł5

ia.łásokban (Budapast j!r,' Xl]í. és lIĺ. kc:iiietét'en) rovábbi 23 ň ellátĺisáľa vĺn
}gheiőség.

2ôł8. {Yig kĺałĺĺilag íóváĺosi üg;feieli fugaimáĺa voh laheÍőśégilnk. Ezulzl"q

Íbkozotcsa orszźgos befogadóképességźi iĺtézlrényekié a.lakítoltuk orthoniliĺkat. így

mcsa:rĺa ninden łělóhei1,tinkňn 'fogai$aijuk. az or5zág bś:-ĺnel.v ĺészékíl érkezó

ńsz'oruiókat. š.imeitert íogiďŁorunŁ az ei]áĺasĺ sz-eęĺjdťsün}ĺbał É,rin':tt iY.. Ý-]]1. śs

X]iI. keĺijlctéboi *lcżĺilrtel, íelvéĺelkor e!ônybel részesüiĺek. tzen,łhkorrcáĺ.lzetok a

ĺdlün.Ę ľcegrásercit szr'lgáitaies segíxśgével bizcsíliák ą tôR..n-vbcí neghaĺárczott

eilátásiköteiez'sĺségükr.t.

Áz 1 997. évi XXX-I. iön€Đy a gy'eľr,ek:k véd:ĺnrśĺĺl e.s a. 5'áalilgĺi igaf ge1asiot 5 i 'ś.
a a kő'v.etkeziké.ĺp ,hsiároizc meg a csa]ácÔk dun.eneii oahom sz'sig.á1iaiasL: ...Ąz

o[hontalru:.ą.á ĺált szú!ći ké.o}3lcÍe a cŚaiáđĐ.Ł äunenelĺ oirhonábä eg}-üt!€śćn

Lel1'ez!:eiô cl a g1.ľzĺek És szĺlióje, ľalamint icgfeljebb 2l. éĺelévének i'etötićsćig a

gyemek naglkcru ý€st\:éÍ€. ha ez eläéi1tz.!ĺ hiáĺyábaĺ ĺa.khatásuk ncm lcĺiie
bizlosíiořĹ ćs a gyomekel gln.iĺltl el ke|jene ľĺĺlasz:ai szillójśtril' csalá,ljátói.'.

.A csđádok áĺaeŕ'ťĹi otthcffi a.8yem),ěkvé'lel:ni alape].!átás ÍésrkÉnt b:rbgađia lehái a

szociális i,ęy äíntaiĺn.aeaši krĺeislwl-vzetmiatt otrhonta]annátáló csal.1do:, amenły.iben

a lalĺha:líi mego|datlar:sála ĺliaĺĺ a gýmc}et e} iłellene rdłesáa{i a szti]uilól.

Ai átmę'retí oehonban az e|láÍásÍ idó 12 hónap. Eel-V Bz 3l!átoit kćréséie lret !:ónappal-

ha a c*ládbľ. .ún}titeies konl gy'ennék él, a maĺ uegkezásä tanév végeíg

boss?ŹbbithBíó ineg-

Szakpai é1!omän!rj.rkbż:n sŹsc!ális mmkás. szociá]Ftegógi:s. sz,ociálpoiĺtikus.

g,".ermek.ćs iłjśsĚg,i íeli!g:;s'lő. csecsEnö-ćs kisg5,.evllekgonđozó. szociliiis gondozł és

ápoió végzctĺsegü nrunkaĺáĺsak ĺśmogstýk c jellmz'ilsen sotlr<lb!émás cŠäláđoka!-

,ł.łľtr":é



ĺgycŁśżéäék ä ĺéhětí} legtćĎii segi1ségei ;5iijtani aiirĺciazrrn akaJłilyok iekgzde5Éhez,

mslyek a biz..oirságos életr'iĺe], stabĺí }aiĺizeias rcgĺercmĺésćbeř giiíÔlj:ik Íi'JBÍ. A
szakiĺai stiib rćsz.e a pszíchoĺógus é." a jogáv is, mentálhí..ĺiÉnés és jo8i 1gj.á'sđđúst

nyil.jľ',a ł.z ĺ'ig' ítĺekreł'.

AŽ S'o.s. K'kis ĄiapiiÝ.ánľ iatćzményľeĺdszeľének
ťelćpÍtćsc

&.ęĺ

ffi l--_ BĺRr L'TcĄI s'.ĄK\íĺĺ
' ] J EGYsÉG

i---
łKiléptetó ĺ! Kilépttĺ6 !lKílépteĺö j
} Ia}ĺós ii tekÉs ;| lakás i!;

Tájćkoztató acatok

Er..gedélyćZ.eÍł félóhelyek. szána: 88 tt

Az )ł.ĺézs éĺy uak'aa i egy sćgei :

. Psrén;.i Zśigmoođ utcai szł*mai ęyseg (ĺ}jpest) 40 ťó
- Bíľó !ýíihál}' uicai szaknai sg1-sĺig iPe*eżsébet,1 25 fő
. Kil{iýĺctó laksok: 23 fii

'Ą kéĺ nłgr' snklnai eg.vségben kerĺiinck cllrei1easre azo.Ł a csaiáĺlolt" akikróĺ az első
szeĺrélyes bcszél.lerśsľ }.5rrciócĺ e.e1,értelníiłn ixbizorr.vosocoq' hog-v .fogosultak az
eijätás. igénlbeÝéteić,ľe (kĺsiĺoru g1'emiekiĺket mguk,neveliŁ szĺt}ói íglüg1ĺelĺi jcgul
éĹ ĺ'.n:ęn,jelkez'reh mas lakha-tasi leheÍcsĺśsBel' bcköliöz}i$ ingallaĺnaj, stb.).

i\z átľ.leneĺi oť..honban minden csejád ęsąláđgondozórkap. ąŁi a bôk61tôzest kö.',e!ôeÍt

24 óÉn be)ü] felvesz: a kapcsolabĺ e qĺ cs..!áddal. /Ł köveĹkezökben kö7-ösen

tělĺéłképtzik a csaićd eĺőÍbmisoii ćs defici$clt- a iapasá,aÍatok alap.ián gÔEłlozási :e:!.Šĺ

készíienck' mely tz^ltlm:azzz g'okat a iiípesekeq neiy'ek a csaiád hel1z-e#rek

ne-łĺá]tozĺaiĺĺsálloz sz'ĺlksé5lxek' Rogťtésrś k!.riih:ek az intézné4.Y ä]Łeĺ biztośitoTt

ĺä'.:1cg4tások kdÍe.

Ázs.o.s. xRĺzĺs.ĄLĄPÍTY.ś.$ KÜĺŁĄtiRrĹiMś



!v{iĐder:. gÓldofásur)k3a kgüĺii g.ven:elirói egyśai go;iozásĹneveiési t.s. }.ćsztii,

ľĘciy a gyŕ'!:,.iek sleciälis i1piryeiĺ€, sziikségl:íeirc ĺókuszilrz ):aritczza *;e e

Eonđozás su{Ĺkséges meÍetśt, piiclitás€jt',

'4^z ĚíEene1i cť.iolokba: r*ľ.łalrłmin}., 24 ónĺs szolgálatot ądva szĺnie eg1ł}tt éiłek:

äŹ' cĺi iakc csáádokkđ. így in!óban'leheÍćség v.an a m'śiy segítö kapcsolat kialakí#s&a.

,Ąmm1iben eg)i cse]ád az átnrcncĺi ctrŁonban'ke]iöe'r negerôsrsdrií. Íresedés esetlĺ

ĺeh:ĺősége lza k:isč iérÜi'el}'eĺ toť.éíő el}'ei}iezése pályÉrní. Á }rijsri ferahe!;,. - a2

Ĺs.Ý!e''rzét1 kilépżetö lakások - céija kerť.}s: eg}:ész csöľken'|enĹmegelóa:l. u
inĺézmér1'ĺ elŁeiyezšs.oól arlóĺió hospilďíációs éĺ.ta]rĺkaÍ. má.:észi fchczaĺosgl

fe:ke$zíteni a ćse]áđor a gęłdoi;ásí idő le,ie'lte utaĺj ö|lá1ló éleĺre.

łt K1ízispĺogĺanl

.Ą}3p;ivá:i!1..nk 2005 ó1a .u" ĺłrszilg ii kidsközpoÍ!:!.i*tsk ĺ:gyike. Proiess:iclál.is

esŻ{Ôz{ikkei sęĺ$ĺilł ĺ cuiÉđoa be!i!.li elöszŁk á'lcpzr:aiŁ- tlnálló szłlcnai sľabbą]. łirkas

cí;ilň !é$ő Tédćil bŁZŹl. Ąz oszágos Kríziskęzelő lĺíormációs Telefonszo)gĺĺĺai

p:ĺu:e:ekéri azorlĐaii segítségęt í!)tjiunk a baa{alBzottBÍilq leg1'en szó eg1.edüláiió

íehlctt łôľőí vagy Í!áĺöĺ' gycmekekkel ĺnenekÜiô 'thiőn'ól vá€). Ieĺ:ies Đsďádťól.

Á. kríaisp;ng:aaba: 30 ĺłp az eihelyezĺ'si icĹ mely egy aikalommal :ngghowlbbJĺheĺó

30 nappal. Enn;.í iĺJłĺ ájl manka:áľsaiĺk ľęĺdelkgzésere a bá'ĺĺ'tr]mazott }sŁhaĺásának

biaoĺságos rnegoidásáą a sziikséges $gyiľtézés e)végzéseľe. Az e!lä'ĺ'ź{s ídőtaŕsna

alatl teljcs,ki;iĺĺ s::ĹlÉs! bizlôsítLalk a báilälnäzctla.iBď! t.ćlcéÍive a fflrá?Źťó.l i.5ĺldĐő

eliátĹsl \'tazási kÓjŕséEŚieÍ, ćrkczest, tisztájlioĺló w-ereket' stłj' ,fuít$'}katársaĺnk' ál1andó

.Jg;;eJetben. 24 óŕa k.resi.:..:!.,iogädjďK a.segíIségkéró hív:isokaĺ.

2012 ôvben iěbĘ alĹaiomai is fogađtwit XIII. łerűted bán:,BimazotiaĹ eglTész{ a
gy:meiĺjĺiléii ĺ7,olgá]et ;(éićsé;e, nás alkaloĺnmal p e-\řtbe$) peđig 8 lČndí)rség hozia
ktizveĺ'leqtil ez ínĺéziráł.be a s9gítségÍe szoÍuiÚka1'

,@



,Ł S.Ü.s. Kťíuis '*lüpĺf!.áÄy álŕal Ez €ěláŕoŕrakn*k r'ľtłi*oit szrr|g'áltaiśsok

Szc*.g'zc:ii.dĺ 15 éľes ilĺlltla ĺe'łjnt r'jsy.ą a g,veĺr:ekľédelenben, s {i,'-emekĺ,cc'é!ĺ:i

iôrr'ér+ megsziletćsćr.ei egy idriben kezđRi} ineg mťtkcxĹrsüekcr.

á Łosszú é\.€h taPasáalaŁlit íol.ýaaaĺos?.n beépítjiik eliitásakbĺ. emeľe:t

a''ro^liatáĺsaíĺŁ !:orszíĺi és fol}'analosáJr frissiilĺi ĺ:dŕssz! rendelkezr'ek.

Szeł-ez.cĺilnk nagy hangsťJ1t íekŕei a szolgát8i:iskězFoniÉ ellátiĹęra. Vallj'lŁ a csłlädok
átĺ]e:išri ci'Łonainak nem a szálrŁůel.v megolđása az eg)elien felccata.

\á'u'kanócszeĺeiiüi és eŚf.kěztálttnĺ( folyanaios böľĺtćsć",.el oi1.ell, korrpL=1 ż"ę|áć'o..

e.ĺ.vstigkénl kgze!ô, de 3Ž egyétí h!áiusokat ís Íigyeĺenbe r'er:'ô re.szociđizácĺiĺs

rerćszerben äolgoz.ĺu:k. l':reiynek elsöđieges fela<iata a osa?ád pmbiénájá| kitálió cŁ
ft*gszüetctóse'

Á 9;-en::e.h.éde!mí töľľćny. ceija. hcg.v megr.édje a .ąvern<k csaJadb::n r,aló

ťeiłe.leikgdeséĺe--ł jogát. ha a szüĺö olvešzĺĺí a l&k}ÉráŚ'q s.emja$ \í kellene emei;Í a

!,l'enneker a családbol. A g:.'alťJllatba:r taFesztalíuk. ü$ťéikijľüllk tĎRbsége kcmulex

$oĺrlémacsÔĺ,rriľď é:kezik az ellátrĺsbs, ĺgy a lalĺhatrĺs exvesztése való-iában nem *z

o,/ía; haneff. a disft'unkcionájĺs n'3köđes ĺtinłlą

Cć]unk és feládĺinĘk" hogy a aáĺunk eĺhsĘ'bzeii k]ienśek ezekn.ek a pĺobié'n:łhaak a
'inegcicásáben ľyeiene}. nleg*'lĺtész. Łĺrg5: az átńe,neĺí gondo:as logsz,sbáiybal

)::šghłiáTt]zo1t irlčiér:ek lelelta utáń bagĺsabb szintsn ĺuĺIlanak öĺáJ!ó életeĺ kezdęłi|

m]nt ähog'"- äz eiláśäsba hekerülĺęk.

Sajlĺrs ae rĺńbbi évek gazđasági es rársađämí ľolyemaĺi łém kedĺ'eztek a řnu.'atók

jar'u|ásJ:Iai. Äz łłĺ1'agí prob|émák' 2 Íärrós muakaňéIküliség jeiismzö a

kllen::einkre, u átffen*ti e||áĺas 5.akran életĺoľmáľá válik, azaz' a csaláÍ]ok. a

gondozasi idő ĺeteltér'ęl nenl kerĹilnek .Ęi a ľnĺiszei.}ől, haneĺb csak :n:lsik Csź\o !a}'ói

lesznck.

A csaláđtran éIó glemrękek - nĺnden sząnkciô tllengę g-"-äkr$r n€m Íáľrĺak
ľěndŚíźeršgn isko|ába - \reg), épP koŕJjs kápcsolatáitat, baáaikat elv.eszÍfi'e. ł
solłarjjk iskolivált{srĺ kćuyszeľfilnelq g"ĺĺakľan egv unér,en be)iil is.



.a. céi negr.đósításą élcekében nri:rłÍĺs csełben sfÔÍos 13ał1-mur.1iáŁao ćol-qozur\ bar

ĺninđel csa!áclnak va:: ilmljó családgoĺdoz.5ja. akiľel a głĺđozási tP.rý€:. es'šftelí}' a

k.iz!ctl5]üi iá;jogatia őkeĺ ą gondozásí t:r lregvalćsllásřůat.

E5-üítmůltłrdés a 1ĺĺĺ. keĺälet gl'erľael.ĺľédebri jelzőĺendszeľéľel

A ťe!Íé{eiÉ iĺáryiĺcu és javasoĺ: .sa;ádo,i{ fogadá* a So.S. I{ĺĺz'is AlaPĺf./żny és e Viil.
l{E.ítlet * Jt57,.**áÉs: csalädsegJiő ćs c}.ernrekjóléti KĆ,zpcnt hözöEi me3beszé!ésbn lÜeäten

psrokoil szüilt Eú'{őd:'K

l' Á szerzó<iés aeiEéb€n.í Jö részéĺe bíz:osítja az.Ąmrengi gĺhcn z e!|áÉĺz: me|' l

la:{i)szoüá'sffi tlińfrliŁ. "Ą cstiŹdszerkezet fuarvéry,ében - egl szcbába elrel;'ezbetó.

naglo5b lérsłámít c*|ádoĺ is ťogaciunk.

2' I]e..tgedáŚ ki:árciag a Jórseí.&osí Cvláđsegĺtó ás G}'eĺnrckjóiú'ti Szolgáiot

inrdzmityvrcmô.jt' Vámci GjzBlla' és a C1.emekjóřI! sz.$lgá]at s7ekP6i \,ťzti.iją

Gľetęs sÉ]ndÜíilÉ 8.lt4l el!9tieB}'.Zon Íiáscs |'ť-eiie'"lśfl i(ö!a{Ôsn ti'nćnbe:'

.1' Á Gycrnet1jó!Éii Szti|gáiat ćs a cśalidiégítö sz.oiĺála: sdđd-aoĺdozćia rcłdszucm

rí-tjá& e JBp.sojabr. d9 a :ćü}lc!s cs]ádgoĺcoz{s u étmoe1ĺ ochonbän io|},il*

4. Ábban u esĚttJ€Í, irł az .łtmeneti oĺtllcn cxiírlgondozojänak ĺudonása vu aĺji,
ĺog"" 

" 
\;ĺl!' keđileli eitátsí szľĺáděi rediérc e!|áoĺ csĺ'ĺád c!ĺaüsa 

'reg 
iog sz!łn!,

ęřöl - jghgTôség szeíírit - e megszÚnis eiôĹr 30 mPpai. de le-ekésôbb a tuddňäśát

jui.ráskír ÉÍĺesĺri a otffí€kjóiéij srclgá.}atot, ĺogv a nlegĹitesedó ťéróiigbtś új

'gvňlšk(it 
i!ćj3ĺak }ii;d3ni'

5. Az eĺ!áiás igśnybe l'ěte}ćhez a Ü-"J*tt!ĺek feĺyětgli iĺgreinet iell iľn;ru-ítania" a

Łekčlrö7ésÍ mŕgelózśejt íelľś.ć!! cibeýŕí3ctéscn kc}l iészt venłie' r1neĺĺvĺbéł az

Átrłae:i onjrqn bmnei1 u ei!áÉsiót kizáró jogi ľa-s;' szaluĺá otoĺ vé! feiťeéeai,

ll8iPiiqktál?łul 1.oh'ésui a.iáp..scjct.Ĺ ĺcsaiádeía c}?rmekjćléti SzolgáiatniJ gmđozłi

c'sa|ädgoĺdüóÝál. esiĺlmnúköiĺek a,he!-rz.e! tęadezéĚe éÍdekéhŁa.

6' A \rĺ||' \elÚleĺbeł 4 db krĺeisiakrśr fil!:kidie1 a css!ádPgít{5 Łś cyęmśkjóiéĺi

sĐlsÉ|üt. vJĺĺ, .tm:teĺi, Családok ÁŕnRlreti o1thcúbau el]ámn gĺrádpk gorcazĹsi

liejének ľége uĺźn. iires kŕizisiakás:ľěrôhel' gsekin lgh.tsgcs eJieltrIĺE lehei s

cwiáłlcii Łrízíslakásbe iotá.cb}'ó|i.i7'é'ię, íi,!'En ťreÉkben a smlg4ltztó:{ łüĺöĺ
eÉL}.encínek.

! pĺotckoll e i.ŕĺ12+s śv !b!$tr).Jl zökkeft'metr'€s e-sĺ'iitĺr})űŁi'désl biz1ośítolt.

',Siw



T.ovśbbi j*vaslat s 2013' *i eg'YEtŕműkłrĺićs lebc?'üségéľíjl

^ 
2c1?' łs' a7. nzvjá:ĺ í !'Ijl. kgjĹileii CssK es {iYEJo . val Łt'tôft szak.hai

megállapodás á' ponĺja szeilt:

- .Ą YjlI. kťi".!}e|ben 4 cb kiĺisiakásr n{k{'ďÉi 3 c*láasegĺló és Cyeĺne-xjr)íéii
salcálaŕ' \jĺiĺ. l.erilięíi' C*iśdo\ Aĺr:encti onhonábm ěltárón c*iádoi: gonaożsi
iđ€j.9e:! ťs: ÜtáÍ, i'i;es kĺizślďĺá+fśńiie!1: e*tén l€l}Étséges aľcĐsĺiva lehet a
csaiádok kľízisĺatią;be ioyábl'k.rliő?ŕse. }j!en esetckben ; szoigÉiśatá* kĺilűn
€É}'e*€L1ek.

i ýffiél.ts negLes*lés soráu tě!Yeiöd6!t, hcgl a krĺisla\ásÖk łmeĺieiśsébň s
íay;lasĺĹisá!łĺ a ie3łagyolb prob.iéł:ár ez o.\oz. -ĺ.ogy a ĺáŚzÖ|d]óŁ - ia eź öli.Korlnái:;,antaÍ
k.-Íĺllnek bef|ňi ĺĺwlivba - ,,belmölciĺ- a iaŁĺiĹa, 8 kcietkez3tt jogvísru1.szinte
íelncńĺ'ihugt!ánĺá vź}!k és a krizislakĹs-féróhely további ćvekre befáŁ.--. Ez ňegelĺiełrdđ, az
S. o. S' Krízi 'ĄĺaPĺĺĺźnY váita|Bä s lar.zisia]iásc.k - késóbb kiĺ]oiloádó fej1éÉ]'Éild%Ý
sutimi.- iiłmť]{ť{sćr.í.9: a.it!vćbeni ńsrcru{ók nen a rĺ']IÍ. keĺti|eti örhomáły.zafui, h;;;
EZ ÁlaPítváĺt).aĺ kcii!:nén.ĺi - h3ráĺ1z('1t ídejr! . szcrzóićses r.iszon1ba,

201Ž. óvi ellátrĺsi aĺlaĺok

joč€fyář'si elJétottak aránYa a t€tjes eiĺátotti'|éBfäfiban 2o1z. élben

Ss*

Ylll' teÍÜ'eti eljátÔit

Eär'éb liĺ€tékesséEú

Józseń/ářosi ||letékgségű ellátottaŁ rzáma
EiiátÉsÍ szenőcĺés łéikiĺ ellátot{. ügyieĺek

E]látésĺ szer:ědés terné.e ej!átoit ÜeFelek

268

1C

7

Jórseíváľosi ilĺetékesságĹí el|átoťtak
számä

ťtm#ĺĘ.t ffi
:*:*:"'l,'lllä:.



Józsefvárosi eĺłátottak aľánYa a te|Íes
eĺtrátotti iétszán"lŁan 20!.?. évben

6%

@.s'á

* V||l. kéíĐietĺ el|étotl

s są5tb iileiéiisěaú

Feln&ei( és äYeřekek széma

Felnő.it

€YerEek

FElnőttek és gyeľekek száma
::i

0z 4s3i012

Gyeľmekek nem szeÍisii m€BoÝ|ása.
íi.j 4
Lán1. 7

Gyeľmekek nem szerinti ľnegoszlása

ffi
:

#Fiú .

łALćey:

:

i



&o!áďsc|kerct:

Tei;'es csa|éd

lgyeciilÉ|!á ac
!gv?důiÉĺió 6nvé

,l

i csa|á.dszei:kezet

,

* T€lis šeiád

á Eeýedi'|áiió 3pa

. tg\toĺ!?uo ai-va

Beke'űlés oka tcsaĺád)

Bán:almazés

|-akharäs hĺái,!ia

ákhatás ňeg520nése

Bekeľiilés oka {család)

É B;ntilnazás

F Lakhetés h!á'va

.j Lakhatäs meE!:łiEéś9



€v6trEk€k bekÉľülés ĺt3ľĺ
Élctkurd

o-.r é.re5

5-B éYss

i5-18 évÉs

--,:ií".,.'...

'q#ľi;r#

Gyermekek bekerij|éskori életkgra

,,-'ł.,.##ĺ-Ég'fu#ffiWffil@ j

j,iiiii
'z.,,ł,",ę.ť#.'.F;W,łi#,W ; ! i

:!;tj:i
s.ae*,ff,ffiĘffi'ffiffi : i : j

ĺr*:s.l:i"ĺ$i&ř'ĺs l . ; l :.... }e\;:Ń{llł : ; ] l.i----;--':^.;i,,____.--_ i.-_^*-_;._.____:
o : 2 3 1' 5 ĺ]

6yerř*gkék srźma é
śaĺ#oŁbaB

1 BYerňek 1

f?!.rilEk 2

3 gyermek ?

Gyeľľnekek szárna a csa|ádokban

s i syętaek

* 2 syeÍmÉk
..3 

Fýemčk



Rendcłkczćsľe álló eg1.éb szolgĺ!|Éttások:

Cstilićęłtdiztż.ĺ: a bek.jl|i'fśsr kö!€tő 24 ŕ,rán Ł'eiül a cseládgonđozo |e}ĺesź a
kaĐ$ołatot a csaláütlal. inr'gĺöÍéilik ez eis{] iĺltďjg, rna;d ťo|ymarc$ĺ Ío;:láioďk a

5onĺiozÁrí ier!'. .Ą csďádgÔndcz-ó szakmaí munkója soráu a sa.lciáiis muaka és a

szoc!álpedagig,ią ieljes gsz*orŕfrĺt hä<zaÉĺl'a iánogaija a csaláĺJor

- Szociĺilis l)a,tntézés: a csalid ,miłcmnapjaiłoz *đtÔđö szcoiálís iiryixrzśs
iáErogatása. segÍtése. Céltn\, hogy kiisaseiĺk .iá.tasságot szeie7fęuď( ą

:(tijt'nbor,o hi-',ataios iig1:ek blĺézésébe1 íg;* '- amenĺy:iben errc var^ lahetčség -
elsösoľiraĺ ľ.z c[áioti sajźt maga ir'.śzi az üg}€it cs8iádgonđczĺli'',ánogaüíssai.

- Gvdnhivaíüli !ł*,inúzźs: a ossláđban felĺneľülő családjogi.3ĺĺmĺ1g1i kéľdel;ek

r,eľ.ceresébe r,ďó ségítsgi:y{j'tás - pi. sJe;ffek c.ŚalĺŁĺi jogá.úlásának ;eĺdexse,

szi:ioi fclľlgye)cĺi jTgot śrí.íő kéIdé*k.

- cveľĺneknevelśsi !éł4!54d4s: *Ę}'em!ei{aés iÍjúsa3Ĺ iciiigyelő. illeile csecscEĺj-

gonĺlczó - ncr,clo murrkatáľsa.ink m<isz:ĺesen ianffik ryennekcsoponohat E
ellátoh s'erfiekelinek. mel]'eken szociaiizácíójuk, małualis kśszségeik

íbjiesaése msllen ĺár:es kapcso'lataik aJaĺ{íri,lábm is segÍségct u$liranäk.

Mľ'lĺatáĺsé'ir.k. szükség sfennt 8 g:ŕe'&eket gonđozó szüjôk re5delkeztséľe

átrFjk. gĺem:eko€\€iési' kilĺfillttuľczelési ta!áqsädással, sł-aiiořiaÍ

ségítsegnyújiásst}i.

- G'łłynĘkfe!iií!rę!a!: äz äiťi:eneii oľ.}o::ckbaĺ eibeilefeŁt Ěľeľmekek napkÖzbeui

eJlótósát elsósorba:r a lie lyben rcr:delkezésre álIó iłt.hén;iek {bťti.s{íde. 6v''oda)

éé[yhe \'ételévet old]iuk meg. }ozzasegíił-e ügyfelciłkeĺ a elláĺĺstloz jutásiloz'

Ernelleti intézmén)cn tci.ul reídszeres g.edřkcsopo'tok tartá\áva| bŁtosí$nk a

gľe.'írekek felügilelctćt aľra' ł' idóie. ami}ior a szti}önek ol5'a]n elĺbglaltsága

ałzć. ncly ezt,indokoiüá teszi (pI,: oľvosi etiá*s, hiYaia]cs üg}5ĺtézésl' ,Ą sfü]ö

hussilabb távri aLrdä1.oża.łása esetćn -pl. ioss?Í idejli kóitázi hezeles.. bĺ a
g}€R]tek Íšiđg'1,elete más mółjoĺ r''em :'.re3o!dhato, g}tĐI!ękek á..đľ3]śti otthona

segítségill kéĺjiĹk.

. żĺenĺđlhigiéllls lIcĺideiás: Ąiapĺtlza1.ruk pszichcĺóg.sa bŁtÍ ÍÉřszerešŚég5ě!
.,ĺĺ.-g1.én! terapias ejkaĹĺłŁat az ..*' igénylč üg}deiék szánlárł.



}.ol;ĺĺr:;ak ĺa$uk. hcĺry 
.bgkiil{řizćsi 

tíl.r,ęĺŕieÍr nr;R{íęĐ k|ims*l |ľ.lĺtg'.e a

ŁalqsÔiátci a psź.c}ológłĺ. Ez eg}tésĺ ĺtđ:cs g laiůais elvťsĺćse nrił.!.i

tm'.ľła ťe!äolgoaśsábĺl; :násĺ$zI az ůeyl.elck és a pszichoió3t:s kez('{i bizďĘi
Ii3!,t jŮ!a. ]éirę o liĐ szľĺ:pouiiáLlóL

j^łt.iL!rnłĺ:s.i:,l!źs:.Szavezr.tjnlł jo-lsrz eliÍe e3}.eziď€tt idÔpontbaa az ílgy.Íblek

és a csd'aĺigonđozók ľeĺđelkezésśre all' Spcciaiiżit icnjlcÍc ez áiđoza1véđeiČm,

.3e enelicĺ .roigárij;ogi ĺg}'ekbeí..Ja,láđ! jogi üg.v-ekb.rÍ is igen jáĺas.

Í{rí:íselIźtis;kiemcl**g a csaiáílon beliili eiószat ádoza.ai szĹyĺ^ra \,ódetl hćz,r

rnűki'äietiínk' mei,"- egy-.:iĺkos címen lévó in-saťan. Az iücczĺlt akĺĺľ azonnái be

tud kel.iiloi e szo gIílaiásba. ahc.g;' tel-ies köni e]!áĺas.łan rśśzesri!. Á
kĺĺzispĺcgmn pnÍesszionäis śs speciális sz*Jĺtuđást igényiö rtĺĺĺicÍ. ĺnelyeĺ

üpasiĺuit és a ie]tlléieB jáitas mu*ats:saiľ.k rĄezĺćk, a .szzk:,nd *áb

ri:Śz.ekéną ce ai1Ól É]k'ljłinijlĺen.

$:ł!&s|:s:e*r.:l]-ii ĺeliesj:4iľÍlliéĺćĺ.ł'Ixenn}ibt.n a családbł:r oly:aľl helyztÍ ĺiĺl

e)ŕĺ. hog;" a tarĺiástÉ.kĺitťlez9!{ salilók nem tucmŁ gondoskcdni a cgjádbaĺ ćiö

iĺlsk.;uak élelĺĺezéséröl, ruhzkĺxlasaój. e}en:i szĺikégiejpi:ô!. ĺl.g: u
s:*rkségĺrel1.zel azonnali :ĺegĺillílása śrdekébm tł|es körü g!]átásbań

részesí!]ael.( a klienseh. -!.eĺnsz9ics+n nm cśIunk eiläĺottaiĺk Fospitaiizĺ]xa,

:nÉzĺnén1: tŤggóség kiaj.'kítlisa' í&v rrincen lehe'séges .ýkôzzel a .csa]ád

.:nĺśnnĺaÍ.i8i káPességének r'íssześllitása ilycnkoi a gcnciozÉsi cě!.

Tóniotcĺĺj cscłóľÍtl}:: jslen|eg' 3' fol;arnaÍcs i:Eli PldluśiesŚćg€pl mtg'iĺtott

tlnogatćĺ csolonot lnűkôdlctiink: Á]ĺáskercsó kłub, ÖnsegĺtÖ c'śapořt ćs

JöviŁépío::nálo csť'poĺ. .Ą Łsłpoítok czi;a ĺ csaiádgonđozoi mtnka scľá:l

feĺrneriilô prollén:ďiĺa l'aló lratéŁory ćs 5lłn ľ*9äás' Á ftlsorôl1 csoPoíiok

egy :észe eĺéĺheili a szolgáJ1ató ľeBđsf.eÍ bízon},os ;.eszein - pi' G;'ęmé$ólé'ii

szoigálat, Mrłn}.aüg}.i liezlont * de az ']g$eiek szolga..atŁshoz jutása eĺősen

aiađál;ozott. Eg1'ĺésá js,llemzie;i ä iánčgato c!9poÍÍok |ĺihaszr'aiŕsäga

c:axirrrál.is, tefuir igen ĺehéz bekeiiů!ĺ, násŕgt a rem hel}.ben tévö

š$.ĐQÍi|agtälho7Äsrlkru való e]utuás je}eĺtősen megselrelri ĺ razl'éteit.
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?0}'3' jnnułłr 'il. ĺlłpjáic tBŕ a? Euř{5I}e; tjřjĺi íilĺál {inanszjrłznĺl TÁĘłQP.
5.ł..:-ĺ0/ĺ.?*r0.0ô{ĺ2 gtĺosírószámĺi ÚĺRłl"aló pro'ersmdat ĺnaiyĺe!ĺ céija

luji.ékialx embeĺe'k i:!ĺsá'-đłiĺrí ein.cgrációja.

Á .ctłgľa.lii kt.rttl(ł bcl.lii a aa2t.ďxu iskoiai. i'łgattsśggei rendelkező ügl'felek

szźmáľa seakképzó:+i iriztosĺ(oĺfun!ĺ. ezel is nörelľe nuľłaeró.piaci esélyei.ks.Ĺ

íileľe a gondczási idó lereiŕe utfu - nľ a g1.ermelr'édelnĺ elláŕóĺenđsz:reĺ kír4iĺ -
Íátlogatofť lak.hatĺÍssai tudŕuk segítćtii áz ljnalló ěle*ezdesŕ. tľenc*es. hcg1.

i5hben is :::e--eoriaíľ. és ĺ:ég -ieieĺieg is ferurta*já! )z\ a |ďłba|ást, aľ:eltr'et a

tián:ogarás igén1.ii.c1'ŕleićve1 teleBtei.rck'niee rnagrrkrraŁ

Sanęretürrtrél lctnelten haęsu|1,cs, hogy a iĺülônb<ĺzo pá|;.śzĺii forások
lelrívásával folyĺmaicsz.r, ,ĺ::indeĺ tigJiél sánĹę elśĺhetóeł o)yan

ĺ6bhlęiýolgáltäÍásokft biztosí.sunk; nel'vek klegáwidt ÍnegÉnogetják á.z áłrneÍ:eii

otlhonbar' vé!äit Íni:řkút. á ;..ocnaĺjĺ älami támogatásbó| szarmazn flnłľrsárc.záę

összügs :}eľ.: clég ĺ!"jroz' Ęog1 kcmpJex szolgáitaiáscsmagnj(at męgĘľósítŚ.,ini. .l€

Btg}. 13plsŹta'lait:l renćelkez-it pá;-ĺłzatí;ó. és .yrcjektncdzsneilt team doigoz,ĺk s

szc1n.eŹetnél, 8ki-k íal3.amaĺośv]6:ĺonĺloroz:ŕj< a negjelełó Pál)'azĺrd kiíÍ;isokat.

- Kiléptétő-tĄkás lehctósóge: Az lĺtézrnen.l,ben hcsszabb.rövidebb idöt 3iiöjtöĺL

kel.lôeĺ n:egeró*idÔlt csaĺácok sZńJDára iniéal'éĺ)'iĹrk łiląl€lő-lalłálokat tart

fent! ne]).ďi cé|ĺa keťŁös: e5zésa nrinimál.rsľa csöiteĺri ez íntérméryi

hc'€piializá!ďJás \arĺJs ha}ísait, 
'bÉ5TésZĺ 

átmL.Detet kipez a vldätt .ńtézmér'yĺ

élet és a támasz aéik::ii. t}:lájjó éieĺvitei :(Üzö1r. A csďádok ez á!mĺ fokoa'łsaĺ
visszevezethetók az ĺiruijiłĺ élśtr'iřri} kerete; kÔzć, ťcJyamatos śs rencsz.eĺes. ám

lern áilando trÁmogalás biztcsítlśái,aĺ.

- Elóŕakaľékosság lehetösĘe; iIrĺé;tĺĺéllýeinkberi tôbbsegćbÉn gondozási

:lväľás, hogv az ejiá:oit' ichcĺóségei szeriĺ. uhaĺekc*<odjÔn, A. véđeít

köÍůĺł)éłyek köföii iehelöségg t.an an;as: taŕalék g!űjršsére, melyet

kĹkÔltózeseko; egy összegbin kap kézhe1 ezÁ1.e| łlegteremt!.o akríĺ tgy ťmrłiló

albérlet lehe:ôségp| akar cgy lłtr.ásfelújíaás k$lísegeinek ľiseiésél. Áz
eiĺ5tekarckrńságoĺ igény szer,nt zz ügryfé! roga kezelheii tłkĺrékbeÉĹkön,".ybe!.

lregľ ez ÄläpíŔźn}rräi letétbg hili'ezheti.

@*w
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Pé,nz&€y! Ä}esz4rncló ä.1T.}I. ke|ĺiIeti ex!áÍási s:érzőiléśhez

Btidapesi, 20i 3. Đ3. i4

Ta*ás Ka;aliĺ

inié?rnényYezťĹö

łiadás4f6ľe; éĺszámo|ása



o

Esetĺanulmá*y ĺ'

I łłěłĺlénłbe keľ iłlěs ĺtiił ü!łn:čnvBÍ:

Á csakiđ a Y, jlI. kerŻleĺi Gĺ:erĺnei:ĺ<iléĺi Központ ĺdrłiogcĺtźxivai keľiiĺt

febéteire lnić:lłĺág,i;.kbe 20Í2. ć,ł lttájusáhaĺ. Á keťületileg illetékes
cs,:lIáđgoxđczójaĘkal ekkor łtĺźľ 2 éve ľendszeresen a,kapxolaio! taľtcttak.

' , 20|i9.ben ht)łtôzötĺ lel Budepesĺre'nankalehetőség, és meg7ołnĺaĺĺ
házassaga .ĺfiiatt. F8, łnelłełti tĺ9 Jäiĺłhan, i

3'é1',?1ektt nviĺ páýúvai és cnnak Ę éĺ etĺa,.sáwi.
hągĄą6 kiskąl,j

Á i,,ł)bózés zt!ĺłll j.,ôzveĺlenúl nląltlsszáĺłóll ląkan, és a ]dőse*
ałhontłbgt ize}łezkeđett ei, 4 évig .fłil'l'4n,o,o'o, dolg<:łzoĺt' Később -
aiq,agi k;hyszer{sěgbő} - perkaló őmeŁ ĺí!łt.

2Úi0.beł k,eĺ iegidősebb g,ełneke és eg, !óĺęgałľs
ąii<a!pú':at. úg, gołiđoltal;; hogr édelscpjuk}ĺa! szęre!łzének łovábbá łźłni,

még czt is vćlląlpc, hag, iak'batási pľob!éłnák nzía!! az Árary.híłż,.a Moh!łs
és a.!t1żs$áľosi G.,teĺmekek Ámełźéti dthonéban is veItak, natg édesapjuk
ner,c ia!óĺi łĺlcłg'ulmak meg1fuleiő iakhaiasĺ.

'4 csaĺád 2cI0 ł,yaľún bek.öĺtÔzalt a.Teréz^rđíasi Csalałlak Áfueneti
oźthofiába, ix násféĺ éyeÍ Íöilöttek , és a fatalok E, oĺthÖnbćI
albérletbe k'ôlĺ,özteŁ ahc! a tćli rezsi nzegyiseke pénstáľc,jjĺ,łIłaĺ áĺ ú'p
dontöuetą ho 9;,: i517,6 1 i,,4,łn é;yb e 1e!v,źte!í: ;únek.

a Gyerłzekhc:Álapíĺvány ÁIułaizas Isłcĺajłźbajárt8.
o'sftdlż"ba. pedíg, ;ó łépessěgiĺ kamaszi,.ĺj,nt a
Kozĺeket'ĺésgépćszeti Szakközépiskllia 9. a5ztá!1,os tąíłuiój() ,)o!t, de ł,enx

i7aza]f szere|Íe, áy 3 sząLmai tąntĺźrgb{I blłk.ásra alłt.

Az éde.sapa érettséýett szociáIis ópoló ćs gołáozó végzeitséggeĺ és
lctgancal,ezeíőt jogasíł*ánn1;aĺ rendelkżzetĺ. Irtiĺąir af aĺběĺIetbőI
kôłtiizą:nél eihagĺta. Bekol,ĺözésü],kor ep szóĺ.ĺ3lapos cégxéI p1óbĺźĺt
eihei;'lezkedłż a XY. keríiJetbaz, emíg.c bĺzaĘíĺá,Đ,ii rńąsclańł ĺiem inpĺa
kĺźzłĺez.



7łeÍ4 rá]ĺ el fłlesépétôl' ěs a glerł'tekeŁ ellze!:łezésérőI siłzcł
ilř.ułąIas !ĺąt. Tłżbbszôr inci"í:''otĺa ei łcit párja a välóst, de kízasságĺ;.kaĺ
nem bł:ntoltá ít.fei jl i.''aĺa!asł,ĺsl'

tęiedaiolc, céťak.:

a végzeĺlsěgćt žgazaió 'okinanyck beszeĺzése után a i:.égzeiltégének

meýieiő łlnuĺłtźt vłź!!al, csaiódi e1y_ség tjsszekouócsalása, apa-g;erekek
kapcsolĺłt erősíl'ése, a fiaĺeIkon}ok b'iztousúgi sziiŁtégleĺeiłeż kieieiiĺěse,

és ľe'.rĺiŚzeł,es iskoiaĺátogatasa uoĺÍ a cć!.

ĺn!ł}złr,źnyiink lelzeĺőséget t,ldott ny,ijÍa:ilí źngyene.ł 'színłuizÍúngeĺ'asľc, heÍi
rendszeressĺźpy1el intézłxćtry-i psziłhłlógus álit ĺenłi'elJcezése. és

Sziiyia részěľe jĺ:ł'asoitaln az öńśŚinłľeti csoporío'r. vłló ľésł'éĺe]t cł

beiileszkęděsuir'' eiősegiĺlsére' Miĺz,-ĺłĺz csajćĺli szebalidős ĺa,ékeą}néEet

iátiza4aĺtuk' alni a csałixi pnkciójĺźt ął,ősítette. Á ęśalíłdon beliźli szerepek
tisztá=ása '.s -!ěiađatként jeient neg, .ľeierősödtek rc anyai
szetepel,, Á -fraraicknáI iđőnlłźnt ind.ułaiką.zeleĺi pľab!énái<ar źs

Ie!''ede2ł!ntĹ

'4' 
cséłúđ Izamąr bei'lJeszkedett ąĺ Intbmény éłeíébe. ' ź.ĺ éĺlescpja azzal

a ř'éĺéssel.foritłltał lntzlźm, hog; ' ;zeretne nunkát ';ńi!a!ni r1lárra,

ii!er,,ę ŕ,s vay ĺá ĺeheĺőšěg,' ah.kĺ;r oz isko!óba se tn?r7,7e viśsza a .,1yáľi

šzĺiťiąí'źłtárii inkább doĺganza.

oktöberbeĺ. töiiöt!? a !ó. ěletźvét, íg: a kaveĺkłző tanév l'égéig
tankoĺeles. Ázt a iehetőséget ĺutłĺąn ÍeÍąiĺźnlani a csalĺ}dr,łli,., hog, .

vťłĺsałł szą|kił.ôżépÍslwĺai tąn:'lĺnóĺ,łyaíĺól szaiiskołłi ,|źpzésrą ł.łle|;er csalc

ískĺ:javáłtájłaĺ ĺacłaii meg'ienni. nlrł ąz akiĺłrÍ oktat'asi he!1'én' nén volt
szaŁisi,nlai képzés. Felvetľźik a kapcsoĺĺztat a Thąn Ráľcły Öŕeiskoią
vezetőjével,ésę|ir,,j!łox,lk dtjelełztkezését.

' ekőzben **Í&gľeseĘ złiĺlą 8. osztái.ws tamłlmán1,aiĺ es te]^łeinęł

megieleiőepl az !s?łi!óĺł beltł] itivónt toĺ,t1bbtanuini cuŕ,:asz szakképzésben'

végzeíĺsé7éí igazal! okmáł4wi ĺnegé:ł.kvztek, đę hcsszti id€ig neln

it,lđaít ełhilyezkedni, néł'łłi mołi,:álĺsúg hifnyában, Ekkĺ>ľ s:óban és írłjsban.

is nieg:źliapaĺllist kétatttii'Ł hog, }zeti ża đl!áślehet{ség rtlhilt*łdŚą íźs

czł !..ľa vaió j ei eĺltkezési.fbg ľagi,tz|ĺálłzi'

@trffi
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Álapíĺvány"nk iłg,pvą5 telefołĺáiłisi. ił,:tłriĺet łehetôséget tu.ł biztasííeŕ?'i az
ó!!óskresőĺ:nek !lieł,,e rendel,],.ezésrc áłIt lĺetŕ eg; ĺlil,ąĺtlmma| 3 úrában
łiIiĺisł.eresĺi klub.

. łrxżxzérynelen n:x'łrkckeresese kłjl,elkłztében tét!łésí díjŕžzetési
.łzelaé=sćgei adódłak a csailźdnąb, iłćt ąlkalonłlni krízisélelłiiiszerre is
szoruĺĺąl.. S:óbeĺ! és iłásbeli megállapo<iĺźsĺ kötöit!Żnk, hog, a téŕtĺjsi
đíjtat'ĺozási Äźt ĺészłełben ĺendezi a csąĺá.d, és kogł ezen negĺíiIapgdłźs
reá'lis leglłen, ĺla'it nég iłzieiązívebb állás:ireľesést kelleít ĺol},ĺąĺftí' Af
ą'ź:\:aBi, biztonsiłg megtelelĄńse kienelt feladaĺ!ént,szerepelt a gondazćsi
terr,beÝL

. 
n-l,ári ĺnunk.cváilalási pľőbálkozasa sikeres łoĺt, a

KÍ.-nél !ĺęĺ:łezkędęti el ,,qail' cę,ŕ,reÍęs,, lł.ruĺlý.al,jirhen^ a Fargc Điák
Iskclaszĺi,łetŁezet segitség&eŁ Napi B,jrćs munkarendban dolgozott nás!ćł
hóruzpig.

' előre bejelenteĺte, hog1: a nyári szĺłne!łĺ iłihon fogĺa eił'ô!ĺeni, és

apakayźnak kíúźn'segíteni é hůzĺałĺłźsbł:łłl. Yégzłł még źs úgl dłintótt' h.ogv

meglátogatja a iesłvéreit és éđesaryját. Eĺőľe egtztetiüleĘ hogy
!0 napłi łôit viđékgn, és mipęĺ łjłáłi tlunkaja negszűnt, így ő is

: ulazik, hogł áclesaĺqfal,aĺ és tesłéreivei ĺiiłtson pb. napot.

Á fiata.lak ehłtazása eĺőtt plit nappał sí keĺiiĺt rĺzziniaźt lałłÍ]li,
eE! szevrŕł\*eg és kontak1lelłse g1,ártó cźgnéI' háror,ą műszakos

ĺnĺłnkarełtdbeł'ĺ hełj,eięÄu,, e]. Kćĺ héi munł,a uiót eg5,

keł.i'ile.ben ĺé^łő ňc!ősek otthonébó'l ł"apou visszajeizésr, ĺthov,j szĺłci,Jlźs

ľ'poló es gondp..oi ,*égzełtségätel tudoit elhelyezŁcďĺi, ąlniĺ sokkąl
szh,esebher végzett náľ ĺnrábban is' ígl eet vtiłeszłotta.

20i2. t;ugusztus elején a jiatclak eł,rła:Íek egliitt
dolgozcx. 3 nap ułán ĺelę{onáĺt, kog, ô is marud,
kź1.kéĺ;g, ahągy łlzt zlőĺeiesen le?leIte. A' két hét ĺáĺogatás lĺtĺin ,

4mw;

€'ĺ

ł,7ik
lłg:'dôntöĺeŁ hogł nem jonĺei,;ľíssżtz écżesapju}lhoz, ŕfieťł ők jó!

ruaguŁät.

Fe!1;g1é;lt a kapcŚalalat a Gyeľmztióĺéłi. SzcigáIal
łscłádgĺ:nđosójĺjvtł!' ak.!feĺkeresĺe ą csąlljdoĺ és a 1'iatalołat n}riĺatkaztaln
cľréi izog.l, ľeitibtłn éł)esan|iukiĺaĺ k!,.'tiłru:k ĺol,ábh éiizi' Á niiiątklłzt;t
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fi?gÍiÍeiĺ !lłáĺz''a gj,g7ąĺigĺr neń ó,l!ĺĺIk saóh(z óćcsap,ýĺkkal Nern ĺ,oxłik 'fa] a
telefani' ha kereste őket és az ědesany,án l:eľeszĺt}I sen si],.ełĺI!ĺ

ŕ'x} p c s o l,s i a ĺ ĺ ł r e fi 'l efi . i'

Íeíkiĺeg łagłałi neegyiselték a lôrrénrek. aij,łhaiłlrob'łémłźk' is
jeietltĺceztet ąrĺit korúbben nem' !apaszÍa!!un}ĺ' Ái in!ézrnéný pszicholôgus
segírségét kérľiiĺł. a feĺĺłcÍgoz<*ba:n, i!Ie**e sol:at ."egített a jö,:őj':ěp j'aľnáłó

,Ýs!'ŕo-Pj ];'.

g'.eyneh'édeĺni źnłĘnár'v-i eJiálciste jog>sułĺ,łága ĺł g;erme,ke'k

elkijĺĺôféŚe fiĺlarĺ negszťní, Ípg nłis jelleý e,ikelyezĺżst keĺesiiłl.lk szánárą'

20!2. szepíenĺbet, 24n a ' ł;oíĺvdny - Kćpzési
és Re]zabi litó'ciós Kôzponĺ liłzneneti káiloj ára kijlÍözi)ł!-

ł,ą!í!.tłĺtiĺkl,dlis ĺĺ Gteľatehiłjĺéłi SzołsĺÍIa{śaÍ a' kł,ztis ĺłołtđozlis sałón;

Kęrľékł és iéłyteges íełą*aí?neEoślłás va!,'5su-It neg' Nen kJienł áĺądás
!ôr.tĺźłiĺ; hanem egl ĺalós eglütt gondoĺkodtts ozról' hogt H łn"íben !áĺja a.

segltsěgnyljĺás 'ĺ*iórąil ,6 leĺ.,etőségelt' TÓbb eseíbeĺl nem1žlasrťĺ,a' hłleem
e'g;łłłas aunłłlját megerősíive és a!łźĺár'łąszną jártunk eI' Ez ttz

egiżtĺm.űköclés nagłba"1 hązzójóľuĺt' hogł l hcsszú iđő uiár, munkpbĺl
twłctt, á!ląi'

Tąicťĺszit!ĺe?ok:

RevdkÍiżI egłił',ĺmĺi,,ĺąiőntlk kme,rteftx rll,eB ą' Kieil.sen€i. ÍleIyzelét ľeaiisan
łá:rĺl, de ełz.ł'e!!eĺt sł.g!|ségel hłdott kćrni p>robiéhlái megoidá'áho,. N,,,
harítoĺĺą eł a fe|eiőssěget és nĺźha erőn feliil .nepróbáiĺu 'megÍeľemťeni
głes.m.ekeiilęk a bizĺ,oi+sógat és igłei,.ezeĺl miľ,d"en sziikségleteiket
}:!e}égĺtełĺ,

AncÜ!azsużsgnna
cściż$gcndozó
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