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Hatźn ozati jav as|at a bizottság' száÍnár a:

Az Emberi Eľőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az e|óterjesztés megtárgya|źsát,

Tĺsztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a diintés tatalmának ľészletes ismeľtetése

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásľól szóló 1997. évi )oo(. törvény e|őírja a
telepiilési tinkormanyzat szźmźra átfogo értékelés készítését a gyeľmekjóléti és a gyermekvé-
delmi feladatainak ellátásaról. A jogszabályi előírásoknak megfelelően elkésziilt a20|4, évre
vonatkozó átfogó éľtékelés' melyet a törvényi előírás szerint megtaľgyalását és elfogadását
követően a Budapest Főváľos Koľmányhiv ata|a r észére kell megküldęni.

il. A beteľjesztés indoka
A gyermekjóléti és gyeľmekvédelmi feladatok ęIlźúásáÍő| sző|ő 20|4. évi átfogó értékęlés
jogszabáIyban meghatźrozott határidőben tcjrténő elfogadásához a Képviselő- testület 2015.
május |4. napí ülésén hozott döntése sziikséges.
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ilI. A diintés célja, pénzügyi hatása '1.,

A dĺjntés cé|ja a gyermekjóléti és gyeľmekvédelmi feladatok ellátásáĺól sző|ő 20|4. évi átfogó
éľtékelés elfogađása.
Az átfogő értékelés elfogadása pénzugyi fedezetďnem igényel.

Iv. JogszabáIyĺkiirnyezet
A Magyarország helyi önkoľmanyzatairő| sző|ő 2011. évi CLX)oilX. törvény (a továbbiak-
ban: Mötv) 23. $ (5) bekezdés 1 1. pontjában foglaltak szęľint a kerĹileti önkoľmanyzat felada-
ta kiilönösen a gyennekjóléti szolgá|tatások és ellátások biztosítása.

A gyeľmekek védelméről és a gyámĺjgyi igazgatásr,ól szóló 1997. éví )ooil. törvény 96. $ (6)

bekezdésében foglaltak alapján a települési <inkoľmanyzat és az á||am fenntaľtói feladatainak
ellźtásáta a Kormány rendeletében kijelölt szetv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladata-
inak ellátásaról május 31-éig _ a külön jogszabályban meghatáĺozott taľtalommal _ átfogó
éľtékelést készít. Az értékeLést _ telepiilési önkormźlrlyzat esetén a Képviselő_testtilet általi
meg!áĺgyalást kĺĺvetően _ meg kell küldeni a gyźmlhatóságnak. A gyámhatőság az éľtékelés
kézÁezvéte|étő| szálmított haľminc napon beliil javaslattal élhet a teleptilési önkoľmányzat,
illetve az źilam fenntartói feladatainak e||átźsáĺa a Kormány rendelętében kijel<ilt szerv fe|é,

amely hatvan napon belül éľdemben megvizsgáIja a gyámhatóság javas|atait és állásfog|a|ásá-
ról, intézkedéséľől tźlj ékońatj a.

A települési önkormanyzat á|ta| készítendő átfogő értékelés tartalmi követelményei a gyám-
hatóságokról, valamint a gyermekvédelmi gyámügyi eljarásról sző|ő 14911997. (Ix. 10.)

Korm. rend. 10. sz. mellékletében meghatźrozottak szerint, amelyek aza|ábbiak:
o A település demogľáfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 évęs korosńźiy adataira.
o Az ĺinkoľmányzat áItaI nyújtott pérzbe|i, természetbeni ellátások biztosítása:

- a rendszeres gyeľmekvédelmi kedvezményben részesülők száma, kérelmezőkľe vo.
natkoző általĺánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkoľmanyzatotterhelő
kiadás nagysźtga,
- egyéb, a Gyvt.-ben nem szabźtlyozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vo-
natkoző adatok,
- gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részestilőkre vonatkozó
statisztikai adatok.

o Az önkormĺányzat á|ta| biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:
- gyeľmekjóléti szolgá|tatásbinosításanak módja, mfüödésénektapasńalata (alapellá-
tásban részesülők száma, gyeľmekek veszé|yeńetettségének okai, válsághelyzetben
levő varandós anyrĺk goĺdozása, családjából kięmelt gyeľmek szüleinek gondozása,
je|z&enđszertag jaivalvalóegyüttmfü ödéstapasztalatal),
- gyeľmekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása,
ezenellátások igénybevétele, s az ezzę| összefüggő tapasztalatok.

o A felügyeleti szeľvek áIta| gyánhatósági, gyeľmekvédelmi teľületen végzett szakmai el-
lenőľzések tapasńalatainak, továbbá a gyeľmekjóléti és gyeľmekvédelmi szo|gźltatő te-
vékenységetvégzők ellenőľzésének alkalmávaltettmegźtIlapítások bemutatása.

o Jcjvőre vonatkozó javaslatok, célok meghatźrozása a Gyvt. e|őirásai alapján (milyen ellá-
tásokľa és intézményelľe lennę sziikség a problémfü hatékonyabb kęzęlése érdekében,
gyeľmekvédelmi prevenciós elképzelések).

o A bűnmegelőzési progľam főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült
ilyen program), valamint a gyermekkoru és a ťratalkoru bťľrelkĺivetők számźnak az á|ta-
luk elkövetett búncselekmények számának, a biĺnelkĺjvetés okainak bemutatása.

o A települési önkoľmányzat és a civil szewęzetęk kĺjz<jtti együttműködés keretében mĹ
lyen feladatok' szolgáltatások ellátásában vęsznek részt civil szervęzętęk (alapellátás'
szakellátás, szabadídős programok, drogprevenció stb.).



Hatźłozati javaslat

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. elfogadja Budapest Józsefizaľosi onkoľmźnyzat 2014. évi gyeľmekjóléti és gyermekvé-
delmi feladatai e||átásźrő| sző|ő átfogó értékelést, mely az előterjesztés mellék|etétképezi.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20|5. május 14.

2. felkéń a polgáľmestert, hogy az átfogő éľtékelést külđje meg a Budapest Főváros Kor-
mányhivatal Szociális és Gyámhiv atala részére.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2015. május 29.

A diintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Humiínszolgáltatási Ügyosaály Humán-
kapcsolati lľoda.

Budapest, 20| 5. ápn|is 22.
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Bevezető
Az źúfogő éľtékelés elkészítését a gyeľmekek védelméľől és a gyámügyi igazgatźsról szóló
|997. évi )ooil. törvény 96. $ (6) bekezdése íqaeIő. A taľtalmi követelményeket a gyámha-
tóságokról, valamint a gyeľmekvédelmi és gyámĹigyi eljárásról szóló t49l1-997. (IX. 10.)
Koľm. rendelet 10. sz. melléklete tarta|mazza.

1. B UDAPE s T JOZS E FV,,íRos I,,4KossÁG,,{NAK DE Mo GRÁ FaI MUTATaI

Táľsadalmĺ tisszetétel, szocĺális heýet jellemzői

Józsefuiĺros Budapest egyik centrális elhelyezkedésiĺ, legsiĺríĺbben lakott, rengeteg tarsadalmi
pľoblémát koncentľálódva hoľdoző teri|ete' mely Budapest legnépesebb keľületei közé tarto-
zik.

A VIII. keriileti lakcímmęl rendelkező lakosok szźlma 70.878 fő, ebből állandó bejelentett
lakóhellyel rendelkező lakosok szárna 70.375 fő, taÍtő7kodási hellyel rendelkező lakosok
száma 503 fő.

rmekvédelmi feladatok a0-25 éves korosztálvt éľintik korosztálv ada o ntil<. ezen korosztálv adataĺ:

0.3 év 4-6 év 7.|,4 év 15.18 év 19-25 év

Lakóhely 1810 r663 3908 2075 5354

Tartózkodási hely 1 2 20 9 1672

Település szintű 4 I 10 6 49

Osszesen: 1815 r666 3938 2090 7075

Mindösszesen: 16 584

Józsefüáros az itt élő családok szociális jellemzője tekintetében nagy eltéľéseket mutat attól
függően, hogy a kerület melyik negyedében élőkľe vonatkozóan vizsgáljuk a jĺivedelmi és
vagyoni helyzetet. A Körúttól a belvaľos felé eső terĹilet, illetve a Tiszfuiselő-telep lakosságát
tekintve elmondhatjuk, hogy polgárosodottabb és jobb módúak által lakott része a kerületnek
a külső részek<hez és a lakótelepen élőkhĺjz képest. A belső terĹiletek srĺrűbben lakottak, de
Ktilső-Józsefuiíľosnak is vannak zsúfoltabb körzetei, különösen a lakótelepes övezetekben. A
keľület külső övezetében, a régebbi, zsúfoltabb bérlakás és panel lakótelepi tĺjmbĺjk lakói kö-
ľében nagyobb arányban fordulnak e|ő az alacsonyabb iskolázottsággal ľendelkező, rosszabb
munkaerő-piaci státuszú csoportok képviselői. Az alacsony jöveđelmi/vagyoni helyzetet nö-
ve|ó tényező a munkanélktiliség, a nagyobb gyermekszám' a fogyatékkal élés.

A Józsefuĺírosban élő gyeľmekek és csaláđjaik taĺsadalmi státusza, szociális helyzete szoros
összefüggésben van a lakás, |akőhaz minőségével, melyben élnek. A kicsi, többnyire kom-
foľtnélküli lakásokban laknak a rosszabb szociális he|yzetli, á|talétban alacsony táľsadalmi
státuszú, alacsony iskolai végzet1ségll emberek. KöZtiik magas a munkanélküliek aránya, kü-
lönösen a taľtós munkanélkiilieké, az á|Iarri, önkormanyzati tźlmogatásból és alkalmi mun-
kákból élőké.

A Józsefuarosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Kĺizpont (továbbiakban: JSzSzGyK)
Családsegítő Központ szakmai egységénél az ę|miilt két évben a szo|gá|tatást igénybe vevők
számát, koľcsopoľt szeľinti megoszlását ' az uj igénybevevőket és a forgalmat az intézmény
székhelyén, valamint ahozoIt pľoblémálďesetek számait az a|źlbbi táblázatok mutatják be.



A szolgáltatást igénybe vevők száma20I3. és20l4. évben

igénybevevők
száma

új igénybevevők forgalom az

száma intézmény
székheIyén

Lźúhatő, hogy hogyan vá|tozott a segítséget kérők sztlma. Az elmúlt évben csĺjkkent a
családsegítő kĺizpont szo|gáLtatásait igénybevevők száma, de a meglévő ügyekben jelentősen
megemelkedett a foľgalom, tehźú a kevesebb Ĺigyfél tobbszĺjr igényelte a szakemberek
segítségét.
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A szo|gá|tatást igénybe vevők korösszetétęlét tekintve is látható a vźitozźs, a a 18-37 közötti
korosztály több mint a felére cstikkent, a 62 éves és idősebb koľosztály aúnya duplájára
emelkedett.



Szo-|gáltatást jgényb-evevőkproblémái(ese1eks1!ma)
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A hozott problémfü, melyek a családok életében töľést, fennakadást jelentenek, az e|m.ű|t

években teljesen átalakultak.

A keľĹiletben szociálisan rászoruló családok anyagi he|yzetét tiikľözi, hogy a JSzSzGyK-hoz
foľduló kliensek mintegy felének nem elegendő a havi jövedelme kiadásaik feđezésére, illetve
hónap végén nehézségeik vannak. A lakásfenntaľtással kapcsolatos hátralékok ľendezése a
háztartások egy részének komoly gondot okoz. Megjelennek a szenvedélybetegségek külcjn-
böző típusai, mely egyiitt jar tita|ábarl magatartási, é|efuezetési/életviteli nehézségekkel, és

kĺjvetkezhet belő l e elhanyago l ás, b źnta|mazás.

A kérelmezőkľe vona tkoző általáno sítható ad atok:
A ľendszeres gyeľmekvédelmi kedvezméný, valamint az egyéb pénzbe|i és természetbeni
ellátások iranti kérelmek a Józsefuarosi Polgármesteri Hivatal szociális ügyeket ellátó szerve-
zeti egységénél (Családtámogatási lroda) nyújthatóak be, a kérelmek alapjrán a kérelmezők
jelentős ľésze egyedülálló sziilőként neveli gyermekét, alacsony iskolai végzettségű (általĺínos
iskola 8 osztálya), szakképzetlen, álláskeľeső, akik tartósan fennálló létfenntaľtási gondokkal
ktizdenek. A kérelmezők 20-30%-a önkormányzatibérlakásban él, lakásfenntaľtási kiadásaĹ
kat nehezen tudjfü ťĺzetĺi, ebből kifolyólag díjhátralékkal rendelkeznek. Eves szinten kozeI
800 adósságkezelési szo|gá|tatásra való jogosultság irĺánti kérelem keľül benyújtásra, mely
kérelmezőknek megközelítőleg 50-60%-a kiskoru gyermeket nevel. Megállapíthatő továbbá,
hogy a kérelmezők ttibbsége évek óta iigyfelei azkođźnak,ffiog, helyzetfüet nehezen tudják
megolđani' állandósult anyagi gondj aik vannak.



2.1. Rendszeľes gyeľmekvédelmÍ kedvezmény

A ľendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosultsági feltételeit a Gyvt 19. $.a hatźrozza
meg. Formája teľmészetbeĺí, jogszabályban meghatározoLt kedvezmények igénybevételére
jogosít (étkeztetés, tankönyv, bĺĺlcsődei gondozási díj fizetése alóli mentęsség stb').

20t4 évbeĺ3496 gyermek részesült ľendszeres gyeľmekvédelmi kedvezményben,Z0l3 évben
3721 gyermek. Az elutasított kérelmek szźtĺna20ĺ4-bęn205 (2013-ban 155), melynek leg.
főbb oka, hogy a kérelmező családjrĺnak egy főre jutó jövedelme meghaladja a jogszabá|yban
meghatáĺozott jogosultsági összeghatźrt. A kedvezmény értékhataúnak alapja az öregségi
npgdlj mindenkori legkisebb összege, mely 2008. januar 01. napjától 28.500,- Ft (egyediilál-
lók esetében I IYo-a 39.900,- Ft, l30oÁ-a 37.050'- Ft).

2.2. ov o dátztatási támo gatás

A támogatás rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsághoz kötött, foľmája
pénzbeLi, évente két alkalommal, első alkalommal gyermekenként 20.000,- Ft, ezt kĺjvetően
alkalmanként gyermekenként 10.000,- Ft.2014. évben ővodátztatźlsi támogatásban ľészesülő
gyermekek szána II7 (2013 évben 86), a családok szźlmtłra l.040.000,- Ft keľĹilt kifizętésľe.
Elutasításra kerĹilt kérelmek száma 10.

A GyVt 2015. januaľ 01. napjától hatályos módosításai alapján az ővodáztatási támogatás a
ktjtelező ővođátńatás bevezetését k<jvetően (2015 . szeptember 01 .) megsztĺnik.

2.3.Egyéb a Gyvt.ben nem szabá|yozott pénzbeli és teľmészetbeni juttatásokľa vonatko.
ző adatok

A szociális és gyeľmekvédelmi törvények 20|4. janurĺľ 01. napjától hatályos módosításai
a|apjźn a rendkívĹili gyermekvédelmi tźrnogatás, átmeneti segély, valamint a temetési segély
megsziĺnésével egy új támogatási forma az ö'nkormźnyzatí segély keľiilt bevezetésre, mely
pénzbeli segítséget ĺytĄt az időszakosan vagy taľtósan létfenntaľtási gondokkal küzdő csalá-
dok ľészére.

Azilj támogatás igénybevételének módja, jogosultsági feltételei az Önkormźnyzat rendeleté-
ben kerĹiltek meghatározásra. A jogosultsági összeghataľok a renđkívĹili gyermekvédelmi tá-
mogatásho z viszonyiwa 25 -3lYo-al emelkedtek.

Az ĺjnkoľmtnyzatí segély teľmészetbeni foľmái az étkezéstéľítési támogatás, valamint atábo-
roztatási támogatás.
Étkezéstéritési támogatásban részestil az onkormźnyzat fenntaľtásában lévő vagy á|ta|amu-
ködtetett oktatásĹnevelési intézménybe és a gyeľmekek napkcizbeni ellátását biĺosító intéz-
ménýípusba jań azon szociálisan rászoruló gyermek, akinek családjában az egy főre jutó
havi jövedelem nem haladja meg az 50.000,- Ft-ot, valamint a Gyvt -ben meghatźxozott 50oÁ-
os noľmatív kedvezményre jogosult. A támogatás méľtéke az étkezési térítési díj havi össze-
gének 35o/o- a.

A tábotoztatási támogatá,sra az onkormźnyzat fenntaľtásában lévő vagy áIta|a mfüödtetett
oktatási-nevelési intézmény, valamint a gyermekek napkĺizbeni ellátását biaosító intézmény
vezetójének javaslata alapján az a szociálisan rászorult gyeľmek jogosult, aki az onkoľmany-
zat fewÍartźsábaĺ vagy működtetésében lévő oktatási-nevelési intézménybe jtn vagy gyer-
mekjóléti intézmény ellátottja, a káptalanfiiredi és magyarkúti intézményi táborcztatásbizto-
sítása érdekében. Az intézményvezető javaslatźń a gyermek szociális helyzetének, intézmény-



ben nffitottmagatartásának, a gyermekettarlítő pedagógusok véleményének figyelembevéte-
lévelteszi meg.

Atábotoztatási tĺĺmogatźsra felhasználható keret intézmények kĺjzĺjtti felosztásaľóI az ol<tatá-
si-nevelési, gyermekjóléti intézrľlények személyekĺe <jsszeállított igénye alapjźn a Képviselő-
testĹilet humlínszolgáltatási hatásköreit gyakorló Bizottsága dönt.

Az onkoľmźnyzat 20|3 évtől kezdődően a Budapest VIII. keľületben az adotI év július 15.
napjan érvényes lakóhellyel rendelkező kerületi vagy keriileten kíviili köznevelési intézmény-
ben tanulmźnyait első alkalommal megkezdő leendő első osztályos általĺános iskolai tanulók
részéte iskolakezdési támogatást nýjt. A tĺĺmogatás az onkormanyzat tita| meghatfuozott
Józsefuaľos káľtya elfogadó helyeken (papíľ- írőszer boltokban) tngyév december 3|. napjáig
beváltható 5000 Ft értékti vásĺáľlási utalvány formájában kerül kifizetésre. Az utalványok a
diakok törvényes képviselői előzetes kiéľtesítése mellett a Polgĺíľmesteľi Hivatalban évente
augusztus 01. napja és szeptembeľ 10. napja kĺĺzött keľĹilnek átadásra. A támogatás évente
megközelítőleg 500 kisiskolás gyermeket érint.

Tiĺmogatások adatai

Elutasított kérelmek
Tiímogatás 20r3 2014

Rendkívüli gyer-
mekvédelmi támoga-

tás
100 0

onkoľmányzati se-
gély gyeľmekes csa-

ládok részére
0 9l

Az elutasítások legjellemzőbb oka az, hogy a kére|mezó és családjában az egy Íőre jutó jĺive-
delem mértéke meghaladja atámogatásokľa való jogosultság jĺlvedelemhatĺĺrát.

Támogatás

2013. év 20|4. év

Támogatásban
részesĺĺlők száma

Támogatásľa
foľdított tisszeg

Támogatásban
ľészesülők száma

Támogatásľa
foľdított iisz.

szeg

Rendkívüli gyeľmekvédelmi
támosatás

2108 családban
é|ő3724 fó gyer-
mek

f8 196 600 0 0

onkoľmányzati segé|y
gyermekes családok részére

0 0
1 553 családban
élő 3863 fő gyer-
mek

z7 55f980

T ttb or oztatás i támo gatás 96r 3 375 000 886 3 7rr f00

Etkezéstérítési támosatás 3 54 159 17 fgr 535

Nyári szociális ryermekét-
keztetés

f33 fó gyermek 5 022 160 f37 fő gyermek 5 Ir5 440



2.4. Gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkľe vonatkozó
adatok
Az Önkormźnyzat a gyermekétkeztetést az óvodákban és iskolakban a Sodexo Magyarország
Kft-vel kdtött vźila|kozási szerzóďés l]tján, míg a bölcsődék esetében sajat főzőkonyhával
biztosítja.

A gyeľmekétkeztetés utźn ťĺzetendő térítési díjak az önkoľmźnyzat rendeleteiben keľülnek
meghatĺírozásra. ĺ\ bĺjlosőđei, óvodai ós ált. iskolai intézmények esetében a gyermekvédelmi
törvényben foglaltak szerint a rendszeres gyermekvédelmi keđvezményben részestilők az ét-
kezést téľítési díjmentesen vehetik igénybe (100%-os kedvezmény), amennyiben, ezen ked-
vezményre nem jogosult, de három- vagy tĺlbbgyeľmekes csaláđ, vagy fogyatékos, tartósan
beteg gyeľmeket nevelő szülők esetében aťlzetęndo díjak 50%-át kell ťlzetĺĺ.
A szakkozépiskola esetében a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők 50%-ot
kell, hogy fizessenek.

A kĺizponti kciltségvetési tĺĺmogatás 2014. évi tényadatai aIapjźn az étkezók száma 3l9| fő,
melyből téľítési díjmentes 1601 fo, 50%o-otfizet347 fő, teljes fuatťlzet 1243 fo.
Az önkoľmtnyzat évek óta gondoskodik a keľĹiletben élő, rendszeres gyeľmekvédelmi ked-
vezményben ľészesülő, iskoláskoru gyeľmekek nyári sziinetben tcjľténő ingyenes étkeztetésé-
ről, melyhez az iĺnkormányzat által benyújtottpáLyázat aLapján a kĺizponti költségvetés min-
den évben biĺosítja afeđezetet. Az étkeztetés a nyári napközis tábor keľetében töľténik.

3. Az ÖĺvronłĺÁr,łyznr Áĺraĺ BzrosÍrorr szrľĺÉĺvrs eoľĺposrooÁsr lvyÚni BĺĺÁrÁsor
nziuĺarlrÁsl

3. l.. Gyeľmekj óléti szo|gáitatás biztosításának mó dj a, műkti désének tzp aszta|ata

A JSzSzGyK - Gyermekjóléti Központ szakmai egysége a gyermekvédelem szakmai szem-
pontjainak figyelembe vételével biztosítja a Józsefuarosban é1ő gyeľmekek és családjaik ellá.
tását, gondozását, védi a gyeľmekek éľdekeit, a jogszabźllyok előíľásainak, valamint aszociá-
lis munka szakmai szabáIyainak figyelembe vételével. Az a|aptevékenység keľetein belül
szervezési, szolgźůtatźtsi és gondozási fe|adatokatvégez a gyermekek testi, lelki egészségének,
családba tĺjrténő nevelésének elősegítése, veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult ve-
széIyeztetettség megsziintetése és a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében.
A kĺjtelezően végzendő alapfeladatokon feliil speciális szolgáltatásai az utcai és lakótelepi
szociális munka, kapcsolattaľtási iigyelet,kőrhźz;i szociális munka és készenléti szolgáltatás.

A léti t szakmai tev adata
2013. 2014.

Tevékenvsés tínusa Alkalom Alkalom
információkérés 1s63 1034
ügvintézés 140 850
seeítő beszéleetés 2138 I 801
tanácsadás 2169 1745
családlátosatás 4750 3840
taľeyalás t93
esetkonferencia 26 46
adomány 433 310
kcjzvetítés más szolsáltatásba 408 176
örökbefosadással kapcsolatos intézkedés 0 a

J

konfliktuskeze|és r40 r62



Jogi tanócsadds
A Központban ingyenes jogi tanácsadás, jogi segítségnyrijtási szo|gá|tatźls segíti a kerületben
lakók helyzetének rendezését. A szolgźůtatás igénybevétele előzetes iđőpont egyeztetés a|ap-
j an családgondozói javaslatra tĺiľténik.
20|4 évben 49 tanácsadói napon 226 főjelent męg) az ügyek 60%-át gyermek elhelyezési és-
tartásdíj iigyek, illetve ezekvégrehajtásával kapcsolatos pľoblémfü alkották.

Ps zíc lto ló gíaí tan dcs adús
A Központ főállású tanácsadó szakpszichológus aLkaImazásával biztositja a pszichológiai
tanácsadást. A gyermekeken és fiatalokon kívül a sztilőket is pszichés megsegítésben részesí-
ti. Az igénybe vétel elsősorban a családgondozók javas|ata a|apjźn történik, de nĺivekszik
azonigyfelek száma, akik ajánlás útjan vagy önkéntes alapon jelentkeznek.
2014 évben 72 gyermek kapott időpontot, melyből 39 rendszeresen igénybe vette a szolgźita-
tást. A pszichológus összesen 410 alkalommal foglalkozott a gyermekekkel.
Eletkoľ tekintetében átlagosan 10-13 évesek, nemek szeľint pedig egyenlő amegosz|ás. Fel-
nőtt koru ügyfelek közül 74 fo kapott időpontot, melyből 7 igényelt rendszeres segítséget, 24
szĹilő pedig szülőkonzultación vett tészt.
Főbb pľoblématípusok:

fizikális szĺikségletek kielégítetlensége, bizonýalanság okozta fesziiltségek,
kötődési-érzelmi zav at ok,
indulatkezelési- magataľtáspľoblémák,
életszakasz váltás- seľdülőkoľi problémfü ,

koľtiĺrskapcsolati zav ar ok,
lelki- és fizikai bźnta|mazás,
válás kľízise.

A Gyeľmekjóléti Központ a válsághelyzetberĺ lévő vaľandós anyáknak is segítséget nyújt,
melynek keretében tájékońatást kapnak jogokľól, ellátásokĺól, elhelyezési lehetőségekľől,
örökbefogadásľól stb.,20|4. évben 14 esetben kértek segítséget.

Családok Átmenetĺ Otthona

Atapasztalatok alapján Józsefraľosban évek óta problémát jelent a családok hátrányos szociá-
lis helyzete, az anyagi nehézségek, a lakhatás hiźnya, a nem megfelelő lakáskĺjľülmények. Az
ügyfelek nagy része kisméretű, zsúfolt, vizes, dohos, sĺĺtét, penészes' rovaľokkal fertőzott |a-

kásokban él. A lakhatási problémfü miatt egyľe több család igényelt segítséget családok át-
meneti otthonában, anyaotthonban, valamint gyermekek átmenęti otthonában való elhelyezés-
sel kapcsolatosan.

Ję||emző ezenintézmények tultelítettsége, igy áItalában nem tudnak azonĺa|i férőhelyet bízto-
sítani. Sokszor több hónap szĹikséges, mke az elhelyezésre soľ keľülhęt. Évek óta komoly
problémát okoz a ľászorult, átmenetileg vagy taľtósan lakhatás nélkül maradt családok, külĺi-
nösen a gyeľmeküket egyedül nevelő édesapák átmeneti otthoni elhelyezése, melyre megol-
dásként az onkoľmtnyzatz}|z. évben ellátási szerződéstkötött az SoS Kľízis Alapítvánnyal.
Aza|apíNány négy fő szźmźrabiztosít - szfüség esetén - férőhelyetiĺtéznényében.

A Gyermekjóléti Központ nagy hangsúlyt fektet a szabađiďős programok szervezéséľe, amely
során kiemelt cél a családban jelentkező nęvelési pľoblémák és hiányosságok káros hatásainak
enyhítése, valamint az, hogy olyan gyermekek is részt vehessenek ezeken a programokon,
akiknek a c s a|áđj a any agi nehéz s é gek miatt ezt nem engedhetik me g maguknak.



Heti rendszerességgel megľendezett programok:
,,Ugyes kezek'' foglalkozás: kľeatív, kézmúves foglalkozások (gyöngyťuzés, origami, üveg-
festés, gyeľtyakészítés, decoupage technika, stb.) melynek cé|ja a kĺeativitás, a játék, a szőra-
kozts, a kĺizösségfoľmálás biztosítása, a deviáns magatartás megelőzése.

,,Színjźisző köť': irodalom és a színjźĺszás iľánt éľdeklődő gyermekek tészére, a fogla|kozá-
son részt vevő fiatalok megismeľkedhetnek bábozással, magyar népmesékkel, versekkel, és
színművekkel, ill. egy alkalomma| sziĺlhází előadást is megtekinthettek.

Minden évben megszervezésre keriil a húsvéti tinnepľe (húsvéti dekorációk) ' aÍIyé-lľ- napjźra
való késztilődés (veľstanulás, díszdoboz készítése), a gyeľmeknap (palacsintakészítés) és a
mikulás tinnepség is, ezen feltil szĺĺmos egyéb színes prograĺIrmal készültek a kerületi gyer-
mekeknek (kiranđulások, ciľkuszi előadás, múzeumi látogatás stb.).

20I4.06.|6-tó1 nyári napközis tábort mfüĺidtetnek, melynek keľetében naponta 15-18 gyer-
mek napközberu felügyelete, hasznos szabađidó eltĺiltése biĺosított. 20l4.08.I7-től egy hetes
nyári tábor kerĹilt megszeľvezésreKáptalanfiireden 50 gyeľmek részvételével.

20|4 szeptemberében új programként Természetjźtro Klub indult, alkalmanként 15-20 gyer.
mek részvéte!ével.

A K<izpont munkáját fejlesztő pedagógus is segíti, aki heti két napban foglalkozik a fejlesztés-
re szoruló gyermekekkel,20I4-ben 18 gyermeknek nyijtott rendszeresen segítséget.

Kísérleti jelleggel elindult egy komplex művészetterápiás foglalkozás, heti egy nap 2 őrás
időtaľtamban elsősorban amagatartásbeli, beilleszkedési problémákkal, szorongással, verbális
kifejezés nehézségeivel küzdő |2-16 év k<jzötti gyermekek részéte, a foglalkozásokon 6
gyeľmek vettrészt.

2014-ben az MNP III. _ Integrált Szociális és Viíľosrehabilitációs Pľogľam megvalósítása
folyaman apáIytzat keretei között létľejĺitt Családfejlesztő Munkacsopoľttalközösen 4 csa|ád
delegálásáľa került sot, ezze|. a Ktizpont á|ta| beajfuúott családok szźtma 15, melyek közül 6
esetben Iezaj|ottmźr akorszenĺsítés. A pľogram keretében számos támogatási forma igénybe-
vételére van lehetőség pl. lakásfelújítás,hánartási-informatikai berendezések stb., a családok
egyĹittmfüödése esetén, mely során jelentős szociális.és anyagi tĺímogatásban részesülhetnek
a családok.

A gyermek v eszé|y eńetettségének megelőzése
A Gyermekjóléti Kĺizpont tevékenységei kĺizül kiemelkedő fontosságú a veszélyeztetettség
megelőzése. Ennek keľetében észlelő és jelzőrendszeľ mfüĺjdik, mely lehetővé tęszi a veszé-
|yeztetó okok feltárásźú, aveszé|yeztetettség időben történő felismerését.

20I4-beĺ 1694 je|zés érkezett a jelzőľendszeri tagoktól. Legt<ibb esetben a kĺiznevelési intéz-
mények küldtek je|zést, az ígazo|atlan iskolai hiányzások, valamint magatartásbeli problémĺĺk
miatt, ezen kíviil jelentős sztnrlt megkeresés érkezett a Budapest Fővaros Kormanyhivata|a
részérő|. A megküldött jelzéselďmegkeresések 498 esetben szóltak olyan családról akik még
nem kerĹiltek a központ látókĺirébe, új ügyfélként jelentek meg a gyermekvéđelmi rendszer-
ben.

Az a|ábbikéttáb|azatban bemutatásľa kerül a je|zorcndszer tagai által küldött jelzések száma
és megoszlása, valamint a Gyermekjóléti Kĺizpont éital keze|t pľobléma típusa 20|3.2014.
évben



2013. 2014.
Jelzést tevő Alkalom Alkalom
esészsésüsvi szolsáltató 82 64
védőnő 22
személyes gondoskodást nyújtó
szoc. szols.

42 172

napkĺizbeni kisgyeľmek ellátást
nwitó

85 I

átmeneti sondozást biztosítók 60 62
menekiilteket befosadó állomás 0 4
közoktatási intézménv 7t4 6t2
rendőrség 134 145

üeyészség. bírósás T2 13
páľtfoeó felüsyelet I9 18

taľsadalmi szervezet, egyhéz,
alapíwźnv

ĄJ 4

áldozatsegítés és karenyhítés
feladatit ell. szerv

I 1

állampolsár 32 29
<ĺnkoľmrĺnyzat, jegyző, gyámhĹ
vatal

630 547

munkaüsvi hatósás 0 0

2013. 2014.
Keze|t pľobléma típusa Alkalom Alkalom
svermekneve1ési 1928 2111
családi konfliktus 897 r62
szülők vagy család életvi-
tele

r645
797

szülői elhanvasolás 40 69
anvasl 1054 596
családon belüli bántalma.
zás

157
TT2

magatartászav ar telj e sít-
ménvzavar

421
203

fo eyatéko ssáe' retardáció r4l 76
gyeľmekint ézményb e v a|ő
beilleszkedési nehézsée

67
15

szenvedélybetegség 87 9

20l4-ben 46 gyerĺnek esetében keľült sor ęsetkonferenciáľa, 14 család esetében szakmaközi
megbeszélésre. Több alkalommal szakmaközi megbeszélés került megszeľvezésre a je|ző-

rendszeri tagok részvételével a családon beliili erőszak, gyermekbanta|mazás, az iskolai szo-
ciális munka lehetőségei, valamint a kőrházakban jelentkező gyermekvédelmi pľoblémfü
megvitatása éľdekében.

onkont váIIaIt feladatként 20l4-beĺ kísérleti jelleggel beindult az iskolai szociális munka a
keľtiletben, ennek keretében az irxézmény családgondozói kétheti ľendszeľęsséggel személye-
sen felkeresik a kerületben lévő általános iskolakat. Elsődleges feladat azintézmények közötti
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kommunikáció göľdülékenyebbé tétęle, a jogszabáLyi váItozźsok folyamatos kĺjzĺjs figyelem-
mel kíséľése, valamint az osztá|yfőntikĺik naprakész tájékoztatása a családgondozó családdal
töľténő együttmfüödéséről. Elmondható, hogy mindaz iskolfü, mind a Központ sikeresnek és
hatékonynak tartja az együttmfüĺidés ezen formájźĺ.

A gyermek veszé|yeztetettségének megszĹintetése
Kialakult veszéLyeztetettség esetén a családgondozók elsődlegeseĺ a|ape|Iátás keretei k<izött
teszik meg a szfüséges lépéseket a megsziintetés érdekében. Cél a gyeľmek problémáinak
ľendezése, családban jelentkező működési zavatok, konfliktusok csökkentése, megszÍintetése.
A tevékenység tervezett módon, hatríridővel, a goĺđozási tervben foglalt célok, és feladatok
megvalósulásanak szem előtt tartásáva| töľténik, melyet szfüség szeľint, de legalább 6 havon-
ta kiéľtékelnek, megvi zsgálva a gondozás eľedményességét.

A családi konfliktusok megolđásźú az érintett családtagok k<iz<jtti kĺjzvetítéssel, mediációval,
illetve más konfliktuskezelő módszer a|kalmazásával segítik ęlő. A Központban 2 családgon-
dozó foglalkozik a családgonđozás mellett mediációvalis, ez aszolgáLtatźs26 alkalommal, 19
gyermek (8 család) esetében vált sziikségessé, elsősorban kapcsolattartási nehézségek miatt.
Mind a 19 gyermek esetben sikeľes volt az e|okészíto beszélgetés, de 4 esetben volt sikeľes
maga a mediáció is. A sikeľtelenség oka elsősorban az, hogy a bírósági vagy gyámhivatali
d<jntésľe vźrva a szülők visszamondtrík a mediációt.

A K<izpont azokban az esetekben, amikor azalapgondozźs keľetein beltil nem sikeľĹil a felme-
rült gyermekvédelmi problémát megoldani, a veszé|yeztetettség méľtékének megfelelően vé-
delembe vételi, ideiglenes hatályu elhelyezési, illetve nevelésbe vételi hatósági intézkedésre
tehet javaslatot.

Gyeľmekjóléti Központ gondozási tevékenységének bemutatása az a|ábbi tźlblazatbat keľĹilt
ö'sszefoslalásľa.
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2014.12.31. napján nyilvántaľtott adatok aLĄźn273I gyermek és fiatalkoru volt nyilvántaľt-
va tigyfelként, mely 939 csa|áďot jelentett. Evľől-éwe emelkedik azon gyermekes családok
száma, akik segítségre, támog atásra szorulnak.

Családj ából kiemelt gyermek visszahelyezésének elő segítése, utó gondozása
A Gyeľmekjóléti Kĺizpont feladati kózzé tartozik a családból kiemelt gyeľmek visszahelyezé-
sét cé|ző családgondozás, melyet a családgondozók egyéni elhelyezési terv a|apján végeznek.
Ennek során szorosan együttmfüödnek a szakszolgálatokkal, gyermekotthonokkal, gyermek-
véđelmi gyámokkal, illewe a szülőkke|. Az ĺatmeneti nevelésben, illeĹve nevęlésben lévő kis-
koruak köZül a je|zett időszakban 6 kiskoru kerĹilt vissza a családjahoz, akjk családjával fo-
lyamatos utógondozói tevékenységet láttak el. Több éves tapaszta|at a|apjáĺ elmondható,
hogy nagyon kevés azon gyeÍmekek száma, akiket átmęneti nevelésbe vétel, illetve nevelésbe
vétel után sikeľiilt hazagondozIĺ.

Ennek fő oka, hogy a bekerülés á|talában olyan súlyos problémálaa vezetheto vissza (szülői
alkalmatlanság, szenvedélybetegség, pszichés pľoblémak, hajléktalanság), amelyek megoldá-
sa szinte lehetetlen. Egyre gyakoribb jelenség, hogy szülők maguk kérik gyeľmekfü nevelés-
be vételét. A Központ gyámhivataLihatźrozat alapjźn eLlátja a családba visszahelyezett gyer
mek utógondozását is. Ennek sorĺín cél a gyermek családjába, lakókörnyezetébe történő visz.
szailleszkedésének e1ősegítése.

Helyettes snj|ó há|őzat szew ezése
A Központ közreműkcidik a gyeľmekek átmeneti gondozását saját hánartásukban helyettes
szülőként vállaló személyek felkutatásábarĺ, tájékoztatásukban, nyilvĺĺntaľtásukban, eľľe 3
esetben érkęzett igény, de helyettes sziilői ellátás biztosításaľa, annak hiźnya miatt, nem keľĹilt
soľ. Az igénylők megoldottfü a felmeľült elhelyezési problémát, elsősorban a gyermekek át-
meneti otthonának igénybe vételével'

Speciális szolgáltatások
A Gyeľmekjóléti Központazá|talźľros szolgáltatási feladatain tul a gyermek családban tĺjrténő
nevelkedésének elősegítése, a gyeľmek veszé|yeztetettségének megelőzése, megsziintetése
érdekében speciális szo|gźitatásokat biztosít.

Kapcsolatt artási ügyelet
A kapcsolattartási ügyelet, mint gyermekjóléti a|ape||átás igénybevétele t<jrténhet a gyermeket
gondozó szülő és a kapcsolattaľtásra jogosult személy közös döntése, gyámhivatali vagy bíró-
sági döntés a|apjan.20|4-ben 9 család vette igénybe rendszeresen a szo|gźůtatást. Az igény-
bevételre 52 alkalommal keľĹilt sor.

Készenléti szolgćiat
A készenléti szo|gźůatot a Gyermekek Atmeneti otthonának szakemberei bizositjak. Cé|ja,
hogy a Gyermekjóléti Kĺizpont nyitvatartási idején tul (éjszaka,héwégén és tinnepnapokon)
is, folyamatosan biztosítsa a gyermekvédelmi szakembeľ elérhetőségét annak érdekében, hogy
|<ĺízishe|yzet esetén a gyermek ne maradjon segítség, illetve ellátás nélkül.
20I4-ben 16 hívás étkezett, melyből 8 volt konkrét segítségkérés. Nem volt sziikség további
intézkedésre egyik esetben sem.

Utcai és lakótelepi szociális munka
Azltcai és lakótelepi szociális munkát anytri napközi, atáborońatás, a gyermekek számáta
szervezett szabadiđős tevékenység, tanítási időszak alatt a BRFK Brĺnmegelőzési osztá|ya
á|ta|' szęrvęzett ''Inteľaktív Police és Fiatalokat Védő Csopoľt'' elnevezésű programjában való
részvétel biztosítja. 20t4-ben továbbľa is folytatódott az utcai szociális munka keretén belül
zajlő, BRFK Bűnmegelőzési osztáIyźxa| valő egyĹittműködés. A Központ az e|ső félévben 3
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alkalommal vett részt a Búnmegel(5zési osztá||ya| közösen megtaľtott ellenőrzéseken, a VIII
keľület területén, illefue szomszédos keľületekben a csellengő kiskoruak felkutatása érdeké-
ben. A kapcsolatfelvétęl soŔn az iskolából va|ő |ĺźnyzás okának kiderítése, a gyeľmekek
veszéIyeztetettségének csökkentése, kdzvetítésfü intézmények, szolgá,|tatások felé, devirĺns
csoportokhozva|ő csatlakozás megelőzése, az iskola vi|ágábavaló visszavezetés acéI.

Kőthazi szociális munka
A gyeľmekvédelmi kőrházi szociális munka a szociális vá|sághe|yzetben lévő anyanak vala-
mint az elhanyagolt és bantalÍnazott gyeľmeknek nyújt segítséget a veszélyezteĹĺ5 Ĺényezők
megelőzésében, megszĹintetésében. A Központban két fő családgondoző féIá|Iásban, család.
gonđozói iigyeleti idejében lź/tja e| akőthazi szociális munkaľa vonatkoző' elsődlegesen koor-
dináló feladatokat és fogadtak a VIII. keľĺilet tertiletén lévő gyeľmekkórházak, gyeľmekosz-
tályok, valamint a más keľiiletben, viírosban ellátott, de VIII. keľiileti lakhellvel ľendelkező
kiskoruakľól érkezett j elzéseket.
A Kĺizpont 20l4-ben is t<irekedett akőrhźni szociális munkásokkal való szorosabb egytittmiĺ-
ködésľe, a gyeľmekvédelmi észlelő-és je|zfuendszerben valő Észvétel eľősítéséľe. Ennek ke-
retében az éves gyermekvédelmi tanźrcskozáson vettek részt, illetve minden keľületben lévő
kőrházat felkerestek, valamint szakmakizi megbeszélést szerveztek, ahol megbeszélésľe ke-
ľültek az aktuźtlis pľoblémfü, az egyittmfütidés keľeteinek rögzítése.

Kĺí'ľházi je|zések megoszlása a je|zett pľoblémák típusa szeľint

2013. 2014.
Je|zés tartalma Alkalom Alkalom
gyermekbánta|mazás 2 7
elhanyagolás 7 t0
pszichés problémak 9
magataľtás zav at, kapcso l ati zav ar a

J

bódító hatású szeľ fogyasztása a
J

családgonđozás 13
esetmegbeszélés I

infoľmációkérés I

MNP III

Budapest Józsefuĺíľos, Magdolna Negyed Program III címii projekt T 3/1 Szenvedélybetegsé-
gekkel, biĺnmegelőzéssel és áldozatvédelemmel foglalkozó osztályfőnöki óľák elnevezésű
projekt kerętében rendhagyó osztályfőnöki órfü és Színhazlátogatások a Kolibri színhźnba
kerültek megszeľvezésre. A2013l|4. tanév II. félévében 3 előadó a kerületi az MNP III. pro-
jekt akcióterületén ta|á|hatő Lakatos Menyhéľt, Losonci téľi, Molnaĺ Ferenc Kéttannyelvĺĺ és
a Német utcai éitalźnos iskolfüban rendhagyő osztá|yfonöki órán előadás formájában, illetve
ktilön tantn konzultáció megtartásáva| do|goztźk fel a projekt témáit. A Kolibri Szinhźnba
tett felső-tagozatos gyeľmekek látogatźsai alkalmával szenvedélybetegségek- elsősorban
drogfogyasńássa|l bűnmegelőzéssel kapcsolatos előadásokat nézhettek meg. Az előadáson
látottak k<jzĺisen az iskoliĺkban keľiiltek megbeszélésľe/feldolg ozásta.

3.2. Gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása,
ezen e|látások igénybevétele, s az ezzeľ tisszefüggő tapasztalatok

3.2.1'. Gyeľmekek napktizbenĺ ellátása

A Józsefuĺíľosi Egyesített Bĺilcsődék (továbbiakban: JEB) és a Katica Napközi otthonos
ovoda és Bölcsode összesen hét telephe|yen 492 ferőhelyen biztosítja az illetékességi terule-
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tén a lakó- illetve :artózkodási hellyel rendelkező családban é1ő harom éven aluli gyermekek
gondozása-nevelése, harmonikus testi-szellemi fejlődése az életkori és egyéni sajátosságok
ťrgyelembevételével kisgyeľmekek napközbeni ellátását. A bölcsőde végezheti a fogyatékos
gyeľmekek korai ľęhabilitációs és rehabilitációs célú nevelését és gondozását is' Szakéľtői és
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapjan a fogyatékos gyermek legfeljebb hatéves korá-
ig, fejlőđését biztosító koľai fejlesztésben és gondozásban, vagy fejlesztő felkészítésen vehet
tésń. a bölcsődében.20|4. évben a gondozási napok száma cisszesen 89 563 volt, ez alapján
86,63 oÁ-os kihasználtságga| mfüĺidtek a keľületi bölcsődék.

A bolcsődei gondozás-nevelés cé|ja a gyeľmek testĹlelki haľmóniájának, kiegyensúlyozott
fejlőđésének elősegítése, mely a személyi és taľgyi fęltételek megteremtésével biztosított.
Minđen bölcsőde saját főzőkonyhával rendelkezik. Nagyon fontos a gyermekek egészséges
táp|źiása, az éIetkomak megfelelő étrend biztosítása, melynek érdekében a szakorvosi ajanlás
męllett a kül<jnbĺiző igényeket is (diétás, vallási, illefue étel allergia szempontokat) figyelem-
be veszik. Az étlapok összeállítása a JEB alka|mazásában á||ő szakképzett dietetikus, a b<jl-

csődei gyermekorvos, az élelmezésvezető és a bölcsődevezető közos egyeztetésével töľténik.

A bĺjlcsődékben minden gyermek csaláđias légkörben, saját képességei szerint fejlőđhet, meg-
tapaszta|hatja a szabad játék örömét, az é|méĺy és fantźziaví|ága gazďagodhat.

A gyeľmekek fejlődésének, mozgáskoordinációjuk és önállósulási töľekvéseik elősegítése
érdekében szép és bizonságos játékterület biztosított, amely a sztilők szěmláĺa is megnyugta.
tó, gyeľmekeiknek balesetmentes környezetet jelent. Ennek érdekében 2014. évben homoko-
zőkfeltljításara, kerti játékok elhelyezésére, kismotor pá|yakialakításĺáľa is soľ kerĹilt. A sztik-
séges területek gumiborítást kaptak, vigyázva a természetes flĺ épségére. Kerti csobogók ki-
építése pedig a gyeľmekekszánnźtta lehetővé teszí anagy melegben a felfrisstilést.

A kĺizös élmények hozzźtjźlĺu|nak a gyeľmek egészséges fejlődéséhez, a családi nevelés segí-
téséhez. Az tinnepek megtaĺtása, a népszokások, hagyomrányok, a múlt éľtékeinek megőrzése
és beépítése a mindennapokba nagyon fontos nemcsak a családok, hanem a Bölcsődék életé-

ben is. Ünnepek alkalmával (születésnap, faľsang, húsvét, anyák napja, gyermeknap, mikulás,
karácsony) a csopoľtszobfü díszítése, kisebb ajandékok készítése, a csaláđias hangulat megte-
remtése fontos a gyeľmekek életében. 2014 évben is méltó módon kerĹiltek elbúcsúztatásta az
óvodába kerülő gyermekek, hangsúlyozNa az együtt töltött idő oľömęit.

A bĺjlcsődék nagy hangsúlý fektetnek nemcsak a felújítási munkálatokra, eszkoz beszerué-
sekre, hanem a szakemberek fejlesztésére is, a szakemberek folyamatos képzésben részesül-
nek, amit munkájuk során a kisgyeľmekekkel való foglalkozások alkalmával hasznosítani
tudnak. Ilyen képzések pl. bábjátékozás, zenei képzések, bölcsődei nevelés-gondozással kap-
csolatos szakmai ismeľetek bővítése, anyanyelvi neveléssel kapcsolatos hasznos ismeľetek.

Az egészséges felnőtt éIet a|apja az egészségben töltött gyermekkor. Az egészségnevelés fő
feladata a gyeľmekek egészségben való megtartása, szewezetiik edzése, a stresszhatások fel-
do|gozźsźtava|ő felkészítés. Mindez a mindennapos gondozó-nevelő munka e|vá|asnhaht|an
része, és folyamatos tennivalőja. Az egészségnevelő munkźtbarĺ a hangsúly az egészséges ma-
gatartás kialakításaľa a betegségek megelőzésére irányul.

20|4 évben minden bölcsődében megalaku|t az Érdekképviseleti Fórum, melynek céIja a
gyermekek éľđekeit szem előtt tarŇaa törvényes képviselők, a JEB és az onkormányzatkép-
viselőinek egyiittmfüödése a b<ilcsődei ellátással kapcsolatban felmeľüIő panasz, pľobléma
esetén. 2014. évben nem volt panasz.

A bölcsődei ellátásért a gyeľmek törvényes képviselőjének térítési díjat kell ťlzętnie. A téľítési
díj mértékét önkormányzatí renďe|et szabźiyozza. A gyermekvédelmi törvény által adott fel-
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hata|mazás alapján2012. április 01. napjától a bölcsődei gondozás keretein beliil az étkezésen
feliila gondozás után is térítési díj kérhető.
A 2012 évben elfogadott önkormányzati rcĺđe|etben meghatátozott a gondozźsért fizetęnďó
térítési díjak <lsszegei af0|3 évben váItoztak. Azon családok ahol az egy főre jutó jövedelem
70.000,- Ft-nál kevesebb, a gondozás téľítési díj mentes. Ezen jövedelemhatĺíľ felett sávosan
került meghatáĺozásraa díjak összegei a j<ivedelem növekedésével aľĺĺnyosan. A20l4 évben a
fizetenđő téľítési díjak nem emelkedtek.

onként vállalt szolgáltatások

Téľítési díj ellenében:
o időszakos gyeľmekfeliigyelet

Térítésmentesen:
o játszőház, - csa|ádi délutrín
o fej lesztő eszközök, alapv etó gyeľmekgondozási eszkĺjzök kölcscĺnzése,
o prevenciós fejlesztő pľogramok, pszichológus tanácsadás,
o otthoni gyeľmekgondozás,
o Biztos Kezdet Gyerekhaz.

Időszakos gyeľmekfelügyelet
A szülő elfoglaltságának idejéľe, néhány óľaľa kérheti gyermeke feltigyeletét a bölcsőde nyit-
vatartási idejében. Az idoszakosan gondozott kisgyermek felvehető noľmál bölcsődei csopoľt
tires ferőhelyére.
Igénybevevók szánnaf)l'  évben 50 fő, 425I fuában.

J átszőhźz _ Családi délutan
Elsősorban ajátéktevékenységhez kötődő, egyéni készségeket és képességeket fejlesztő, csa-
ládi nevelést segítő, illetve a szülő-gyermek kapcsolatot eľősítő szo|gáItatźls, amelyben a szülő
és a gyeľmek k<izösen veszrészt a bĺilcsőde által megteremtett köľülmények között. A hétvégi
jźńszőhźn minden évben előľe meghatáĺozott időszakokban múkĺjdik, a Babóca és a Fecsegő-
tipegők Bĺjlcsődékben.
2014. évben összesen 8 alkalomma|, 4 alka|om tavasszal, 4 alkalom ősszel keľült megszeľVe-
zésre. Nagyon kedvelt pľogľam a családok köľében, átlagosan 30 család veszi igénybe ezt a
szo|gá|tatást.

Eszkoz kölcsĺjnzés
A hátľanyos helyzettĺ családban nevelkedő gyeľmek gondozásához eszkoz sztikséglet (pl. lég-
zésfigyelő) kcilcs<inzésének lehetősége a JEB Központi szervęzeti egységében.
2014 évben 6 család é|t az eszkoz kölcsönzés lehetőségéve|, 2 đb légzésfigyelő készülék és
utazőágy került kikĺjlcsĺjnzésre. A gyermeknevelést segítő eszkĺjzök kölcsĺinzése folyamatos,
maximum 6 hónapra vehetők igénybe. Védőnői ajźtl7źsra egyéb gyermeknevelést segítő esz-
kĺizök is kölcsönö zÁetók.

Prevenciós fejlesztő programok
A kisgyeľmekek fejlődésmenete kültjnböző. A gyermek első háľom éve, amikor a játás,
beszéd, gonđolkodás kialakul, nagy fontossággal bír. A nem megfelelő motoros nagy és
kismozgás fejlődés következtében a kisgyermekek a későbbíekben beilleszkędési, tanulási
zavaro|<ka| ktizdhetnek. Ktiltinbtiző fejlesztő tevékenységekkel, pľevenciós céllal segíthető a
gyermekek átlagos fejlődésmenete. A prevenciós fejlesztő progÍam 2014. április hónapban
kezdődött a b<jlcsődei szakemberek képzésével, majd 2014. október hónapban folyatódott a
gyermekek felmérésével és egyéni mozgásfej|ęsńo progľamok kidolgozásával. 20|4. évben a
konduktor összęsen 39 alkalommal taĺtott prevenciós fejlesztő foglalkozást' ez
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intézményenként átlagosan 5-6 alkalmat jelent, sziikségleteknek megfelelően. 2014.
októbertől a Bęszédvizsgźiő oľszágos Szakértői Bizottság szakemberei heti egy alkalommal
szerdánként prevenciós fejlesztő programot tartanak. A gyermekek előzetes szűľése a|apján
17 gyermek beszédfejlesztését végzik csoportfoglalkozások keretében. A prevenciós fejlesztő
progľamok minden esetben sztilői be|eegyezéssel tĺlľténik.

Pszichológus tanácsadás
A kisgyermekek magas színvonal,Ú gondozása és nevelése, az ellátás minőségének javítása
éľdekében tarrácsadó szalĺpszichológusi szo|gá"Itatás vehető igénybe. A pszichológus
munkájával tlámogatja mind a bölcsődébe járó családokat, mind a bölcsődében dolgozó
szakembereket. Családok támogatása egyéni és csopoľtos tanácsadás, a bölcsődei dolgozók
segítése személyiségfejlesztő és esetmegbeszélő csopoľtok formájában töľténik. A pľogram
előre meghatźtrozott iđőszakokban a JEB szakmai szervezeti egységeiben működik.

Le ggy akł abban fe lmerül ő kérdé skörĺik :

o szülő-gyeľek kommunikáció,
o szülői szerepek,
o gyermeki dackoľszak, ĺjnállósodás, akarat,
o szobatisztaság,
o alvási és étkezési szokások,
o veľekedés, agresszió, haľapás, (életkori sajátosságok)
o családonbelüliszeľepek,
o fontos ,,1épcsőfokok'' a kisgyermek fejlődésében,
o feszültség és indulatkeze|és,
o kötődésiJeválási problémfü, ĺĺnállóságľa nevelés,
o testvérfeltékenység,

otthoni gyeľmekgo nđozźs
Az otthoni gyermekgondozás alapvető célja, hogy a dolgozó vagy magźra maradt szĹilőt se-
gítse a gyeľmek időszakos otthoni felügyelete, gondozás a binositásáv a|.

Szakképzett munkatĺĺľsak nyújtanak segítséget az arra ľászoruló családoknak, ktilönösen haľ-
mas iker szülése esetén, vagy ha a sziilő betegsége miatt nem képes a gyermek gondozźsźlra.
Az otthoni gyeľmekgondozás a családban élő hat éves koľ alatti gyermekeket éľintő ellátási
forma, a gondozás a család otthonában kerül biztosításra a gyermek törvényes képviselőjével
kötött írásos megállapodás alapjan. A szo|gźĺ|tatás gyakorisága és íďőtaĺtama a család igényei-
től fiiggő, a szülő munkaĺendjéhez igazodó. A szakmai munka taľtalma a gyermek életkorá-
hoz, egészségi állapotźlhoz igazodő gondozás, felügyelet.

Biztos Kezdet Gyeľekhaz (JEB székhelyén)
Az onkormtnyzat ĺjnként vállalt feladatellátás keretében biztosítja, az elsősorban hátrányos
he|yzetu' vagy halmozottan hátrányos he|yzetú óvodáskoľt még el nem éľt gyeľmekek
egészséges fejlődésének biztosítását támogató, fejlődési megtoľpanásokat észlelő, a sztilői
kompetenciákat eľősítő, taľsadalmi felzarkózást segítő prevenciós szolgáltatást. A Biaos
Kezdet Gyerekház biztosítja a gyermekek számáĺa képesség-kibontakoztatő fog|alkozást,
állapotfelmérést, fejlesztést. A sziilőknek a gyeľmekkel együtt tĺirténő résméte|ét a
fog|alkozźlsokon, a szülők szźtmźra személyiség- és kompetenciafejlesztést célző, valamint
egyéb pľeventív célú programokat, közösségi rendezvényeket. A helyi sztikségleteknek
megfelelően a szülők részére védőnői, orvosi, dietetikusi, egyéb külsős meghívott
szakemberek áItali tanácsađásokat, konzultációs lehetőséget biztosít, szülői csopoľtos
beszélgetéseket szervez,. Kiilönböző mődszerek alkalmazásźxa| segíti a sztilőket, hogy
visszaje|zéseket kapjanak a gyermekkel való kommunikációjukról' nevelési módszereikĺől.
2014. évben regisńráIt igénybevevók|étszźlma |200 fő, ebből a rendszeresen igénybevevők
száma 667 fo volt. Ez átlagosan napi I3,9 fő gyermeket jelent. Az igénybevevő gyeľmekek
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életkora a 3 hónap és 2 év közötti. A családok nagy része ĺehéz arlyagi kcĺrülmények között
él, alacsony jövedelműek, nem megfelelő lakáskörülményekkel.

A bölcsőde a gyeľmekvédelmi jeIzőrendszer tagią 20|4. évben egy esetben élt jelzéssel a
Gyeľmekjóléti Központ felé, egy esetben pedig a védőnői szo|gćĺIatfelé.

3.2.2. Gyeľmekek Átmenetĺ Otthona

ĺ\ gyeľmekek ĺítmeneti gondozrísa keľetóben - lcivéve, ha a gyermek ótľneneti gondozĺĺsrĺt csa-
ládok átmeneti otthona biztosítja - a gyeľmek testi, éľtelmi, &ze|mi és erkölcsi fejlődését elő-
segítő, az éIetkorźnak, egészségi állapotának és egyéb sziikségleteinek megfelelő étkeztetésé-
rő|, rvhźnattal való eIIáLtźLsźLtőI, mentálhigiénés és egészségügyi e||źtásźrőI, gondozásaról, ne-
veléséľől, lakhatásaľól kell gonđoskodni. A gyeľmekek átmeneti otthona szollgáItatźts az ideig-
lenes jellegge|, nehéz helyzetbe került családok gyeľmekeinek átmeneti gondozását váLIaIja
fel - melynek során az otthonba keľĹilt 3-18 éves koru gyermekek részére teljes ktlnĺ ellátást,
az anyagi lehetőségekhez mérten a kulturálódást, játékot, a szabadidő hasznos eltĺiltését is
biztosítja.

Mivel a bekerülést kiváltó okok egyéniek és sajátosak, a gyermekek bekĺjltĺizését kĺivetően
ennek megfelelően egyénĺelcsaládra szabottan külĺin foglalkoznak az egyes esetekkel. Elsőd-
leges cél a gondozás során a gyermekek biztonságos és megnyugtatő e|he|yezése, valamint a
jogszabályban meghatarozott teljes k<'ľíi ellátás biztosítása _ majd a gyermekek családjukba
történő hazagondo zás a.

Legfőbb eszkĺjzĺjk a klasszikus szociális munka mentén alakulnak; a családlátogatások, a szť'-
lőkkel való személyes konzultációk az egyéni beszélgetések, az intézmény pszichológusa heti
két alkalomma|tartőzkodik az otthonban, illetve adott a lehetőség a családterápiátváIla|óknak
aľľa, hogy képzett szakembeľek segítségével próbáljfü meg problémáikat felismerni, azol&a|
megküzdeni.
Altalĺĺnos feladatok
Az otthonba bekerĹilt gyeľmekek nagy részét továbbľa is a Gyermekjóléti Központ kezdemé-
nyezése a|apjźn került felvételre, de saját dĺintéséľe is keľeste maľ fel snilő az otthont, hogy
segítséget kérjen, illetve az utóbbi években a gyámhivatal is irĺínyítotthozzétnk családokat.

na száma zo|3.zol4 évben
2013. 2014.

Hónapok
Gondozási

napok Gondozási napok
Januaľ 308 179

Fębruaľ 234 207
Marcius 34r 325
Április 358 327
Máius 297 338
Június 304 303

Július 275 248
Aususztus f39 197

Szeptember 199 263

október 1s8 320
November r42 29s
December 190 343
Osszesen: 304s 3345
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2013 évben a gondozási napok szátma 3045, ami lebontva egy naptźli fiapta 8,3 fő ellátott
gyermek źńIag|étszttmot j elentett.
Af0|4 évben a gondozási napok szźtma3345, ami lebontva egy ĺaptźrlnapta 9,0 fő ellátott
gyeľmek át|ag|étszámot jelent, mely majdnem 1 fővel magasabb átlaglétszáĺrlot mutat az eIő-
zo évhez képest, ez a ntjvekedés ľészben köszĺjnhető a kiilső keľiiletekkel kotött elliĺtási szeľ-
ződéseknek.

A b ekeľülé st kiváltó okokat az alźbbi táb|ázat szemlélteti.

Az onkoľmźnyzat ellátási szerzőđés tÍjanbiztosítja a II', V., VI. keľĹileti gyeľmekek átmeneti
otthoni elhelyezését, 1-1 fo tekintetében.

Kľízislakások
2O|4. évben is 4 kĺízislakást taľtott fęnt az onkormanyzat, melyekben atászoruló családok
lakhatása került biĺosítasľa. A 4 lakásban összesen 9 család lakott hosszabb-rövidebb ideig,
melyből 1 alkalommal került aszeruođés idő előtt felbontásra, a szülők nem megfelelő maga-
tartása miatt. A kľízislakásokat illetően a bentlakás maximális ideje 1 év, annak érdekében,
hogy több ügyfélnek is legyen esélye bekerülni belátható időn belül. A krízislakást elhagyó
családok egy részének sikeľĹilt lakhatását megoldani, rokonokhoz költözéssel, önkoľmźnyzati
lakás pályázattftjźntöľténő elnyerésével, egyes esetekben további intézményi lakhatás oldotta
meg a család he|yzetét. Mindegyik kľízislakásnál megtöľtént az elektromos vezetékek érintés-
védelmi felülvizsgáIata, va\arĺlint az új lakók érkezése előtt a tisztasági festés, a bútorzatok
javitása.

Lélek Pľogľam családos kĺiz<isségi száIlźs
Az onkormźnyzat onként vállalt feladatként, alaptevékenysége keretében fenntartja a20Il.
évben indított Józsefuarosi Lakhatási, Eletviteli' Lelki-segítségnyrijtási, Egzisztencia-
teremtési Közĺisségi Progľamot ( LÉLEK-Pľoglam), melynek cé|jaaJózsefuaľosban hajlékta-
lanná vá|t személyek komplex ľehabilitáciőja, a hajléktalanságból kjvezetó út megteremtése, a

lakhatási lehetőség fokozatos binosítása. a hajléktalanok szźmŕna visszaillęszkedés a munka
vi|ágába. A feladate||átás20|3. október 01. napjától kiszélesítésľe került oly módon, hogy a
Progľam célcsopoľtja kibővült a Józsefuĺáľosban é1ő gazdasági|ag önálló, a gyermek nevelésé-
re alkalmas és rajtuk kíviil álló okból lakhatási k'tízishelyzetben lévő családokkal. A családok
a Szerdahelyi utcai épiiletben kapnak elhelyezést legfeljebb I évig, mely sztikség esetén ma-
ximum 6 hónappal meghosszabbítható. A Progľambarl tészt vevőknek a Progľamból töľténő

Gondozásba vétel oka 2009. 2010. 2OTI. 2012. 2013. 2014.
Szülők életvezetésĺ pľoblémái 4 3 2 4 3 I
Szĺilők egészségi problémái 2 ) 3 9 6 6

Gveľmek esészsési nroblémái 0 0 0 I 0 0
Szůilő szenvedélvbetessése miatt 0 0 0 0 0 0
í]rraymp|: szpnvpĺlÁ|v}rpŕposóoe ľniqff 0 0 0 I 0 0
Szülők lakhatási nľoblémái 4 7 I 13 9 10

Gveľmekbánta|mazás 4 3 ) 1 I 2
Szülő/eondviselő indokolt távolléte 1 I I 0 0 5

Családi konÍliktus 7 I 8 9 10 3
Gyeľmek masatartálsi pľoblém ái t1 7 10 4 3 6
Egyéb 0 0 0 I 0 2

18



kivezetése érdekében ĺĺnkoľmányzati bérlakások kerültek felújításta az onkormányzat saját
forrásából, valamint az Emben Eľőforľások Minisztériumanak támog atásábő|.

20|4- ben a bekĺjltözők 9 egyedtilá|lő szi|o,2 csa|ád ( 3 felnőtt 4 gyermek) cisszesen 48 fő,
ebből a gyermekek szétma 12.

A Józsefuĺáĺosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kĺizpont- Gyeľmekjóléti Kĺizpont és a
Józsefuaľosi Egyesített Bĺjlcsődék vonatkozásában a feliigyeleti szervek á|ta| 20l4-ben szak-
mai ellenőrzés nem töľtént.

Budapest Fővaľos KormanyhivataLa Szociális és Gyrámhivatal'2Dl4. április 03. napjan a Kati.
ca Bĺilcsőde és Napközi otthonos ovoda Bölcsődei szaL<nai egységében helyszíni ellenőrzést
taľtott. Az elleĺőtző hatóság megállapításai a következők:
A bölcsőde a működéshez sziikséges _ jogszabályban előíľt - alapdokumentumokkal rendel-
kezik. Az elhelyezési és targyi feltételek továbbra is jó színvonalúak, a jogszabtilyoknak, va-
lamint a módszertani ajanlásoknak megfelelnek. A kĺjtelező nyíIvźntartásokat vęzetik. A do.
kumentáció vezetése igényes, teljes könĺ. Megteendő intézkedések:
A személyes gondoskodást nffitó gyeľmekjóléti, gyeľmekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladataiľól és műktjdésfü feltételeiről szóló |5lI998. (IV.30.) NM rende-
letben foglaltak szerint tekintettel, aĺľa, hogy a bĺilcsődében 6 csoport mfü<jdik további 1 fô
kisgyermeknevelő státuszbinositása szfüséges. A helyszíni ellenőľzést folytató koľmanyhi-
vatali ngyintéző szóban tájékoztatta a bĺilcsődei részLegvezetőt, hogy az e|mtút évek jogszabá-
|yi véitozétsai figyelembe vételével az intézmény Szakmai Pľogĺamja keľüljön ź./rdolgozásra,
valamint keľĹiljön kialakításľa a bölcsődei Erdekképviseleti Fórum.
A Képviselő-testĹilet I25l20I4. (VI.1 l .) szĺímú határozata a|apján a bĺjlcsődei részleg kĺitele-
zo fe|adat engedélyezettIétszźlmátz}I4. szeptember 01. napjátóI47 főrő| 48 főre módosította.
Ezze|egyidejűleg elfogadásra kerĹilt a módosított Szakmai Pľogľam, valamint az Éľdekképvi-
seleti Fórum Szabá|y zata.

s. lovőnĺ voNl,rroz o ll,ul's ĺ'ąro r. c r ĺor pĺr eĺĺ,ą'rÁnozis,ą

Gyermekjólétí szolgdltatds kiirében :
- Az iskolai szociális munka lehetőségeinek, eszk<izeinek bővítése

prevenció s pro gľamok bővítése, specifikusabbá tétele

Gyeľmekek napközbení elldtósa kijrében:
- A bölcsődei ellátás mellett az egyéb ellátás típusokhoz (családi napközi, családi gyer-

mekfelügyelet) való hozzájutás bizo sítása

Átmenetí eltútós ok köľében :
-Családok Atmeneti otthonában ferőhely bővítésének lehetősége

A FELÜGYELETI 9ZERVEK',í'LTAL GY,,LMIIA
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6. GYERMEKKqRÚ Es FIATALKqRU B(ÍNELK?WTESEK SZ,,LMA És OKAI

Az onkoľmźnyzatjelenleg nem rendelkezik Biínmegelőzési Progĺammal, de Budapest VIII.
kerĹileti Rendőrkapitanyság a Jőzsefvźtrosi Bűnmegelőzési és Baleset-megelőzési Bizottság
megalakulását követően, minden évben munkatervet készit, melyben a gyeľmekkoruak-
rďfiatalkoruakĺa is vonatkoztatható alábbi célkihĺzések szeľepelnek.

1. A körzeti megbízotti körzetek az önkorményzati képviselői körzetekhezigazodő áta|akitá-
sa, így elősegítve a gyorsabb információ aľamlást és a gyors reagá|ást, biĺosítsa ezzeI ahaté-
konyabb munkavégzést.

2. Az iskola rendőre pľogram megújítása. Minden iskolában kifiiggesztve megla|á|hatő az
iskola rendőľ neve, elérhetősége.

3. A kapitĺĺnyséryvezető és az iskola rendőre kĺĺľzeti megbízott személyesen felveszi a kapcso-
Iatot az iskolfü igazgatőival, ezt kĺivetően a körzeti megbízott minimum havi rendszeresség-
gel megteszi. Az iskola ľendőre kapcsolatot taľt továbbá az áItalźnos iskolákban azIť1tlságvé-
delmi Előadókkal, az iskola pszichológussal és a sziilői munkakĺjz<jsség vezetőivel.

4. Az iskola rendőr félévente ęgyszet biĺn- és balęsęt megelőzési oktatást szervęz az iskolak-
baĺ. Az iskola rendőre pro$am keretein beliil a k<!ľzeti megbízottak látogatása az á|ta|ános és
középiskolakban folyamatos.

5. Kapcsolatfelvétel akőrhźzakka|, egészségtigyi intézmények vagyonbiztonsággalmegbízott
vezetőivel ań.kovetőęn, hogy hol, mikor, honnan tĺjľténtek lopások és ezek intézmények ve-
zetőinek felkeresése, megbeszélés a Bűniĺgyi osztáIy és Biĺnüldözési A|osńéůy vezetőinek
bevonásával a lopások megelőzésnek céljából egy tájékoztatő felvilágosítás taľtása. Pl: alkal-
mi lopás elkövetőinek fénykép bemutatása akźlr abetegfelvételi irodan kihelyezve.

6. A brĺnmegelőzési és balesetmege|ózési előadó kapcsolatot tart fenn az onkormćnyzattal,
valamint a Káptalanfiiredi Gyeľmektábor vezetoivel, tekintettel arra, hogy a gyermekeket a
nyán idoszakban is érhetik balesetek, illętve könnyen válhatnak búncselekmények á|đozatźxá.
Ennek érdekében kerékpríros ügyességi feladatok végrehajtásátkéľ. a gyeľmekekÍől, valamint
btĺniigyi technikusi |áđa szemléltetéséľe kerül sor.

A Budapesti Rendőr-főkapitĺányság VIII. keľületi Rendőrkapitĺĺnyság Btinügyi osztá|y, és a
Közrendvédelmi osztźiy állománya kiemelt figyelmet fordított 20|4 évben is a gyeľmekek és
fiatalkoruak ellen' valamint az źůtahlk elkövetett bűncselekmények gyors lefolytatásáľa, or-
voslásaľa.

Alapprobléma gyeĺmekvédelmi szempontból a tanítási időben és esti órákban csavargó, inté-
zetbő| és csaláđból tartósan távol lévő gyermekek felkutatása. Az iskolábarĺ tartőzkodó, de
kľiminogén faktorok á|tal énntett kiskoruak tanőrai keretek között történő megsző|ítása révén
a gyeľmekek kľiminalizéiődásźnakmegelőzése. Nagyon fontosak a helyszíni kommunikációk,
sziikség esetén gyermekjóléti intézkedések, gyámhatóságí je|zések, felvilágosítás, megelőzés
és ľendszeľes megbeszélések. A fiatalok tcĺbbsége jellemzően közteriileten, parkokban,
pályaudvarok környékén' valamint üzletközpontokban tĺjltik szabadidejfüet. Az emlitett
helyek a köZterĹileten megvalósuló búncselekményeknek is gyakori helyszínei.

Áldozatok és elkövetők
Napjainkban igen gyakori az agresszió a fiatalkoruak körében is. Sajnos a jelenlegi, eľkölcsi
noľmavilág igen eltoľzult képet ad a 10-18 éves koľosńźůyĺak és nagyfokri szabadságot, me-
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lyet idejekorán megkapnak, nem tudjak uľalni, kezelni a korlátokkal pedig végképp nincsenek
tisztában. Ezért lehet okolni a felgyoľsult mindennapokat, ahazźnkba is begyĺnĺzĺitt globali-
záciőt. A családoknak mindig is nagy szerepe volt a gyermekek En _ képének formálásában.
Elsősorban a szülők felelőssége, nevelése, irĺĺnymutatása és nem utolsó sorban gyeľmekeik-
nek nyújtott védelme és szeľetete az, arlely gź./:at szabhat, hogy ne váljanak csellengővé, ne
nyuljanak kábítószerhez és jogkĺivető állampolgárokká cseperedjenek. A szülők felelőssége
mellett a köznevelési intézményekben dolgozó pedagógusoknak is nagy szeľepfü van' az ag-
resszió, a koľai kegyetlenségek kiszrĺrésére, azok megakadály ozására.

A gyeľmek és fiatalkoruak esetében bemutatásra keľiil az a|ábbi két tźlblźzatbaÍL az általuk
elkövetett szabáIysértések és bűncselekmények, valamint a sérelmtikľe elkövetett szabálysér-
tések és bűncselekménvek száma,

Szabálysértést
elkövető 0-14

éves gyeľ-
mekľe vonat.
kozó jelzések

szttma

Bĺĺncselekméný
elktivető 0.14
éves gyeľme-

kekre vonatkozó
jelzések szźmla

Szabálysértést
elkövető 14-

18 éves
gyeľmekre
vonatkozó

jeLzésekszá-
ma

Búncselekméný
elkövető 14-18
éves gyeľme-

kekĺe vonatkozó
jelzések száma

A|dozattá
vált 14-18
éves fiatal-
koruľa vo-

natkoző
jelzések

szźtma

JSzSzGyK, Gyermekjóléti
Kĺjzoont

0 0 0 0 0

Peđagó gus/nevelési,oktatási
intézmény

2T 0 42 0 0

Gyermek családja, a
mek környezetében
más személv

gyer-
1akó

0 0 0 0 0

Kőtháľ' gyermekoľvos,
védőnő

4 0 0 0 0

Rendőrsés 8 9 6 4 a
J

Esvéb 0 0 0 0 0

0-14 éves gyer-
mek általelköve-

tett bűncselek.
mények

0-14 éves gyeľ-
mek séľelméľe
elkĺjvetett bűn-
cselekmények

0-14 éves
gyeľmek

által elkĺjve-
tett szabźůy-

sértés

0-14 éves
gyeľmek
séľelmére
elkövetett

szabályséľtés
gaúzdaság 5 0
vagyon elleni
bűncselekménv

4 0

Gyermek érde-
két séľtő éS a
család elleni
bűncselekménv

2

Nemi é|et sza-
badsága és a
nemi erkĺjlcs
elleni búncse-
lekménv

I 0

Köznevelési 21 0
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tv-ben megha-
tźtrozott köte-
lesség megsze-
gése

Kis éľtélae
elkövetett lo-
oás

4

14 év aLatti szabálvséľtést elkövetőkszźlma 29
14 év a|attibűncselekménvt elkövetők száma 5

osszesen: 34

A Rendőri eljarásban regisztrźit MII. kerületi fiatalkoríakszźlma

,|[|1a' Á., )í|1 A &t

136 128

A rendőrség és a társszervek (Gyermekjóléti SzolgáIat, Családsegítő, Gyámhivatal,
TEGYESZ) között szfüséges a napi kapcsolattaľtás.

A TÁMOP 5.6.1.c-11t1.20|'|-0002 szálmű,,Bíĺnmegelőzés és áldozatsegítés Budapesten,
Józsefváľosi mo d ellp ľo gľammal'' című páůy ánati pľo gram

A fenti címíi pá|yźnatot a Jőzsefvárosi onkoľmáĺyzat, mint konzorciumi paľtneľ a Budapest
Fővaľos Koľmányhivatal lgazságigyi Szolgálatával és a BRFK Biĺnmegelőzési osztállyal
kciz<jsen 2013. maľcius l-tő|20|5. februáľ 28. napjáígvalósította meg.

A pľogľam megvalósítási helyszíne Józsefuaros közigazgatási területe lett, meľt kerületiink-
beĺ az ismeľtté vált búncselekmények és búnelkĺjvetők magas szźmźnak következtében a ke-
rĹileti lakosság és az itt megfordulók á"|dozatĺáválásának kockźzata jelentősen magasabb, mint
a fővaľos más kerületeiben. Teľmészetesen a kerületen belül terĹiletenként különbĺlzik (hot

spots) az źiďozattá vźůás kockźnata. Továbbá központi elhelyezkedése miatt közlekedési cso-
mópont is, ennek hatźsźra a nagyszámu źfiÍaző népesség összetétele is igen változatos, mely
bizonyos tipikus btĺnelkövetési formakat generál.

Megállapítható, hogy a keľületben több olyan kĺízisteľület is van (p1. Magdo|na-, orczy-
negyed), aho| az ott élők gazdasági és tarsadalmihelyzete, életkilátásai, esélyei nagyon roSZ-

szak, amelyet elsősorban a lakosság alacsony iskolai végzettsége és ennek következményei
indokolnak. Az itt élők, elsősorban a gyermekek, a fiatalok nemcsak az źiđozattá",hanem az
elkövetővé válás tekintetében is súlyosan veszé|yeztetettek szociá|is, gazđasági hátranyaik,
kulturáli s, szo cia|izáci ó s köľnyezetfü mi att.

A napi gyakorlat és a konkľét egyedi ügyintézés során merĹilt fel a szervezetekkozotti szoros
egyĹittműködés szfüségessége, mivel a szervek és intézmények nagy tapasńalattal, de részben
eltérő szemlélettel, kiil<inböző segítségnyrijtási lehetőségekkel kcizelítenek az á||aĺrryolgárok-
hoz, az áldozattá vált személyekhez.
A program fo céljaként az első évre került feladatként kittĺzésľe a bűnmegelőzés és áldozatse-
gítés teľĹiletén, a helyi egyĹittmfüĺjdést szabźr|yoző protokoll, eljárásrend kialakítása, ahaté.
kony folyamatostapasztalatcseľét lehetővé tevő támogató renđszer kiépítése.
Ez a mo dellpro gram Józsefu aľo sban me gvaló sult.
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Mrĺľa maľ elmondható, hogy Józsefurĺľosban bármely búncselekmény séľtettje az egyuttmu-
ködési rendszer bĺáľmely tagźůloz, szewezetéhez foľdulhat, mert azok egymás tevékenységé-
nek ismeretében kĺilcsĺinösen megkeľesik a felmerült probléma körébęn leghatékonyabban
eljáľó szęwezetet az źidozat érdekében.
Létrehozásľa kerĹilt a Józsefüárosi Aldozatsegítő Szakmai EgyĹittmfüödési Rendszer (továb-
biakban: JÁSZER), mely a pľojekt, majd annak megvalósulását követően is a folyamatos
szakmai konzultáció szerwé vált, és ľęndszeresen ülésezik. Tagjai az önkorményzat, a kerüle-
tikozintézmények vezetoi, a kerĹileti civil szervezetek, egyhźuak, rendvédelmi szervek, stb. A
JASZtrR célja, hogy a bűnmegeIózés, az á|ďozattávźl|źs mcgclőzósc ćs az éůdozatscgítós, is.
mételt á|ďozattáválás elkerülése éľdekében tett keľületi á||ani és nem állami szewezetekáIta|
végrehajtott tevékenységeket és egyĹittmiiködéseket formalizá|ja és a kerĹileti kooperációs
há|őzat kialakításával hatékonyabbá és hatásosabbátegye amegszerzett ismeľeteket folyama-
tosan frissítse. A JÁSZER időszakonként éľtékeli a helyi bűnözés alakulását, a megjelenő új
elkövętési foľmákat, veszélyfoľrásokat, a búnmegelőzés és á|đozatsegités helyzetét. Az érté-
kelés alapj źn meghatźtrozza az egyĹittmfüödési ľendszerben szeľepet vá||a|ő szervezetek kö-
vetkező időszakĺa vonatkozó feladatait, és folyamatosan terjeszti és fejleszti a modellpľogľa.
mot.
Az egész projekt megvalósítása során a konzorciumi paľtneľek közötti együttmfüödés a fo-
lyamatos szakmai konzultáción és tapasztalatcserén tul taľtalmazta, hogy valamennyi prog-
ľam, rendezvény előkészítésében, megszervezésében kölcstjn<js volt atésnéte|.

A projekt időszaka alatt szźlmta|an, a lakosságot és szakembeľęket célzó ismerettefieszto, tá-
jékoztatő előadás, konferencia, több napos tľéning, tematikus csopoľtfogla|kozás, szupervíziő,
mediáció, mediátorképzés, önvédelmi kurzus stb. lett megtaľtva. Ezeknek a progľamoknak
szinte kivétel nélkül a kerületi iĺtézméĺyek és a józsefuaľosi önkormrányzat adott otthont.

A projektbęrl az <lnkormányzat számźna elsődlegesen fontos volt a lakosság tájékozottsági
szintj ének, elégedettsé gének, biztonságé tzetének növelése i s.

Valóra vá|t a projektcélok megvalósulásrĺnak mérésére is, így Józsefuaľosban a lakosság és a
kerületben dolgozó szakemberek körében szociológiai felmérés késziilt 2 adatfe|vétellel a
program elején és végén. A hatásmérés eľedménye alapján a lakosság tájékozottsága, elége-
dettsége, biztonságérzete akét év alatt ILoÁ-kal javult.

További nagyon fontos feladat a projekt eredményeinek teľjesĺése (disszeminációja) annak
éľdekében, hogy a pľojekt által kiváltott hatás és ez á|ta| a megvalósításźtra fordított fonások
hasznosulása a lęhető legnagyobb lehessen. Ennek érdekében a második évben a fővaľosi ke-
rĹiletek szakembereirészéte egy konferenciasorozat keretébęn ismertetésre keľĹiltek a József-
vaľosban elért eredmények.

A következő időszak fontos feladata, hogy ,jó gyakorlatként,, a fővaros egészére kiteľjesztés-
rc, átadása keľĹiljenek a Jőzsefvźrosban megszületett teľmékek, tapaszta|atok (protokoll, eljá-
ľásrend, egyĹittmfüödés, módszeľtan stb.).

NK0R]|IÁNYZAT rs z, CIWL SZERWZE

7.|. A JSzSzGyK napi szinten használja a gyermekek, családok segítése soriín a civil szerye-
zetek által nyújtott szo|gá|tatásokat, elsősorban közvetítői tevékenységiik során.
Napi szintű, kiváló kapcsolattaľtás műkcjdik az Eranus Alapítvránnyal, valamint a Vöľöske-
ľeszt helyi kirendeltségével, mely adományo|<hoz, élelmiszercsomaghoz jutásban nyújt jelen-
tős segítséget a Józsefuaľosban élőknek.
A rászoruló családok átmenęti elhelyezése érdekében ľendszeres kapcsolatot tart az S.o.S
Kľízis Alapítvánnyal.
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Szabadidős progĺamok szewezése, illetve lebonyolítása soľán a Fido Szabadidős K<izponttal,

valamint a Kesztytĺgyár Köz<iss égi HénzaI.
20l4-ben a ,,Kĺizösen a közösségért,, bűnmegelőzési akciók pá|yázat, valamint a ,,Kalandra
fel, vaĺ a Kölyökpagony'' sport, szabadidő és egyéb lakossági progľamok pá|yazat megvalósí-
tásában az intézmény egyĹittmfüödött a Hoľizont Szociális Alapítvannyal.

7.2. Kapocs Ifjúsági onsegítő Szolgálat
l Beszámo|ó részlet 201- 4. évi tevékenységeiľől/

A Budapest Józsefuaľosi onkormtnyzat2006. augusztus 11. napjan együttmfüödési megálla-
podást kötött a Kapocs Ifiúsági onsegítő Szo|gá|atAlapítvĺĺnnyal (Alapítvany). A megállapo-
dás 15 év időtartamra jĺitt létre, melyben az Alapítvány vá||alta a Gfi. 40. $ (1) bekezdésé-
ben megfo ga|mazott speciális szo|gá|tatások, pľogramok teľületén nyújtott személyi és tárgyi
szolgźitatźtsokat az Budapest VIII. kerület tertiletén élő veszélyezteteĺt fiatalok szźtnfua.

Az Alapitvánfi|átogatók tulnyomórésztjelenleg komoly alkalmazkodási problémakkal ktiz-
dő, nagyľészt VIII. keľiileti tizenéves roma fiatal, akik leginkább azutcźn, a környék különfé-
le terein, nagyobb bevásaľló központokbaÍI, ÍLagy ritkrín egymás otthonaiban töltik szabadide-
jiik javát, akik utcaléte intenzív és konkľét (kľiminális) veszélyeket hoľdoz. Nagyľésztik hely-
zete labilis egzísztenciétva|, gyakori elutasítással, szinte naponta megélt kiľekesztettséggel,
makacs megoldatlannak megélt problémrĺkkal jellemezhető. Jelenlétiik a szewezet életében
szituatív és személyftiggő, részvételfü aszewezet segítő tevékenységében alkalmi.

Jövőképiik iľľacionális, és ľövid távu, a felnőtt vi|ág szźmukĺa kifejezettenbańtságlalan, erő-
sen hatnak rajuk a kriminális vonzások. Egymás kĺizötti viszonyrk rendezetlen, ellentmondá-
sos, gyakľan indulatokkal teľhelt. ,ł.ltalaban kevés új kapcsolatot teremtenek, többen könnyen
és végzetesen elszigetelődhetnek. Jó néhányan köztittiik igen séľülékenyek és könnyen felad-
hatjak. Az Alapítvźny látogatóinak zome a szervezethez kapcsolódás ideje a|attvá|t iskolát, és

vannak közötťiik, akik éppen aľľa készülnek, hogy elhagyják az otthonukat, csaláđjuk proble-
matikus, legtöbbjfü számźnafokozottan nehéz feladat a leválás. A legtĺlbb fiata| aszervezetbe
érkezése idején találkozik előszĺĺľ a munka vi|ágźĺval, ptőbá|gatja, vaEY adja fel elképzeléseit,
cé|jait, szeľencsés esetben, keres újabb megoldást. Mintha mindezek mellett ugyanakkor tĺjb-
ben sodródhatnak megoldhatatlannak megélt konfliktusok között, magiínyosan.

A fiatalabb látogatók száĺrńra népszeni közösségi színteret, elfoglaltsági lehetőséget működ-
tet az Alapítvany, másrészt a nagyobbak számźlra létrejött egy pľobléma és feladawezérelt
segítő talá|kozźsi rendszer. A legfontosabb taľtalmi területeken (munkahely-keresés' tanulási
zavatok, kriminális, kábítószeľ-fogyasztási problémrĺk kezelése, tĺĺrsas és családi konfliktusok
fe|do\gozása) az elmúlt esztendőben is sziímos segítő kapcsolatot teremtettek, aminek követ-
keztében sokaknak nyújtottak segítséget, illetőleg számos fiatal esetében életvezetési nehé-
zségeinek mérséklésében, megelőzésében, illetőleg fejlesztésében vettek részt.

2O|4 évben alapvetően kétfele látogatói köľ jelent meg: egyrészt a nem ritkán indulatokkal
telített, esetenként elhanyagolt, alkalmazkođási pľoblémfü között felnőtté vá|ő nyolc-
tízennégy évesek |azakotodésrĺ tiíĺsas világa, másrészt a nagyobbak (tizennégy évnéI időseb-
bek) intézményesen nehezebben elérhető, a kĺilönféle szocialízációs veszélyekkel, kľiminális
kockázatokkal szemben gyenge mentális védelenunel ľerrđelkező fiatalok sajátos táľsas alak-
zatai.

A keľĹiletben é1ő fiatalok, nehezen befogadó világot képeznek, akik az érkezőket baútságÍa|a-
nul fogadva terüket, érđekeiket fenyegetettĺek &zékęlve, időnként többletfeszültséget gene-

rtůtak, ameIlyel kapcsolatban alkalmanként többletfeladatot jelentettek. Meghataroző felada-
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tuknak taĄźl<,hogy az Alapítvany összetett mfü<jdését elősegítő, sokfunkciós térben, az AIa-
pítvĺíny irodájában afiata| látogatók, leginkább a környéken éIo tízenévesek továbbra is helyet
találjanak, lehetővé téve eztita|, hogy ahozzájvk fordulók az eddig igénybe vett (utcai) terek
és helyszínek kockazatainak minlma|izá|ásával az A|apíNany helységében is ápolhassfü a
kapcsolataikat, itt találkozhassanak.

Szolgá|tatźlsj elle gu tevékenys é g
Információs feladatok, mellyel folyamatosan a ťĺata|ok tényleges helyzetére, törekvéseire
összpontosítraazokat a konkľét és aktuális segítő információkat, kiilĺinféle ismereteket, konk.
rét megoldási lehetőségeket igyekeáek gffiteni és az énntettek számlźtrahozzáférhetővé ten-
ni, amelyekľe avisszaje|zések alapján a legnagyobb sziikség van.

Összetett támo gató feladatok
Sajátos mentálhigiénés mege|őző programként időszakonként non direkt fog|a|kozások, me-
lyek során azoknak az ismereteknek és infoľmációknak a kiegészítése vagy korrigálása töľté-
nik, amelyek a|átogatók egészségével, akrrrális źilapotáva| ftiggnek össze, illetőleg különféle
élettani veszélyek elháľítása érdekében szfüségesek számukĺa.

Koncentrált progľamok
A szervezet folyamatos mfüödése, ktil<jnféle szintiĺ segítő és támogató tevékenysége sorĺín, az
elmúlt esztendő végére nyílt, éles formájában talá|kozhattak mindazo|<ka| az ismétlődő, konf-
liktusokkal és nehézségekkel teli, ugyanakkoľ érdemi, valóságos peľspektívfü nélkiili mikro.
viszonyokkal, amelyekkel a fiatalok gyakorlatilag napról napra egyutt élnek, és amelyek erő-
telj esen befolyásolj fü , me gterhelik a felnőtté válásukat.

Szervezett foľmában 2014 évben két alkalommal érkezet1ruhaadomĺíny az A|apítványnak,
melyet eljuttattak a fiataloknak és személyes kĺimyezetĺiknek.
Az Alapítvĺĺny folyamatosan igyekszik ahozzájlk fordulóknak a folyamatos és növekvő kia-
dásaik fedezésére, infoľmációs és segítő, tiímogató feladataik ľévén ľcjvid távri munkalehető-
ségeket keresni és találni, melyben nagy segítséget nyújt a 2013 decemberébeĺ az MNP3
program keretében indult Difü mentorálás címtĺ, a ťratalok munkavállalását elősegítő, össze-
tett szakmai feladatrendszer.

tsszegzés
Az A|apitvźny irodáját 20|4 évbęn átlagosan 25-30 fő látogatta' éves szinten vá|toző gyakori-
sággal becsülten 700-800 fiatal fordult meg cisszesen. A segítő ta|źikozások szárna 3000-
3500, melyek köZĺil 700-800 alkalom jelentett súlyosabb, komolyabb kĺivetkezményekkel
fenyegető pľoblémát. A segítő tevékenységek nagy része az iľodĺĺn kívĺil, az énrtett fiatalok
más módon megközelíthetetlen színterein zajIottak.

A Budapest Fővaros VIII. keľület Józsefuaľosi onkoľmźnyzat2014. évi gyermekvédelmi be-
számolőját a Képviselő-testiilet ..l20l5. (V.14.) szánruhatźrozatával elfogadta.

Budapest, 20|5. április 20.
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