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Budapest Józsefváľosi onkoľmá nyzat
Képviselő.testüIet e számár a

Előteľjesztő : Sántha Péterné alpolgáľmester

A képviselő-testiileti ülés időpontj a:2017. május 11 ..s2. napirend

Táľgy: Javaslat intézményi beszámolók elfogad ásáłra
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Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi

Emberi Erőfoľľás Bizottság vé|eméĺyezí X
Hatáľozati j av aslat a bĺzottság, számźÍ a:

Az Embeľi Erőfonás Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az e|óterjesztés megtáľgyallásźú'

Tisztelt Képvĺselő-testület!

I. Tényállás és a diintés tata|mának ľészletes ismeľtetése

Budapest Józsefuárosi Önkormányzat fenntartásában mfüödő Józsefuarosi Szociális Szolgáltató és
Gyermekjóléti Központ (továbbiakban: JSzSzGyK), valamint a Jőzsefvárosi Egyesített Bĺilcsődék
(továbbiakban: JEB) Iátja e| a kerületi szociális, gyermekjóléti, gyeľmekvédelmi, feladatokat. Az
intézmények elkészítették a20T6. évre vonatkozó tevékenységfüet tarta|maző részletes írásos be-
számolóikat' mely az előterjesztés mellékleteit képezi.

Az íĺltézmények 2016. évben is magas szakmai színvonalon, az e||áto|tak érdekeit szem e|otttartva,
a jogszabályi előírásoknak és a Képviselő-testület döntéseinek megfelelően végezték a kötelező és
<jnként vállalt feladatokat.
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Józsefo áľosi Egyesített Bölcsődék (JEB)
A Bölcsődék feltöltöttsége 2016. évben átLag87,7 oń-os volt, mely éves szinten átlagosan 43| fő
bęíratott gyeľmeket jęlentett. A statisztikai adatok a|átźmasztjfü, hogy a jelenleg meglévő 492 fétő-
hely szfüséges a keľületben é1ő kisgyermekes családok bölcsődei elhelyezésre vonatkoző igényei-
nek teljesítésére.

A JEB tagintézményeiben a 2016. évben is folytatódott a korábban megkezdett fe|tljítás és fejlesz-
tés. Több tagintézményben is soľ keľĹilt a lámpatestek és az elekÍromoshźůőzat cseréjére, a teljes
épület festéséľe, a csatoľnahźiőzat korszerĺísítésére. A Mini-Manó bĺjlcsődében a játszóudvaľ teljes
źftalakitźxa felújítása is megtöľtént, ezen feliil a Játéknar Bölcsőde és a Tiicsĺjk-lak Bölcső de tészérę
udvaľi és csopoľtszobai játékok, valamint minden bĺjlcsőde részéte gyermekkönyvek keriiltek be-
szetzéste.

Az intézmény áIta| készített beszámoló részletesęn taĺtaLmazza az iĺltézmény 20t6. évi mfücidési
adataít, bemutatja azintézmény 20|6. évi fęladatainak ellátását.

Jĺózsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekj ólétĺ Kłizpont (JSzSzGyIQ
Az íntézmény a szociá|is igazgatásról és szociális ellátásokľól szóló 1993. évi III. tĺirvényben meg-
hatátozott személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális a|apszolgá|tatásokat, va|amint sza-
kosított ellátást, illetve a Gyvt-ben meghatźrozott gyermekjóléti és gyeľmekvédelmi kötelęző fela-
datokat, valamint számos önként vállalt fęladatot lát el. Az intézmény áItaL ellátott cjnként vállalt
feladat többek között a je|zfuendszeľes házi segítségnyrijtás, mely az elmúlt évben megközelítette a
100%-os kihasználtságot; az,,idősbarát péntek'' szo|gáItatás, ahol azigénybe vevők számaa koráb-
bi évhez képest 20 %o-al emelkedett; a népkonyha biztosítása, ahol az adagszźlm a koľábbi 300-ľól
20|6.január 01. napjától350 adagľa emelkedętt, a LÉLEK-Pľogľam, melynek fejlesztése évről-évre
megvalósul.

20l6-ban felújításľa kertilt azBzustfenyő Gonđozóhźnte|jestetószęrkęzete, fiĺtési és meleg vizszol-
gá|tatási rendszere, a Kőris utcai krízis lakás, valamint befejeződtek a Kciz(<isségi)-hety és Mosoda
korszeríĺsítési munkálatai. ANépkonyha bővítése és teljes felújítása is megtörtént, melynek soran új
tálalóhelyiség került kialakításra, valamint az igéĺybevevők részére megfelelő illemhely létesült. A
koľábban a kiszolgálásta szo|gá|ó helyiség áta|akitásra keľĹilt, taro|ő és a szemé|yzet rész&e oltoző
került kialakításľa, igy téve komfoľtosabbá és hatékonyabbá a munkavé gzést. A felújítással páľhu-
zamosaÍL20I6.januar 01. napjátóI a napi kiadható adagszźlm 300-ró1 350 adagľa emęlkedett. A
LELEK-Program keretében a 2016 évben 4 kiléptető lakás źúađása töľtént meg, illetve 3 további
lakás felújításakezdődött meg, melyek átadása ez év tavaszźnmeg is t<jľténtęk, ezen felül a Csalá-
dos közösségi szźllláson két lakás felújítása kęľült megvalósításľa.

JogszabźiyváItozásnak való megfelelés érdekében2016.janurír 1. napjától szewezeti áta|akításra
került sor, ami a JSzSzGyK-n belül külcjn szakmai egységként működő Családsegítő Központ, va-
lamint a Gyeľmekjóléti Központ egy szakmai egységben való egyesítését jelentette. A JSzSzGyK
<jnként vállalt feladatként 2014 szeptemberében már kísérleti jellegget elindította az iskolai szociális
munkát, érzékelve azt a nehézséget, melyet az iskolai gyermekvédelmi státusz megszĹintetése oko-
zott. A Józsefuárosi onkormźnyzat a szakembeľek munkájźnak szfüségességére tekintettel2016.
szeptember 01. napjától önként vállalt feladatként két fő munkatárs felvételét tette lehetővé, ezze\'
bíztosítva az iskolai és óvodai szociális segítségnffitási formát hét áItalános iskolában és a Napra-
forgó Egyesített óvodan belül tizenöt (korábban önálló) keruleti óvodában.

Az intézmény által készített beszĺĺmoló szakmai egységenként részletesentnta|mazza azintézmény
2016. évi működési adatait, bemutatja azintézmény 2016. évi feladatainak ellátását.

il. A beterjesztés indoka
Javasolt, hogy a Budapest Józsefuiĺrosi onkoľmányzat fenntartásában múködő szociális, gyermek-
jóléti és gyermekvédęlmi feladatokat ellátó költségvetési szervek 2016. évi tevékenységéről szóló
beszámolójĺának elfogadásańI a Képviselő-testület 2017. május 11-i tilésén döntést hozzon. 4
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ilI. A döntés célja, pénzĺigyi hatása
A dĺjntés céIja a szociális, gyermekjóléti és gyeľmekvédelmi feladatok e||átźtsźrőI szóló beszĺĺmolók
elfogadása. A beszámolók elfogad ása péĺlzugyi fedezetet nem igényel.

Iv. JogszabályÍkłirnyezet
A Magyarország helyi önkormányzataíról szóló 2011. évi CLX)O(IX. törvény (a továbbiakban:
MötV) 23. $ (5) bekezdés 11., 11a. pontjaiban foglaltak szęnnt a keľületi ĺinkormányzatfę|aďata
különösen a gyeľmekjóléti szolgáltatások és ellátások, valamint a szociális szo|gźĺ|tatások és e|Iátá-
sok biztosítása.
A gyeľmekek védelméről és a gyámügyi ígazgatásról szóló 1997. évi )ooil. t<ĺrvény 104. $ (1) be-
kezdés e) pontja a|apjźn a gyeľmekjóléti és gyermekvédelmi szolgáItatő tevékenységet ellátó állami
és nem állami intézmérry, valamint a javitőiĺltézeti ellátást nyújtó áIlarĺi íntézmény fenntaľtója elle-
ĺőtzi és évente egy alkalommal éľtékeli a szak'rnai munka eredményességét, a szak'ĺnai progfam
végrehajtásźÍ, va|ałnínt a gazdéikodás szabáIyszenĺségét és hatékonyságát' a (4) bekezdésében fog-
laltak alapján az á|Iałni és nem állami íĺtézméĺy fenntaľtója a szakmai munka eredményességét
kültĺncisenazintézményá|ta|készítettbeszámolóa|apjanértékeli.

Kéremaza|ábbihatźnozati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadjaaJőzsęfvríľosi Egyesített Bölcsődék 2016. évi tevékenységéről szóló bęszámolóját.

Felelős: polgármester
Hatĺíľidő: 20|7. május 1 1.

2. e|fogadjaaJozsetvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kĺizpont 2016. évi tevékenységé.
ľől szóló beszĺámolóját.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatariđó: 2017 . május 1 1 .

A diintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Humiĺnszolgá|tatásíIJgyosztá|y Humáĺkapcsola-
ti lroda.

Budapest, 2017. május 02.

Ô. ł\A ']-.rĽ \
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Sántha Péterné
alpolgáľmester

Törvényességi ellenőrzés :

Danada-Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízźlsából: 
C

/)..\k /t*-v *7
dr. Mészaľ Eľika /

aljegyző
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1. Az lľľÉzn,lÉlw ADATAI

Megnevezés : Józsefuĺáľosi Egyesített Bĺjlcsődék (a továbbiakban: JEB)
Székhely: 1083 Budapest, Szigetvaľiu. 1.

Levelezési címe: 1083 Buđapest, Szigetvari u.1.

Telefonszáma: 2 1 0-9 1 8 8 ; TelefoďF ax száma: 303 -17 67
E-nrail círrre: i eb@.bolcsode-bp08.Iru
honlap: www.bolcsode-bp08.hu

Munlĺavállalói engedéIyezettlétszĺĺm: 186 fő _ ebből szakmai: I2I fo, egyé'b: 6.5 fó

2. AJEBFELADATA

A JEB tevékenysége során a Budapest Fővaľos VIII. keľiilet Józsefuĺĺrosi onkorměnyzat (a

továbbiakban: fenntaľtő) áIta| meghatźnozott kĺĺtelezően ellátandó alap és önként vállalt
feladatok ellátásĺít v égzi.
Az intézmény formája: a gyeÍmekek védelméľől és a gyámügyi igazgatásről szóló 1997. évi
X)o(. törvény a\apján gyermekjóléti atapellátás, gyeľmekek napkdzbęní ellátásán belül
b<jlcsőde.

Kötelező alapellátás
A JEB a családban nevelkedő, a szülők munkavégzése, betegsége vagy egyéb ok miatt

ellátatlan gyeľmek nappali felügyeletét, gonđozásat, nevelését napközbeni, gyermekjóléti

alapellátás keretében biztosítja napos bölcsőđei szo|gáItatźlsként 7 Bcilcsődében.

onként vállalt alapellátáson túli szolgáltatások
A JEB az alapellátáson túl szolgáltatásként speciális taĺrácsadással, időszakos
gyeľmekfelĹigyelettel, vagy mas gyeľmeknevelést segítő szoIgźitatásokkal segíti a családokat.

Térítési díj ellenében:
- egyéb gyermeknevelést segítő szolgáltatás:

. időszakos gyermekfelügyelet (a felmeľülő igényeknek megfe1elően 2016. évben 7

Bölcsődében)
Téľítésmentesen:
- egyéb gyeľmeknevelést segítő szolgáItatás:

o játszőhźz, - csa|ádi délután
o fej lesztő eszköztik, aIapv ető gyermekgondozási eszk<jzök kölcsönzése,
o pľevenciós fejlesztő pľogľamok, pszichológus tanácsadiís,
o otthoni gyeľmekgondozás,
o Biztos Kezdet GyerekhlŁ.

3. Koľrĺ.nzoĺr-,łpnr.r,ÁľÁs

3.1 KozpoľľrsZERvEZETIEGYsÉG
1 083 Budapest, Szigetvári u. I.

A Józsefuĺĺrosi Egyesített Bölcsődék kcizponti irźlnyítása. Töhbek k<jziĺtt:

- k<'zpontibeszerzéseklebonyolítása,munkaiigyi ésgazďaságiügyintézés,
- kaľb arltartő csopoľt irányítasa,
. szakdolgozók képzésének, továbbképzésének feliigyelete,
- abölcsődeielhelyezéstkéľelmezőgyermekekelőjegyzése,felvétele,
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3.2

a Bĺilcsődék - Főzőkonyhák irányítása, mfüĺjdtetése, ellenőrzése,
az oÍthori gyermekgondozas szeľvezése, múkĺidtetése és ellenőrzése,
aBiaosKezdetGyerelďlázirányítasa,mfü odtetése,ellenőľzése,
fejlesztő eszközök, alapvető gyermekgondozási eszkĺizök, játékok kölcsönzési
lehetőségének bizto sítĺísa,
prevenciós progĺamok és pszichológus.

BÖlcsooÉr

MinĹManó Biilcsőde 1083 Budapest, Baross u. 103/A.
Babĺica Btilcsőde 1083 Budapest, Baľoss u. ||7.
Játékvár Btilcsőde 1085 Budapest, Hoľĺĺnszky u.2I.
Gyeľmekkert Biilcsőde l08f Budapest, Nagy Templom u. 3.
ľ'ecsegő.tĺpegők Btilcsőde 1087 Budapest,Száaados út 1.

A 1087 Budapest, Kerepesi iÍ 29la szám a|attí konyha a Szź"z;ađos út 1. szám a|attí
bölcsődéhę z tartoző egység.
Tĺicsök.lak Btilcsőde
Katica Biilcsőde

1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 19.

1089 Budapest, Vajda P. u. 37-39.

Bcjlcsődéink a három éven aluli gyermek családbaĺr töľténő nęvelkedését segítő ellátasként, a
gyermek és családja helyzetéhez, szükségleteíhezigazođőanbiztosítanak szoIgźitatétsokat.

A Gyvt. 42. $ (1) bekezđése alapjáĺ ,,bölcsődei ellátás keretében a 3 éven aluli gyeľmekek
napközbeni ellátásót kell biztosítani.',
A Gyvt. 42lA. $ (2) bekezdése a|apján ,,ha a głermek a 3. életévét betÓltotte, de testi vagy
értelmi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, és óvodai jelentkezését
az orvos nem javasolja, bolcsődei ellátós keretében gondozható, nevelhető a gyermek 4.

életévének betakését kavető augusztus 3 1-éig.',

A Gyvt. 42lA. $ (1) bekezdése értelmében ,, bolcsődei ellátás keretében a glermek húszhetes
korától nevelhető és gondozható a) az óvodai nevelésre nem érett gyermek esetén a gyermek
negledik életévének betôltését kovető augusztus 31-éig, b) a sajátos nevelési igényű gyermek
esetĺźn annak az évnek az augusztus 3I' napjáig, amelyben a hatodik életévét betôlti, vagy c)
aza) ésb)pont alá nem tartozó głermek esetén, ha a harmadik életévét ca) januór l-je és
augusztus 3]-e kżzatt ftIti be, az adott év augusztus 3l-éig, cb) szeptember l-je és december
3]-e kazaft ftlti be, a kovetkező év augusztus 3l-éig, ha a szülő, tôrvényes lcepviselő
nyilatkazik arról, hogl a glermek napkozbeni ellótását eddig az időpontig bolcsődei ellátás
ker e téb en kív ánj a me go l dani.
(2) Ha a gyermek harmadik életévét betolttjtte, de testi vagl értelmi fejlettségi szintje alapján

még nem érett az óvodai nevelésre, és óvodaijelentkezését az orvos nemjavasolja, bölcsődei
ellátós keretében gondozható, nevelhető a głermek negłedik életévének betÔltését k1vető
augusztus 3l-éig.',

Bölcsődéink nyitottak a szülők és a szakemberek elótt, egyéb látogatőt bejelentés útján
fogadnak. A látogatóknak igazodniuk kell a B<jlcsőde házirenđjéhez, a gyermekek
életrendjéhez.

A Bölcsődék a napi nyiwatntźlsi időn beliil bizosítjĺák a gyermek nevelését, gondozását.
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A Tticsök-lak Bölcsőde tagintézmény legfeljebb 6 fő sajátos nevelési igényti gyermek
gondozását, nevelését biĺosítja. A 15/1998. (Iv.30.) NM rendelet 46. $ (1)' (3) bekezdése
szerint annak a csoportnak a\étszźmą melyben sajátos nevelési igényu gyeľmeket látrak el,

legfeljebb 10, 8, vagy 6 fő lehet. Maximális (6 fő) kihasználtság esetén egy csopoľt csak
sajátos nevelési igéný gyermekeket lát e|. 2016. évben 4 fo SNI-s gyeľmek ellátását
biztosítottuk.

A Gyvt. 42. $ (3) bekezdése szerint ,,bt)lcsődei ellátás keretében az nemzeti koznevelésről
szóló 20]]. évi CXC. torvény 4. s 25. pontja szerinti sajátos nevelési igényű gyermek (a

továbbiakban: sajátos nevelési igényű gyermek) nevelése és gondozásais végezhető.,'
A Gyvt. 42lA. $ (1) bekezdés b) pontja a|apjáĺ ,,bölcsődei ellátĺźs keretében a gyermek
húszhetes knrától nevelhető és gondozható a sajátos nevelési igényű głermek esetén annak az
évnek az augusztus j l. napjáig, amelyben a hatodik életévét betolti,,.
A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 35. $ (1) bekezdésének a) pontja értelmében ,,ha a balcsődei
ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató sajátos nevelési igényiÍ gyermek napkózbeni ellátását
biztosítja, a glermek bölcsődei neveléséneh gondozásának megkezdését lrĺjvető legalább
három hónap elteltével böIcsődében és mini balcsődében - ąz intézmény orvosának,
gyógypedagógusának, kisgłermelcľlevelőjének, valamint a család- és glermekjóléfi kazpont
munkntársának a véleménye alapjón - az intézmény vezetője a szülővel együtt értékeli a
gyermek beilleszkedését, és dont a głeľmektovábbi neveléséről, gondozásáról'',

A sajátos nevelési igényi gyermek t<irvényes képviselőjével kötött írásos megállapodás
a\apján 3 hónap próbaidőre biztosítottunk bĺilcsődei szoIgźůtatźlst. A pľóbaidő letelte után a
bölcsődei szo\gźitatás a rendeletben meghatátozott szakmai csoport jegyzőkĺinyvbe foglalt
véleménye aLapján volt folytatható, melyről új megállapodas késziilt.
Amennyiben bölcsődei ęllátást megkezdett gyermek esetén utólagosan került igazolásra a
sajátos nevelési igény, a pedagógiai szakszolgáIat áIta| kiadott szakvélemény bemutatásauttn
került sor a 3 hónapos próbaidőre toľténő írásos megállapodás megkötésére a gyeľmek

törvényes képviselőj ével.

Fent leíľtak meghatározőak a sajátos nevelési igényu gyeľmekeket ellátó bĺilcsőde féľőhely
kihasználts ágának alakul ásában.

3.3 IcÉľyBBvÉľBĺ,a.sza'uorľÜrnÉnBľ

Szőmagyarázat
Férőhely: Azadottbölcsőde működési engedélyében engedélyezet1f&őhe|yszźm.
Beírątott: Az a gyermek, aki érvényes bĺilcsőđei megállapodással rendelkezik.
Feltĺ;höttség: A beíratott gyermekek szÁmźnakalakulása az adott bölcsőde feľőhelyszáma a|apjźtn.

KihasmóltsĺÍg Napi igénybevétel a feltöltĺlttség adatait alapul véve.
BöIcsődei jogviszonnyal rendelkező glermekek Az adott bölcsődében megállapodással rendelkező
gyeľmekek szttmaéves összesítésben, fiiggetlentil a bölcsőde feľőhely számáLtő|.

Bĺilcsődei feľőhely: 492 fő

Az atábbi tablźzatban láthatő 2016. 01. 01. napjától 2016. 12. 3I. napjáig a bölcsődei
egységek ferőhelyeinek kihasznĺĺltsága.



MinĹlVhnó
Bti|csólle

Babóca Bö|csőde Iátékuĺr Btilcsőde Gyermekkeľt
Biilcstĺĺle

FecsegGtĺpegők
Bii|csóile

fiicsökJak
Bö|csőde

IGtica Btilcsőde

férőhe|y 75 fij ťérőhelv 75 fiĺ féĺőhe|ĺł 74ťo ťéróhe|v 72ft fér<íhelv 50 ftĺ ferőhelv 74 fó féĺőhebł 72ťo
bei Etottak

szám (fiĺ)

Eltöltöttsé8 beĺrEtottáli

szÁfu(b)
it1öItónség )eĺEtottďi

|żm(6)
Plt{'Itóttseg

'eIEtoÍák
zám(m)

ěltÖltöilség )eĺÍ8lott8k

;zám(6)
Eltóltöttsé!

sáÍa(6)
éltöltöttséE

'elrďotW
lfám(6)

Eltöltönség

anuar 72 96% 62 83Y" 63 85Yo 1') LWu 4l 82% >t 77% & 8ť/o
iebruár 70 93Yo 63 UYo 6 8ý/o 72 LWo 42 u% 57 77% 65 9ť/o
narcus 74 Wo 96% 72 97% 72 lWo 45 9tr/o 58 78% 67 93%
ĺprilis 67 8ľ/o 72 96% 73 9ý'/o 7T ý'/o 47 94% 61 82% 72 ĺWo
rr4lus 71 94% 69 yfy. 74 lWo W/o 4'l 94% 60 8lo/o I3 10ľ/o
lunlus 71 94% 70 93% 73 99'/o 70 9'1% 49 98% 6I 82% t5 rcl%
iúlius 69 92% 84 It2% 72 97Y. 66 92% 48 960/o 60 8t% 69 96%
auguszus 70 93% 70 93% 56 76Yo 69 96% 48 96% 55 74% 65 9F/o
szeDteÍnber 54 72% 55 73% 56 76Yo 57 79/o 35 7ť/o 3I 42% 6l 8s%
október 65 86% 60 80% 60 8lY. 68 94% 40 \U/o :I 50% 60 83%
november 65 86% 66 88% OJ 85v, 71 w,/o 40 80% 40 54% 62 86%
december 63 84% 66 88% OJ 85Yo 70 97% 40 $U/o 40 54% OJ 87%

A Bölcsődék feltöltöttsége 2016. évben éńIag87,7 %-os volt. Ez éves szinten átlag43I f(i
beíľatott gyermeket jelentett.

Fenti tźlb|ázatból látható, hogy a nyáti időszakban egy bölcsőde feltĺiltĺĺttsége megha|adja a
férőhelyszámot. A bölcsődék nyári zátása során az ügyeletes bölcsődék kiegészítő
megállapodással fogadták a szolgźL|tatást igénylő gyermekeket. Az ügyeletes bcjlcsődék
feltoltĺittsége ebben az iđőszakban sem haladta meg a Magyaĺoľszág 2016. évi központi
költségvetéséľől sző1'ő 20|5. évi C. törvény 5. pontjának III.3ja) alpontjábaĺr meghatźrrozott
l20Yo-ot.

Sok gyermekiink ment óvodába, ezérttapasńa|ható minden évben szeptemberben egy létszźlm
cscikkenés. Az üres férőhelyekľe bekerülő gyermekek beszoktatása a szakĺna szabáLyainak
megfelelőn keľült megvalósításľa.

A statisztikai adatok a!źúźlmasztják, hogy a jelenleg meglévő 49f f&őhely sztikséges a
keľületben élő kisgyermekes családok bölcsődei elhelyezésére vonatkozó sziikségleteinek
kielégítéséľe.

Gondozási napok száma bĺjlcsődei telephelyenként 20|6. januaĺ 01. _ 2016. decembeľ 31.
közĺjtt' a norÍnatív tźlmogatásáná| figyelembe vehető 10 napos hllányzási adatokra
figyelemmel.

Mini-Manó
Biĺlcsőde

Babóca
Bölcsőde

Játékvár
Bölcsőde

Gyermekk
ert

Blilcsőde

Fecsegő-
tipegők

R Íi l osáĺ|e

ľúcsök-lak
BöIcsőde

Katica
Bölcsőde

Ö sszesen
fo16. évi

normatíva
napok száma

összesen / 230

= e|számolt fő
normatíva

nap
noľmatíva

nap
normatíva

nap
normatĺva

nap
norm atíva

nap
normatíva

nap
normatíva

nap
normatíYa

nap

bolcsődei ellátas. nem

foryatékos, nem

hátrányos helyzetiĺ
wermek tt 463 tt 215 t3 688 t3 850 8 836 9 712 t2 070 80 83 35ĺ
bÖlcsôdei ellátĺĺs . nem

fogyatékos' hátrányos
he|vzetii sveĺmek | 994 960 105 f04 s87 890 s 726 25

bölcsődei ellátás. nem

foryatékos, halmozottan
hátráĺyos helyzetů
gyermek ob) 84 0 0 t4 394 | 219 5

bĺilcsődei ellátás -

foryatékos ryermek 0 0 905 905 4

8€



A 2016. évi feltĺiltottség adatokat és a teljestilt gondozási napokat alapul véve a b<jlcsődék
kihasználtsága éves szinten 7 8,3Yo volt.

A bölcsődei ellátasért a gyeľmek törvényes képviselőjének téľítési díjat kell ťlzetruę. A térítési
díj méľtékét a fenntaľtó Képviselő-testiiletének I3l2012, (II.23.) önkormányzati rendelete
szabá|yozza. A téľítési díj megfizetéséhez a szĹilők kedvezményeket vehetnek igénybe.
Térítési díj megfizetésére kedvezmények vehetők igénybe:

- A rendszeres gyermekvédelmi keđvezményben (RGYK) részesiilő családok
mentesiilnek az étkezési díj, és a gondozásí díj fizetése alól. Számukľa a bcilcsődei
ellátĺĺs téľítésmentes.

- A 3 vagy tĺibb gyermeket nevelő családok mentesülnek az étkezési díj, és a
gondozasi díj fizetése alól. Szĺímulaa a bölcsődei ellátás térítésmentes.

- A taľtósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelő családok mentesiilnek az
étkezési díj, és a gondozási díj fizetése a1ó1. Számukĺa a bölcsődei ellátás
téľítésmentes.

- Azok a családok, amelyekben a sztilő nyiLatkozata alapjźn az egy főre jutó havi
jövedelem <isszege nem haladja meg a kĺjtelező legkisebb munkabéľ személyi
jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csokkentett
összegének l30%-at mentesülnek az étkezési díj fizetése alól.

Az étkezési napok és a kedvezmények igénybevételének alakulása 2016.01.01. napjától
2016.I2.3I. napjáig.

Kedvezményben nem
részesü|ők 1007o kedvezményben

részesĺiIők

étkezési nap fő étkezési nao ťo

MinĹManó
Bölcsőde 1 215 5 tr 674 5l

Babóca Bölcsőde I 063 5 9 882 43

Játékváľ Bölcsőde 4 941 21 6 844 30

Gyermekkeľt
Bölcsőde 6 391 28 6 781 29

Fecsegő-tipegők
Bölcsőde 3 356 t5 4 604 20

TĺicsökJak
Bölcsőde 3 016 l3 7 206 3l

Katica Bölcsőde 3 758 1,6 8 038 J)

osszesen 23 740 103 55 029 239
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2016. évben gondozási térítési díjatťĺzetok %-os kimutatása.

2016. évben a befolyt térítési díjak összegét az a|źlbbitźtblazat mutatja.

MinĹManó
Błi|csőde

Babóca
Błĺlcsőde

Játékvár
Bölcsőde

Gyermekkert
BłiIcsőde

Fecsegő-
tipegők
Bö|csőde

Tĺicsiiklak
Bö|csőde

Katica
Błilcsőde

Gondozási
díjat nem
fizetiik

8t%;o 84o/o 4l%;o 37o/o 48o/o 55% 65o/o

Napi 210,-
Ft-os
gondozási
díjat
Ílzetők

12%;o l0o/o 23Yo t3% lzYo t8%;o 6%

Napi 350,-
Ft-os
gondozási
díjat
ťlzetők

3Yo 3.% I9Yo t7% 9% I3o/o ll%o

Napi 450,-
Ft-os
gondozási
díjat
flzetők

z%o lo/o 8Yo 3% 5% 3Yo 9%

Napi 600,-
Ft-os
gondozási
díjat
frzetők

lYo 270 7Yo l8o/o I4o/o 4%o 8%

Napi 800,-
Ft-os
gondozási
díjat
fizetÍjk

lYo 0%;o lYo 6% 7% 6Yo 2%;o

Napi
1000,- Ft-
os
gondozási
díjat
fizetők

0% 0% l%o 6% 5% l%;o z%o

Mini-Manó
Bölcsőde

BaMca
BiiIcsőde

Játékĺáľ
Bö|csőde

Gyermekkert
BitIcsőde

Fecsegő-tipegők
Bfilcsőde

TücsłĺkJak
Błĺ|csőde

Katica
Bölcsőde

Osszesen

Etkezesl
:erítési díj
Ft

564817 496765 2248425 29t5677 155 1038 r372830 17s8944 r0908496

Liondozź|5il

teritési díj
Ft

1007s71 770980 300f3s0 4464280 2989590 2196700 2460570 r6892041

összesen 1572388 1267745 s250775 7379957 4540628 3s69s30 42t9514 27800537

:
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A JEB bölcsődéiben gondozott gyermekek demogŔfĺaí adataí f0I6. januar 01. - 2016.
december 31. közötti idószakban.

Mini.Manó Bölcsőde
f0I6. évben bĺllcsődei jogviszonnyal rendelkezó gyermekek számaösszesen: 138 fo

- ebből fiú: 60 fo,Iány:T8 fő
- életkoľi megoszlás: 2012. ćvbcn sziilctctt: 15 fő

2013. évben snl|etett:49 fo
20|4. évben született: 48 fő
2015. évben szuletett: f2 fó
20t6. évben született: 4 fő

Babóca Bölcsőde
2016. évben bĺilcsődei jogviszonnyal ľendelkezó gyermekek szźma ĺjsszesen:134 fo

- ebbőlfiú:61 fő,Iány:73 fő
- életkoľi megoszlás: 2012. évben szĺiletett: 8 fo

2013. évben szĺiletett: 54 fő
2014. évben született: 58 fő
2015. évben született: 14 fo
2016. évben szĹiletett: 0 fo

Játékvźtr Bcjlcsőde
201'6. évben bölcsődei jogviszonnyal ľendelkező gyermekek szźtma összesen: |I4 fő

- ebből ťĺű:54 fo' lĺĺny: 60 fti
- életkori megoszlás: 2012. évben született: 10

2013. évben sziiletett: 38
201 4. évben szi|etett.. 52
2015. évben sztiletett: 14

2016. évben született: 0

Gyeľmekkert B<jlcsőde
20|6. évben bĺilcsődei jogviszonnyal rendelkezo gyetmekek száma összesen: I17 fő

- ebből fiú: 61 fő,Lány: 56 fő
- életkori megoszlás: 20|2. évben sziiletett: 12 fő

2013. évben sziiletett: 48 fő
2014. évben született: 48 fő
2015. évben szĹiletett: 9 fő
2016. évben született: 0 fő

Fecsegő-tipegők Bölcsőde
2016. évben bölcsődei jogviszonnyď rendelkező gyermekekszźrnaösszesen: 71 fo

- ebből ťlil:4I fő, lany: 30 fő
- életkori megoszlas: 2012. évben szĹiletett: 8 fő

2013. évben snj(etett:25 fő
2014. évben szuletett: 26 fő
2015. évben sza|etett: 12fó
2016. évben született: 0 fő

fő
fo
f(t

fő
fő
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Tücstjk-lak Bölcsőde
2016. évben b<ilcsődei jogviszoľmyal ľendelkező gyermekek szźlmaösszesen: 89 fo

- ebből ťĺtľ44 fő,Iány:45 fő
- életkori megoszlas: 2012. évben sziiletett: 8. Íő

f0 13 . évben szÍiletęÍt: 44fó
2014. évben szuletett:25 fo
2015. ćvbcn született: 1lfő
201'6. évben sziiletett: lfő

Katica Bölcsőde
2016. évben bölcsődei jogviszonnyal ľenđelkezo gyermekekszźtmacisszesen: 115 fo

- ebből ťlĹl:7t fő,Iźny: 44 fo
- életkori megoszlás: 2012. évben született: 8 fő

2013. évben született: 49 fő
20I 4' évben szu|etett: 42 fo
20|5. évben sziiletett: 15 fo
2016. évben szĺiletett: 1 Íő

20|6. év folyamán a JEB bĺjlcsődéiben a 492 ferőhelyen 778 fó gyeľmek rendelkezett
bcĺlcsődei jogviszonnyal, figyelembe véve az év soľán beíratott gyermekeket, a folyamatos
jogviszonnyal ľendelkező gyeľmekeket és a megsziĺnt jogviszoný gyermekeket.
A bolcsődei jogviszonyok megszűnésének oka néhrĺny esetben lakóhely vźitoztatás' nagyobb
ľészt óvod źlba iratkozás volt.

3.4 BolcsooBl MINDENNAPoK_ELvÉGZETT FELADAToK

A bölcsődei gondozás-nevelés cé\a a gyeľmek testi-lelki harmóniájanak, kiegyensúlyozott
fejlődésének elősegítése. A bölcsődei nevelés-gondozás az&zelmí fejlődés, aszocializáció és

egészsé ges életmód me ga|apozźsa.
Bĺilcsődéinkben a gyerÍnekek személyiségének szabađ kibontakozásźthoz, egyéni igényeihez
igazođvabiztosítjuk a gyeľmekek fejlődéséhez szĹikséges üĺľgyi és személyi feltételeket.

A gyermekek számaľa megteremtett szeretetteljes, biztonságos, családias légkörben, saját

képességeik szerint fejlődhetnek, megtapaszta|hatjźi< a szabad játék ĺlromét, élmény és

faĺtázía világuk gazdagoďhat. Aľľa törękedttink, hogy a gonđjainkra bízott gyeľmekekből, a
családjaikkal egyĹittmiiködve, személyiségi jogaik tiszteletben tartása mellett, a vi|ágra
nyitott, öná11ó, a közösségi egyiittélés alapvető szabźůyaitelfogadó gyermekeket neveljiink.
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A közĺjs élmények hozzźĄáru|nak a gyermek egészséges fejlődéséhez, a családi nevelés
segítéséhez. Az iinnepek megtaľtasa, a népszokások, hagyomanyok, a múlt éľtékeinek
megőrzése és beépítése a mindennapokba nagyon fontos nemcsak a családok, hanem a
Bölcsődéink életében is. Ünnepeink pl.: farsang, anyák napja, óvodába menő gyermekek
btĺcs,ÚztatÍlsa, gyereknap, Mikuliĺs ĺinnepség, kaľácsony.

A játék a gyeľmek legfontosabb tevékenysége. Biztosítanunk ke|| az elmélyült, nyugodt,
kreativitast fejlesztő játéktevékenységet' az etlhęz sztikséges játékeszköztiket. Btjlcsődéink
játékeszkozeinek pótlása, cseréje vált sziikségessé. A gyermekek ktilönböző életkorĺának
megfelelő játékok beszerzése folyamatos a felmerÍilő igények a|apján.

A bĺjlcsődei nevelési minden év szeptember 01. napjźúőIkovetkező év augusztus 31. napjáig
tarÍ..

Egyéb (képzések. beszerzések" beruhazások. stb.):
A b<ilcsődei élet legyen színes, élvezetes, motiváló, tapasńalatszerzési lehetőségekľe építo,
tĺĺrsas közegben zaj|ő, interakciót osztönzo. Ennek érdekében hangsúlyt fektetiink nem csak a
bĺilcsődék felújítási munkálataira, eszköz beszerzéseire, hanem a szakemberek fejlesztésére is.

Minőségpolitikánk megvalósítasttval az intézményi gondozó illetve nevelőmunka stabilitását,
kiegyensúlyozottsźryźú és színvonalasságát szęretnénk elérni. Intézményünk kinyilvźnítja,
hogy szo|gtitatćtsaink minőségének fejlesztése minden dolgozó személyes felelőssége.
Minőségpolitikánk a folyamatos fejlesztés elkötelezettségét horđozzamagában.

A bölcsődei szakembereink folyamatos képzésben részesĹilnek, amit munkájuk során a
kisgyermekekkel való foglalkozások alkalmával hasznosítani tudnak. Ilyen képzések pl.
mézeskalács díszítő tanfolyam, babjátékozás, kreatív játékĺitletek képzés, zenei képzések,
bölcsődei nevelés-gondozással kapcsolatos szakmai ismeľetek bovítése, elsősegélynffitó
tanfolyam, anyanyelvi neveléssel kapcsolatos hasznos ismeľetek, gyermekvédelmi képzések,
mese módszeľtani képzés. Továbbképzések voltak,,A jövő bölcsőđéje már most van,,',,A
kisgyermeknevelő szakmai problémáinak megvitatása az esetmegbeszélés módszeľének
segítségével,', az,,Aldozatsegítés az igazságngyi és a rendészeti szeľvek munkája tiikľében''
továbbá ,'A család és gyermekj őIéti szoLgáItatlís által mfüodtetett észlelő-és je|zőrendszer
folyamataiľól'' témákban.

20|6. jantl.áľ 1. napjátőI tagjai lettiink a KEF-nek, és aktívan részt veszĹink a
munkacsopoľtban.

Kollégáink tájékoztatast kaptak a Pedagógus Éleęĺlya Modellľől is.

Az é|e|mezésvezető kollégák a MinőségvezéreltKozétkeztetés pľogram tapasztalaturól szóló
konferencián vettek részt.
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A Gyermekkeľt Bölcsődébęn működik a Bolcsőde Múzeum. Tt'bb vidéki és füvaľosi bölcsőde
munkataľsai látogattak el és tekintették meg a Múzeumot, de az egyéni látogatók is szép
számmal jöttek. A múzeumi és könyvtári látogatók szźtma20l6. évben 637 fo volt.

20|6. évben is folyamatosak voltak a belső képzések a kollégĺk részére pl. munkavégzéssel és
baleset megelőzéssel, a közétkeztetési szabályok betartásávď és a Hz\CCP rendszeľrel
kapcsolatban. A JEB bölcsődeoľvosának előadás sorozata a betegségek megelőzéséľől, a JEB
dietetikusa étlrta| tartott előadássorozat peďig az egészséges Ĺĺplálkozástő|' szólt. A JEB
alkalmazásáb arl źlIő p szicholó gus e s etme gbeszél ő trénin get taľtott a ko 1lé gáknak'
A JEB-bel egyĹittműkĺidési megállapodásban lévő VIII. keľületi Pedagógiai Szakszolgálat
szakmai napjan is részt veffĺink, melynek témźĺja a korai fejlesztés fontosságáról,
lehetőségeiľől szólt.

Az ,,Ismerjük meg jobban egymásť' belső szaL<ĺnaí továbbképzés is folytatódott, a
munkatĺĺrsak betekintést nyerhettek a kerület másik bĺilcsődéjének sajátosságaibą továbbá a
gyermekcsoportokban az étkeztetés folyamatainak szakmai megf,ĺgyelése is |ezaj|ott.

Megalakult az lrodalmi munkacsopoľt, melynek
feladata a minőségi gyermekirodalmi múvek
népszenĺsítése a sziilők kĺjrében. Ennek éľdekében
elkészült a Mesetaľ faliújság, amire minden hónapban
az évszakatak és ünnepnek megfelelő vers, mese és
mondóka ajĺánlások keriilnek kifiiggesztésre. A
munkacsopoľtba minden bölcsőđe egy
kisgyermeknevelo munkatársat delegált, feladatuk a
faliújság folyamatos fľissítése és az érdeklődő szülők
tájékoztatźsa.

A JEB dolgozói részére, a 20|6. ápľilis 2I. napján,,Bölcsődék napjď' elnevezésű, egész
napos reĺdezvény került lebonyolításra. A délelőt1i szakmai műhelymunkä , & gyĺinyörrĺ
komyezet, a finom ebéd és a délutĺáni Turai Ida Szillházban|átott előađás tette lehetővé, hogy
méltó módon tinnepelhesstik meg ęzt a számunkĺa jeles napot. Minden kollégánk nagyon jól
érezte magát, és új, pozitív élményeld<e| gazdagodott.

20|6. évben több alkalommal is bölcsődéink által készített miĺvekkel díszíthetťllk az
önkormányzati faliúj sagokat.
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A bölcsődék mindennapi mfücjdéséhez szükséges tisztító- és fertőtlenítőszerek, irodaszerek
beszerzése megt<lľtént. Továbbá a konyhák mfüödéséhez szĹikséges eszközök, edények is
cserére, pótlasra kerĹiltek.

Mini-Manó Bĺilcsődében a liĺmpatestek és az elekÍromos háIőzat cseréjére került sor. A
játszóudvar teljes átalakítlísa, felújítása, a teljes épiilet festésével együtt tcirtént meg. A
bölcsődében a vezetoi iroda bővítése és a csatoľnahźiőzat korszeľíĺsítése is elkészült. A
bölcsőde udvaľĺĺn bokľok tiltetésére is sor keľĹilt.
Az itođában gyermeksaľok kerĹilt kialakításľą a szülők fogadásáľa új kanapék beszeľzése is
megtĺirtént.

Babóca Bölcsődében a lámpatestek és az elektromos hálózat cseréjére került sor. A
bĺjlcsődében a teljes épiilet festésére és a vezętői iľoda bővítésére került sor. November
hónapban kezdetét vette a teljes csatornarendszer felújítása. A kopott, tĺjrött kádakat mélyített
zllharrytátlcĺĺkra cserélték. további kis wc-ket alakítottak ki.

A Játékvar Bĺjlcsőde és a TĹicsök-lak B<'lcsőde részére
udvari és csopoľtszobai jĺĺtékok' vďamint minden
bölcsőđe tészére gyenĺrekk<inyvek beszerzésére keriilt
soľ.

5
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Gyeľmekkeľt Bĺjlcsőde nyári zárásának ideje alatt a bölcsőde nagytakaľítási' szőnyegtisztítási
feladatai kerültek elvégzésre ajátékeszközök teljes fertőtlenítésével együtt

Fecsegő-tipegők konyha (1087 Budapest, Százađos út l.) gtnkészn\ék levegőztetó
rendszeľének kiépítése, új padlóburkolat és elektromos hálózat koľszeríĺsítése valósult meg.

Tiicsök-lak Bölcsőde játszóudvarának rendbetételéľe keľült soľ, mert a sok esőzés miatt, a
csapadék kimosta acstłzda köré tömöľített fijldet. A JEB kaľbantartó csapata tavasszal felásta,
kirostálta, majđ a vaslemez köľé döngĺilte a ftjldet. Ismételten a szélsőséges időjaras miatt, az
egyszeÍTe nagy merulyiségben lehulló csapadék megnehezítette az udvaľ hasmźtlatźt1 a sok
esővizet nem fudta az udvar elnyelni, összefüggő vízfelület keletkezett a felszínen,20|6. év
második felében azudvar víze|vezetésének kiépítéséľe került sor, melynek k<jszĺlnhetően egy-
egy esősebb nap utĺán is biľtokba vehették azuđvart a gyermekek.

A Katica Bölcsődében főbiztosíték és gázőracsere csęre is történt' Az udvaľi lámpfüban
izzőcserét végeztek, a Maci csoportban pedig csaptelep cseréľe volt szfüség. Máľciusban az
elromlott gáztílzheIyt javítottźk. Az évfolyamán több alkalommal kellett a szźnítőgépet
javítani és mosógép beszerzéste is sor keľült.

Elkésztilt a JEB saját honlapja, ahol folyamatosan fľissülő információkhoz, aktualitásokhoz
féľhetnek hozzá a szĹilők. Eléľhetősé ge : www. b o l c s o de-bp 0 8 . hu

20|6. évben sikeľesen páIyáztl:llk az
koragyermekkori nevelés témában.

ERASMUS+ progľamban, a multikultuľális

A Tiicsök-lak Bcjlcsődében 2015. évben kialakíĺĺsra kerÍĺlt tornaszoba,
amely az SNI kisgyermekekszźmźra lett kialakítva. A sajátos nevelési
igényii kisgyermekek számaĺa a legfontosabb a koľai felismerés és a
koľai fejlesztés. Kisgyermeknevelőink a sértilt kisgyermekeket önálló
személyiségként fogadjfü el, meleg szeľetetteljes odafigyeléssel
végzik a mindennapi gonđozást-nevelést. A nevelés-gondozás során
figyelembe veszik a gyeľmek egyéni fejlettségét és elegendő időt
biztosítanak a gyermek fejlődéséhez. 2016. évben a VIII. kerületi
Pedagógiai SzakszolgáIat fejlesztő szakembeľei hetente három
alkalommal jöttek a bcilcsődébe fejleszteni a gyermekeket.
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Keđden szomatopedagógus, szerdán kognitív fejlesztő pedagógus, csütörtök<in gyógýornász
segítette a kisgyermekek fejlesztését. Nagyon büszkék vagyunk efie az egyediilálló nemes
feladatra.

A habilitációnál nagyon fontos az életkoľ, tehźú minél előbb felismerjĹik' annźi előbb
kezdődhet meg a kisgyermek fejlesztése-gondozása. Jelenleg 6 fő sajátos nevelésű igényĺ
kisgyeľmek fogadásĺáľa alkalmas a Bĺjlcsőđe, ebből 4 kisgyeľmek rendelkezik
szakvéleménnyel és több gyermeknél folyamatban van a szakvélemény kiállít.ĺsa.

A JEB székhelye éstagintézményeinek zavarta|an működéséhez elengedhetetlen karbantartási
munkákhoz szfüségess é vźłIt kiil<lnb<iző szeľszámok, kisgépek beszęrzése.

A JEB bĺjlcsődéit - a magas szakmai színvonal elismeréseként - több oktatási intézmény is
vá|asztotta gyakorlati helyszínének. Fontos, hogy a majdani kisgyermeknevelő kollégák
tanulmiányaik idején a legmagasabb színvonalú oktatásban részesüljenek, melynek része a
megfelelő szakmai gyakoľlat. A bcĺlcsődékben dolgozó szakemberek igyekeztek tudásuk és
szakmai tapasztalataik átadásával segíteni a diakokat.

A JEB-bel egyĹittműködési megállapodást kötdtt a Bókay János Humĺĺn Szakközépiskola a
kisgyermeknevelő szakon tanuló diákj aik részéte.

Egyéb oktatási intézmények hallgatóinak is terepet adtunk tanulmányaik gyakorlati
helyszíneként pl. ELTE-TOK kisgyermeknevelő hallgatói, Apoľ Vilmos Katolikus Főiskola
hallgatói, de lehetőséget biztosítottunk a szald<ozépiskolĺík diĺákjainak önkéntes munkájáľa is.
Rendszeľesen látogatnak a Játékvĺíľ Bölcsődébe a SOTE dietetikus hallgatói, a Gyermekkert
B<jlcsődébe a SOTE védőnő hallgatói. A Tücsök-lak B<jlcsőde _ a jogszabáIyoknak minden
tekintetben megfelelő - konyha részlegének megtekintése céljából a NÉgm
élelmiszeľbiztonsági szakembere rendszeresen kcjrbevezeti a SOTE dietetikus haLlgatőit az
intézményben.

Fent leírtaknak megfelelően a JEB szakképző iskolákkal kötött egyĹittműködési megállapodás
keretében évek óta biztosít gyakorlati helyet a kisgyermeknevelő képzésben ľésztvevő
hallgatók részéte. Eľmek folytatásaképpen a JEB aszald<épzésről szóló 20II. évi CLXXXVI.
törvény módosítása kapcsán 20l6.januáľtól a duális képzés bevezetésével kisgyeľmeknevelő
hallgatókkal kötött tanulőszętződés keretén beltil biztosít gyakorlati helyet.
2016. évben a duális képzés keľetében 50 fĺí kisgyermeknevelő tanuló szźlmźlra biztosítottunk
gyakorlati helyet. A gyakorlati képzésre igényelhető normatív tźlmogatźlsból munkaruhát,
munkabért, étkezési tĺĺmogatást biztosítottunk a tanulóknak. A fennmaľadó összegből kĺjzös
karácsonyi vacsora eIfogyasztásáta és szíĺlhźzi előadás megtekintésére került sor
megköszĺinve a munkatĺĺľsak féraďhatat|an és színvonalas munkáját.
A tanulók |étszźlma a|apján igényelhető beľuhĺĺzási kiegészitő csökkentő tételből nagymozgást
fejlesztő WESCO elemek keľĹiltęk beszerzésre minden bölcsőde részére.

Minden bölcsőde sajźLt főzőkonyhával rendelkezik. Nagyon fontos a gyermekek egészséges
tápláIása, az éIetkomak megfelelő étrend biztosítása. Figyelembe vesszfü szakorvosi ajánlás
mellett a kiilönböző igényeket is (diétás, vallási, illetve étel allergia szempontokat). A
konyhfü tizemeltetésénél kiilcinös gondot fordítunk a jogszabályi előírások betartásfuą a
HACCP ľendszer működtetésére.

l4

t -,1

l{



Bölcsődéink egyĺittmúkĺjdése nagyon jó a keľĹiletben és keľĹileten kívtil mfüodő óvodákkal. A
keľĹileti óvodĺĺk vezetőí minden évben ellátogatnak a b<jlcsődék szĹilői értekezletére és
tajékoztatást nýjtaľlak a szülők részére,,óvođába megyek'' címmel. A Mini-manó Bölcsőde
részére pedig csopoľtszobfüat jeltilő rujzokatkészítettek a keľĹileti Tesz-Vesz Ővoda és az V.
kerületi Bástya óvoda óvodásai. A képek a csopoľtszobrĺk ajtaján és a fiirdőhelyiségben keľiilt

2016. évben a bölcsődékben hivatalos ellenőrzést taľtott a konyha mfüödésével kapcsolatosan
a Nemzeti Élehiszer|źnc-biztonsági Hivatala valamint az AIIarli Népegészségügyi és

Tisztiorvosi Szolgálat. Az ellenőrzés során megvizsgálták szemé|yzetruhźnatźń, egészségügyi
alkalmasságukat a fozőkonyha felszeľeltségét, eszközok tároIźsá/*, előírásnak megfelelő
a|kaImazását. A ru|<tźrakbaĺr a tárolási előírásnak megfelelő szortirozott taľolást, a feldolgozó
helységek áIlapotát, felszereltségét valamint a benne folyó munkafolyamatokat. Végig
kísérték abeérkező nyeľsanyag ttját a feldolgozásto| atźialásig. Az ęllenőľzés során mindent
rendben találtak.

A Nemzeti É1elmis'e'Iénc-bíztoĺlsági Hivatal a minőségvezére|tkozétkeztetés megvalósítását
céIző programjának vizsgźiata céljából 2016. maľcius 4. napján a Tücsök-lak Bcilcsőde
frőzőkonyhájántesztauditot végzett. A tesztauditon elért eredmény 82oÁ azaz 4 (ó) lett.

2016. május 2. napjáĺ pedig a Gyermekkeľt Bölcsőde fózőkoĺyhájrĺn keľült sor tesztauditra.
A tesztauditon elért eredmény 9I%o azaz 5 (kiváló) lett.

A JEB saját belső ellenőrzései:
- bölcsődék élelmiszer raktarainak ellenőľzése,
- bölcsődev ezetók bel ső szakmai ellenőrzései,
A bĺilcsődev ęzetőí ellenőrzés megfigyelési szempontj ai:

az otthonos környezet megteľemtése, a napi tevékenység ľendszeressége, a szokasok
kialakítrísa, betartasa, a játék feltételeinek megteremtése, az érze|mi biztonság kielégítése, a
szeretetteljes légkör biztosítása, a goĺdozónő elfogadó magataftźsa, a szociális kapcsolatok
elősegítése, a védettség érzésének biztosítasa.
Csoportokat érintő időszakos ellenőrzések szempontj ai:

A tewezett peđagógiai feladatok kellő időben és megfelelő minőségben történő

megvalósulása, kiilönbĺiző rrevelési nródszerek alkalmazása a folyamatos napiľcndbcn.
- a csoportok adminisztrációjának vezetése,
- más nevelési színterekkelvaló kapcsolattaľtás formáinak megvalósulási színvonala,
- a gyeĺmeki élet eseményeivel kapcsolatos ďkalmakon való részvéte| minősége.

U
Ě*

ľ
a

,

15



2016. évben megtartotta éves ülését az Érdekképviseleti Fórum, melynek cé|ja a gyermekek
érdękeit szem előtt tartva a t<irvényes képviselők, a JEB és a ferrntartó képviselőinek
egyĹittmfüĺjdése a bölcsődei ellátassal kapcsolatban felmęrĹilő paÍLasz, pľobléma esetén. Az
tilésen megválasztásra keľĹiltek a Fórum tú tagJai és az Erdekképviseleti Fórum szabá|yzataís
feltilvizsgálatra kęrtĺlt.

A Józsefuĺírosi onkormányzat Képviselő-testĺiletének döntése alapján a JEB minden
munkatarsa egy havi bérnek megfelelő eseti jutalomban ľészesiilt jövedelem kiegészítésként.

4. oľrľľľ vÁLLALT ALAPELLÁľÁsoľ ľÚr-r sZoLGÁLTÁ.TÁsoK

4.1 ĺoosza.ros GYERMEKFELtJGYELEI (a rrr,uonÜĺ,o IGÉNYEKNEKMEGFELELÓEN
2016. ÉvľBľ 7 BolcsooÉnnľ)

A szülő elfoglaltságának idejére, néhźĺny óníra kérheti gyeľmeke feltigyeletét a bölcsőde
nyitvatartási idejében. Időszakos gyeľmekfelügyeletet a gyeľmek törvényes képviselőjével
kötött íľasos megállapodás alapján biztosítunk. Ez ďapján az időszakosan gondozott
kisgyeľmek felvehető normál bcllcsődei csopoľt üľes férőhelyére, a bĺilcsĺĺdei téľítési díjakról
sző|ő I3lfOIz. (II.23) <inkormányzati rendelet 6.$ szerint a JEB Bĺjlcsődéiben.
Az időszakos gyermekfelügyelet téľítési díj ellenében vęhető igénybe. A havi befizetendő
téľítési díj az igénybevett gondozási órak és étkezési alkalmak a|apjźn keriilmegállapításra. A
térítési díj beťĺzetésre minden hónapban egy alkalommal keľiil soľ, a bęťlzetett összegről
készp éĺuťlzetésí számla kertil ki ál l ításra.
2016. évben időszakos gyermekfelügyelet szolgáltatást összesen 6.814 órában vettek igénybe
a családok. A szülők á|tal bęfizetésre került I .7 04 .z7 5 ,- Ft óradíj és 57 7 .97 0 ,- Ft étkezési díj .

4.2 ĺÁrszóĺĺÁZ' - csALÁDI DÉLUTÁN
Játszőhźz, családi délutĺánok keľetében lehetőségfü volt a szülőknek a bölcsődei élettel való
ismerkedéstą a nagyobb gyeľmekeknek kľeatív foglalkozásokon való részvételre, illetve
moz gás fej l esztő j źúékok kipróbáIźst a az apró bb gyermekek r észét e,

2016. évben tavasszal és ősszel, szombati napokon 15 óra és 18 őra kozott, a Babőca
Bölcsődében és a Fecsegő-tipegők Bĺilcsődében kertilt megszervezéste ez a pľogĺam. A
családok köľében nagyon keđvelt lehetőség, minden alkalommal kb. 15-16 család vętt tészt
helyszínenként.

4.3 FEJLEszTi nszrcozöl<, ALAPvETo GYERMEKGoNDozÁsI EszKoZoK rolcsoľzÉsu,
A hátrtnyos helyzetű családban nevelkedő gyermek gondozásiíhoz eszköz sziikséglet (pl.

Iégzésfigyelő) kĺilcsönzésének lehetősége a JEB Központi szervezeti egységében.
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A téľítésmentes eszkĺjz kölcsörrzés lehetőségét szívesen veszik igénybe a józsefuárosi
kisgyermekes családok. Áttauuan védőnők, családgondozőkvagy a JEB munkatarsai ajánljak
fel a lehetőséget. Leltáľon lévő légzésfigyeLót' babakocsit, hordozható gyerekágyat,
vagy adomiányba kapott kiságyat, babakocsit, etetőszéket, bébihordozót kölcsönzĹink ki.
Nehézséget jelent a visszahozott ágyak' kocsik tisztítása, feľtőtlenítése. Előfordul, hogy a
ktjlcsönző család nem jelentkezik, és az e|érhetőségei megváItoztak, A biĺonsági letét
bevezetése azonbaĺr akadźiyozná eú. a szoLgźútatást.

A Gyeľekhazba jarő szĹilőknek szakk<inyveket is kölcsönzĹint melyek gyeľmek nevelésľől,
foglalkoztatásról, fejlesztésről, a családi élet kiilĺĺnbozó nehézségeíről' szólnak.

4.4 pnnvrľcros FEJLEszTo pnocnĺľĺoK' PsZIcHoLoGUs TANÁcsADÁs
A kisgyermekek fejlődésmenete kiilönbciző. A gyeľmek első hláľom éve, amikor a jĺárás,

beszéd, gondolkodás kialakul, Íagy fontossággal bíľ. A nem megfelelő fejlődés
következtébęn a kisgyermekek a későbbiekben beilleszkedési, tanulási zavarckka|
kiizdhetnek. Ktilĺjnböző fejlesztő tevékenységekkel, prevenciós céllal segíthető a gyermekek
átlagos fejlődésmenete. A prevenciós fejlesztő programok előľe meghatátozott időszakokban
a JEB szakmai szervezeti egységeiben működtek.

A mozgásterapeuta szakember összesen 37 alkalomma| mozgélsfejlődést elősegítő programot,
tartott. A szĺilők szźlmfua szóló irodalmi, mese módszeľtani előadás sorozat 24 a|ka|omma|
keľült megszervezésre. Betegségmegelőzés témźlban cisszesen 8 alkalommaL, az egészséges

ttry|áIkozást elősegítő előadás szintén 8 alkalommal került meglaľtásľa.

A Józsefuárosban műkodő gyermekfo gászatí alapellátás szakemberei előadásokat taľtottak,

illetveszuróvizsgá|atokatvégeztekbĺ jlcsődéinkben.

A Gyermekkeľt Bĺilcsődében és a Katica Bölcsődében a Főváľosi Pedagógiai Szakszolgźiat
Beszédjavítő Intézetének szakemberei heti rendszerességgel tartottak foglalkozásokat.

A kisgyermekek magas színvonal,Ú gondozása és nevelése, az ellátas minőségének javítása

érdekében pszichológusi szolgáltatás vehető igénybe minden bölcsőđében, havonta előľe
meghataľozott időpontokban. A pszichológus munkájáva| tźlmogatja minđ a bölcsőđébe jaľó

családokat' mind a bölcsődében dolgozó szakembereket. Családok táłrlogatása egyéni és

csoportos tanácsadás, a bölcsődei dolgozók segítése személyiségfejlesztő és esetmegbeszélő
csoportok foľmájában töľténik. A pľogram előre meghatźrozott időszakokban a JEB szakmai
szęrv ezeti egysé geiben mtĺkĺjdik.
L e ggy akr abban felmerül ő kérdé skörök :

- szu|o- gy erek kommrrnikáció,
- szĺilői szerepek,
- gyermeki dackorszak, önállósodźs, akatat,
- szobatísztaság,
. alvási és étkezési szokások,
- fontos ,,1épcsőfokok'' a kisgyeľmek fejlőđésében,
- kĺĺtődési-leválási problémfü, önállóságra nevelés,
- testvérfeltékenység.

4.5 oľrHoľlGYERMEKGoNDoZÁs
Budapest Főváľos VIII. kerĹilet Józsefuarosi onkoľmźnyzat a 23512007. (V. 09.) sztĺrĹl
Képviselő-testületi hatáľozatban dĺjntött a VIII. keľületben az otthoni gyermekgondozźs
miiködtetéséről.
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Az otthoni gyermekgondozás alapvető célja, hogy segítséget nyújtson aZ aÍÍa ľaszoruló
családoknak iker szülés esetén' vagy ha a szĺilő betegsége miatt nem képes a gyermek
gondozźsára.

A szolgáItatás gyakoľiságát és iđőtntamát a család igényei hatźtroztźk meg. otthoni
gyermekgondozás szolgáltatlĺst a hét mindennapján, szfüség szerint biztosítottunk. A szakmai
munka tntalma a gyeľmek életkoriíhoz, egészségi á|Iapotźhoz ígazođő gondozas-nevelés,
Íbliigyelet volt.

Az otthoni gyermekgonđozást ellátó kisgyeľmeknevelők feladatai:
Kĺjzreműködik, tanácsot ad a gyermek pszichoszomatikus fejlődését elősegítő napirend
kialakításĺához.
A nyugodt étkezéshez (szoptatáshoz) szfüséges targyi' köľnyezeti feltételek megteremtése,
segítése szĹikség esetén a gyeľmek etetése.
A gyermek alkalom szeľinti pelenkĺŁástnak, oltoztetésének segítése, vagy annak elvégzése.
Nyugodt alv:ĺst biztosító feltételek megteremtése.
Fürdetéshez szfüséges eszkĺjzök előkészítése' a gyeÍmek fürdetésének segítése, vagy a
gyermekfiiľdetése.
A gyeľmek életkorának, fejlettségének megfelelő napirenđ, jźĺszőhely és játéktevékenység
megszeľVezése, a szülők Íigyelmének felhívása a gyeľmek korának megfelelő eszközökľe,
játékolaa.
A gyermek etetéséhez' korának megfelelő táplálék szfüség szeľinti elkészítésben való segítés,
vagy annak elkészítése, a gyermek etetése.
A gyermek levegoztetése az iđőjáĺásnak megfelelően.
Figyelemmel kíséri a gyeľmek testi, mozgás, értelmi, érzę|mí fejlődését.
Figyeli a gyermekorvos, védőnő tanácsait, a preventív szűrések,kotelező oltások fontosságát,
időpontját a szÍilőkkel tudatosítja, közremúkd dlk az azokon, való részvételen.

2016. évben összesen |754,5 órában 616 alkalommal, alkalmanként tltlag 3 őraiđőtatamban
|átták el feladataikat a kisgyermeknevelő munkataľsak.

4.6 Bĺzľos KrzoBľ GyBnnrrĺ'(z
A Biztos Kezdet Gyerekhiíz múkĺjdési támogatása: a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális
Hivatal, másľészről a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuĺáĺosi onkormźnyzat között
létľejĺitt BKG-046/3 -20|3. számú Finanszírozási szerződésben meghatározott 6 245 112 Ft. A
műkĺidési tiímogatás a ttlmogatő szolgáltatás és a közösségi ellátások ťlnanszírozásrának
rendjéről sző|ő I9Il2008 (VII.30.) Kormany rendelet (továbbiakban Tkľ.) 1. $ (2) bekezdés h)
pontja szerinti állami tźmogatás.
Budapest Főváros Kormĺínyhivatala Gyámügyi és Igazságugyi Főosztály Szociális és
Gyámiigyi osztá|ya a 2016.04.2|-én jogerőssé vált BP/05020039l-/2016 ügyiratszźlmú,
Határozatźlban a Biztos Kezdet Gyerel<hźuatszo|gźitatói nyilvĺántaľtasba vette.

Gyerekházuk kihasználtsága 2016. évben tovább emelkedett, a 2015, évi |5,94 átlag
|étszámrő| 18,15-ľe, ani I3,9 % nĺivekedést jelent.
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2016. évĺ rendszeľesen jáľó gyeľekek száma

Hónap Jan. Febr. Marc. Apr. Máj. Jun. Júl. Aug. Szept. okr. Nov. Dec.

Havi
létszám 64 65 86 75 84 96 59 64 6l 66 77 74

Eves
létszám

871

Havi
źń|ag 16.00 16.25 21.50 18.75 21,.00 24.00 14.75 16.00 15.25 16.s0 19.25 18.50

Heti átlag létszám éves szĺnten: 18.15

2016.01.01-től közalka\mazotti jogviszonyban, heti 40 őrźhan két fő - gyere|dlźn vezető,
gyerekďláz munkataľs dolgozott. A gyógypedagógus, mozgásterapeuta megbízásos
jogviszonyban havi két alkalommaILátta el a korai fejlesztéssel kapcsolatos feladatait.

Gyerekhazunkban 20t6.I0.I7 -én Czibere Kźro|y az
EMMI szociális ügyekéľt és taľsadalmi
felzźtkő ztatásért fele l ő s ál lamtitk ar sajtőtáj ékoztatőt
taľtott. Elmondta, hogy pá|yźzati lehetőség nyílt 50
új Biztos Kezdet Gyerekhaz és 80 ,,Jó kis hely''
szo\gáItattls létrehozástra. Elkötelezettek abban,
hogy a hátrányos helyzeťu gyeľmekek minél
korábban megkapják azokat a javakat és

szolgźitatźtsokat, amel yek a fej l ő dé siiket s e gítik.

Gyerekhazunk a fővárosban miĺködik. A VIII. kertileti lakosság szźma77313 fő.
2016. évben 7I gyercket regisztráltunk és 47 gyereket léptetttink ki.

A kora gyerekkori fejlődési elmaľađások felismerésén
tul a Gyerelęhaz alapvető fęladatának tekintjfü, hogy
azonnal, helyben, a sztilőkkel egyiittműkĺldve
biztosítsuk a szfüséges segítséget. Gyógypedagógus,
mozgźsterapeutánk folyamatosan 22 alkalommal, 1 85

esetben végzett sztirést és készítette el, majd konigálta
a gyermekek egyéđ fejlesztési tervét. Szolgáltatónk, a

Józsefuiáľosi Egyesített B<jlcsődék további küIső
szakembeľeket biztosított a színvonalasabb szakmai
munka megvalósításźiloz: véđőnő, pszichológus,
ELTE olĺ:tató, orvos' dietetikus, ĺisszesen 77
alkalommď.

2016. évben kiemclt szakmai alapelvĹinknek tekintettĺik a fudatos multikulturális szem]élet

klalakitását és gyakorlati megvalósítását.

A Biztos Kezďet Gyeľekhrázak irĺínt egyre nagyobb az érđekJődés, sokan vźůasztjźkintézmény
|átogatás., gyakorlat heIyszínének vagy felajánljak önkéntes munkájukat. 2016. évben 17

alkalommal157 fő részéte mutattuk be a szolgáltatást.
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A Biztos Kezdet pfogram céIja a születéskori és a csaláđból hozott hátrányok lekĹizdésének
elősegítése a kora gyermekkoľi integrált, komplex fejlesztéssel a család és tágabb kömyezet
aktív részvételével. A koľa gyermekkori kutatasok szerint a képességek kibontakoztattsa a
lehető legkorábbi életkoľban hozzájźtul a gyermekek továbbtanulasi esélyeihez, csökkenti a
deviancifü kialakulĺĺsĺĺnak lehetőségét.

A szabađjáték tevékenység során megfigyelttik a
gyermek viseIkedését, fejlettségi szintjét, a szĹilő
gyermek kapcsolatot. A dokumentációs ľendszer
megfigyelő lapjain és a foglalkoztatasi teľvben mindez
rogzítésre kerĹilt.
A felismeľt hianyosságok és a megismert fejlettségi
szinthez fudatosan igazitva alakítottuk ki Gyerekhízunk
heti és havi programtervét. Minden hétnek ęlőre
megtervezett menete volt, biztosíťva a rendszerességet és
akiszámithatóságot.

Gyeľekhrĺzunk minden ĺap vźltozatos és egészséges
tízőraít bizto sított a hozzáĺtk j aľó gyerek ek számár a. Az
étkezés sorĺĺn elsajátíthatták és gyakorolhatták a
kulturĺĺlt étkezési szokasokat (evőeszköz és szalvéta
haszná|at, pohaľból ivás, terítés, aszta|ná| ülve evés
stb.), felfedezhettek, kipróbálhattak új ízeket.
Bevezettiik a heti egyszeľi hal készítmények, és
magasabb rosttaľtalmú ételek kínáIatát, olaj és
zsírmentes sütést alkalmaztunk" többfele zoldséskľémet
próbáltunk ki'

Hétfoi dalolós programunkat taľtalmasabbá tettfü a
kodályi éľtékeket közvetítő Ringató fog|alkozásokkal.
Családjaink szélmźra a zenetetápia' olyan élményt
jelentett, melyben szülő és gyeľmek kĺjzösen játszott,
énekelt és mondókźzott. Az éľzelmekkel teli program
szoľosabbá tette a szülő-gyermek közötti kapcsolatot,
fejlesztve a gyeľmekek ritmusérzékét, szókincsét'
hallását.

A keddi nap a nagymozgźs napja volt. Fejlesztő
eszközeink segítségével változatos akadálypályát
építetťiink, ami lehetőséget adott a kuszás, mźszźs,
forgás, célba dobás, rugózás, bukfencezés,
egyensulyozás gyakorlásarą testséma érzékeléséľe.
Tĺibbszcjľ szeľvezťiink kirándulĺíst a koze|i játszóteľekľe,

a kerĹileti közösségi keľtbe és a sportpáIyára, ahol a
gyeľmekek élvezhették a nagy, szabaď teľet, a friss
levegőt, a napsiitést.

A szerdai napok pľogramja a védőnői tanácsadás volt, ahol a szĹilők különböző egészségĹigyi,
gyeľmeknevelési kérdéseikľę kaptak váIaszt. Ezeĺ a napon az ĺilbeli játékokat, h<icĺĺgtetőket,

mondókával kísért mozgásformźkat gyakoľoltuk. A sztilő hangia, érintése, a közös
mondókźzásélményemegnyugtató,bíztonságotnyújtóakisgyermekszźlmźra.
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Csütĺĺrtĺikijn kĺeatív, manuális foglalkozásokat
tartothrnk. A finommotoľikát érintő tevékenységek az
alkotás ĺjromén tul, élméný és tapasńalatot nyújtanak
a kĺilĺjnböző texturájú és színll anyagok
felhasználásával a kisgyeľmekek számáta. A
családokkal felelevenítettĹik, megismertettiik a
néphagyoľriíĺryoklroz, iirurepeklrez kötlrető játékokat,
díszeket és azok elkészítéséhez
Pénteken a Kesfilgyźlĺ
Közösségi Haz munkatźrsai
taľtottak bábelőadást. A

témaválasztáskor figyelembe vették az évszakokat, Ĺinnepeket, jeles
napokat. A gyermekek életkoľanak megfelelő interaktív előadásba
a gyermekek is és a szülők is aktívan bekapcsolódtak. A közĺis
játék során az anya-gyeľmek kapcsolat szorosabbá vált, a rtjvid
mesék, mondókak elsajátítasával a szülők kommunikációs készsége
fej l ő dött, a gyermekek beszédindulása intenzívebb é v áLt.

A szĺilőkkel való egyĺittműködés célja: A szĺilők pozitív
megerősítése a gyennekneveléssel, gyeľmekek gondozásával, párkapcsolati nehézségekkel,
életvezetéssel kapcsolatos kéľdésekben. A Gyerekház egy nagyvaľosban családpótló szeľepet
is betölt, támogatva az e|szigetelten, magányosan élő szĹilőket. A Gyeľekhĺíz kĺjzĺjssége segíti
a családokat, csökkentve atźmasznélkĹiliségiiket, a kisebbségérzést, a szeparáció a szerep- és

identitás zavart.

Gyerek,házunkban 2016. évben 55 alkalommal tartottak a szakemberek sziilői fórumokat'
beszélgető kör<jket és 40 alkalommal vettek tészt a szülők védőnői tanácsadáson.

Háztartási ismeľetek: Gyerekhazunkban lehetőséget teremtettĹink -
munkatársunk segítségéve| -, v aľrőgép hasznźiatának megismeréséľe,
a szabás-varĺás alapjainak e|sajátítźsfua, egészséges ételek
előá||ítźsához a főzési technikĺĺk megismerésére, recept ĺjtletek
cseréjéľe' egyszerti és
gyakor|ásźtra.

gyors befózési, tartósítísi eljáĺások

SzÍilők képzése: A Retextil Alapítvány
szeľvezésében hulladék textília újľa-
hasznosításával, játékok készítósćľc
tanítottiák a sziilőket. A progľam 2015.
évben kezdődĺitt, és a 20l6-os évben is

nagy sikeľrel folytatódott. A ľetextiles kezdeményezés
lehetőséget |<lnáIt aľľa, hogy a sztilők maguk is megtanu|jak a
fejlesztő, terápias eszkcizök készítését.

Életvezetési tanácsadás: paľkapcsolati nehézségek, szociális
gondok, generációk egyiittéléséből-, elszigeteltségből fakadó
nyúj tottunk segítséget.
A hozzźlĺlk jarő csaláđoknak lehetőséget biztosítottunk tisztákodásra' ľuhát mosásra,

szárításra.
Ügyintézésben való segítségnyújtás: <jnéletrajz, motivációs levél megíriísa, állas- albérlet
keresés. A sziilőknek igényfü szeńnt lehetőségiik voLt számítógép és internet elérésľe.

pľoblémĺák megoldasríhoz
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A Gyerekhéz műkodésének fontos pilléľei voltak a közösségi rendezvények. 2016. évben 155
alkalommal dokumentaltunk köZösségi programot. Rendezvényeink célja volt, hogy a
közösségi élmény során erősödjön a szolidaľitĺĺs, a másság elfogadasa és baĺátságok
sztilessenek.

Megtaľtotfuk az aktuális iinnepnapokat, jeles
eseményekĺől megemlékeztĹink: vizkercszt, farsang, víz
világnapja, húsvét, anyfü napją gyerek fläp, föld
világnapja, búcsriztató, tök fesztivál, advent, Télapó,
betlehemes játék, kaľácsony, óév búcsúztató. Minden
alkalomľa a Gyere|<hźn köz<issége egyĹittesen késziilt,
aktu.ĺlis díszeket, ajándékokat készítettiink, stiteméný
sütöttünk, mókaztunk, ünnepeltiink.

Legnagyobb szabású rendezvényeink:

A közĺisségi kertben megrendezett búcsúztató ünnepség -2I gyermek és 18 szülő vett részt -,
ahol gľillezttink, a szĹilők zęnés miĺsort adtak elő, aszfa|tot festetttink, ajandékkal teli
hćĺtízsźiłkal és egy tablóképet kaptak az ősszel bölcsődébe, óvodába induló gyeľmekeknek.

Egy hetes családi Íidtiltetés Magyaľkúton, ahol 15

család 24 gyerc|<kel vett tésń', akik rendszeľes
|átogatői voltak a Gyeľekhaznak.. Minden
délelőtt kirĺíndultunk' ki|źiőhoz' Irma fonźshoz,
Verőcére a Duna parÍra. Az ősfás bekeľített
keľtben szabaďtéri játékokat hasznźlhattak,
délutanonként a gyermekek kézműves
foglalkozáson vettek részt. Minden este a
szabađtéri kemencében stitögetťiink, amit az esti
beszélgetések soriín fogyasztottunk el.

Nagy éľdeklődés
kiľándulásunkat, 30
tészt.

ovezte az őszi
gyeľmek és 2I

ál1atkeľti
sziilő vett

Ebben az évben is ľenđeztiink gyeľmekeinknek
Télapó ünnepséget.



Szakemberek közötti egyĹittműködés célja: közös munka a gyermekek éľdekét képviselve,
családok bevonása a Gyerekház mindennapj aiba.
Taľtalom: team, esetmegbeszélés, közös családlátogatas, folyamatos kapcsolatt.aľtiás,
eľőforľások me go sztĺísa.

2016. évben a Gyerekhaz munkataľsai 61 alkalommal vettek részt sajáÍ szervezésben vagy
meghívottként szakmai megbeszéléseken. A teameken jelen voltak a véđőnők, az iĺteľzív
családgondozők, a Józsefuĺĺrosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ
(JSZSZGYK) munkatarsai, a Gyermekek Átmeneti otthonanak dolgozói, és az otthoni
kisgyermeknevelők.

A Gyeľekhaz á|ta| vźll|a|t, a helyi sziikségleteknek megfelelő egyéb tevékenység:

partnereinek. A program végén, minden
aj ándékkal térhetett haza.

20|6. évben másodjáľa rendezte meg
Gyerekhĺázunk a Keszt5nĺgyár Közös ségi Hźzza|
és a József utcai Baptista Gytilekezettel közösen
kaľácsonyi tinnepségĺinket. A pľogľam az ę|őzo
évhęz hasonlóan a3 év alattí, VIII. keriiletben élő
kisgyermekek és családjaik részére volt eléľhętő.
Célunk volt a Gyerek'hźn bemutatása,
megismeľtetése a Magdolna negyedben élőktel.
A szervezésbe bevontuk a kerületi védőnői
há|őzatot, a JSZSZGYK szervezeteit és civil
megjelent kisgyeľmek egy-egy cipős doboznyi

5. IľľÉzľlÉľYÜNK 2016. Évl xor.ľsÉcvBrÉsn

KolrsÉcvBrÉsI ADAToK lľrÉzľĺÉľYl sZINTEN ossznsÍľvp

Bevételek

Az intézmény eľedeti e|őítányzatai 726.266 E Ft, az év közbeni módosításokkal 26,5%o-kal

9I9.024 E Ft-ra megemelésre keľĹiltek.
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EFt

Megnevezés
Eredeti

e|óirányzat
Módosított
előírtnyzat

E|őirányzat
teljesítés

Teljesítés
(%)

Intézmény i működési bevételek s8802 63091 61s26 97,5

Míĺködési célú tamogatás
ál|amháztartás on be lülrő l 0 24271 29686 r22,3

Műkiidési bevételek iisszesen 58802 87362 91212 10414

Ir ány itő szervi támo gaĺásként
folyósított támogatás j ó v áirása

667464 78436r 735680 93,8

Előzo évi e|őirźnyzat
mar adv źny igénybevéte le

0 4730r 47301 100,0

Finanszíľozási bevételek 667464 831662 782981 94r!

BEVETELEK OSSZESEN 726266 919024 874193 95,1



Előirźnyzat módosításra 4 ęsetben keľült soľ' a képviselĺĺ testtilet źt\ta|, az intézmény részéró|

azidőszakot érintően négy, módosításhoz kapcsolódóan kezdeményezttink módosításokat.
Az <jsszesen bevételi e|őirźnyzatok a módosított előirányzathoz képest 95,1 %o-ban'teljesĹiltek.

A bevételek dĺĺntő ńszét az irźnyítő szervi üímogatas képezte.
Aziĺtézményi mfütidési bevételként a bĺilcsőđei ellátashoz kapcsolőďő étkezési és gondozási

téľítési díjak bevétele, valamint a dolgozók étkezési téľítési díj bevétele, tovźlbbá a
Józsefuaľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ, Ezüstfenyő gonđozőhźztészére
biztosított étkeztetés ellenéľtéke keľĹilt tewezésre.
Ezeken tulmenően kĺjzvetített szolgaltatasok ellenértékeként, bizosító á|tal ťĺzetett kĺĺľtérítés

valamint gyakorlati képzési hely biztosíüása jogcímeken folyt be további műkĺjdési bevétel.

A teljesítés 874.|93 E Ft-ban rea''izźiőđott.

Kiadások
Az intézményi módosított előiranyzato|ďloz viszonyífua az összes kiadások éves teljesítése

847.262 E Ft-ban (92,2%) realizá|őđott.
A teljesített kiadási e|óirźnyzatokon belĹil a műkĺjdési kiadások (8l5.434 E FĐ 96 Yo-os, míg a
felhalmozási kiadások (3l.828 E FĐ 4 oÁ-os arźný képviseltek. GyakoľlatíIagazintérsĺéĺy
20 I 6 . évi kiadás i e\óir źny zatai tehát az iĺtézmény műkö dé sét s zo 1 gáltĺík.

A felhalmozási kiadások vonatkozźsźlbaĺ20l6. évben felújítás 23.f98 E Ft éľtékben volt.

BęruhrŁásként infoľmatikai és egyéb kisértékű tárgyi eszközĺjk bęszerzése történt összesen

8.530 E Ft értékben.

A műkĺjdési kiadásokon belül a 514.852 E Ft személyi juttatások 63 oÁ-os, a 148.232 E Ft
munkaadókat teľhelő jrárulékok 18 oń-os, a 148.044 E Ft dologi kiadások 18 oń-os, az egyéb

működési kiadások I %o.os aranyt képviseltek'

Az iĺtézménynél a mfüödési, illetve az összes kiadások felét tehát a szemé|yi jutüatĺĺsok

alkotjak.
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EFt

Mesnevezés
Eredeti

e|oirányzat
Módosított
e|őirányzat

E|őirányzat
teljesítés

Teljesítés
(%)

személyi juttatások 407f46 s45973 5t48sf 94,3

munkaadókat terhelő járulékok I 18408 r5497f t48f3f 95,7

dologi kiadások 170744 179388 148044 83,0

ellátottak pénzbeli j uttatásai 0 0 0

egyéb működési célú kiadások 0 4306 4306 100,0

m űktidési kiadások tisszesen 696398 883639 815434 92,3

beruhĺázások 9368 r0992 8s30 7r,7

felújítások f0500 23393 23298 99,6

egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0

felhalmozási kiadások tĺsszesen: 29868 35385 31828 90,0

xIADÁsoK osszEsEN 726266 919024 847262 92,2



A személyi juttatasok eloirźnyzata a felév során 34 %o-kaI növekedett.

A személyi juttatások 80,6 oÁ-át a töľvény szerinti illetmények (alapilletmény, kötelező
pótlékok), míg 18,8 %o.át a nem ľendszeres (noľmatív jutalom, helyettesítés, készenléti,
ügyeleti díjak, keľeset kiegészítés, jubileumi jutalom, illefue cafetériához, munkába jźlrashoz
kapcsolódó kifizetések vďamint szociális juttaüĺsok, továbbá 0,6 %o-ban a külső (állomanyba
ÍLem taÍtozók) személyi j uttatásai képezték.

A munkaadókat terhelő jáľulékok e\őirźnyzata a félév során 30,8 %o-ka| nőtt.

A teljesítésén 148.232 E Ft, ezen beliil döntő aÍźnyt |26.602 E Ft (85'4 ,Á), a szociális
hozzájáru|ási adó képez. Az ĺjsszes többi jáľulékfajta mindösszesen 74,6 %o-ottettki.
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EFt
Megnevezés

Eredeti
e|őirźtnyzat

Módosított
e|őirányzat

E|őlrźnyzat
teliesítés

TeljesÍtés
(%)

Törvény szerinti illetmények,
munkabér

360908 415076 4ts076 100,0

Noľmatív jutalmak 0 59584 30'7f7 5r,6

C é lj uttaĹás, proj ekpémrum 0 0 0

Készenléti, tiryeleti, helyettesítési
díj, trilóra

f1f3 3ft6 32r6 100,0

Jubileumi jutalom 9433 r 1386 r 138s 100,0

Béren kívĹili juttatások f4r99 34074 32539 95,5

Közlekedési költségtérítés 6048 4573 4573 r00

Fo glalkoztatottak egyéb személyi
iuttatásai

3000 15159 14440 95,3

Foglalkoztatottak szeméIyi
iuttatásaĺ

405711 543068 s11956 9413

Munkavégzésre irányuló egyéb
jogv. nem saját fogl. flz. juttatźs 1535 f770 2762 99,7

Egyéb külső személyi juttatások 0 135 134 100,0

Kĺĺlső személyĺ j uttatások
tisszesen

1535 2905 2896 99,7

Személyi j uttatások tisszesen 407246 545973 514852 94,3



EFt

Megnevezés Eredeti
e|őirányzat

Módosított
e|őirányzat

E|őirźtnyzat
teljesítés

Teljesítés
(%)

SzociáI is hoz-zźý áru|ési adő 100938 131656 126602 96,2

Rehab ilitáci ő s ho zzźĘ áĺu|źs 868r 10f24 10224 t00

Korkedveznény- bizto s ítĺás i
iárulék 0 0 0

Egé szségügy i hozzá| áĺu|ás 4128 6019 51 10 84,9

TáppénzhozzźĘáru|ás 0 1r66 t378 l18,f

Munkáltatót terhelő szja 4661 4907 49t8 100,2

Munkaadĺíkat teľhelő
jáľulékok łisszesen

118408 154972 148232 95,7

A dologi kiadások eloirźlnyzata az év folyamrín 4,4 %o-kaI emelkedett.

A dologi kiadásokon belül a legnagyobb aľźnyt az uzeme|tetési anyagok,
élelmiszer beszerzés, valamint akozijzemi díjak és aszo|gźĺ|tatások alkotják.

A telj esítéseknél elő ir źtĺy zat túllépés nem történt.

ezen bellj'l az

EFt
Megnevezés

Eľedeti
e|őirányzat

Módosított
e|őirányzat

Teljesített
e|őirźnyzat

Teljesítés
(%)

Szakmai anyagok beszerzése 2346 4390 28s6 79,0

Uzemeltetési anyagok beszer zése 757f4 74786 64s40 86,3

Informatikai szolgáltatások
igénybevétele

1087 987 9r4 92,6

Egyéb kommunikációs szolgáltatások 1198 I55f 15s2 100,0

Közüzemi díjak 35740 35740 28148 78,8

Bérleti és lízing díjak 1098 t720 T719 99,9

Karbantartasi, kisjavíĹĺsi szolgáltatások 6f58 9684 7080 81,5

Közvetített szolgáltaúĺsok 0 0 0

Szakmai tevékenységet segítő
szolgáltaüĺsok 6477 6931 690r 56,3

Egyéb szolgáltaĹások 6971 6632 6341 95,6

KikĹildetések kiadásai 0 0 0

Afa kiadás 33845 3s862 2738r 76,4

Egyéb dologi kiadások 0 1104 612 32,6

Dologi kiadások tisszesen 170744 179388 148044 83,0
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l Azintézmény engeđéIyezettlétszźtma 186 fő.

KÖr,ľsÉcvnrÉsl ADAToK FELADAT BoNTÁSBAN

] Kłite|ezően ellátandó feladatok

j Az iĺtézmény költségvetésének _ a módosított elóírźnyzatok arányában _ 80,5 %o átképező
r köblezően ellátandó feladatok eLófuźnyzatai az a|ábbiak szerint alakultak

EFt
Megnevezés

Eľedeti
e|óirźtnvzat

Módosított
e|őirźlnvzat

Teljesített
e|őirźnyzat

Teljesítés
(%\

Személyi juttatások 36414r 432469 433429 100,2

Munkaadókat terhelő j árulékok r04861 121473 125749 103,5

Dolosi kiadások 1681f9 17f638 14524r 84,1

Ellátottak pénzbeli j uttatásai 0 0 0

Egyéb miĺködési célú kiadások 0 I4T7 I4I'I 100,0

Működési kiadások łisszesen 637131 728997 705836 97,0

Beruházások 9368 95f4 6993 66,4

Felújítások 0 1343 1408 104,8

Egy éb felhalmozás i kiadások 0 0 0

Felhalmozási kiadások łisszesen: 9368 10867 8401 70,8

KIADÁSoK ÖSSZESEN 646499 739864 71.4237 96rs

Intézménvi műkodési bevételek 58802 6r648 45743 74,2

Miĺködési célú Łámogatás
á||amhánartás on be lii lrő l 0 15447 19174 124,1

Műkłidési bevételek łĺsszesen s8802 77095 64917 84,2

Ir ány ítő szerv i tĺámo gatásként
folyós ított támo gatás j ó v źńr ása 587697 6s8925 6945fĄ r05,4

E|ózo év i e|óir ány zat mar ađv ány
igénybevétele

0 3844 3844 100,0

F'inanszíľozási bevételek s87697 662769 698368 105,4

BEVETELEK OSSZESEN 646499 739864 76328s 103,f

Az előirányzatoka módosítások soriín összességében 14,4 %-ka| növekedtek.

A kötelező feladat engedé|yezettlétszétma l80 fti.

f7
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onként vállalt feladatok

Az ĺjnként vállalt feladatok költségvetése, a módosított e|óirźlnyzatok arányában, a teljes
intézmény költségvetésének I9,5 %o-a.

Az eIőirányzatoka módosítások során összességébeĺ 124'6 oÁ-kal növekedtek.

Az cjnként vállalt feladatok engedé|y ezett létszźtma 6 fő.

Az önként váI|a|t feladataink:

} játszóhźz, - csa|áđi délutlín
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EFt

Megnevezés
Eredeti

e|óirźnvzat
Módosított
e|őirźnyzat

Teljesített
e|őiránvzat

Teljesítéš
(%\

Személyi juttaüások 43ros 1 13504 81423 71,7

Munkaadókat terhelő j ĺárulékok 13547 33499 22483 67,1

Dologi kiadrások 26t5 5750 2803 48,8

Ellátottak pénzbeli juttatasai 0 0 0

Egyéb miĺködési célú kiadások 0 2889 f889 100,0

MÍíködési kĺadások łisszesen s9267 ts5642 109598 79r0

Beruházások 0 1468 1537 r04,7

Felújítások 20500 22050 2r890 99,3

Egy éb felhalmoás i kiadások 0 0 0

Felha|mozási kiadások łisszesen : 20500 23518 234f7 99,6

KIADÁSoK ossZEsEN 79767 179160 13302s 74,2

Intézménv i miĺk<jdé s i bevéte lek 0 1443 rs183 1093,8

Miĺködési célú támogatás
tń|amháztartás on be lülrő l 0 88f4 1.0512 Il9,f

Műktidési bevételek iisszesen 0 10267 f629s 256,1

Irányítószervi támogatásként
fo lyós ított támo gatás j ó v áír ź,sa

79767 rzs436 41T56 3f,8

B|ozó év i e|oirttny zat mar adv źtny

igénybevétele
0 43457 434s',1 100,0

Finanszíľozási bevételek 79767 168893 84613 50,1

BEVETELEK OSSZESEN 79767 179160 110908 61,9



6. JovosrľĺTERvEINK

Terveink közcitt szerepel a Katica Bölcsőde játszóudvaľanak felújí&ĺsa és a homokozók
felrij ítása is szfüséges a j ogszabályoknak megfelelően'

'I.erveink között szerepel a bĺilcsőde tagíntéznnények felújítási rnullkĺĺlatai. Egészséges
kö'rnyezet kialakítása nemcsak a gyermekek, hanem a kollégfü részére is nagyon fontos,
ennek kap c s án fo l yamato s fej le szté sek zajlanak.

A JEB kimagasló szakmai színvonalának megtartasaéł. további programokat terveziĺnk
bęvezetni illetve, a már meglévőeket fejleszteni. Enek-zene felelősĺjk kijelölésével
munkacsopoľt létľehozása, akisgyermeknevelő munkataľsak ének és hangszerhasznźůatźnak
fejlesztésére, továbbá ének könyvek beszerzésével is igyeksziink még nagyobb hangsúlý
fektetni azanyanyelvi és zenei nevelésre.

Kľeatív foglalkozásokon, jźńszőhází progľamokon pedig a szülők gyermekeikkel egyĹitt

élhetik át a játék ör<imét, hogy a családok közös élményekkel gazđagodhassanak.

Budapest, 2017. március 6.

29 C.ź{

3ú-





Jozsnr'vÁnosr
Szoclal-ls SzolcÁrĺ aľo rs G yľnnĺnrĺolÉľr xozp oNľ

2. *ĺľ",l,úI

rył
{..gĺifufiiľ" 4:9 ('1ĺť'?t'rd7łri:ľ,łl ťbĺłlĺĺĺ'Í" ĺx (;!ťJyl}ťł,ť;|(i/ŕ

'5 ĺiigŕjĺ'łł Kí>llpĺtłtt

ff
Nappali Etlátás

A
JózsnľvÁnosr Szocńr,rs Szor,cÁr,ľa.ľó ns Gynnmľrĺór,Éľr KÖzpoľľ

(JSzSzGvK)

201,6. rvr Évrs
szovncEs BEszÁľĺor,óĺn.

ffi
ľÉrcr.pnocnau

'.&o4o$r5es
arĺ'ĺľľĹt!
orfioĺn

Á#
l.{tľ

ł\t{:ĺ
#"

\š@
Háa

*vílsegnyúitás é5
s,ąiáIis étkedet6

ffi
ldőskorúak

Átmeneti otthona



JĺlzsrłľvÁnosl
s zocrÁlls SzoL GÁlľłľó És Gyrnnĺpx.l orpľr rozpoľ ľ

Tartalomjegyzék
I. SZAKMAr rcysÉcnr rnvÉrĺľľysÉcn ..'..........................4

l. CserÁo- És GysnNĺerĺóI-Érl Szorc,c.I-A,r (JSzSzGvK-csGYSZ) .,......'.......,4
1.1. Kotelezően ellótandófeladąt................ ..........4

1.2. Egléb tevékenységek, események ................. 10

2. CsłÁo- És GygmmxĺóI.Érl KÖzpoNT (JSZSZGYK-CSGYK).'.... .'.'....'.....' 12

2.I. Hatósdgi tevékeľrységhez kapcsolódófeladatok...... .......... 12
2.l.l. Gyermekvédelmi hatósági intézkedéshez kapcsolódó feladatok........ .......... 13

2.|.2.Fe|adatok védelembe vétel esetén.'.. .......,.....'2|

Z.|.3.Fę|adat megelőző prártfogás esetén............. ...........................22

2.l.5. Feladat a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feladatainak szakmai támogatása érdekében......................24

2'2. Szolgólta

2.2.3. Menekiiltekkel/oltalmazottakkal foglalkozó családsegítők.. ............''......... 35

2.2.7 .Intenziv családmegtartó szo1gáltatás........................... .......... 39
2.2.8. Iskolai-óvodai szociális segítő tevékenység................ ..........40

2.2.9. Csa|ádfęljesztési szolgáltatás - Lakossági tt|jékoztatas és tanácsadiís.. ........43

2.2.10. Köz(össégi)hely és Mosoda..... ....'...............46

2.2.|2. Kéivária tér InfoPont és játszótér közösségĹszociális program, diákmunka mentorálás ............ ............. 49
2.2.73. Szomszédsági hrłafelügyelői tevékenység (megbízasi szerződések ritján).......'..'.... .'....... 50

3. GYERMEKErÁľvĺpNprĺ orrHoNe(JSZSZGYK-GYÁo) .'........... ...........'..... 5l
3.I, Áhatánosfeladatok... ..............52

3.2. onkéntvállaltfeladat - Krízislakósolí................... ,........... 66
4.HÁzĺ sEGÍTsÉGNYÚJTÁS És Szocĺe.I-ts ÉrrrzrgrÉs (JSzsZGYK-HSz)............... ................69

4,1 . Házi segítségnyújtás ...'.....'..,,. 69

4'2' Szociális étkeztetés.'.,.. ',....,'..,. 74

5' NAPPALI EllÁrÁs (JSZSZGYK-NE).....'.....'....... ..'................... 78

5.1. Időskorúak nappali ellátása......... ...'........'... 78
5.1.l. Ciklámen Időskoruak Klubja.........'.. ............' 8ó

5.l.2. Naprďoĺgó Időskoruak Klubja ''.'....... ...........92

5.l.3. Őszikék
5.l.4. Reménysugar Időskoruak Klubja....... .......... l04
5.l.5. Víg-otthon Időskoľuak Klubja '........'. ......... l l0

5,2, Szenvedélybetegeknappali ellátása........ ........................ I]6
5.3, Eľtelmifogłatékosoknappali elltźtása........ .................... I22

6. IoosronÚer ÁrvĺpNErI OTTHoNA (JSZSZGYK-IÁO)............. ...'............... 128

6.l. Ezüstfenyő Gondozóház '....... ]28

6.2. Jelzőľendszeres házi segítségnyújtĺźs ............. ................. 136

.)
t4



JĺlzspľtlÁnosr
S zocrÁĺ-ls szolcÁlľĺľó É s cyľnnĺľx"l ó l-pľl xozľ oľ ľ

6.2.|. Nta|źno

z.ol.łxgNľvÁrlarrľpleoeľ:LÉLBK.pnocnĺv(JSzszGYK-LÉLEK-Pnocnĺv) .........l39
z.l. ĺÉĺt,x-p,ogram.'.'....... ........ I39

44
45

46
,ł,7

,.1

50
5I

t

58

59

59

74

/5

76

77

79



Józsptłt,Áĺł.osĺ
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I. Sza.xnĺĺ.I EGYsEGEK TEvEKEľ{YsÉGE

1. C s.ąuin- ns G vnnłĺBr.rlĺÉ ru S z oĺeÁĺ'ł,r (JS zS z GvK-C s GvS z)

A család- és gyermekjóléti szolgá|at fęIadatait a szociális ígazgatÁsről és szociális elIátlí-
sokĺól szőIő, többször módosított 1993. évi III. törvény és a gyermekek védelméről és a
gyámtigyi igazgatźsról szóló, ttjbbszĺjrösen módosított 1997. évi )ooil. tĺĺrvény, valamint
a fentiek végĺehajtźtsi rendelete a szęméLyes gondoskodást nyujtó szociális intézmények
szakmai feladataiľól és mfüödésfü feltételeiről szóló, többsz<ir módosított 112000. (I.7.)
SZCSM ľendelet és a személyes gonđoskodást nyujtó gyermekjóléti, gyeľmekvédelmi in-
tézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és múködéstik feltétęleiről szóló
I5l|998. (IV. 30.) NM ľendelethatározza meg.

A 2016. január 01-től hatáIyba lépo jogszabáIyi váItozásokhoz igazođva a Józsefuárosi
Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (JSzSzGyK) Családsegítő Kĺizpontja Csa-
lád- és Gyermekjóléti Szolgálattá alakult.
A család- és gyeľmekjóléti szolgálat e|Iátja a Gyvt. 39. $ (2)-(4) bekezđése, 40. $-a, vala-
mint azsń". 64. $-a szerinti feladatokat.

A jogszabalyivźůtozźlsoknak megfelelően a JSzSzGyK Család-és Gyeľmekjóléti Kĺizpont-
bót 2016.0I.0|.-20t6.I2.3I. között 390 család a|<tája kerĹilt túadásra Szolgálatunknak. A
JSzSzGyK Család-és Gyermekjóléti Szolgálattól a JSzSzGyK Család-és Gyeľmekjóléti
Központ tészéte |24 csa|ád aktajakeľült źúadásta.

A hatékonyabb feladate|Iátás érdekében a Család-és Gyermekjóléti Központtal azonos 11

családgond ozői korzet került kialakítasra.

1.1. Kötelezően ellátandĺó feladat

Ajelentési időszakban a szolgáĺtatást igénybevevők száma: 2.631 fő, ezek kozül új igény-
bevevők: 914 Íő, forgalom az intézmény székhelyén: 12.536.

2016.01.01-2016.|2.31. között a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatot együttmiíködési
megállapodźs a|apjźnigénybe vevők számanem és életkoľ szerinti megosztásban:

Eletkoľ 0-2 3-s 6-13 1+17 r8-24 25-34 3s49 50-61 62- Ossz.:

Férfr 27 49 108 80 74 62 r17 125 92 734

Nő 25 47 92 7I 80 98 184 150 86 833

Osszesen: 52 96 200 151 154 160 301 275 178 ts67
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A Család- és Gyeľmekjótéti Szolgálatot igénybe vevők számának
ellátásĺ foľma szeľinti megoszlása
Időszak: 20l6.01.01 . _ 2016.12.3I.

Ellátott
személyek

száma
ífő)

Ellátott csalá.
dok száma

Egyůittműködési megállapodás alapi án 1567 577
Tanácsadás 493 366
Egyszeľi 571 423

Osszesen: f63l 1366

A Család. és Gyermekjóléti Szolgálatot együttmiĺktidési megállapodás a|apján
igénybe vevők száma gazdasági aktivitás szeľint

Időszak: 20 1 6.0 1.0 1 .-20|6.12.3 I.

Gazdaságĺ aktivitás fő
Foglalkoztatott 685
Munkanélküli f41
Inaktív 293

- ebből nyugdíias 150
- ebből l5 éves vagy idősebb taĺruló t43

Eltaľtott 0-14 éves korú gyeľmek 348
Osszesen 1567

Család.és Gyermekjóléti Szolgáiatot egyiittműkiidésĺ megállapodás atapján Ígénybe
vevő személyek száma elsődleges pľoblémák szerint

Időszak: 20t6.0I.0I.-2016.|2.31.

sorszam

A probléma típusa

Személyek szźlmael-
sődleges probléma sze-

rint (fi5)

0-17 18 -

eves
01 Étewite1i 102 208
02 Ebből (0 1 -ből) : szenvedélybetegség 13 58
03 Család - kapcsolati konfliktus 27 83

04 C s aládon b elül i b źntalmazźs 28 I
05 Elhanyagolás f7
06 Ebből (05-bő1): oktatási. nevelési elhanvasolás t8
07 Gvęľmeknevelési 34 t79

08
Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehé-
zsés. 72

09 Magatartás zav'at' teli e sítmény zav at I9
10 Fosyatékossáe I t2

i,

/__ft'
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t1 Lęlki _ mentális 47 185

L2 Eevéb egészségi pľobléma 38 79

13 Fo slalkoztatiíssď kapcsolatos 12 58

l4 Anvasi (mesélhetési. lakhatással összefü gső) 89 18s

15 Ügyintézéssel kapcsolatos 4 t4
T6 Infoľmációkéľéssel kapcsolatos 5 57

T7 Esyéb 0 0

osszesen (01'03-05, illetve 07.17 soľok łisszege) 499 1068

2016.01.01_-2016.1'2.31. k<jzĺjtt 9 fő gyermek kęrült elhelyezésľe a Józsefuarosi Szociális
Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ Gyermekek Atmeneti otthonában családsegítői ja-
vaslatra.
Családok Atmeneti otthonábďAnyaotthonba 26 család bekerĺilését segítetttik.
Szolgálatunk avdlsdghelyzetben lévővdrandós anyáknak is segítséget nyújt. Ennek kere-
tében tájékoztatást nffitunk jogokľól, ellátásolaó|, e|helyezési lehetőségekľől, örökbefoga-
dásról. Ktilönös odafigyelést és segítséget igényelnek a fiatalkoru várandósok.
2076.01,.01.-f0t6.l2.3l.közott 12 felnőtt koru vaľandós személy kéľte Szolgálatunk segít-
ségét.

A veszélyeztetettség és krízishe|yzet mege|ózése érdekében a Család-és Gyermekjóléti
Szolgálat je|zőrendszert múkcjdtet, egyĹittmtiködik más szeméIyekkel, intézményekkel,
kezdemény ezi és összehangoLja a szervezetek, személyek részvételét a je|zőrendszęrben.

Je|zőrendszeľi felelős
|5lI998.9. $ (6) megfelelően a JSzSzGyK Család-és Gyermekjóléti Szo|gáIatná| je|ző-

rendszeri felelős került kij elolésľe.

I5/]gg8. 9. s O A Gyvt' I7. s-a* és ,, Szt. 64. s Q)**bekezdése szerinti, a głermekveszé-
lyeztetettségét, illetve a család, a személy lcrízisheĺyzetét észlelő rendszer (a továbbiakban:
jelzőrendszer) műkodtetése korében a csaldď- és gyermekjlíléti szolgdlat

a) figyelemmel kíséri a településen élő családok' głermekek, személyek életk)rülmé-
nyeit, szociális helyzetét, glermekjóléti és szociális ellátásoh szoĺgáItatások iránti
szükségletét, gyermelcvédelmi vagł eg1léb hatósági beavatkozást igénylő helyzetét,

b) a jelzésre koteles szervezeteket felhíuja jelzési kbteĺezettségtik írósban - lvízishely-
zet esetén utólagosan - torténő teljesítésére, veszélyeztetettség, illetve lĺrízishelyzet
észlelése esetén az arról való tájékoztatásra,

c) tójékoztatja a jelzőrendszerben részt vevő további szervezeteket és az ellátási terü-
l eté n élő sz emélyeket a v e szélye zt e t ett s é g j el z é s ének lehető s é gér őI,

d) fogadja a beérkezett jelzéseket, felkeresi az érintett személyt, illetve családot, és a
s z oĺ gáltatás air ól tĺźj éko ztątás t ad,

e) a probléma jellegé'hez, a veszélyeztetettség młźrtéhéhez, a głermek, az egyén, a csa-
lĺźd szü|rségleteihez igazodó intézkedést tesz a veszéIyeztetettség kialakulásának
me ge l ő złź s e, illetv e a v e s zély e ztete tt s é g me gs züntet é s e ér de hźb en,

fl veszélyeztetettség esetén kttĺ;lti a głermelcvédelmi nyilvóntartás vonatkozó adatlap-
jait,

/-
%sľ
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Đ a, intézkedések tényéről tójékoztatja a jelzést tevőt, feltéve, hog/ annak személye
ismert, és ezzel nem sérti meq a Gyvt. 17. S Qa) bekezdése szerinti zárt adatkezelés
kôtelezexségét,

h) a beérkezett jelzéselvől és az azok alapján megtett intézkedéselről hett rendszeres-
séggel jelentést készít ą csąlád- és głermekjóléti k)zpontnak,

Đ a jelzőrendszeri szereplők egłüttműk)désének koordinálása érdekében esetmegbe-
s z é I é s t s z eľry e z, az e l han gz o t t alcľ ó l fe Ij e gl z é s t h! s z ít,

j) eĐ/ glermek, egłén vagl család ügłében, a kijelÓIt járási jelzőrendszeri tanácsądó
részvételével, lehetőség szerint az érintetteteket - beleértve az ítélőkepessége birto-
kában lévő g,,ermeket - és a veltłk foglalkozó szakembereket is bevonva esetkonfe-
renciát Szervez,

k) éves szalcrnai tanácskozást tart és évesjelzőrendszeri intézkedési tervet készít, és

D a kapcsolati erősząk és emberkereskedelem áldozatainak segítése érdekébenfolya-
mątos kapcsolatot tart az országos Kríziskezelő és Informóciós TelefonszolgáIattal.

Az éves szakmai tanácskoztlsra 20I.6.03.22-én kerĹilt sor, melynek a megszervezésében a
jelzőľendszeri felelős is részt vett. A taĺácskozáson ajelzőrendszer tagsai kĺizül 80 fő kép-
viseltette magát. A tanácsko záson a je|zőrenđszeri tagok 20|5 . évre vonatko ző beszźtmo|ői
mellett a jelzőrendszer tagsait tájékoztattllk a 2016. januar l-ével az iĺtézsnényben bekĺj-
vetkezett szęrvezeti változásokľól, valamint a jogszabźiyi módosításokľól.

Az éves szakmai tanźrcskozźlst követően a jelzőrendszeri felelős elkészítette az éves intéz-
kedési tervet (1.sz. melléklet). Az intézkedési tervnek megfelelően több sza|<nakozi meg-
beszélésre is soľ keľĹilt a20I6. év során, melyek legfontosabb célkittĺZése az iĺtézmény és
a je|zőrendszer tagjainak hatékonyabb egyĹittmiíkodése, a szakmai munka színvonalának
emelése. A je|zórendszeľi felelős 2016. december 22-én elkészítette a20|6. évi jelentését a
j elzőľends zer tagsaitől beérkezett j elzésekről . (2. szźmű melléklet).

A töľvényi előírásoknak megfelelően a jelzések egységes ňgzítése érdekében je|zés ađat-
lap keľült bevezetésre, mely a je|zőrendszeri tagoknak megküldésre került. A Család-és
Gyermekjóléti Szolgálat napi kapcsolatban van a je|zórenđszer szinte minden tagjával.

Szolgálatunkhoz2016.01.0I.-20|6.12.31. között 1511 je|zés érkezett a je|zőreĺdszer tagsa-
itól, ebből az új esetekľe vonatkozó jelzések szźlma: 539.

A 15/1998 (IV.30.) NM. rendeletnek megfelelően a Szolgálat je|zőrendszeri felelőse az
újként beérkezett jelzésekről, és az azok alapjźn megtett intézkedésekľől heti rendszeľes-
séggel jelentést készít a JSzSzGyK Család- és Gyermekjóléti Kĺizpont jelzórendszeri ta-
nácsadójanak.

A jelzőrendszeri felelős feladata az esetmegbeszélések és esetkonferencifü megszervezése.
2016.0I.0I.-20|6.12.31. közĺjtt 36 esetben keriilt sor esetkonferenciára. Az esetkonferen-
ciara meghívott 'ie|zórendszeri tagok szinte minden esetkonferencirín megjelentek, ha nem,
tiívolmaradásuk okát je|ezték a Szo|gáLat felé, illetvę írasos tájékoztattsukat eljutattak
Szolgálatunkhoz. Az esetkonferencifüon 23 esetben a gyeimek védelembe vételére tettek a
szakembeľek javaslatot, 9 esetben továbbra is alapellátást javasoltak, egyéb speciális szol-
gá|tatás igénybevételének megajrínlĺásával (családterápia, mediáció, Inteĺuív Családmegtaľ-

sy#
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tó Szolgáltatás, JSzSzGyK Gyermekek Átmeneti otthona). 4 esetben a szakemberek a kis-
koru gyermek súlyos veszéIyeńetése miatt a gyermek ideiglenes hatźiyű elhelyezését tar-

tották indokoltnak.

A megváltozottfe|aďatellátásra tekintettelhavi 3 alkalommal esetmegbeszéIésre keriilt sor,

ahol konlaét esetek mentén kaphattak szakmaí segítséget a családsegítők.

A JSzSzGyK Család-és Gyermekjóléti Szolgálat ügyfeleinek a szo|gá|tatásokat családsegĹ
tőkön keľesztĹil fudjak igénybe venni. A családsegítő kollégfü Szolgáltatásba Közvetítő
Lappal iľanyítjak a megfelelő szolgá|tatttsbaahozzźljuk forduló iigyfeleket.

A Család. és Gyeľmekjólétĺ Szolgálathoz
az ész|e|ő- és jelzőrendszer által kůildtitt jelzések száma

ldőszak: 2016.0|.01.-2016.|2.3 I.

Megnevezés
0-|'7 évesekkel

kapcsolatosan meg-
küldi'tt

je|zések száma

Nagykorú (ĺ'8 éves
és

idősebb) szemé.
lyekkel

kapcsolatosan meg-
kĺildt'tt

ie|zések száma
I E sészsé eü s y i szo|sá|tatő 34 1,4

2. - ebből védőnői ielzés 8
a
J. Személyes gondoskodást nyújtó szo-

ciális szolstitatők
74 26

4. Kisgyermekek napközbeni ellátását
nvúitók

+

5. Atmeneti sondozást biztosítók 6 JZ

6. Menekülteket' befogadó állomás, ffie-
nekültek átmeneti
szźi|ása

7. Köznevelési intézménv 208
8. Rendőrsés 118 208
9. Üsyészsés' bírósáe 10 5

10. Pártfosó felüeyelői szolgá|at 4

11 Egyesület, alapifrány, egyhazi jogi
személv

12. Alđozatsegítés és kárenyhítés felada-
tait e||átó szervozet

13. Allampolgaľ, gyermek érdekeit kép-
viselő taľsadalmi szerv ezet

98 46

14. onkormĺíny zat, jegyző, gyermekj ogi
képviselő' betegiogi képviselő

148 26

15. Gvĺímhivatal f64 186

16. Munkaüeyi hatóság
17. Kataszttőfavédelem

8

u{ )
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18. KtjzĹizemi szoleáltatók
19. osszesen (01 és 03_18 sorok łisszege) 968 543
20. A jelzésekkel érintett szeméIyek szá-

ma
(nem halmozott adat)

443 309

Csoportiaůnk

Áultskereső Klub
2016. évben a kollegáink által hétfői és pénteki napokon 9 és 12 őra kozott keľiilt
megtartásra az A||áskereső Klub, a JSzSzGyK Család-és Gyemĺekjóléti Kĺizpontjában.
Havonta 8-9 alkalommal került megrendezésre.a csopoľt. Átlagosan 5-6 főjelent meg a
fog|a|kozźlsokon, havonta összesen átlagban 34 esetben nyújtottak segítséget a kollégák.
Az Alláskereső Klubon megjelenők iskolai végzettségtik tekintetében az á|taLános iskola 8

osztźiyát befejezettek \7Yo.barl, a gimnáziumi érettségivel rendelkezők |2%o-ban, míg a
felsőfokú végzettséguek loÁ_ban képviseltették magukat. Kor szerinti megoszlás tekinteté-
ben a 35 év alattiak |I%o-ban, a 35 és 50 év közöttiek 83%o-baĺ, az 50 és 62 év közĺjttiek
S%o-barl, míg a 62. é|etévilket betöltöttek l%-ban képviseltették magukat a foglalkozáso-
kon.

Angol csoport
A csoport célja, hogy a jőzsefváĺosi emberek a mai felgyorsult világban is ktĺnnyen kiis-
merjék magukat. A klub nem készít fel egy nyelvvizsgára, de olyan a|apszintutudás elsajá-
títźsára töľekszik' amivel a későbbiekben nem csak a hétköznapi életben, hanęm egy eset-
leges munka kapcsán is hasznos készségre tesznek szert atagok.
A csoportoĺ a 2016. évben ľésztvevők száma: 16 fő.

IFI klub
A csopoľt célja, hogy összefogia aJőzsęfvárosi tizenéveseket, és olyan kĺĺzĺisséget építsen,
mely támogatő kozeget nyújt az iđę járóknak. Elérendő cél továbbá olyan találkozások,
kötetlen foglalkozások szervezése, ahol a fiatalok jól éreáetik magukat, és szükség esetén
segítséget kaphatnak baľmilyen felmeriilő problémáj ukra.
A csoporton a 2076. évben résztvevők szárna: 6 fó.

Kreatív kijr
A csopoľt heti egy alkalommal, hétfonként 15.00-17.00 órakozöttvártaakľeativitás iľĺĺnt
érđeklődő családokat és/vagy gyermekeket.
A foglalkozásoĺrészťvevők szźmla: 18 f(5

Áil,źs keresésí Technikdk Tréníng
A Magdolna Negyed Progľam III. keretei kĺĺzĺĺtt 2014. szeptember végén indult a munka-
erő-piaci visszailleszkedést is elősegítő tréning, melynek helyszíne Közponfunk klubterme.
A térítésmentesen igénybe vehető szo|gáItatás20I6.januaľ 01. és 2016. december 31. kö-
zott3 kurzusban, ebből az egyik kurzus 2015. évből húzódott át, összesen 31 alkalommal
került megrenđezésre, a progftlmon résztvevők szźtma36 fő.

,#
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1.2. EgYéb tevékenységek. eseménvek

A róz.ĺefvúrosi Guztlúlkotlúsi Köqont Zrt.(volt Kisfalu Kft.) és a ISzSzGyk Csalúd- és

Gye rmekj ó léti S zo lg dlat munkáj únak ii s s zekap cs o ló dús a
A2012 maľciusátólhatályos változások (1612010. (III.08.) szźlmű önkormányzati rendelet
a Budapest Józsefuĺĺĺosi onkormĺányzattu|ajďonában álló lakások bérbeadasanak feltételei-
ről, valamirrt a lakbér mértékéről szóló rendeLet |0120I5.(III.01) sz. ľendelettel való módo-
sítása) a|apján a szocidlís lakbért fizetőknéI lakbértartozás esetén az eljźlrási rendben a
következők kerültek szabéiyozásra.. Jóaefvdrosi Gazddlkoddsí Kiizpont ZrĹ
(negyedévente elkészíti azoĺ szociális lakbénel ľendelkezők listáját, akik 60 napot
meghaladó takbér. és kapcsolódó ktilön szolgá|tatási díjhátralékkal rendelkeznek, mď1đ a
listát megkiĺlte a Családtámogatási Iroda, valamint Szolgálatunk felé. Az intézmény
szewezeti átalakulását követően a szociális lakbéľ hátralékosokkal a Jószefuárosi Szociális
Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Szolgá|tatások csoport szakmai egység családsegítői
veszik fel a kapcsolatot és nyújtanak segítséget ľészükĺe. Miutan az ügyfélnyilviántaľtásunk
közĺjs, ęzért a fennáltó lakbérhátralékról' illetve a megtett intézkedésről a Család-és
Gyeľmekj óléti S zo1 gálat családsegítőj e is ponto s információkat kap.

Azokban az esetekben, amikor a felhalmozódott köztizemi tartozźtsok miatt a Bíróság maľ
dontött a kik<jltĺiztetés végrehajthatősźąáról, valamint a végrehajtdsi díj megelőlegezésre
keriilt, a Hátralékkezelési Iľoda ilyen iraný tájékoztatását ktjvetően (91 esetben) a
családsegítő kollégák felvették a családdal a kapcsolatot, nyilatkońatták a lakásban élőket
anőI, hogy amennyiben kikĺjltciztetésre keľül a sor' lakhatásukat tudjĺák-e valahol
biztosítani (albérlet, ennek hiányában rokon' ismerős aki befogadja őket). Abbaĺ az
esetben, ha nem tudtak olyan lehetőséget megnevezni, ahol a lakhatásuk biztosított,
felajánlottuk segítségünket abban,hogy iĺtézményes elhelyezést kutassunk fel a lakásukat
elhagyni kényszeľül ok számár a.

A Képviselő-testület 2712016. (II.04.) sz.,hattĺrozatźtbandöntött arról, hogy azon ügyfelek'
józsefuarosi polgárok, akiknek 2015.június 5. napja e|őtt, azaz a Budapest Józsefuárosi
onkormányzat tu|ajđonában álló lakások bérbeadásának feltételeiÍől, valamint a lakbér
mértékéről szóló rendeletmódosítás hatá|ybalépése napjźt mege\őzóen jogerős bírósági
ítélettel vagy végzéssel lezárult az ügyük, és a végrehajtás folyamatban van, kapjanak egy
k<izvetlen, írásbeli tźljékoztatźlst, hogy ameĺľryiben egyiittműködést mutatnak a pľobléma

hathatós megoldása éľdekében, a lakáshelyzetiik bizonyos feltételek feľĺrállása esetén

rendezésre kerülhetett.Bár aJózsefrarosi Gazdźikodási KözpoĺtZrt. minđenkit levélben is
értesített, de Szolgálatunk családsegítői is felkeresték az ügyfeleket, felhívtak a
ťrgyelmiiket a 30 napos jogvesztő hatĺáĺidőre (293 fő esetben).
Tĺáĺgyévben a Józsefuarosi Gazdálkodási Közpnt Zrt edđígitájékoztatása szerint a fennálló
díjhátralék ľendezése, valamint a kilakoltatás elkeľiilése érdekében 57 fő esetében kaptunk
tájékońatást a:ľó1, hogy a rész|etfizetési megállapođás megkötéséľe került.

A Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt-vęIvďó szoros egyĹittműködés eredménye, hogy
a 2OI3. áprilisában kezdeményezett megbeszélés eredményeként a díjtartozés miatti
lakáskirirítési és tartozás megťrzetése jrźnt indított peres eljdrús megindítdsával
páľhuzamosan jelzés érkezik Intézménytinkhöz (2016. évben 31 fő esetében). A
végrehajtási k<iltség megelőlegezésekor megküldött |ista tapasztaLatai aIapján sokan nem
voltak látóköriinkben, így sok esetben az adósságot felhalmozők nem rende|keztek az
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adósságuk renđezéséhez szfüséges információkkal. A jelzés megérkezését követően
minden egyes alkalommal (mind az tĄ, mind ľégi ügyfeleink esetében) kapcsolatfelvételt
kezdeményeztiink aiCIirtozźs ľendezésének lehetőségének feltérképezése érdekében.
Amennyiben a végrehajtasi úíj rrrcgcl(ílcgczéséľr5l érkezett jelzést kovetően a kikiiltijztetés
elkerĹilhetetlen volt, a lőzsefvźtrosi Gazdálkodasi Köpont Zrt. begy(ijtötte a végrehajtó
irodák áLtaI tęrvezett kikĺiltĺjztetendő iigyfelek listáját Q0I6. évben 90 eset). Azokban az
esetekben' amelyekben a csaláďegyén segítségĹinket kérte elhelyezésfü megoldásában, és
az elhelyezés belátható időn belül realizá|ődhatott' vďamint azokbarl az esetekben,
amelyekben a hátralék rendezésére reális esély volt, a kiköltĺiztetés elhalasztásźt kéľttik. 55
család esetében kerĺilt kitiĺzésre a kilakoltatás konlaét időpontja, ebből 49 esetben kerĹilt
soľ tényleges kilakoltatásra 20I 6. évben.

Teamek, szupervízíók
A 2016. évben havi 3 alkalommal keľĹilt sor team megtaľtására, illetve havi 1 alkalommal,
csoportos formában volt biĺosíwa a Szolgálat munkatarsai számára a szupervíziő, me|yre
a megnövekedett feladatęllátás miatt a családsegítő kollégáknak nagy sziiksége volt.
A teameken minden kolléga képviseltette magélt, aki nem volt a megadott időpontokban,
tápp éĺlzen v agy szab ads ágon.

Jelentés i kti telezetts ég
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók,iĺltézményekágazati azonosí-
tőjarő| és országos nyi|vźtntartásáról szóló 22612006. CXI. 20.) Koľm. ľendelet (továbbiak-
ban rendelet) 13/B. $-a írja elő a fenntartók igénybevevői nyilvĺántaľtásba töľténó adatszo|-
gáItatási kötelezettségét. Ennek értelmében a KENYSZI rendszeľben napi adatszo|géltatásí
ktjtelezettségiink van, melynek a20I6. évben is eleget tetttink.
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2. Csen,in- És GvrnunruiĺÉrl Kozpoxr USzSzGvK-CsGvKI

2.1. Hatósáei tevékenvséghez kapcsolódó feladatok

A 2016.01.01. napjáva| hatźiyba lépett jogszabáIyi váItozźsok eređményeként jött létre

IntézményĹinkben a Hatósági Tevékenységet ellátó egység, mint a Család- és Gyermekjó-
léti Kclzpont egyik szakmai egysége. Munkankat az ďábbiakban meghatározottak alapjan

végezziik.

A Gyeľmekvédelmi tĺirvény 6. $. alapjan a gyeľmeknek joga van a testi, éľtelmi, érzelmi és

erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biĺosító saját családi kĺiľnyezeté-

ben torténő nevelkedéshez, illetve ůlhoz, hogy segítséget kapjon a saját családjában törté-

nő nevelkedéséhez, személyiségének kibontakoztatásźůloz, a fejlődését veszéIyeztető hely-
zet elháritásěůloz, a taľsadalomba való beilleszkedéséhez, valamint önálló életvitelének

megteremtéséhez. Ennek és a gyermekvédelem szakmai szempontjainak figyelembe véte-

lével egységünk biztosítja a Józsefuaľosban életvitelszerúen é1ő, gyermekvédelmi gondos-

kodás keretébe tartoző hatósági intézkeđéssel érintett gyermekek és családjaik ellátását,

gonďozásáta ]997. évi XWI. törvény ,,a g/ermekekvédelméről és głámügyi igazgatásról,,
(továbbiakban: Gyermekvédelmi torvény), a I5/1998 (IV'30.) NM rendelet ,,a személyes

gondoskndást nyújtó g,,ermekjóléti, gyermelłvédelmi intézmények, valamint személyek

szakĺnai felądatairól és műkĺ)dési fekételeiről,' szőLő jogszabáIyok előírásainak, valamint a

szo c i áli s munka szakmai szab źiy ainak fi gyel emb e vételéve l.

A Gyermekvédelmi tĺlrvény 39. $ - ban és 40. $ - ban foglaltak alapjĺín fő feladatunk - mint
személyes gondoskodást nýjtó gyeľmekjóléti alapellátástvégzó szewezetĺek - a gyerme-

kek családban töľténő nevelkedésének elősegítése, a veszé|yeztetettség megelőzése és a
kialakult veszé|yeztďettség megszĹintetése, valamint a gyeľmekek családjából tĺiľténő ki-
emelésének a mege\ózése. Ezen túlmenően segítjük a csa|ádjából kiemelt gyeľmekek szĹi-

leinek gondozását' ill. nevelésbe vétel megszúnése esetén ellátjuk az utógondozói feladato-
kat.

Illetékességünk
A gyeľmekvédelmi töľvény 5. $ (3) bekezdése alapján a gyeľmekjóléti alapel|źtást ajogo-
sult lakóhe|yéhez vagy tartőzkodási helyéhez legközelębb eső szolgáltatást nyújtó sze-

mélynél vagy íĺtézménynél kell biztosítani, kivéve, ha ez nem áll a gyermek érdekében.

Ennek a|apján a Jőzsęfvźrosban életvitelszenien élő gyermekeknek és családjuknak nyuj-
tunk elsősorban segítséget.

Általanos feladataink
A gyeľmekek védelmét pénzbeli' teľmészetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyer-

mekjóléti alapellátások, illetve gyeľmekvéđelmi szakellátások, valamint meghatáĺozott
hatósági intézkedések biĺosítj ĺĺk.
K<ĺzpontunk gyeľmekjóléti alapszolgáLtatas nyrijt, mely a szociiílis munka módszereinek és

eszközeinek felhasználásźtval védi a gyerrnekek érdekeit, segítséget ny(Ąt a felmerĺilt prob-

lémák kezelésében, megoldásában.
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A 15ĺ|998 (IV.30.) NM ľendelet L9. $ alapjan a család- és gyermekjóléti kiizpont ellátja:

a) a család. és gyermetjóléti szolgálat feladatait,
b) a Gyvt. 39. $ (3a) bekezđése a|apjźn a gyeľmek veszéIyeztetettségének megelőzé-

se érdekében a veszélyeztetettséget ész|ęIő és jelzó rendszer mfü<idtetését, a nem
állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítését a megelőz(5
rendszerben és a 40lA. $-a szerinti feladatokat.

A fenti rendelkezés alapjan Egységiink a gyeľmekj őIéti szo|gálatnak a Gyvt. 39. $, a 40. $
(2) bekezdése és az Szt.64. $ (4) bekezdése szerinti általanos szo|gźitatźtsi feladatain túl a
gyeľmekvédelmi gondoskodás keľetébe tartoző hatósági intézkedésękhez kapcsolódó, a
gyermekek védelmére irányuló tevékenysé get |át el, amelynek keretében:

- kezdeményezi a gyeľmek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeúetettség
esetén a gyermek ideiglenes hatálý elhelyezését, nevelésbe vétęIét,

- javaslatot készít a veszéIyeńetettség méľtékének megfelelően a gyeĺmek védelem-
be vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nýjtásáľa, a
gyeľmek tankötelezettsége teljesítésének előmozdításźlra, a gyeľmek családjából
tĺiľténő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megvźitoztatźsára, va-
lamint a gyeľmek megelozó pártfogásaĺlakme||ozésére, elrendeléséľe, fenntartásaľa
és megsziintetésére,

- védelembe vętt gyermek esetében elkészíti a goĺdozási-nevelési tervet, szociális
segítőmunkát koordiná| és végez' illetve a gyámhatóság megkeresésére a családi
pótlék teľmészetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódő péĺufe|használási
tervet (a továbbiakbaĺ: pénzfelhasználási Íerv) készít,

- egyĹittműködik a páľtfogó feliigyelői szo|gá|attal és a megelőző pártfogó felĹigyelő-
vel a bűnismétlés megelőzése éľdekében, ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek
mege|ozó pźttfogását,

- a családjából kiemelt gyeľmek visszahelyezése érdekében szociális segítőmunkát
koorđinál és végez - az otthont nffitó ellátást, illetve a teľületi gyermekvédelmi
szakszo|gáltatást végzo intézménnyel egyÍittműkĺjdve - a család gyermeknevelési
kcirülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyeľmek kĺizĺitti kap-
cso lat hely r eá||itásáho z,

- utógondozást végez - a gyeľmekvédelmi gyámma| egyĺĺttmfü<jdve a gyeľmek csa-
|áďj áb a tcjrténő vi s szai 1 le szke dés éhez,

- szakmai támogatäst nýjt az e||átási területén miíködő gyermekjóléti szolgálatok
szźtmźra.

2.1.1. Gvermekvédelmĺ hatósáei intézkedéshez kapcsolódó feladatok

Kiskoru veszé|yeztetettségének mege|őzése vagy aĺrnak kialakulrísa esetén munkatĺĺľsaink
a szociális segítőmunka soriĺn az tn a|apelIátás keretei kĺjzött teszik meg a szfüséges lépé-
seket a megsztintetés érdekében.Ezt atevékenységet elsősorban a Család- és Gyeľmekjólé-
tí Szo|gáIat csaláđsegítői végzik, de azokban az esetekben, ahol hatósági intézkedéssel
éľintett gyermek is él a családban, ott az esetmenedzserek látják eI ezeĺtevékenységet is.
Munkánk során elsődleges célunk a gyermek pľoblémáinak rendezése, családban jelentke-
ző miĺkĺjdési zavarok, konfliktrrsok csökkentése, megszűntetése annak érdekébęn, hogy a
gyeľmek a családban nevelkedhessen. TevékenységĹinketteruezett módon, hatĺíridővel, a
gondozási _ nevelési tervben foglalt célok és feladatok megvalósulásanak szem előtttartár
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sáva| végezzíik, me\yet szfüség szerint, de legalább évente, alapellátas esetén 6 havonta

kiértékeltink a családdal ęgyĹitt, megvizsgálva a gondozas eredményességét.

A gyeľmekjóléti szolgáltatas feladatait ttljékoztatźts nyújtásával, szocíźůis segítőmunkával,

valamint más személy, illetve szervezet áttalnyújtott szolgáltatasok, ellátások közvetítésé-

vet látjuk e|. Eĺľrek keretében Kĺizponfunk munkatarsai tźĄékoztatást adnak jogokról, tá-

mogatasokĺól és ellátásokról, segítséget nyújtanak a hivatalos iigyek intézésében.

A gondozźlsi folyamat során az esetmenedzseľek felmérik a család sziikségleteit, igényeit

és egyrészt szociális segítő munkával, másrészt küIönböző szo|gáItatások szervezésével

nyújtanak segítséget a felmerülő problémfü megoldásában.IntézményĹink ebben az évben

egy egységes szolgdltatdsba közvetítő lapot vęzetetr. be, mely megkönnyítette a kĺjzvetítés

menetét és nyomon követhetővé tette aszo\gáLtatások igénybe vételét.

A családban ttjľténő nevelkedés elősegítése keretében segítséget adunk gyeľmeknek, ill. a
családjaiknak lÍtmeneti gondozdshoz va\ő hozzájutásban, ill. a kiváltó ok megsztintetésé-

ben.
Tapasztalataink alapjrán Józsefuaľosban továbbra is nagy pľob|émźń jelent a családok

hátrányos szociális helyzete, az anyaginehézségek, a tartós lakhatás hianya.

A lakhatási problémákka|hozzáĺtk forduló kliensek egy része atapasztalatok alapjĺín nem

átmeneti otthoni elhelyezésben látja problémája megoldását, így nem ezen irftézményi

típusokba való elhelyezésben kér segítséget, ill. ań.nem fogadja e|.Ezen családok igénye,

szfüséglete egy hosszabb távú megoldást kínáló, ĺjnálló lakhatási forma lenne.

A családok másik ľésze a lakhatási pľoblémája rendezéseként átmeneti eIhelyezésben kéľ

segítséget. 2Ol6-ban 28 család (79 gyermek) fordult hozzánk átmeneti otthoni

elhelyezéssel kapcsolatban. 14 család elhelyezése sikenel járt. 7 család iđőközben

megoldotta a lakhatási pľoblémáját,7-enpedig jelenleg is felvételre várnak'

Sajnos jellemző, hogy azátmeneti gondozást nyujtó iĺtézméĺyek tultelítettek, így áIta|źlban

nem tudnak azonna|ífeľőhelyet biztosítani. Sokszor tĺĺbb hónapba is beletelik mire szabad

férőhelyĹik lesz.
A fenntartó a pĺobléma enyhítésére ellátási szerzőđést kötött az SoS Kĺízis Alapítvány
Integrált Gyęľmekvédelmi Intézménnyel. 20|6 szeptemberében az ellátási |étszám 4 főtő|
8 főre emelkedett, így tĺibb Józsefuĺĺľosi család tudja igénybe venni a családok átmeneti

otthona elhelyezést' Ebben az évben Egységünk 5 csaláđ elhelyezésről tudott gondoskodni

a megk<itött szeruődés alapjan. Az első család (két szülő és 4 gyermek) még a tavalyi év

folyaman kĺiltözĺjtt be az otthonba. Az 1 évre sző|ő e|Iźtási szerzőđésfü májusban(ejźrt. A
család albérletbe k<jltözött tovább. Ezt követően egy édesapa és 2 kiskoru gyeľmeke vette

igénybe az otthon szoIgźltatásait. Időkĺjzben sajnos szfüségessé vźllt a gyermekek nevelés-

be vétele, így 20|6.09.16. napjan megszűnt az elLźúasvk. Kik<jltĺjzésfüet követően egy

édesapa és 2 kiskoru gyeľmeke elhelyezésébęn is tudtunk segíteni, akik még jelenleg is az

otthonban élnek. Tekintettel a szeptemberi vá|toztlsokĺa egy anya és kiskoru gyeľmeke is

beköltĺjzhetett 20|6.09,26-tő|. Miutan helyzetĺik rendeződött és visszaköItońek a szülői
hźnba,20|6.|f.02-én megszűnt az e|he|yezésfü. Ezt kĺivetően még egy család (1 anya+l

kiskoru) lakhatási gondja fudott megoldódni, amikor 20I6.I2.|7-én beköltöztek az otthon-

ba. ok3elenleg is bent taľtózkodnak. Az S.o.S. Kľízis Alapítvány az ellátási szerződésben

rogzített feladatokat, ellátásokat a családok szźmźra folyamatosan biztosítja, szakmai

egyiittmfüödésĹink kiválónak monđható.
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A J1Z1ZGYK egyik önálló szakmai egysége a Gyermekek Atmeneti otthoną ahol
iĺsszesen 12 gyermek elhelyezésére van lehetőség 0-18 éves koľig. 2016-ban 6 gyeľmek (5
család) esetében kezdeményeztĺik a felvételt, elsősorban lakhatasi pľoblémfü, ill. a sziilő
igazo|t távo lléte mi att.

Központunk, és ezeĺ belül EgységĹink is, nagy hangsúlý fektet aprevenciós szabadidős
programok szervezésére is, mely soriĺn kiemelt cél a családban jelentkező nevelési pľob-
lémák és hiányosságok kaĺos hatrísainak enyhítése, valamint az, hogy olyan gyermek is
részt vehessen szabadidős progĺamokon, akinek a családja eztĺem engedheti meg magá-
nak. Fontosnak tartjuk olyan programok szewezését, ahol a szülők és gyerekeik egyĹitt
tĺjlthetik el szabadidejtiket, így egyre több családos pľogramot szerveziink ügyfeleinknek.
Amellett, hogy az Intézményiink más munkatársai által kooľdinált programokon is aktívan
tésztvesznek iigyfeleink, fontosnak tartjuk a kcjzvetlen,biza|mi kapcsolat ęrősítése céIjá-
ból, hogy mi magunk is szęrvezziink mege|óző jellegű programokat az ugyfélkĺ'rĹinkbe
tartoző gyermekeknek és szüleiknek.
20|6. ápľilis 30-án Kĺizpontunk nyárindító családi sportvetélkedőt és bogtźrcsozást szerve-
zett. ldíg aťuzon fott az ebéd a gyerekek és sztileik különbĺjző sportokat és ügyességfej-
lesztő játékokat pľóbálhattak ki.
2076.május f&-án a Maľgitszigetre látogatottunk. A kirłándulrás alkalmával felfedeztfü a
sziget turisztikai látványosságait és tĺiténelmi látnivalóit.
20l6.június 1l-én a Budakeszi Vadaspaľkba megismerkedhettĺink Magyaľoľszágteruletén
honos vadon élő állatokkal és a máľ elvándorolt vadakkal is.
20l6.l2.15-én a téli sport szerelmeseinek nyújtottunk szabadidős programot. A szülők és a
gyermekek ktjzös részvételével koľcsolyĺáztunk. A progľamon a ľészvétel kiugróan magas
volt (25 fő).
20I6.I2.I7-ét a gyermekek nagy örömére moziba mentiink. A film végén a filmmel kap-
csolatban felmeriilő gondolatok és érzések megbeszélésében a gyeľmekek is aktív szeľepet
jźúszottak.
Az általunk szervezett pľogĺamok mellett rendszęľesen delegáltunk gyeľekeket a Szolgálta-
tások szakmai egység źital szewezettprogramokľa is.
Elmondható, hogy egységünk tigyfélköréből átlagosan 10-15 gyermek mindig élt az źita-
lunk kínált, a szabaďiđő hasznos elttiltésére irányuló lehetőségekkel.

20I6.06.I6-től szervezett nyári napkcizis tábor lebonyolításában is ľészt vetťÍink. Az Esély
Budapest Alapíťvany á|ta||<lírt pźtlyźzaton, mely hátrányos helyzetĺĺ gyermekek nyari egy
hetes táboroztatásáta irányult, sikeľesęn vetťĹink Észt. A páIyźzati kiírĺís alapjén a szźilást
és napi háromszori étkezést biztosította a szeľ.lezet a gyermekek szĺĺmára. IntézményĹink
eľedménye s pá|yázata a|apjarl egy csođálatos hetet tölthettek el Tatĺĺn a Jőzsefvźlrosban élő,
iigyfélkĺ]rĹinkbe tartoző gyermekek. A résztvevők megismerkedhettek Tata és kömyéke
látnivalóival, fiirdőzhettek az Öľeg tóban, kipróbálhattźi< a kalandparkot és még számos
felejthetetlen élményben lehetett részfü .

onkent vállalt feladatként 20|4-tőI kísérleti jelleggel beindítottuk az ískolaí szocíáIÍs
munkdt kerĹiletĹinkbęn. Az iskolai szociális munka a gyermekjőIéti szolgźltatásokhoz kap-
csolódó, a szemé|yes gondoskodást nyujtó alapellátások sorába tartoző, azokkal egytittĺnĺi.
ködő önállő szolgźůtatástípus. Ennek keľetében az elsó felévben VIII. keriiletben lévő álta-
lános iskolákat egy családsegítő és egy esetmenędzser kolléga közösen kereste fel kétheti
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rendszerességgel. A munkatrĺľsak elsődleges feladata az ittézméĺyek ktĺzotti kommuniká-
ció gördülékenyebbé tétele, kölcsĺjnös tájékoztatas a jogszabźůyiváItozźsokĺól, valamiĺt az

osztályfĺínökĺĺk naprakész tźtjékoztatása a családdal tĺjrténő egyĹittmfüodéséľől, a gyeÍme-

kekkel és családjukkal kapcsolatos iskolai tapaszta|atokról volt. Az iskolrákban a gyenne-

kekjelentős időt töltenek. A pedagógusok szoros, napi szinttĺ kapcsolatban vannak a gyęr-

mekekkel, ők azok, akik elsőként érzékelik a gyermekek köľĺil felmerĺilő problémźlkat, az

esetleges veszéIyeztetettséget, viselkeđési, magatartásbeli változrísokat. Ezek mellett az

iskola egyes problémĺĺk forrása is lęhet pl: a kiskoruakhoz és tanulókhoz kapcsolódó erő.

szak, az integrált oktatas problémái, iskolakeľesés nęhézségei, beilleszkedési zavaľok stb.

A gondok halmozottan, nagy mennyiségben jelentkezhetnek, melyeket hagyományoS, P€-
dagógiai eszk<izĺikkel nem lehet kezelni, így szfüséges lehet a szociális szakértelem hely-
ben történő megjelenése. Az iskolrák a je|zorendszer egyik legfontosabb szeľeplői, ill. a

gyeľmekvédelmi problémák sikeres kezelésének kulcsszereplői is. Az iskolai szociális
munka jelentőségét egyrészt abban rejlik, hogy azoktatási iĺtézményekben megjelenő szo-

ciális munkásnak nagyobb rá|átása van az esetlegesen felmerÍilő problémákľa, másfelől

helyben, gyorsabban tud reagálni azolľľa.
Elmondható, hogy mind az iskolfü, mind Központunk sikeresnek és hatékonynak tartottfü

az egyuttmfüödés ezenfotmájź/', igy 2016. szeptemberétőI a JSzSzGyK-CsGyK Szolgálta.
tások egysége 2 fó ővodai és iskolai szociális munkást fog|a|końat eITe a feladatra.

A veszélyeztetettség megelőzése érdekében Központunk együttműködik más személyek-
kel, intézményekkel, kezdeményezi és összehango|ja a szervezetek, személyek részvételét
a je|zőrenđszerben. Az észlelő és jelzőrendszer tagtrai ebben az évben is számos je|zést

küldtek a kerületünkben élő kiskoruakkal kapcsolatban. Nagyon fontosnak tartjuk a csaIét-

dok életében jelen \évo intézmények, szo|gźitatźtsok munkájának, tevékenységének össze-

hangolását, az étintettekkel k<izös cél meghatározását, feladatok, irányok, kompetencifü
tisztázásźú. Ernek éľdękében a jelzett időszakban 19 család esetében keľült sor - Egysé-
giink általi szeruezésben - esetkonferenciĺĺra, 5 családnál pedig esetmegbeszé|ésre. Ezek
mellett ľendszeľesen tészt vetttink a Család és Gyermekjóléti Szo|gáIat źital szewezetí
esętkonferenciákon (36 csatád) ill. más intézmények áIta| szervezetteken is (14 család).

Elmondható, hogy az e|őzo évek'hez képes jelentősen ĺott az esetkonferenciák, esetmegbe-

szélések szźtma.

A je|zőľendszer áita| a Hatĺósági tevékenységhez kapcsolĺódó feladatok egység felé
kiildiitt je|zések száma

Időszak: 2016.01.01 . - 2016.12.3I..
źlďozatsesítés és káľenyhítés felađatit ellátó szerv 0

á11ampolgár 28

átmeneti sondozást biztosítók 23

esészsésüsyi szolsáltató 23

kozoktatási intézmény 28r
menekiĺltekct bcfogadó állomás 0

napközbeni kissyermek ellátást nyújtó 6

<jnkormĺĺnyz at, i e Ey ző, gyámhivatal 45
pártfoső felüeyelet 37

rendőrsés 81

"fuąr
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személyes gondoskodást nyúitó szoc. szolg. 50
táľsa'clalm i sr'ew ez,et. esvház. alaoítvánv 8

iigyészség, bírósáe 7
védőnő 6

2016.|2.3|. -ig Egységünkhöz 577 jelzés érkezett a je|zőreĺdszeľi tagokÍól. Legmagasabb
sziĺmban a közoktatási intézményektől érkezett megkeresés (281)' melyek nagy része az
igazolatlan iskolai hirányzásokra, valamint magataľtásbeli problémákra vonatkozott. Az
e|ózo évekhez képest jelentősen cscjkkent a gyámhivatalokból érkezett megkeresések
szálma(45), miutan azoknagy része a Család és Gyerekjóléti Szolgálathoz érkezik.
A megkiildött jelzések, megkeresések 217 csa|áđ (351 gyermek) esetben szóltak olyan
gyermekekľől, akik még nem kerültek Központunk látókorébe, új iigyfelként jelentek meg
a gyermekj ő|éti szo|gáltatásba.

Azokban az estekben, amikor az alapgonđozás keretein belül nem sikeľĹilt a felmeľĹilt
gyermekvédelmi problémát megoldani Egységünk aveszé|yeńetettség mértékének megfe-
lelően, aveszéIyeztetettség megsziintetése érdekében javaslatot tesz hatósági intézkedésre.
Javaslattétęleink során a gyermekbttntalmazástól, elhanyagolástól való védelenhez vaLő
jogát, a sajźlt családjában ttjľténő nevelkedéshez és családi kapcsolatainak megtartásźůloz,
źtpolásźlhoz való jogát, valamint a gyermek véleményét kell elsősorban ťrgyelęmbe venni.

A javaslatunkban a gyermekvédelmi nyi|vántartás megfelelő adatlapjain ismertetjük a
gyermek hely zetét, különö s en

- aveszé|yeztető köriilményeket, azoknak a gyermekre gyakoľolt hatását,
- a szĹilő vagy a gyeľmeket nevelő más személy nevelési tevékenységét,
- a gyermeket nevelő család élethelyzetére vonatkoző, adatIapon szereplő adatokat,
- a javaslattéte| elkészítéséig biaosított alape||átásokat, valamint M ugy szempontjá-

ból fontos más ellátásokat,
- a gyeÍmeknek és a szülőnek (törvényes képviselőnek) a javaslattétel elkészítéséig

tanúsított együttmfü ödési készségét, illetve arurak hiźny át,
- azt, ha a gyermeket gondoző szulő együtt él a szülői felügyeleti jogától megfosztott

másik szülővel, és emiatt a gyermek nem áll szülői feltigyelet alatt, és

- megelőző pártfogás a|att ál1ó gyermek esetén a megelőző pĺĺľtfogás elrendelését,
mellőzését, fenntartásátvagy megsziintetését a|átźlmasztó köľĹilményeket.

A Gyvt. 15. s @ bekezdése alapjdn a gyermekvédelmi gondoskodlźs keretébe tartozó ha-
tó s ógi intézke dés e k faj tdi :

a) ahź.lľźnyos és halmozottan hátľlĺnyos helyzet fennállásĺának megállapítása,
b) avéde|embe vétel,
c) acsa|áđbafogadás)
d) az ideiglenes hatálý elhelyezés,
e) aneve|ésbe vétel,

fl a neve|ési felügyelet elrendelése,
g) az utő gonđozás elrendelése,

l7
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h) az utőgondozói ellátás elľendelése,
i) a megeLőző pźttfo gás elrendelése.

A fentiekben felsoľoltak köziil az a|ábbiak'ra tehet javaslatot Egységiink:
- - családbafogadás,
- - véđelembe vétel,
- - megelőzó pźrtfogás,
- - ideiglenes hatályú elhelyezés,
- - harmadik személynél töľténő elhelyezésének kezdeményezése,
- - nevelésbe vétel.

Ezek mellett javaslatot tehettink a tankötelezettségének e|őmozďítására, a gondozási hely
megvá|toztatásźra, a gyeľmek után jarő családi pótlék természetbeni formában tĺjrténő

nýjtására is.

A Hatĺósági tevékenységhez kapcsolódó feladatok egység által
megtett javaslatok száma (halmozott adat)

ldőszak: 2016.0I.0I. - 2016.|2.3I.
Védelembe vétel r5f
Meeelőző pártfogás 8

Családba foeadás I6
Ideislenes hatálvu elhelyezés I9
Harmadik személynél ttiľténő elhelyezés 15

Nevelésbe vétel 78

Ebben az évben legmagasabb számban védelembe vételre tetttink javaslatot (152), mely
magábafoglalja amźr elrendelt védelembe vételek felülvizsgálatakor tett javaslatainkat is.

A Család és Gyermekjóléti Szolgálat kezdeményezésére f3 csa|ád (78 gyeľmek) esetében
javasoltuk ęzt ahatősági intézkedést. 6 esetben dontĺjtt úgy a gyámhivatal, hogy a javasla-

tot elutasítja.
Megelőzó páľtfogás elrendelésére 8 esetben került sor, 1 esetben utasították el.

Családba fogadást 16 ęsetben támogattunk - a felülvizsgálatokkal együtt-, melyet szintén 1

esetben utasítottak el.
19 gyerek esetében ideiglenes hatályu elhelyezést, míg 15 esetben harmadik személynél

történő e|helyezést kezđeményeztĹĺnk. 3 alkalommalutasították el a megtett javaslatot.

Súlyos veszé|yeztetés miatt pedig 78 esetben tettünk javaslatot nevelésbe vételre, ebből 9

kertilt elutasításra.

A gondozott gyermekek szdma
A gyermekvédelmi gondoskodás keľetébe tartoző hatósági intézkedés alatt a|Iő gyermek

esetében a család- és gyermekjóléti központ szolgáItatasatt a gyámhivatal, illetve a bíróság

hatźlt ozata a|apj źn bizto sítj uk.
20|6.|2.3t. napjĺán nyilvántartott adatok alapjźn 804 (605 család) gyermek és fiatalkoru

van nyilviíntartva aktív ügyfelként.

ą
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Alapellátas keretében 3|9 (233 család) gyermeket segítĹink. EgységĹink csak azon gyeÍme-
kek ęsetében végez alapel|átasi tevékenységet. ahol hatósági intézkedéssel érintett gyermek
is él a családban.
Véclelęmbe vé.tęl keĺetébęn 286 gyeľmeke't (2I4 csa|ád) goncĺozunk, e.bből 8 gyermeknél a
megelóző páľtfogást is elrendelték.
104 olyan nevelésbe vett gyermek (87 család) családja él élęwitelszeruen a VIII. kerület-
ben, akikkel aktív szociális segítő mrrnkát tudunk végezrri.
Utógondozottként 6 gyermek (6 család), ideiglenes hatá|Iyal elhe|yezettként 40 gyermek
(32 család) van nyilvántaľtva.
Családba fogadás keľetében 49 gyermek (33 család) és családja szźlrnára nyújtottunk segít-
sýset.
Uj iigyfélként 351 gyermek (2I7 csa|ád) jelent meg a gyeľmekjóléti, gyeľmekvédelmi
rendszeľĹinkben. Az újként megjelenő kliensekből 118 gyermek (74 család) alapellátás, 89
gyeľmek (42 csa|ad) védelembe vétel kapcsán,33 gyermek (18 család) családba fogadás,
15 gyermek (14 család) ideiglenes hatá|yű elhelyezés és 96 gyeľmek (69 család) nevelésbe
vételi hatósági intézkedés kapcsán került be a rendszerĹinkbe.

Fontos kiemelni, hogy a kettős szociális segítőmunka elkerülése éľdekébeĺ, azokban az
esetekben, amikor egy családon belül van hatóságí intézkedéssel érintett gyeľmek is, ott
valamennyi gyermek goĺďozásźú, ill. a család segítését az esetmenedzser végzí.

A gondozott esetek száma folyamatosan változik év közben az esetmenedzseľi folyamatok
|ezátása, az ügyfelek nagykoruvávźůása, atartőzkodási hely megvá|toztatása, ĺI|. az új ese-
tek jelzésének következtében. Minden év végén áttekintésre keriil valamennyi iratanyag, a
gondozási-nevelési terveket szükség szerint kiéľtékeljtik és az indoko|t|ezálrźsi folyamato-
kat elvégezziĹk.

Hatóságĺ intézkedés nyomán gondozott kÍskorűak száma

Ügyfeleink köziil az a|ape|Látásban lévő gyermek szźma a legmagasabb (319), majd ezt
követően a védelembe vett gyermek (286) és családjuk adjak klienseink jelentős részét.
Fontos kiemelni' hogy csak azon gyeÍmekek esetében láfunk eI alapel|átási tevékenységet,
ahol hatóságíiĺtézkeďéssel érintett kiskoru is él a családban.

Időszak: 20|6.0|.0I. - 20|6.I2.3I.
Alapellátás Védelembe

vétel
Ideiglenes

haĹílyu elhe-
|vezés

Nevelésbe
véte1

Utógondozott Családba
fogadott

319 286 40 t04 6 49
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Gyermekjĺíléti szolgáltató tevékenység a Hatóságĺ tevékenységhez kapcsolódó felada.
tok egységnél kezelt probléma típusa szeľĺnt

Időszak: 2016.01.01 . - 20t6.If .3|.

Az á|ta|lnkgondozott családoknál elsősoľban a sztilők vagy a család életvitelében vannak

elakadások, pľoblémák (4453). Nagyon magas az iskoIánatási nehézségek Qa3Đ, elsősor-

ban azigazo|at|aniskolai hiányzások, ill. a családi konfliktusok (1989) és gyermeknevelési

(1598) problémák szrímai is.

A Hatĺísági tevékenységhez kapcsolódó feladatok egység
szakmai tevékenységének adatai
Időszak: 20 1 6.01.01 . - 20I6.L2.3I.

Megnevezés Kezelrt pľoblémák száma
(halmozott)

Ellátott gyermekek a fő
pľobléma szeľĺnt

anyagi 491 135

családi konfliktus 1989 243

c s aládon belüli b ánta|mazás s42 53

gyermekint ézményb e való beillesz-
kedési nehézsés

t3 I

syermeknevelési 1 598 181

információkérés 373 26

iskoláztatási 2434 3f6
lelki-mentális probléma 168 f4
magataľtás Zav at, telj esítmény zav ar 659 82

szenvedélybetegség 219 I6

sztilők vagy család életvitele 4453 674

üeyintézésbe segítségkérés 45 37

Megnevezés Szakmai tevékenységek
száma (halmozott)

Ellátott gyeľmekek
száma

adomány r57 69

családlátogatás 17s9 141

es etkonfeľe ncia, szakmakozi
megbeszélés

63 r29

információkérés 1833 504

k<jľnvezettanulmány készítése r70 r22

ĺĺrökbefo gadassal kapcso latos
intézkedés

a
J

nJ

sesítő beszélgetés 385 161

tanácsadás 81 52

targya|źs (nevelésbe vétel feIül-
vizseálat)

42 54

tźr gy a|ás (védelembe vétel felül-
vizssálat)

r29 r37

targvalás (védelembe vétel) 79 83

tisvintézés 3s8 ts9

f0
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2.1.2. Feladatok védelembe vétel esetén

A gyámhivatal hatĺískörébe tartoző ezen gyeľmekvédelmi intézkedésre akkor tesziink ja-
vaslatot, ha a gyermekjóléti alapellátás nem vezet eređményĺe' vagy attól eredmény nem
váĺhatő. A gyámhivatali eljĺĺrás indulhat a mi kezdeményezésiinlĺe, ill. más személy vagy
szerv je|zése alapján is. Védelembe vételi eljĺĺrás soľán az a|ábbitevékenységeket látjuk el:

- nyilatkozllnk az aIapellátás eredménýelenségének okaľól, a gyeľmek és a szülő
egyĹĺttmfücjđési készs égéróI,

- megküldjfü a gyermekjóléti alapellátás sorĺĺn felvett adatlapot, kĺiľnyezettanul-
mányt és gondozási tervet,

- véleméný nyilvánítunk a gyermek veszéIyeztetettségének okáról,
- javaslatot tesztink a szfüséges intézkedésekĺe.

A javaslatunk megkĹildését követően a gyámhivata| tárgyalást tart. A beszerzett iratok,
vélemények és a tárgyaláson elhangzottak a|apján, ha a gyeľmek veszélyeztetettsége fen-
náll és az alape||źĺás önkéntes igénybevételével sem szĹintethető meg - de a gyermeket nem
kell a családból kiemelni -, a gyámhivatal a gyermeket védelembe veszi. 20|6-ban 79 eset-
ben voltunk első védelembe vételi, 129 esetben pedig feltilvizsgálati tárgyaláson.

E gl éni g o ndo zds i-nev e lés í terv
Védelembe vétel esetén munkank nélkültjzhetetlen része a gondozási-nevelési terv elkészĹ
tése. A védelembe vételi hatźlrozatjogeľőre emelkedéséről szóló végzés megérkezését kĺi-
vetően 15 napon belril az esetmenedzserek egyéni gondozásĹnevelési teľvet készítenek a
családdokkal és a megvalósításba bevont szervekkel, személyekkel köz<isen. Ebben meg-
tervezik azokat a lépéseket, az esetmenedzser, a szülő és a gyermek azon feladatait' ame-
lyek a gyermek veszéIyeztetettségének megsztintetéséhez sziikségesek. Az esetmenedzser
az egyéni gondozási-nevelési tervet 1 év időtaľtamľakészíti és a megvalósítása éľdekében
bevonja a szfüséges szolgáltatásokat nyujtó intézményeket, szolgáltatőkat, személyeket,
valamint tevékenységfüet kooľdinálja. Elősegíti a szuló és gyermek esetében a terv céljai-
nak elfogadésát, azokban való közremfüödését, a gyermeket veszélyezteto ktjrülmények
elhźnításźú, a gyermek testi, éľtelmi, érze|mi és erkĺilcsi fejlődésének szülő źita|ibiztosítá-
sát, igy a védelembe vétel megsziintetését.

A teľv a következokettartalmazza:
- a veszéIyeztetó kcĺrtilmények megjelölését,
- a védelembe vétel megsziintetéséhez, valamint ennek elérése éľdekében az esetme-

nedzser, a szulo és a gyermek feladatait, hatĺĺridők megá||apítźsáva|,
- a szfüségesnek taľtott hatósági, illetve bírósági eljaľások kezdeményezésének meg-

jelö1ését,

- az egyéni gondozási-nevelési terv megvalósításába bęvont íntézmények, szolgálta-
tók, személyek megjelölését, feladataiknak és azok határiđejének meghatáĺozásáxal
egyĹitt'

- a szakmailag sztikségesnek taľtott egyéb renđe|kezéseket,

/ry
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- megelő ző pźrtfogźs a\att źlIő gyermek esetén az esetrnenedzser' a megelőzo paľtfo-

gó felügyelő, a szülő és a gyeľmek közĺitti egyiittműködés részletes szabályait,

megjel<ilve a mege\őző pártfogó feliigyelővel való egyiittmfüĺĺdés módját, gyakori-

ságit,és az esetmenedzseľ és a megelőző pźrtfogő felügyelő kiizĺjtti munkamegosz-

tás szempontjait.

A védelembe vételt a gyámhivatal 1 évľe rendeli el. Ennek leteltét kĺivetően, vagy szĹikség

szerint rendkívtĺli feIiilvizsgálat keretében történik meg a gyermekvédelmi intézkedés

eređményének vizsgálata. Ennęk soľán tájékoztatjuk a gyámhivataLt a védelembe vétel

körében végzetttevékenységünkĺől, az ęset előrehaladásáról, a gyermek veszéIyeztetęttsé-

gének alakulásĺĺľól és szakmai éľvekkel a\źńźtmaszto|t javaslatot teszünk a védelembe vétel

fenntartásĺĺravagy megszĹintetéséľe, valamint megelóző pártfogás a\att á|Iő gyeľmek esetén

ezzel egyidejűleg amege|őző páľtfogás fenntaľtásáľavagy megszüntetésére, vagy a gyám-

hivatal á|taLí más, gyeľmekvédelmi gondoskodás keretébe l.artoző intézkedések megtételé-

re.
20 I 6 -b an 1 2 9 fe ltilvi zs gźůati táľgyal ás on vettiink részt.

2.1.3. Feladat meeelőző pártfogás esetén

A bűncselekmény vagy az elzźtássa| is sújtható szabźiysértés elktivetése miatt inđult véde-

|embe vétel iľánti eljaľásban, vagy amar fennálló védelembe vétel mellett a nyomozó ható-

ság jelzése alapján van lehetőség a megelőző pártfogás elrendelésére. Erre abban az eset-

ben tem sor, ha páľtfogó feliigyelői szolgźiat áIta| készített, a gyeľmek veszélyeztętettsé-

gének bűnmegelőzési szempontú kockázatértékę|ése közepes vagy Ínagas kockázatot áI|a-

pított *"g, Az e\járás során mi is megküldjük a családnál készített környezettanulmáný,
mely tartalmazza javaslatunkat az eltenđelés szfüségességére vonatkozóan, valamint amár
védelembe vett gyermek esetében segí$ük a pártfogó felügyelők tevékenységét a rendelke-

zésre źillő infoľmációk, iratok megkĹildésével.

Az elľendelésre a pártfogó felügyelői k<imyezettanulmány és kocktŁatértékelés, valamint

az áIta|unkkészitett javaslat alapján a védelembe vétellel egyidejűleg , vaEY a mźr fennálló

védelembe vétel mellett a bűnismétlés megelőzése érclekébeĺl keľül soľ. Magas kocktľ;at

esetén elľendelése kötelező.
E|rendelés esetén a mege|ozo páĺtfogő felügyelő és az esetmenedzser rendszeresen és aktĹ
van kapcsolatot taľt és egyĹittműködik a segítő folyamat során. Az egyéni gondozási terv-

ben köżĺisenhatározzfü meg a feladatokat és azok elosztását is, ill. szfüség szerint kĺjzo-

sen végeznek családlátogatast és kĺjzĺjsen hďlgatjak meg a gyermeket. Lehetőség szerint

helyszínt biztosítunk a viselkędéskonekciós esetkezelési módszerek aLkalmazásźlloz és a

páľtfo gó egyéb feladatai elv égzéséhez.
Ebben az évbęn 8 gyeľmek estében ľendelték el a megelőzo ptrtfogást.

A gyĺámhatóság - kérelemĺe és a megeloző pártfogó felügyelő vagy a mi javaslatunkra

bĺíľmikor, hivata|ból legďább évente - feliilvizsgáIjaamegeLőzo páľtfogás a|attá||ő gyer
mek védelembe vétele és megelőző pártfogása fenrfiartźlsanak indokoltságát. A megelőző

príľtfogas megsziintetése akkor indokolt, ha a gyermek legalább fel éve fennálló mege|oző

pĺrtfogasa eredményesen eltelt, célja megvalósult és a gyermek magatartása kedvező

fuźnybaváItozott.
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2.1.4. F'eladat nevelésbe vétel esetén

A gyámhivatal a gyermek nevelésbe vételérę iranyuló eljaľasa során feltĺírja azokat a kö-
riilményeket, amelyek a szJlrőt akadá|yozzák a gyermek nevelésében és a veszéIyeztetett.
ség elhárítźsźlbarl, így kiilĺin<isen a szülők, más családtagok személyiségével, egészségi
áIlapotáva|' a gyermekhez ťuzőďő viszonyával, életvitelével és szociális be\yzetével kap-
csolatos lényeges köľĹilményeket. Az eljaĺás során fontos szerepiink van, hiszen mi készít-
jiik a kömyezettanulmáný, mely tartalmazzaa nevelésbe vételre vonatkozó szakmai javas-
latunkat is, i11. megküldjfü az e|őzményi iratokat.
20t6-ban 78 nevelésbe vételi javaslatot készítettiink a fenti szempontok figyelembe vételé-
vel.

A gyámhivata| az eljárás soľán tárgya|źlsttart, melyen mi is részt vesziink. A megküldött
iratanyagok' szakvélemények, valamint a tźrgya|áson elhangzottak alapjan, az összes kö-
riilmény mérlegelés e alapján hoz döntést a hivatal az intézkędés sziikségességéről.
A nevelésbe vétęl fenntartásának szükségességét évente, 3 év alatti gyermek esetében 6
havonta tźtrgya|ás keretében vizsgáIjźk felĺil. Ennek soriĺn tájékoztatást ađunk a gyeľmek-
nek a szülővel, valamint a más kapcsolattartásra jogosult személlyel való kapcsolatának
alakulásĺíľól, a szülők életkörĹilményeiben bekövetkęzo vźitozásokról, a családba fogadás
lehetőségétő|, a gondozási tervben foglalt feladatok megvalósulttsátő| és a nevelésbe vétel
fenľrtaľtásáról, megszüntetéséről. Javaslatot tehettink a kapcsolatüaľtás formájĺínak és mód-
janak megváItońatźsźtra is, ha a szülő vagy a kapcsolattaľtłĺsra jogosult más személy kö-
ľĹilményeiben, életvitelében beállott vá|tozás azt indokolttá teszi.
20|6-ban 56 esetben vettĹink részt fęltilvizsgá|ati táľgyaláson, 42 esetben pedig elhelyezési
éľtekezleten.
A nevelésbe vételt kĺjvetően és annak minden felülvizsgálata elott az esetmenedzserek a
gyeľmeket a gonđozźtsi helyén felkeresik, és tźljékoződnak beilleszkedéséről, valamint a
gyermek látogatásának lehetőségeiről. Ebben az évben 5 gyeľmekotthonban (18 gyermek)
és 3 nevelőszülőnél (3 gyeľmek) tettünk látogatást. osszegében elmondható, hogy a kezde-
ti beilleszkedési nehézségek utĺin, a gyermekek elfogadtrík gondozási helyeiket és nevelői-
ket. Voltak azonban olyan gyermekek, akiknél a szökés és a magatartási problémák állan-
dósultak. A szülői kapcsolattaľtások is színes képet mutattak. Voltak, akinél jól mfüödött
és a szĹilő az előírźsok alapján |átogatta gyermekét, minőségi ídőt együtt tölwe vele. Né-
melyik sziilő nem, vagy nagyon ľitkán taľtott kapcsolatot gyermekével, de olyanok is akad-
tak, akik bráľ éltek láthatási jogukkal, đe az egyitt töltött időt nem a kapcsolatuk erősítésére
haszná|tźk.
A hazagonđozással, esetlegesen felmerült problémĺĺkkal kapcsolatban a gyermekvédelmi
gyámokkal, gyermekotthonokkal is rendszeľesen egyeztettiink. Ebben az évben 3 esetben
taľtottunk esetkonferenciát, esetmegbeszélés nęvelésben lévő gyeľmekkel kapcsolatban.

Egységünk feladatai kozzé tartozik a családból kiemelt gyermek visszahelyezését cé|ző
szociális segítőmunka, melyet az esetmenedzserek egyéni gondozási terv a|apjźn végez-
nek. Ennek során szorosan egyĹittműködiink a szakszo|gálatokkal' gyeľmekotthonokkal,
gyermekvéđelmi gyrámokkal, ill. a sztilőkkel a család gyermeknevelési kĺiriilményei megte-
remtésének, javítástnak' gyermek visszahelyezésének elősegítése, ill. a sziilő és a gyermek
kcjzöttikapcsolathe|yreá|Iításánakéľdekében.
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EgységĹink gyámhivatali határozat a|apjźn eL|źttja a családba visszahelyezeÍt gyermek utó-
gondozását is. Ennek soľán célunk a gyeľmek családjábą lakókiirnyezetébe töľténő vissza-
illeszkedésének elősegítése, i11. segítségnyujtas a tanulmányai folytatasźůlozvagy az iskolai
végzettség, szal&épzettség megszerzéséhez, megfelelő munkahely felkutatasához. Azutő-
gondozás során sztikség szerint egyĹittmfüödiink az otthont nyujtó e||átźst, illetve a teľiileti
gyermekvédelmiszakszo|,gáLtatástvégzőintézménnyelis.
Ebben azévben 6 gyermek esetében láthmk el utógondozói tevékenységet.

Több éves tapaszta|at alapjćn elmondható, hogy nagyon kevés azon gyermekek száma,
akiket nevelésbe vétel után sikerült hazagonďozni. Ennek fő oka, hogy a bekerülés źitalrá-

ban olyan súlyos problémákĺa vezethető vissza (sziilői alkalmatlanság, szenvedélybeteg-
ség, pszichés problémfü, hajléktalanság), amelyek megoldása szinte lehetetlen. Egyre gya-
koribb jelenség, hogy sztilők maguk kéľik gyermekiik nevelésbe vételét (5 eset).

Jövőbeni céljaink között szerepel ahazagonđozást elősegító szociá|is segítő munka erősíté-
se. Ennek érdekében növelni kívánjuk a gondozási helyeken ttirténő látogatások, ill. eset-

konferencifü, esetmegbeszélések szźmrźń, valamint a gyermekvédelmi gyámokkal, gyer-
mekotthonokkal, nevelőszĹiloihźiőzatta| való egyiittmfüödést is aktívabbá kívánjuk tenni.

Az elmúlt 1 év tapasztaLatai a|apján a gyeľmekjóléti alapellátás áta|akítása és az esetszźy

mok maximumának meghatźrozása az esetek számźnak csökkenését vonta maga után. En-
nek eľedményeként előreláthatólag sokkal több idő jut majd egy-egy család segítésére, így
hamaľabb deľülnek ki a problémák, mélyebb és intenzívebb segítő munka válik lehetővé'
mely hosszri távon pozítív vźitozttst eredményezhet ahazagondozźsoktekintetében is.

2.1.5. Feladat a Család- és Gvermekiróléti Szolgálat feladatainak szakmai támogatása

éľdekében

Intézményiinkben kiilön, <jnátló szakmai egységként mfüĺjdik a Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat és a Család- és Gyermekjóléti Központ. Ennek ellenére kollegáink szorosan, napi
szintrĺ egyĹittműködésben végzlk munkájukat. Ennek elősegítése érdekében mindkét egy-
ségben azoÍlos' területi alapú ktirzetek kerültek kialakításra. Ugyanazon korzetben lévő
kollégák pĺíľban dolgoznak egyiitt, így segítve és erősítve egymás munkáját.
Az esetmenedzserek a Szolgálat áIta| szervezett esetkonferencifüon részt vettek, szakmai
áLIásfo gla|ásukkal s e gítve a szfü sé ges intézke dé sre vonatko ző j av as|at me gtétel ét.

Egységtink havi rendszerességgel esetmegbeszé|ést taľtott a szolgálat sztmlára és szükség
szeľint konzultációt biztosítottunk. 2016-baĺ szĺímos témakörben tartottunk megbeszélést
pl.: védelembe vétel, ideiglenes hatalyű elhelyezés, családon belüli bánta|mazás stb., vala-
mint egy-egy konlaét eset átbeszélésével, kĺizĺis családlátogatásokkal is tamogattuk a csa-

ládsegítők munkáját.
Folyamatosan tíjékoztattuk a Szo|gáIat munkataĺsait az általunk és más szervezetek éital
nyújtott, közvetíthet ő szo|gáItatasokról, esetleges változásokľól.

2.1.6. Személvĺ feltételek

Egységiinkben .1 szakmai egység vezető irányitásával 11 esetmenedzser és 2 szociá|is asz-
szisztens dolgozik, akik kiemelkeđő színvonalú munkájukkal teszik sikeressé lĺtézmé-

ł,ł*
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nytink mfüödését. Munkájukat számos szoIgáItatźtsi lęhetőség segíti pl. pszichológus, jo-
gasz, fejles ńő pedagőgus, intenzív családmegtaľtó szolgáltatĺís stb.
Nagy hangsúlyt fektetĺink munkatarsaink folyamatos képzésére, ismeľeteik bővítéséľe. A
je|zett időszakban is számos konferencián, műhelymunkĺĺn vettiink részt.
Kollégáink ebben azévbenaza|ábbíkonfeľenciákon, képzéseken bővíthették tudasukat:

- A Kispesti Munkásotthon Múvelődési Hlízban megrendezésre keriilő a Gyermek-
közponfu válás _ A váIĺĺs hatásai a gyeľmek fejlőđéséľe témában tartottkonferenci-
án 4 fő bővíthette ismereteit.

- Az Ú3uuaa Humĺín Szolgáltató Kĺizpont Jźrat|an utak a mędiációban elnevezéssel
szew ezett konfeľenci átt. Ezen 2 mediátorunk vett részt.

- BFKH Igazsźryngyi és Gyámiigyi Főosztály szewezésében rendezett bűnmegelőzési
értekezleten 1 fő vett részt tőlünk.

- ,, Gyermekeink védelmében,, Orsztlgos Szakmai tanácskozáson 1 fĺĺ képviselte
Egységiinket.

- 20I6-ban a 
',Szakmai 

tĺímogató hźiőzat 2016" projekt keretében havi szinten meg-
szervezett regionális napokon is rendszeľesen részt vettĺinkl fővel.

IntézményĹink, mint minden évben, idén is fontosnak taľtotta, hogy csapatépítés szervezé-
séve| az egységben dolgozó kollégák kĺizött eľősítse az egyittmukĺjdést, az összetartást, a
csapatban dolgozás jelentőségét.2016.09.\f-án került soľ a csapatépítésre, melynek során
szakmai látogatást tetttink a Ráckeresztuľi Drogteúlpíás otthonba, erősítvę az együttmfü<i-
désünket. Ezt kĺjvetően a Velencei tavon sáľkĺnyhajózáskózben formálódhatott a közössé-
giink egy csapattá.

Teamek, szupervíziók
Taľgyévben átlagbarl kétheti rendszerességgel taľtotťunk teameket, esetmegbeszéléseket.
Ezeken az a|ka|makon egyrészt végig beszéltfü a jogszabáIyí váItozásokat, szakmai arlya-
gokat, kérdéseket, protokollokat, másrészt eseteket beszéltĺink át, elsősorban az,,akvari-
um'' módsz er a|ka|mazźsáv aL.

Munkatĺársaink szźtmźra folyamatosan biztosítjuk a szupervíziő lehetőségét, mely az egyik
leghatékonyabb szakmai szemé|yiségfejlesztő módszer a szociális területen. Alka|mazása
nélkülözhetetlen a segítő foglalkozásúak _ köZťĺik a szociális teľiileten személyes gondos-
kodást végző szakembęľek _ hivatásgondozásában, sajźń mentálhigiénéjében, szakmai to-
vźtbbképzésében és munkájanak minőségbiztosíüísában. Célja a hivatrísbeli személyiség
kompetencia fej lesztése.
Minden hónap első szerdáján csopoľtos szupervízióľa van lehetőség. Kollégáink közül eb-
ben az évben átlagosan 8 fő vette igénybe rendszeľesen. Teľmészetesen szfüség esetén van
lehetőség egyéni szupervízióra is.
20t6-ban a szakmai vezetó havi egy alkalommal egyéni szuperviziőn vett részt.

2.1.7. Táľgvi feltételek

Közponfunk targyi feltételei 2016-ben is biaosítottak. Minden kolléga számźra a munká-
juk ellátásához szfüséges valamennyi feltétel adott pl. BKV bértet, saját ítőaszta|, számí-
tőgép stb. Munkájuk ellátásához szfüséges tárgyi feltételek maximálisan adottak'
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2.2. Szoleáltatások

A JSzSzGyK Család- és Gyermekjóléti Központ Szolgáltatások szakmai egysége 20116.
januar 1. napjától látja el feladatait. A szakmai egység céIja" az Intézmény szakmai egysé-
geinek feladataik eľedményesębb ellátrĺsĺínak segítésę) az egyének, gyeľmekek, családok,
kĺĺzösségek életminőségének javítźsa, valamint a szociális ľászorultság enyhítése. Kerüle-
tiinkben akote|ezóen ellátandó feladatok e|végzéséĺ tul sziímos olyan, kerület specifikus
tevékenységet is végeznek a munkatiĺľsak' melyek hatékonyabb segítségnyujtási formát,
formákat képviselnek.

Ennek a|apj źn a szakrnai e gys é ghez az a|ábbi köte l ező en ellátandó :

2.2.|. Speciális szolgáltatások

' 2.2.I.I. Utcai és lakótelepi szociáĺis munka
2.2.I'2. KapcsolaÍtartósiüglelet, ennekkeretébenközvetítőieljórás
2.2.1.3. Kórházi szociális munkn biztosítása
2.2.I.4. Gyermelĺvédelmijelzőrendszerikészenlétiszolgálat
2.2.I.5. Jogi tájékoztatásnyújtás
2.2.1.6. Csalódkanzultáció, családterápia, családi döntéshozó konferencia

2,2.2. Mentálhigiénés szolgáltatások
2.2.3 . Menektiltekkel/o ltalm azottah'ka| v é gzett szo ci áli s munka

valamintĺ jnkéntvál|a|tfeladatoktartoznak:

2.2.4. Mediáció
2.2.5. Népkonyha
2.2.6. Hátralékkezelési szo|gá|tatás
2.2.7 . Intęnzív családmegtaľtó szolgáltatás
2.2.8. Iskolai-óvodai szociális segítő tevékenység
2.2 .9 . C saládfej l eszté s i szoIgźtltatás é s lako s s á gi táj ékoztatás
2.2.10. K<iz(össégi)hely és Mosoda
2.2.II. FiDo Ifiúsági Központ
2.2.12.KáLvaia téri InfoPont és játszőtér közösségi-szociális progľam' diákmunka

mentorálás (vásĺárolt szoIgá|tatás által ellátott tevékenység)
2.2.13 . Szomszéds ági hazfelngyelői tevékenysé g (szerződések útj án)

2.2.1. Speciális szoleáltatások

A Család- és Gyeľmekjóléti Kĺizpont az á|talános szolgáltatási feladatain tul a gyermek
családban tcjľténő nevelkedésének elősegítése, a gyeľmek veszé|yeztetettségének megelő-
zése, ill. megszíintetése érdekében a jogszabźiyi előírásoknak megfelelően speciális szol-
gá"|tatésokat ís biztosít.

Jť íajd
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2.2.1.1. Utcai és lakótelepi szociális munka

2016.01.01. napjától akőrházi szociális munka feladatellátást a Csaláđfejlesztési szo\gáIta-
tás és lakossági tátjékoztatás munkataľsai láttĺík eI, így a ľészletes beszámoló a2.2.9. pont
ďatt olvasható.

2. 2. 1. 2. Kap c s o l attart ds i iigv e let, enn e k k e r eté b e n kii zv etítői eli dr ds

A kapcsolattartási ügyelet biĺosída:
a) a gyeľmek és a kapcsolattartźsrajogosult sztilő vagy más kapcsolattartásľa jogo-

sult személy szátmánaatalźtlkozásra, együttlétre alkalmas semleges helyszínt,

b) a felĺigyelt kapcsolattartást elrendelő szerwel történt előzetes egyeztetést követő-
en a feltigyeletet ellátó szakembeľt,

c) az érintettek kérésére, valamint a gyámhivatal kezdeményezésére gyermekvédel-
mi közvetítői eljarást (mediáció), melynek cé|ja a felek közötti konfliktusok fel-
oldásának segítése, köztjttiik megállapodás létrehozása, és annak mindkét fel ré-
szét őI történő be1.artása.

A kapcsolattartási ügyelet, mint gyermekjóléti a|ape||átás igénybevétele töľténhet a gyer-
meket gondozó szülő és a kapcsolattartásra jogosult személy közös kérelme, gyámhivatali
vagy bírósági dĺjntés aLapján. A kapcsolattaľtási tigyelet/kapcsolatiigyeleti munka folyama-
ta soľán a sztilők behívását követően a mediáció eszközeinek felhasználásával tĺiľténik meg
az e|ső beszélgetés a sztilőkkel, majd a keret-megállapodás megkcĺtése. Ezt kĺjvetően keriil
sor a mediációs tárgyalásra és a kapcso|afiartásjövőbeni szabźiyaittarta|maző megállapo-
dás megkötésére. Amennyiben a felek nem fogadj ák el az intézményi feltételeket (keret-
megállapodás, hĺízirend) ,ugy a kapcsolattaľtźs intézményi keretek k<jzcitt nem biztosítható.

A kapcsolattaľtási ügyeleten végzett tevékenységet jelen|eg 2 fő esetmenedzser/mediátor
Iátja e| péntekenként 15 órátóI 19 őtáig terjedő időszakban, esetenként szombati napokon
is. A szolgáItatás célja egy olyan semleges helyszín biztosítása, mely lehetővé teszi a
gyeľmekek szttmára, hogy biĺonságos kdrnyezetben, lehetőleg konfliktusmentesen vehęs-
sen részt a kapcsolattaľtáson. Szükség esetén feltigyelt kapcsolattaľtás megvalósítására is
lehetőség van.

A 2016. évben e tevékenységet végző kollégák 137 alkďommal taĺtottak kapcsolattaľtási
ügyeletet. Ez aha|mozott adat 9 család szárrńĺatöľténő segítségnyujtást jelent, mely 27 fílt
érintett. Ebből 3 család, azaz9 fo ńszére hatósági jogerős intézkedéssel éľintetten zajlott|e
a kapcsolattaľtás. A kollégfü maximális töľődéssel, a gyermek és a család egysége fontos-
ságĺának a figyelembe vétele mellett látták el feladafukat, mely munkát magas színvonďon
végeztek az év egészében.

fÍ&,ĺ
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2.2.1.3. Kórhózi szocidlis munka bíztosítása

2016.01.01. napjától akőrhazi szociális munka feladatellátást a Családfejlesztési szo\gźita-
tĺís és lakossági tőjékoztatás munkatlĺr.sai láttfü el, így a ľészlcĺ'es beszámoll a2.2.9. pont
alatt olvasható.

A l511998. GV.30.) NM..rende\et7lD $-ban foglaltaknak megfelelőeĺ -2071. július 01-től
a Központ Gyermekek Átmeneti otthona telephelyén. *"gi''dult a telefonos készenléti
Szo|gá|at, mely a 06-30-493-1925-ĺ!s telefonszámon vĺáľja a Gyeľmekjóléti Központ nyit-
vataľtási idején túli időpontokban bajba jutott kerĹileti lakosok hívását.

A 2016. évben a készenléti szolgált telefonszámára _annak ĺigyeleti idejében- ĺjsszesen 1 l
db olyan hívás keľĹilt rögzítésre az erÍe szoIgá|ő naplóba, melyek esetében fuđtunk érdemi
segítséget, vagy konkľét információkat nyujtani a benntinket hívó Ĺigyfeleknek.
Ezeken felül rengeteg olyan jellegri információkérés, tudakozódás, esetgazda családsegĹ
tők, esetmenedzserek keresése ttĺrtént, melyek nem felelnek meg a készenléti szo|gá|at
céljainak.
Gyakoriak az o|yan hívások is, mely szerint a Központ telefonközpontját nem érik el a
kliensek. Sok hívás van a készĹiléken annak tigyeleti idején kívÍili időśzakban _ ezeket nem
vesszfü fel és nem is nap|őzzuk.

2. 2. I. 5. Iogi tdiékoztatdsnv úitds

Az esetfelelős által, tęlefonoďírásban (szoIgá|tatálsba közvetítő |ap segítségével) előre
egyeztetett időpontban keľesheti fel az igénybevevő a JSzSzGyK - CsGyK Szolgáltatások
szakmai egység jogászát. A tevékenység kizźrőlrag tźtjékonatásnyújtásra, tanácsadásra,
iratszerkes ztésre kor|átoződik, j ogi képviseletet nem j elent.

A 2016. évben I27 ft' vette igénybe a szo|gá|tatźLst 146
CsGySz által delegált ügyfelek szźma 103 Íő, akik 1l8
szo|gá|tatást.
A JSzSzGyK - CsGyK á|ta| de|egźit tigyfelek szźľlĺa 22
igénybe a szo|gáItatást. Az Időskoruak Nappa1i E\|átása 2
cĺsszesen 1-1 alkalommal jelentek meg.

alkalommal. A JSzSzGyK -
alkalommal vették igénybe a

ftí, akik 26 alkalommal vették
fĺít delegált a jogász}loz, akik

A jogász kolléga szźtmára kialakított irodahelyiség komfortosabbá tétele, valamint a
szĹiks éges tar gy i eszki zok b eszer zése me gkezdő d ot| az év sorĺán.

Az ügyfelek által hozott probléma típusok az aläbbiak voltak: válási irataĺyag elkészítése,
kilakoltatással kapcsolatos kéľdések, taľtozásokkal kapcsolatos ťrgyintézé5,
gyermekelhelyezéssel kapcsolatos tźtjékoztatás.

Ŕ
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A j o gi tájékoztatásnyúj tásban részes iilők szám a
a szo|gáitatásba delegáló szakmaĺ egységek szerint

Időszak: 2016.01.0l . - 20|6.|2.3|.

2.2.7.6. Csalddkonzultdció, csaldďterápía, csalddi döntéshoaÍ konferencia

2016.0|.01. napjától a feladatellátást a Mentálhigiénés csoport munkatarsa lźtta eI, így a
részletes besziĺmoló a2.2.2. pont alatt olvasható.

2.2.2. MentáIhieĺénés csopoľt

Az intézmény az ellátottjai szźlmära a problémamegoldásukat, gondozásukat, ellátásukat
elősegítendő mentálhígiénés, pszichológiai és fejlesztő-, győgypeđagógiai szolgáltatĺsokat
nyújt.

Első alkalommal az esetfelelős által, telefonoďírásban (szoLgá|tatásba közvetítő lap segít-
ségével) e|őre egyeztetett időpontban keľesheti fe| az igénybevevő a JSzSzGyK - CsGyK
Szo|gá|tatások szakmai egység pszichológusait, fejlesztő-, győg.ypedagógusát, valamint
szociális, mentálhigiénés munkatársát. Két fő |áýa el a pszichológusi feladatokat. Az egyik
pszichológus munkatárs heti 40 őrában|źttja e| fe|adataít, az a|ábbiak szerint: heti 30 órá-
ban történik kliensmunka (10 óľában a JSzSzGyK Gyermekek Atmeneti otthonában, a
fennmaľadő 20 őrában az intézmény munkatźrsai á|ta| delegált Ĺigyfeleket segíti), mig a
fennmaĺadó 10 óra az ađminisztráciős feladatok ellátására szolgá|. A másik pszichológus
munkataľs (szerzoďés útján) hetí20 &ában|átjae|feladatát, 15 őra kliensmunkával és 5
óra adminisztľációs idővel. Fő feladataik kĺjzé tartozik a pszichológiai tanácsadás, pszicho-
terátpiźk, pszichológiai konzultációk, tréningek tartása, valamint családteľápiĺĺs ülések biz-
tosítása.

A szociális, mentálhigiénés munkatĺírs az a|apfeladatai mellett az ISzSzGyK _ Nappali
Ellátás időskoruak klubjainak, a szenvedélybeteg klubnak, az értďrmi fogyatékosok nappali
ellátásrínak és az idősek átmeneti otthona ellátottjainak nyujt támaszt szfüség esetén. A
fejlesztő- gyógypedagógus a gyeľmekjóléti szolgáltatás keretében segítő, tanácsadó tevé-
kenységet végez szülők tészére, valamint a gyeľmekek számáĺa fejlesztő foglalkozásokat
binosít.

A JSzSzGyK iĺgyfeIei részére biztosított család- és páľteľápia szolgáItatźtst az azon Észt-
vevő személyek szálmźra, kapcsolataik rendezése érdekében a munkacsopoľt pszichológusa
és mentálhigiénés munkatáľsa nýjtj a.

Delegáló szakmai egység
Alkalmak száma
(halmozott adat)

Igénybe vevők száma
(nem halmozott adat)

Család- és Gyermekióléti Szolsálat 118 103
2. Család- és Gyermekióléti Központ 26 22
3. Iđőskoruak Nappali Ellátása 2 2
4. Osszesen 146 127
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A munkacsoport a 20|6. évben 462 főneknýjtott segítséget 2223 alkalommal.

A mentáIhigĺénés szollgáůtatátsokat ĺgénybe vevők (alkalmak) száma
Időszak: 20|6.01 .0|. - 2016.12.3|.

tevékenység megnevezése
Alkalmak

száma (hal.
mozott adat)

Igénybe vevők száma
(nem halmozott

adat)
I Pszicholósiai tanácsadás 931 149

2.
Fej lesztő- gyógypedagógiai tanácsadĺís,
foslalkozás

595 74

J. Mentálhi siénés tanácsadás 645 21,0

4. Család- és párterápia 52 f9
5. Osszesen: 2223 462

A munkacsoport tagjai a feLadataikat a Józsefuárosi Szociális Szolgá|tatő és Gyermekjóléti
Központ szakmai egységei munkatĺíľsaival egyĹittműk<jdésben végezték, az évęk alatt ki-
alakult és folyamatosan foľmálódott munkakapcsolatokat műkĺjdtették, részt vettek szak-
maközi megbeszéléseken, esetmegbes zéIőkon, esetkonfeľencifüon.
Kapcsolatot taľtottak más kerületekben tevékenykedő pszichológus kollégĺíkkal szintugy,
mint a Pedagógiai Szakszolgálat munkatársaival és a kerĹileti általanos iskolákban tęvé-

kenykedő iskolapszichológusokkal is.
Munkájukat segítendő csopoľtos snlpewíziőt biztosított számukľa az intézmény vezetése,

tekintettel a munkájuk nehézségére, mely nagy mentális igénybevételt jelent. A munkatáľ-
sak sziikség esetén egyéni szupervíziőban is ľészesiilhettek.

2. 2. 2. l. Ps zich oló eiai tan ócs adds

Két fo |átja e| a pszichológusi feladatokat. Az egyik pszichológus munkataľs heti 40 őrélban

Iátja e| feladatait, az a|ábbiak szeľint: heti 30 őrźtbarl töľténik kliensmunka (l0 órában a

JSzSzGyK Gyermekek Átmeneti otthonában, a fennmaľadő 20 őrě.ŕian az intéznény mrrn-

katrĺrsai áItaI de|egált ügyfeleket segíti), míg a fennmaradó 10 óľa az adminisńrárciős fela-
datok e|Iátásfua szolgáI, A másik pszichológus munkatáľs heti 20 őrttban|źúja eI feladatát,
|5 &akliensmunkával és 5 óra adminisztrációs idővel. Fő feladataik közé tartozík a pszic-
hológiai tanácsadás, pszichoterápiák, pszichológiai konzultációk, tréningek tartása, vala-
mint családterápiás iilések binosítźsa. A kollégĺĺk az elmúlt év folyaman munkájukat ma-

gas színvonalon végezték, szakmai előmenetelüket szem előtt tartottźk., képzéseken, to-

vábbképzéseken vettek ľészt. Egymás munkáját segítették, a mentalhigiénés csoport többi
tagával szoros egyĺittrnűködésben dolgoztak.

A pszichológia tanácsadást 2016 oktőberétől <inkéntes pszichológus is segítette, aki
2016.12.31. napjáig összesen 20 őrában|źtta e| fęladatait. Ezen alkalmak során 5 fĺí gon-

đozásźńlátta e|. A2016, évben a pszichológiai tanácsadasra vfuakozőklétszźmźt sikeľĹilt

minimalizálni.
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.Ą pszichológiai tanácsadásra delegált iĺgyfelek száma
delegáló szakmaĺ erységek szerint
Időszak: 2016.01.01 . - 2016.12.3l.

Delegálĺó szakmaĺ egység
Je|zések szá-
ma pszicho-

lósus í1)

Je|zések szá-
ma pszicho-

lóeus (2)

Je|zések
száma

összesen
1 Gveľmekek Atmeneti otthona 1

a
J 4

2. Család- és Gyęrmeki óléti Szolsálat 50 aa
JJ 83

a Család. és Gvermekióléti Központ 29 32 6t
4. LELEKHáz 0 5 5
5. Köz(össéei)hely és Mosoda 0 I I

6. egyéb 0 I I

7. osszesen: 80 /5 155

A 2016. évben 155 jelzés érkezett a szakmai egységektő| az intézményi pszichológusok-
hoz, melyekből teľápiás kapcsolat l49 esetben alakult ki. Az év folyamán összesen 931
alkalommal nyújtottak terápiás segítséget az ügyfelek részér e.

A pszichológus munkatársak folyamatosan kapcsolatot taľtottak atálĺsintézmények munka-
társaival, igy a 2016 év soriín négy alkalommal voltak jelent gyámhivatali tráĺgyaláson,
három alkalommal jelentek meg bíľósági tźrgya|áson és három alkalommal töľtént közös
megbeszélés a Pedagógiai Szakszolgálattal.

2. 2. 2. 2. Fe i les ztőp edag ó giai tandc s adús

A 2016. évben a fejlesztő-, gyógypedagógus munkatars összesen 74 fove| foglalkozott és
összesen 595 alkalommal jelentek meg nála ügyfelek tanácsadás, segítő beszélgetés kap-
csiín. Feladataíkozé tartozott az egyéni fejlesztési terv elkészítése, a mar meglévő fej[esz-
tési tervek kcivetése, óvoda- iskolaválasztásikérđésekben töľténő tanácsadás, részképessé-
gek fejlesztése, tantĺíľgyi megsegítés és a korrepetálás is.

A2016. évbęn a kolléga számérakialakított klubhelyiségben a targyi eszközĺjk korszeľúsí-
tése megkezdődijtt. Munkájĺíhoz a szijkséges eszktlzök fiátékok, fejlesztéshez szfüséges
tlĺrgyak) rendelkezésre álltak, mely repertoárt akolléga az iit|etei és a felmeriilő szĺikségle-
tek alapjan folyamatosan bővített. Igyekezett az egyre nĺivekvő szakmai kihívásoknak
megfelelni, a mentálhigiénés csopoľt többi munkatársáva| folyamatosan egyĹittmfüödni.

A fejlesztő' ryógypedagógiai ellátásban ľészesülő igénybe vevők száma
a delegálĺó szakmaĺ egységek szerint

Időszak: 2016.0|.0l. - 2016.|2.3I.

CN

DeIegáIó szakmai egység
Igénvbe vevők száma

1. félév 2. félév eves
I Gvęrmekek Atmeneti otthona 6 4 10
2. Család- és Gyermekióléti Szolsálat T4 10 24
a
J. Csďád- és Gyeľmekióléti Központ 26 9 35
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4. Szociális. mentálhisiénés munkatars 2 a
J 5

J. Osszesen 48 f6 74

2. 2. 2. 3. Mentúlhisíénés tandcs adós

A mentá|higiénés munkataĺs 2016.januaľ l. napjától az idősek nappali ellátásában végzett

tevékenységét heti 30 órában Lźtta eI, majd 2016. februaľ 8. napjától az Időskoruak Atme-
neti otthonában is foglalkozotĺ az e|Itúottakkal heti 15 őrábaĺ. 20|6 ápríIisától tagsa a

JSzSzGyK-CsGyK Szolgźitatétsok szakmai egység Mentálhigiénés Csoportjźnak.

Az Időskoruak Atmeneti otthonában hetente két napot (hétfő és péntek) töltött a szociális,

mentálhigiénés munkatars.
Fő feladata volt, hogy személyre szabottan segítse az e||átottakat, az egyének ígényeihez
igazodva, elősegítse a bent lakók családi- és tarsadalmi kapcsolatainak fenntartását és ápo-

Iását. Ezen tulmenően feladata volt még, hogy elősegítse a zökkenőmentes beilleszkedést

az intézménybe történő bekerĹilés során, továbbá az egyntté|és okan kiďakuló konfliktus-
helyzetekben t<jľténő segítségnyújtás, illetve azok lehetőség szerinti mege|ózése. Minden
alkalommal egy csoportfogla\kozás keľült megtaľtásľa, majd ezt ktjvetően 4-5 fo szź'ĺĺźlľa

volt lehetőség egyéni konzultacióra. A csopoľtfoglalkozások tematikus csoportok voltak,

ahol A és B csopoľt volt, 11 fő jelenlétével. Feladatai kozé tartozott még mindezek mellett

az e|ső inteĺjú, a mélyinterjťl, családtörténeti inteľjú elkészítése, az MMSE teszt felvétele

és a Caplani krízishely zęt feLv étęl'ę.

Az Időskoruak Átmeneti otthonábarlamentálhigiénés munkatráľs 245 a|ka|ommal (halmo-

zott adat) tartott egyéni konzultációt, és 85 alkalommal csopoľtos fog|a|kozást (halmozott

aďat) . Az idosek szívesen fogadták a csopoľtos foglalkozásokat, amelyek sorlán felidézhet-

ték a régi emlékeket, illetve lehetőség nyíIt egymźts mélyebb megismerésére is. A foglalko-
zások soriín a kolléganő igyekezett odafigyelni a lakók érzelmi źlLlapotźtĺak kiegyensúlyo-

zására is. Erre szükség volt éppúgy ahétkoznapi egyiittélés során, mint nagyobb Ĺinnepek

alkalmával, melyek érzékenyebben éľintik az embereket, főként az intézményben élő ma-

gányos időseket. A csoportok mellett előtéľbe keľĹiltek a játékok, a zene és az irodalom

témájú anyagok feldolgozása is.

A mentálhigiénés szo|gáitatáls igénybevételének alakulása
(halmozott adat)

Időszak: 2016.0|.0I. - 20|6.I2.3|.
Szakmai
erység

1. félév 2. félév
2016. év
összesen

csoDoľt egyenr csopoľt ewenl csonoľt egyenr

Időskoruak
Átmeneti
Otthona

47 r63 38 82 8s 2.45

Az iđősek nappali e|Iátásźhan Q..IapraĘrgó Időskoruak Klubją Reménysugar Időskoruak

Klubja, Ciklrámen ldőskoruak Klubja, oszikék Időskoruak Klubja, Víg otthon Iđőskorúak

#il
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Klubja) valamint a szenvedélybetegek nappali klubjában egyéni- és csopoľtos formában
nyújtott szo|gáLtatźtsokat. Munkája sorĺín fontos feLadata volt, hogy figyelembe vegye az
ellátottak szfüségleteit, és annak megfeIelően alakítsa ki tevékenységét. Kiemelkedő igény
volt munkája során az egyéru segítő beszélgetésekľe.

Az idősęk nappali ęllátásában 400 alkalommal tartott egyéni konzulĹációt,I2 alkalommal
csopoľtos fog|a|kozást. A nappali elláüásban a tagok az egyéĺt konzultaciók sorián elsősor-
ban családi-&zelmi problémĺĺkkal keľesték meg a kollégát, melyeket egymás kĺizĺitt nem,
vagy kevésbé tudtak megbeszélni. Az egyéru konzultációkra növekvő igény mutatkozott,
melynek oka a klubtagok egészségi állapotanak hirtelen ľomlasában volt keresęndő.
A klubokban a csopoľtfoglalkozźsra az igény hlilLźtmző volt, illetve eltérő mértéket mutat-
tak az egyes klubok egymáshoz képest is. Az oszikék Iđőskoruak Klubjával és a Víg ott-
hon Időskoruak Klubj źxal az a megállapodás szĹiletett, hogy szfüség és igény szerint kere-
si fel a klubokat a szakember, mert a folyamatos jelenlétét nem igényelték a klubtagok.

A m entálhigĺénés szo|gá.Jtatás igényb evételének alakulása (halm ozott adat)
ldőszak: 2016.0I.01. - 2016.12.31.

Nappalĺ Ellátás
Szakmai egység

1. félév 2. félév 2016. évi tisszes
csopoľt egyenr csopoľt egYenl csopoľt e!ľenI

I Napľaforgó Idősek
Klubia 10 60 0 65 10 125

2. Reménysugar Idő-
sek Klubia 9 59 0 52 9 111

a
J. Ciklámen Idősek

Klubia 22 48 T9 .ĄJZ 4l 80

4. oszikék ldősek
Klubia 0 32 0 0 0 32

5. Víg otthon Idősek
Klubia 0 28 0 0 0 28

6. Szenvedélybetegek
Naooali ellátása

t2 24 0 0 T2 24

Osszesen: 72 400

Az e|Iźttottak aktivitásara, betegségiikľe, illetve a hétkoznapi élet során felmerĹilő he|yze-
tekĺe reagá|vaígyekezett rugďmasan kezelni atervezett munkáját és ott segíteni, ahol aľľa
szfüség volt. Az időskorúak klubjaiban az íj tag érkezésekor szintén nagy szęrepe vo|t az
el-, illetve befogadás elősegítésében, hogy a felvételre kerĹilő idős ember sikeľesen be tud-
jon illeszkedni a mar kialakult közĺisségbe. Csoportfoglalkozásoknál fontos szempontja
volt, hogy a meglévő képességek erősítése és szinten tartźsa mellett lehetőség szerint fej-
lesztés is történjen.

A 2016. évben a mentálhigiénés munkatiáľs 645 a|kalommal nyrijtott segítséget, melynek
során összesen 210 fovel foglalkozott. A mentálhigiénés munkatárs a család- és páľteľápiás
tanácsadáson is ľészt vett egy pszichológus kollégával egyĹitt három család esetében. A
kĺizĺis munkát saját meglátásaival, szakértelmével gazdagította, ezze|hatékonyabbá tette az
ülést.
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2.2.2.4. Csaláď- és pórterápia

A családtenĺpia az egyes embeľek problémáit a kapcsolatokon keresztill, azok összefüggé-
sében vizsgáLja. A családtenápiás szemlélet ,tw tartją hogy akkor, amikor egy csďádtag
valamilyen pľoblémát, tiinetet mutat, tulajdonképpen a családi rendszer zavarait jelzi, egy-
faj ta szimbolikus nyelven.
A teŔryia soľiĺĺi a családi múkĺldés mélyebb megéľtésével a családok szźtmźra is éľthetővé

válik, hogy mit fejez ki a tĹinet, és ez lehetőséget teremt a megoldasra.

A családterápiamődszerének lényege, hogy a családról vagy pźľnől vďó közös gondolko-

dáson és az ezek<hez kapcsolódó érzések megértése segítségével megkeresik a család vagy
pfu je|Iegzetes mfüödésmódjait és az,,itt és most''- ban megjelenő interakciókĺa koncent-
rálnak. A családteńpiás ľenđszerszemlélet alapelve, hogy az egész tĺibb mint atészek osz-
szessége, ezźital minden részváItozása a család vagy pár egészébeĺ is változáshozvezet.

Általában a ktĺvetkező esetekben foľdultak páľok vagy családok segítségéľt:
- kommunikációsproblémĺík
- válás megelőzése
- parkapcsolati vagy családi konfliktusok
- mozaikcsaláđokjellegzetességeiből fakadó nehézségek
- gyelmeknevelésinehézségek
- kamaszkori változások kezelése a családon belül
- lelki felkészülés a gyeľmekvéi|a|ásta
- ismétlődőpáľkapcsolati''játszmák''
- családi vagy pźtrkapcsolati kľízisek feldolgozása
- eltérő ambíciók és jövőkép apat tagtraiĺáI

A család. és páľterápiában óľintett szeméIyelďcsaládok száma
a delegálĺí szakmai erységek szerĺnt

Időszak: 20 1 6.01.01 . - 2016.12.3|.

tu

Delegáló szakmai egység
családolĺ/párok

száma
éľĺntettek száma

I Gvermekek Atmeneti Otthona 2 2

2.
Család- és Gyermekjóléti Szol-
sá|at

t7

ĄJ.
Család- és Gyermetjóléti K<iz-
DOnt

5 t6

4. osszesen t4
35, đe ebből 6 főnek nem

valósult megaz ellátása' így
az e|Iátottak szźmaL9

Cĺ
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2.2.3. Menekĺiltekke|/oltalmazottakkal foelalkozó családseeítők

^ 
2007. évi L)oo( t<iľvény valamint e tĺirvény végľehajüísaról szóló 30I/2007. CXI.9.)

Koľm. rendelet aIapjźn 2014.01'01. napjától fe|adata a Család- és Gyeľmekjóléti Közpon-
toknak a menekiiltĹigyi hatóság á|tal menekĹiltként vagy oltalmazottként elismert szemé-
lyek társadalmi beilleszkedésének elősegítése, a menekiiltĹigyi hatósággal együtt.

Menekült és oltalmazott ügyfeleink esetében az esetvivő kollégák együttműködésének
a|apja, az ngyféI és a Bevándorlási és Áilampolgarsági Hivatal (BÁĐ közĺitt létrejött in.
tegrációs szerzódés, amely alapjánaz esetvivő kolléga gondozásĹtervet készítÍĺgyfelével.
A terv elkészültét követően (az integrátciős szeruődés megkötésétől szrĺmított 30 napon
belül) megktildi a Bevĺándorlási és AllampolgarcágiHivatal részére is.

Azlntegrációs Szeľződést általában két évre kötik meg az ügyfelekkel. Azok, akikkel az
integĺációs szerzőđést megkĺitik, havi pénzbeli támogatást kapnak. A támogatás összege
hathavonta csökken. A szerzóďés aláírását kiivetően azigyťé|nek 

"gy 
hónapja van,hogy az

á|tala megjelölt település vagy kerĹilet Család- és Gyermekjóléti Központjában megjelen-
jen és elkezdje az egyuttmrĺködést. Az együttműködési kĺitelezettség az e|só hat hónapban
heti egy, aztkovetoen havi egy személyes találkozźlstír e|ő.

Az ügyfeleket első jelentkezésük alkalmávaL tźljékońat1źk az iroda nyitva tartásérőI, az
integrációs szerződésben vállalt kĺitelezettségüklől, felvételre keľülnek az ađataik. Feltéĺ-
képezésre kerülnek az aktuá|is problémák (az esetek nagy részében ez albérletkeresés vagy
a munkavállalásban való segítség). Néhríny esetben nehézséget jelent, hogy az ügyfelek
nem beszélnek angolul, vagy pszichés állapotuk miatt nehezebb a hatékony együttmfüö-
dés.

A Család- és Gyermekjóléti Központnak jelentési kötelezettsége van a Bevándorlási és
Allampolgársźąi Hivatal felé, hogy mely ügyfelek mfüĺidtek együtt az adotĺhónapban.
Kerületiinkben a megźtllapodás szerint csak azokat az ügyfelek kęľülnek lejelentésre név
szerint, akik bejelentett lakóhellyel rendelkeznek a keľtlletben. Akik nem rendelkeznek
bejelentett VIII. kerületi lakcímmel/hrtőzkodási címme|, azok minden megjelenéskoľ
egy igazo|ást kapnak az együttmfüödésľől, melyet személyesen kell bęmutatniuk a Beván-
dorlási és Allampolgarsági Hivatalban. A havi jelentésben szám szeint ők is fel vannak
ttintetve.

A 2016. évben két ft' kolléga lźtta eI ezt a ťeladatot heti két napon, hétfőn és csütcirtökön 9
őrátől |7 őráig.430 alkalommal fogadtak Ĺigyfelet, ez az egész évre 49 főt jetent. A mrrn-
kájuk során igyekeztek az menekiiltlo|ta|mazott ügyfeleknek a felmerülő problémźkban az
tigyintézések során (tĺáĺsadalombiztosítás, egészségiigy, hivatali iigyintézés, lakhatási prob-
lémfü) segíteni, eligazodni amagyar tarsadalomban, úgy a hivatalos helyeken, mint a hét-
köznapi élet soľán, valamint az íntegációs szeľződésben foglaltakban szeľeplő feltételek
teljesítésében tĺímogatást nyújtani. Az iĺtegráciős szeruőđések lejártával csökken az ugyfe-
lekszźlma,uj szerződések megktitésére azév utolsó hónapjaiban máľ nem került soľ.
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2.2.4.Mediáciől

A k<ĺzvetítés olyan sajátos peľmegelőző, konfliktuskczclő, vitaľendező eljĺírás, amelynek
céIja a vitában érdekelt felek kĺĺlcsö'nös megegyezése alapjan a vitában nem érintett, haĺ-
madik szeméIy (akónetítő) bevonása mellett, a felek kĺĺzotti vitareĺdezésének megoldá-
sát taľtalmaző írásbeli megállapodás létrehozása. Akometítő feladata, hogy a közvetítés
során páľtatlanul, lelkiismerętesen, legjobb tudása szeľint közremfüödjön a fęlek közötti
v itát Lezźn ő me g á1 lap o d ás |étr ęho zás áb an.

A mediáció optimális, mindenki szźlmáľa megfelelő megoldást kínál. A hatékonyabb hosz-
sztltźtvű hatása miatt inkább preferált, mint a bírósági eljárás.

A2016. évben a JSzSzGyK Család- és Gyeľmekjóléti Központnál cisszesen 11 alkalommal
tartottak a kollégfü mediációs tilést, mely harom családot, összesen kilenc főt érintett.

..t'

2.2.5. Népkonvha

A szociális étkeztetést Népkonyha formájában nyújtó szo|gá|tatźls. Azoknak a szociálisan
rászorultaknak gondoskodik legalább napi egyszeri meleg étkęztetéséről, akik azt oĺma-
guk, illetve eltaľtottjuk tészére nem képesek biztosítani koruk, egészségi állapotuk, szen-
vedélybetegségfü, illetvę fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségfü miatt. Az ęI|átás tétí-
tésmentes.

A 20|6. évben a Népkonyha bővítése és teljes felújítása megtĺirtént . Úi taĺarcĺelyiség ke-
rült kialakításra, valamint az ügyfelek részére megfelelő illemhely létesült. A korábban a
kiszolgálásra szoIgá|ő helyiséget áta|akították. ott taľoló és a szemé|yzet részére öltöző
keľült kialakításra , így téve komfortosabbá és hatékonyabbá a munkavé gzést. A szo|gá|ta-
tlís kialakítása megfelelt a HACCP és NEBIH előírásaiĺak, az ehhez szfüséges tárgyi esz-
kcizök, technikai berendezés ek beszerzése megtöľtént.

Ú3 uaccľ nyilvantaľtási lap kerĹilt b"u"'".e-... . Az intézłnény két hűtőszekľéný biztosí-
tott a Népkonyha részére, melyekkel a hosszú hétvégék, tinnepek előtt kiadásravárő ételek
tárolhatóak.

20|6.januáľ elsejétől a napi kiadható ađagszźtrn az önkormtnyzat helyi rendelete alapján
350 adag. A JSzSzGyK - CsGySz napi 300 adag étel kiadásában, míg a JSzSzGyK -

CsGyK napi 50 ađag éte| kiađásában nyújtott segítséget oly módon, hogy az ügyfelekkel
szęrződést kdtöttek az adott időszakra a népkonyhai étkeńetés igénybevételére. A szerző-
dések meghatźrozott időre, harom hónapra szóltak, illetve sztikség esetén a maradvźny
jegyet az adott hónap iđotartałnaru adtźl< ki a munkatarsak. Az ételosztast a Budapest VIII.,
Magdolna u 43. szám a]att talá|ható Népkonyhěn végezték a munkatarsak. Az igénybe ve-
vőknek lehetőségtik vaÍaz ételt helyben elfogyasztani, de igény szerint el is vihető.
A 20|6. év első felévének végén, a vaľólistrán 269 fő szeľepelt. A vźrakozási idő csĺjkken-
tésének érdekében szfüségessé váIt az eddig kialakított rendszer újragondolása is. ĺgy u
szerzőclések felĺilvizsgálata is megtiĺrtént, és világossá vált, hogy vannak olyan ľászoruló
ügyfelek, akiknek nem elegendő az átmeneti segítségnyújtás egészségi állapotuk, élethely-
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20ló. évi rttt tl statĺsztĺkai aĺ|atok

Szakmai erység
Szeľződések

száma
Erintettek
szźma(fo)

Szerződések
száma

Erintettek
szźmaffő\

(halmozott adat) (nem halmozott adat)
l. Család- és Gyermek-

ióléti Szolsálat 2280 3600 387 982

2. Család- és Gyeľmek-
ióléti Kcizoont

137 s92 60 ft6
a
J. Osszesen 2417 4192 447 1198

zetfü és koruk miatt. Avezetói dĺintés alapjan50 fő szźmara|2hőnapraszőIő szerzodést
íĺtakaIá a kollégfü az ügyfblekkel.

2.2.6. Hátralékkezelési szoleáltatás

A hátralékkezeléssel foglalkozó kollégak fe|ađataaJőzsefvátosi ÖnkormányzatKépviselő-
testiiletének a szociális jellegű támogatásľól szóló rendelete alapján a hátralékok kezelésé-
hez kapcsolódó szolgáltatások nffitása, adminisztráció és tanácsadás. A hátralékkezelési
szo|gá|tatás az adós háńartásźnak adóssága megťtzetéséhez nýjtott hátta|éld<ezelési tá-
mogatás, valamint az adőshźztaĺlás erőfoľrásainakfeItarását, gazďéikodásrának optima|izá-
lását és motiváltságrának erősítését elősegítő adósságkezelési tanácsadás.

A hátralékkezelési tanácsadás egy együttgonđolkođási folyamat azigénybe vevővel, annak
érdekében, hogy miként lehetséges az adósságot minimális méľtéktĺre csökkenteru ahźz-
tartás meglévő és elérhető erőforľlásainak felhaszĺá|źsźpal.

Eĺre lehet alkalmas a család meglévő jövedelme, a rendszeľes, de nélküIozhető kiadások
csĺjkkentése, az e|adősodás megelőzését cé|ző tiímogatasok (kĺizĹizemi díjkompeluáciő), a
család szociális helyzetétő| függő, adósságkezelés típusú támogatások, segélyek, a család
szociális helyzetétó| fuggő, nem adósságkezelés típusú szociális ellátások az adósság jogo-
sultjai (közmű-, eneľgiaszolgáltatók, tźttsasházak, stb.) által nyujtott kedvezmények (rész-
letfĺzetési lehetőség, kamatelengedés)'

A hátralékkezelésben ľésztvevő egyén szociális segítésben is részt vesz. Az esetek dĺjntő
többségében életvezetési-' lakhatasi-, foglalkoztatásĺ- és mentálhigiénés tanácsadást vesz-
nek igénybe a kliensek a hátralékkezelési szo|gá,|tatás mellett.

A csďádsegítő- és gyermekjótéti szolgĺĺĺtatás és a hátralékkezelési tanácsadás egymást ki-
egészítő, komplex szo|gźt|tatások. A lakosság a fenti ellátási formak egyikéből sem szorul-
hat ki azért, mert a masik szolgáItatást igénybe veszi. A lakosság szźtmźra lehetővé kell
tenni, hogy a fenti ellátĺísi formfüat együttesen igénybe vehesse szĹikség esetén.

A 2016. évben a szo|gáItatás igénybe vétele során 26|| a|ka|ommal fogadott klienseket a
háta|é|<kezelési iroda. A folyamatban lévő iigyek mellett atavalyi évben 377 ilj esetet re-
gisztrźitak. A targyiđőszakban megielent ügyfelek száma 686 fő voht, iitézményen belül a
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Család- és Gyeľmekjóléti SzolgáIat 68I klienst, a Család- és Gyermekjóléti Kĺizpont 5
klienst đelegált a hátralékkezelési szolgáltatĺís igénybe vételére.

A hátľalékkezelési szolrgőltatást igénybe vevők száma
Iđőszak: 2016.01.0l . _ 20I6.|f .3I.

A Józsefváľosi Onkoľ mányzat felé továbbított
hátľalékkezelésĺ támogatás (HKT) iránti kérelmek adatai

Időszak: 2016'0|.0I. - 2016.I2.3l.

l. félév f.fé|év 20|6. évi tisz.
szesen

1 A JGK listájan szereplő ügyfelek 76 0 76

2 HKT előgondozźs 37 46 83

J
b enffi tott hźttt alé|d<ęzelé s i támo ga-
tás kéľelmekszáma

75 90 165

4 HKT után kcivetés 69 46 115

5
Há|őzat Alapítvany felé benýjtott
kérelmek szźlma

115 75 190

6 Hźiőzat Alapítvány után követés 5l 49 100

7 Uj ügyek szźlma 212 165 377

Tartozás
jellege

Esetszám Hátľalék tisszege

1.

félév
2.

félév
20|6. évi
fisszesen

1. félév 2. félév
20Í6. évi
łisszesen

lakbér 24 22 46 4 038 715 Ft 3 233 923 Ft 7 272 638Ft
közös kĺjlt-
sés

53 54 t0'7 I 618 066 Ft 10 383 44rFt 19 001 507 Fr

díibeszedő 42 37 79 3 096 301 Ft f 604 389 Ft 5 700 690 Ft

sázÍľ;ruvek 44 32 76 3 ff4 I06Ft 2 837 512F| 6 061 618 Ft

ELMU 49 23 72 I 939 794Ft I 059 615 Fr 2999 409F1

főtőx 5 1 6 810 551 Ft 142966Ft 953 5r7 Ft

összesen: 217 t69 386 2t 727 533 Fr 20f61 846 Fr 41989 379Ft

Jrď
,fU
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A, IJáiJőzat Alap ítvány áilta| megál llapíto tt tám o gatás o k ad ata ĺ
Iďőszak: 201 6.0 1.0 1 . - 20|6.t2.3|.

A Józsęfuarosi Gazdálkodási Kĺizpont Zľt. (JGK) az á|ta|anyilvantaľtott nagy összegii lak-
bérhátľalékkal rendelkező kerĹileti lakosokľól kĹildött tájékoztatás a|apjźn i inteo,,enynél
megielent kliensek tcibbségének esetében csak a HźiőzatAlapítvány által nýjtott tĺímoga-
tás irźnt lehetett kérelmet benýjtani. Az önkormáĺyzatihźLtra|é|d<ezelési támogatás (HKT)
20|5. március |. napjźln tĺjrtént bevezetésének értelmében a lakhatási rczsihátralékok ĺisz-
szeghatfua: 500.000,- Ft, az adhatő tźlmogatás legmagasabb összege 250.000,- Ft' A JGK
á|ta| közii|t lakbérhátralékok között többmilliós lakbéľtartozás is előfordult. Ezekben az
esetekben a tźtmogatási kérelmek benyrijtasra kerĹiltek ugyan az A|apítványhoz, azonban a
többnyiľe 400.000,- Ft összegben megállapított tĺímogatásokat csak akkor fo|yősítja az
Alapítvány,ha atartozts fennmaĺadő részét örľészként az adósok ľendezik.

20|6. második félévében máľ nem jelentkeztek új ügyfelek a JGK listáján szereplők közül.
Az tinkoľmányzati hátra|é|d<ezelési tĺĺmogatás vá|tozatlanul kétévenként volt igényelhető,
illetve ha az ügyfel hibájából a tźĺmogatźls megállapítása nem valósul meg és az e|jźrás
megszűnik, vagy az örrĺész nem ťlzetése miatt a folyósítás megszĹintetésre keľĹil, akkor
négy évet kell váľni azísjkérelem benýjtásával.

AHá|őzat A|apítvány által igényelhető támogatásľa 2oI6.július I. ĺapjátőInégyévenként
nýjtható be kérelem. A tĺímogatás legmagasabb összege 300.000,- Ft.

Az éves munkavégzés során tapasna|tak szęrint elmondható, hogy az alábbi problémak
jelentek meg a kérelem összeállítása soriĺn: a megadott időpontokra töľténő pontatlan érke-
zés' a szfüséges iratok beszerzésének, bemutatásĺának késése. A szfüséges igazolások be-
szerzése az ngyféI feladata, melyhez a hátľďékkezeléssel foglalkozó kollégrák minden in-
foľmációt, segítséget megadtak. Ahol a feltételek és a rendelkezésre álló iratok a jogszabá-
lyi feltételeknek megfelelnek, a kérelmek benyújtásra kerültek.

onkent vá||a|t feladatként , az Interuív Családm egtartő Szolgźitatás (ICsMSz) keretein be-
lül szociális munkás szakember által nyujt segítséget kaízishelyzetben lévő gyerekes csalá-

Tartozás
jellege

Esetszám Támogatás tisszeqe

1.

félév
2.

félév

2016.
évi tisz.
szesen

1. félév 2. ÍéIév
2016. évi tisz.

szesen

lakbéľ 53 64 t17 12I9I942Ft Í8 162 680 Ft 30 354 622Ft
kĺĺztis
költsée 25 22 47 3 834 634Ft f 403 039 Ft 6237 673Fĺ

díibeszedő 37 aa
JJ 70 3 540 051 Fr 3 319 236Ft 6 859 287 Ft

főtávlDHK 0 6 6 0 787 584Ft 787 584Ft
osszesen: 115 125 240 19 566 6f7 Ft 24 672 539 ľ.t 44 f39 166 Ft

1ĺ łv 39



JÖzsurłvÁltosl
s zoclÁĺ, Is sZoLGÁlľĺ.ľo És GyBnľĺBr<.l oĺ.Éľr Kozľ oľ ľ

dok részére. A JSzSzGyK - CsGySz és a JSzSzGyK - CsGyK munkatarsai delegáljak a

családokat az ellátź.sbą melynek időtaľtama esettől fiiggően egýől harom hónapig terjeđ-

het, és sziikség esetén három hónappal meghosszabbítható. Azinteĺuiv családsegítés során

az esetgazďa" aki a szoLgálrtat,ásba delegálj a az ugyfehet, míg az intęluív családsegítés idő-
tartana alatt azesetfelelős az ICsMSz családsegítő kollégája. A szolgá|tatás igénybevétele

során a szociális munkataľsak folyamatosan egyĹittmiĺkddnek, esetkonfeľencifüat, eset-

megbeszéléseket taľtan ak. Az iĺterzív segítség a családok ĺinkéntes jelentkezése, vállalásai
a|apjźntöľténik, mely felađat elláüísa a klasszikus családgonďozői feladatokon tulmutat.

A 2016. év során a munkacsoportban személyi változások tĺjľténtek, egy új családsegítő

koltéga érkęzetl, és a szakm ai vezeto személyében is vćůtozźls állt be. Emiatt szfüséges volt
a mrmkacsoport tevékenységének, szakmai munkájanak összehangolźsa, a keretek újbóli
lefektetése, valamint a JSzSzGyK egységeiben töľténő bemutatkozások is. A már meglévő

szakmai együttmfüödések zavarta|aĺul zaj\ottak, a szakmai egyeztetések az év során fo-
lyamatosak voltak.

Tárgy évben 18 eset keriilt az ICsMSz látótęrébe, amelyből 3 esetbęn nęm kezdődĺjtt mun-

ka, cisszesen tehát 15 esetben részesültek a családok az inteluiv családsegítésben. A 15

megvalósult eset 35 gyermeket érintett. Minđegyik eset szeľepelt a nyilvántaľtásban re-

giszttáIt esetként a JSzSzGyK _ Család- és Gyeľmekjóléti SzoLgá|atánál, vagy a JSzSzGyK
- Család- és Gyermekjóléti Központnál.

A kollégak szĺĺmos alkalommal részt vettek esetmegbeszé|őkon, szakmakĺjzi megbeszélé.

seken, amelyek a munkájukat segítették, valamint 435 alkalommal (halmozott adat) töľtént

beavatkozás (tanácsadás, segítő beszélgetés, infoľmációnyújtás, ügyintézés, készségfejlesz-

tés) az ellátasban részesülő családoknál.

2.2.8. Iskolai-ĺóvodai szociáIis segítő tevékenvsée

A Józsefuĺírosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ ĺjnként vźi|a|t feladatkent

201'4 szeptemberében maĺ kísérleti jelleggel elindította az iskolai szociális m:uľlkźú, érzé-

kelve azt aĺehézséget, melyet az iskolai gyermekvédelmi stáfusz megsziintetése okozott.

Fontos ennek tapasńa|ataí a\apjänpľofesszionalizźini és tovább folytatni/kibővíteni afeLa-

datot két foállású iskolai-óvodai szociális segítő szakember foglalkoztatásával. A Józsefuá-

rosi onkoľmźnyzat érzékę|ve a szakembeľek munkájának szfüségességét, 20|6. szeptem-

ber 01. napjáva|, ismét önként vá||a\t feladatként két fő munkatars felvételét tette lehetővé,

valamint ezzeIkivźntabiĺosítani az iskolai és óvodai szociális segítségnyújtasi foľmát hét

általanos iskolában és a Napraforgó Egyesített óvodan beltil tizenöt (koľábban önáltó) ke-

ľületi óvodában.

Az iskolai-óvodai szociális segítő tevékenység elsődleges célją hogy az elsődleges pľe-

venció megerősítésével az iskolás gyermekek és fiatalok (köztfü a szociálisan hátrányos

helyzetrĺek) szociális jólétének, életminőségének javítása az ővodaí és iskolai szociális

segítés feladatellátás feltételeinek megteremtésével, szakmai tzrta|mának meghatźnozásá-

val segítse a tanulókat, a szülőket és a pedagógusokat.
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A szakembeľek elsődleges feladatai: információnýjtĺĺs, hivatalos ügyek intézése, szociális
ügyintézés, tanácsadiís (direkt, edukatív), konzultació, érdekvéđe-lém (ennek keretében
fegyelmi trírgyďás9n vďó ľészvétel), esefinegbeszélés kezdeményezése, Lokon ľészvétel,
a jelzőľendszer tagiaival t<iténő együttmfüöđés, delegálas más, a gyermek sziikségleteinek
megfeIelő szo|gtitatźts, ellátĺís igénybe vételének érdekében, sztilőkĹel családokkal végzett
szociális munka, szociális csoportmunka, kĺizcisségi szociális munka.

A két munkataľs kĺizötti feladatmegosztás szerint az egyikmunkatiĺrsh oznégy iskola és hét
óvoda, a másik munkatáľshoz hźrom iskola és nyolc 

-óvoda 
tartozik' tauoilét esetén egy-

mást helyettesítik. Ez a|apjánkét kĺjrzet keriilt kiaiakításra.

A 20|6. évben az együttműködési megállapodások kidolgozźsát és a szakmai anyagok,
illetve a szakmai modellek feltérképezését követően elsď lépésként minđkét munkatĺírs
személyes bemutatkozása minden intézményben a szakm ai veźetőjelenlétében megt<iľtént.
Ennek a legfĺibb cé|ja az volt, hogy a szakemberek a megfelelő szakmai inĺnyelvek szerint
kerĺ.iljenek az intézmények látóterébe, ezze| is erősítve 

'žut*ui 
önképüket és szuverenitá-

sukat, mégis iigyelve a kényes egyensúlyra, hiszen az egyuttmfüĺidésnek ez az a|apja.

Első körben az iskolákkal tciľténő folyamatos konzultáció kíséretében a szakmai munka
bevezetésére kerĹilt sor a szakmai vezetőjelenlétében, illetve az iskolák jelzése a|apjźn az
elsőđleges pľioritĺĺst kívĺánó ügyekben történt egyeztetśs,k<izvetítés a kĺjznevelési intézmé.
nyek és a szociális ellátórendszerkozotÍ'.

Az eltelt időszakban beindult a közös munka a je|zorcndszer mfüödése során _ a jelzó|ap
kapcsán egyeztetés és jelzés megtétele a Szo|gáIatnak és a Központnak, illetve az e|mult
iđőszak soriín lehetőség nyílt szakmai napon i.ĺ'te''o ľészvétekô, nemzeti tinnepség kap-
csiín szeľvezett rendezvényen való jelenlétľe, illetve az iskolai, óvodai kaľácsonyi tinnep-
ségeken töľténő tészvéte|rę is. Tc'bb alkalommal vettek részt a kollégĺík tantesttileti és
igazgatői éľtekezleteken is.

A mindennapi, illetve alkalmi rendezvényeken való részvétel soriĺn a pedagógusok és adifüok is megismeľték a kollégźkat. A kĺĺzĺis szakmai munka megkezdődtltt, amelynek
soriín látóterünkbe kerültek azok a kérdéses területek, amelyek *"golldá..u vźtmak a 2017.
évben, illetve azt kĺjvetően.

Az iskolai-óvodai szociális segítő tevékenysé g 20|6 szeptembeľ étő| tapasztďtak a|apjan
megállapítható' hogy az iskolfüban, óvodtfüban nagy szfüség van a pedagőgiaĹnevelő
munka mellett a szociális segítésre is. Keľületiinkben šok a hátnínyos- eś ľ'alř'o'ottan hát-
rĺínyos he|yzetíi diák, akikkel a közokÍatásĹköznevelési intézménýekben a ko1légak foglal-
koznak.

Részt vesznek tanórĺíkon, csoportos foglalkozásokon, segítenek a gyermekvédelmi prob-
lémfü felderítésében,kilzvetítésében a szociális szo\gźita|ásokat nyujtó, illetve a gyermek-
védelmi intézrrélryeŁ f:lé. Támogatjĺĺk, i1formáljĺík á pedagógusokat a gyermekekkel kap-
csolatban, igyekeznek hidat képezní az oktatási-nevelési éš a szociális ńtézĺrenyrendszer
között. Ez az egyik nagyon fontos feladatuk, hiszen a hatékony egyiittmfüödés alappilléľe
a megfelelő kommunikáció.
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A két kolléga az egyes intézmények igényeinek megfelelőenLáttael feladatait, amelyeket a

statisztikai adatok-is a|átźtmasztarĺak' valamint jól tĺikrözik az oktztźlsi-nevelési :ľl:tézÍflé,-

nyek közĺitti nagyfokri ktilönbségęt (pi.: azegyik kolléga több alkalommal taľtott csoportos

foglalkozásokat,-míg a másik t<óllegä á,Ita! |átogatott intézményekben az egyéru esetkeze-

lésre volt inkább igény).

Tevékenységtikľől az a|ábbi adatok állnak ľęndelkezésre:

A két kolléga a hét iskola és a tizen<jt óvodában 560 alkalommal (halmozott ađat) nyújtott

szolgáltatast. Ez össze sen 265 gyermeket érintett.

Az iskolaĹóvodai szociálĺs tevékenységetvégző kollégák elé keriilő
problématípusok megoszlásának adatai

Időszak: 201 6.01.01 . - 2016.12.31.

Hozott probléma típusa 1. ktirzet f.kőrzet
1 anyagi I I

2 sveľmeknęvelési 17 46
a
J beilleszkedési nehézség 0 28

4 magataľtás Zav aÍ, telj e s ítmény zay aÍ- 19 24

5 családi konfliktus I 1

6 szĹilő vasy család életvitele 0 36

szülői elhanyagolás
a
J 56

8 c s aládon b elüli b źntaImazás 5
nJ

9 fo syatéko s ság' r etar đáciő 0 a
J

10 szenvedélybetegségek 0 2

11 esvéb (csoport. k<jzcjsségi renđezvény) I I

12 információnyúitás J 0

t3 p áLy av źiasńás i tanác s adás I 0

58 207
26s

Az iskolaĹóvodai szociális tevékenysé get v égző kollégák által nyújtott
e gyéb szo|gáitatálsok megos z|ásának adatai

Időszak: 201 6.01.01 . - 2016.|2.3I.
tevékenvség megnevezése 1. kärzet f.kőrzet

1. védelembe vételi taľgyaláson résn éteI I 0

2. fe gyelÍni taľgyďáson részvétel
a
J I

). esetme gbes zéIésęrl ré szvétel 1 2

4. szĹilői tanácsadás 0 I

5. điak ĺinkorm źny zati iilésen rés441ę! I 0

6. tinnepségen t<iľténő részv ďęI a
J 1

7. tov ábbképzésen való részv étď 2 ĄJ
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A jelzett tevékenységeken tul sziĺmos esetben fotytattak konzulúíciót gyermek-kel/pedagógussaľsziil (5vellcsa|ádsegítőveVesetrnenedzseľľál, vďamint szakľudásuknak,speciális ismereteiknek megfelelően nyujtottak információkat kiilönbĺiző ügyekben.

A Magdolna Negyed- Program III. (MNP III) trírsađalmi és gazdaságí alprogramjainak2016. évi fenntaľtlísáú a Józsefuĺíros ontormányzat Ĺ?pviselő testiilete a 250/2015.(xII.03.) hatźtrozatában ĺinként vźiila|t feladatként,biłoJotta ilgy, hogy a JózsefuarosiSzociális Szolgáltatóhoz keľült a feladatellátás. 
.-.-_ .ěJ ) LLvbJ q J

A Családfejlesztési Szo|gáItatás és a Tĺáĺsadalmi Akciók munkacsop ort 2016 év elején újformában kezdte meg tevékenységét négy frĺ szociális munkással és egy fü szakmai kooľ-dinátoľral.

o A MNP III programban részt vett 56 csaldd utógondozása zajlott az ěv sordn.A családokkal rendszeresen kapcsolatot tartofiaĚ a koliégák, ésetkezelés t végeztek,valamint kapcsolatot taľtottak a JSzSzGyK családsegítő/ěsetmenedzsęr kollégáival.A vállalásokon alapuló esetkezelés so1ín a munkacsJport tagjai ellenőrizték a prog-ram során biaosított taryyi eszkĺĺzök rendeltetés sźedi hłsznéůatźľ-, a kozuzemi
számlźk rendszeres befizetését, a lakás á||agát.20|6. december 3I. napjával azutő-gondozás folyamata megszűnt, így az érintétt családoknak a JGK munkatáľsai felésziikséges jelezniiik a problémák at. Eľ:ő| az információľól minden érintett személý
a munkatársak részletesen táj ékoztattak.

o Terměszetben juttatúsoldadomdnyozós:
Részletesen lásd. beszímoló III. ťejezete: Adomĺínyok ktĺzvetítése

o Kórhdzi szociólis munka:
A kollégĺák az év során fogadtĺák a beérkezőjelzéseket, azokattovábbított ák az j||e-
tékes munkatársaknak . Az a|ábbi kőrhér,ak szo ciáli s munkásai,, a|, kőrhálzivédő nő i -vel szorosabb kapcsolatot sikenilt kialakítani, amely az egyuttműkĺidés gördülé-
keny, zökkenőmentes voltát hivatott segíteni :- TraumatológiaiIntézęt
- Heim Pál Gyermekkórház Pszichnátnai osztálva- soTE I. szrímú Szülészeti és Nőgyógyászatiruĺĺtu
- I. számú Gyeľmekklinika
- Heim PrĺI Gyermekkőrház
- soTE II. szĺímú Sziilészeti és NőgyógyászatiKlinika.

A 2016. évben összesen 19 je|zés érkezett a Családfej1esztési Szo|gáItatáshoz, eb-ből 10 esetben a Heim Pál Gyeľmeld<őrház,2 esetben a Heim paĺrcornazGyer-
mekpszichiátti4 5 esetben a Traumatológiai Intézet,1 esetben a S6TE II. szĺĺmúSztilészeti és Nőgyógyászati Klinika és f esetben a SoTE I. szĺímú Gyermekgyó-gyászati Klinika munkatársa éIt jelzésikötelezettségével.
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A 19 jelzés 16 gyermek és 3 felnőtt ügyében érkezętt. AjeLzettproblématípusok az

alábbiak voltak: gyeľmekbantďmazás, gyermekről tĺjľténő lęmonđás (kórhazban

hagyás), pszichés probléma, magatartźs és/vagy kapcsolati problémą bódítószer

rcřótyása ĺ att źi1ás,hozzáńartozofelkutatasa, és lakhatĺás megolclásának elősegÍtése

séľült személy szźlmźra.
A munkacsopoľt a tavalyi évben is megľendezte az éves szakmai tanácskozást, aľrol

a meghívott 
"louaot 

beszámoltak az éves munkáról, a közös egyĹittműködés sorrĺn

tapasńaltak'ĺólésafelmerülőnehézségekľőlis.

kenységek taľtoztak:

o Az MNP III. pľogramban felújított 28 bérház bejáľása, az ott lakókkal valĺí

uttólagos kapcsolňartás, panaszkezelés,lakossági érdekképviselet, valamint az

utrigondozás ellátása.
Minderre nagy sziikség volt, hiszen a munkatĺíľsaknak e ta\źůkozások alkalmával

volt lehető'ďgtil. ĺĺsszelyújteni azokat a hibfüat, amelyeket a Józsefuaľosi Gazdál-

kodási Közpänt Zrt. (JGK) valamint a Rév8 Zrt. munkatĺíľsai felé tudtak kĺizvetíte-

n. Azösszegyiijtott hibak alapj ánígy akétiĺtézmény képviselői garanciális javítá-

si listát késňettek, amely hibakat kivizsgáltak, és ha az nęm a lakó hibájából eľe-

đeńethető probléma volt, akkor javitásrakeriiltek, tovćhbá a lakók által bejelentett

panaszokat a JGK munkatarsai .megválaszoltak.

o A munkacsoport másik tevékenysé ge ahátralékkezeléshez kapcsolódĺó feladatel.

látás volt.
A JSzSzGyK és a JGK kcĺztjtt létrejött együttműkodési megállapodás a\apján a

munkataĺsak azon cjnkormtnyzati bérleményben é1ő ügyfeleket keresték fel, akik

díjhátľalékot halmoztak fel. E megkereső és tájékoztatő tevékenysée ęé|ja az volt,

hogy a hátralékot felhalmozott béilő eljusson a hátralékkezelésbe. A JGK jelzései

auiji11a kollégfü felkeresték az ügyfeleket otthonrrkban,tájékoztatták őket ahátra-

lékkezelési táňogatás igénybevételének módjaról és lehetőségérőI, valamint kör-

nyezettanulmanyi kes ziettěv.. Ezen fe|adat adminisztrźrcíőját a munkacsoport dol-

goztaki.

2016 ápľilisától a tevékenységi ktirĹik kibőví'ilt, így a !őzsefuríľosi onkormányzat

Humárlszolgáltatasi Űgyošńa\y Családtĺĺmogatási Irođa (CSTI) olyan magantulaj-

donban élő ígyfeleľ ńśtĺ3at kiildte meg a munkacsoportnak, akikkel szembęn va-

lamilyen vegr-étra3tasi Ęý volt folyamatban. Ezen végrehajtasi folyamatok đeviza

biteltartozáýelmara.dá' l,ugy a közös költség fe|ha|mozása miatt indultak. A mun-

katĺĺľsak a megkeresések soľán tájékoztattźk az ügyfeleket a JSzSzGyK szolgźľItatá-

sairól. Az év s-oran a magántulajdonban é|ó,hźtra|ékot felhalmozott és végrehajtĺísi

folyamatban érintett iigyřelek delegálásanakszárna488, míg az önkormźnyzatibér.

leményben é|ő, hátr a|ékot felhalmo zott iigyfelek j elzésének száma 3 9 6 vo lt.

A JGK źLIta| je|zett ügyfelek közĹil 98 esetben nem vettók igénybe a JSzSzGyK

szo|gá|tatás uí, 6 4 
"."tb"'' 

kezđő dött meg a cs alád se gíté s folyamat a, 4 4 esetb en c s a-
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