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V. helyben 229 t2
elvitęllel If6 7

vI. Helvben 233 11

Elvitellel 110 5

VII.
Helvben 226 11

Elvitellel 105 5

VIII. Helvben 245 I2
Elvitellel 115 5

IX. Helyben 242 12
Elvitellel 110 5

x. Helvben 226 I2
Elvitellel 101 5

xr. Helyben 209 10

Elvitęllel 141 I

XII. Helyben 208 10
Elvitellel 1,47 I

Osszesen
helvben 2597 137
elvitellel 1655 88

TáreyĹ technikai feltételek
Klubunk a nevéből adódóan Józsefuĺĺros egyik fľekventált helyén, a Rfüóczi téri csarnok
mögötti Víg utcában ta|źihatő. A klub kellemes, családias kcirnyezetben biztosít a tagok
számára nappali taftőzkodást, mentális és közösségi szo|gá|tatásokat. A Víg otthon ldős-
koruak Klubjának tárgyi feltételei a töľvényben meghatĺĺrozotÍak szerinti, anapi mfüödés-
hez sziikséges eszközök megvannak. Ebben az évben kicseréltük a konyhabútor egy tészét
(a falra függesztett 3 elemét). Kaptunk egy klíma berendezést, ami nagyban hozzátjáĺuI a
klubtagok jobb komfortérzetéhez. Az onkoľmányzatnak köszönhetően decembeľben klu-
bunkat felújítottak: kicserélték a régi ĺyíIźszátőkat, radiátorokat, felújítottfü az elektľomos
há|őzatot, teljes k<inĺ festést és mázolást végeztek. Lehetőséget kaptunk 5 komplett fiig-
göny vásĺírlására is, mert a ľégiek már elawltak voltak. Ezekkel az intézkeđésekkel energi-
át takarítunk meg és kellemesębb környezetet biztosítunk klubtagjaink szánźra.

Személyi feltételek
Dolgozói létszźtm:1 ftĺ klubkoordinátoľ,2 fő klubgonđoző és egy fi5 technikai dolgoző|átja
el a feladatokat. Szolgáltatásaikkal segítette munkánkat: 1 masszőľ' 1 pedikiĺrös és 1 fod-
tász. Az év soľĺín 2 fő technĺkai és 1 fő adminisztĺatív kcĺzfoglalkoztatott segítette a dolgo.
zók munkáját.

€
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5.2. Szenveđélybetegek nappali ellátása

A Szenvedélybetegek Nappali Intézménye (Mátyás Klub) |<rízisheLyzetbe keľült éslvagy
abból kilábaló szenvedélybetegek nappaĺi ellátasát végzi, eme||ętt speciális segítő pľogra-
mokat, szociális és lelki segítséget, kultuľális és szabadidős programokat, illetve igény ese-
tén kedvezményes étkeztetést nyujt klienseinek. Ez utóbbi szoIgáItatźts célja, hogy az e|Iá-
tottak kultuľált kĺĺrulmények ktjzött, helyben vagy elvitellel jó minőségrí meleg ebédhez
jussanak a hét minden napjan.

Az ellátás céLia. feladata
Az eL|átás célja elősegíteni a szeľmentesség, majd a jőzarĺsźry ęlérését és megtartásźú,va|a-
mint a tarsadalomba és a szűkebb környezetbe való visszailleszkedést, a munkavállalást és

az éIetminóség megtarttsát éslvagy lehetőség szerint javításźlt az igénybe vęvők kĺjrében.
Az elIátás önkéntességre építve biztosítja a szahnai segítő, felvilágosító, tanácsadő, tajé-
końatő, ĺinse gítő, kultuľális, szabadidő s szolgáltatásokat, pľo gramokat.

A szolgáltatások taľtalma
A szenvedélybetegek nappali ellátása keretében szak'rnai, szociális és kulturális szolgáltatá-
sokat nyújtunk.

. Szakmai tevékenységünk elsődleges célja a k]iensek józansághoz segítése, illetve a
jőzanság megtaľtása, melyet egyéni terápiás beszélgetések, illetve tematikus
csoportok keľetében végziink.

A kĺizösség megtaľtó erejét szakmai segítséggel megtámogatva a klubba jaró segítségkérők
hatékonyan léphetnek fel fiiggőségtikkel szemben'

. Szociális ellátás keľetébęn kedvezményes térítéses étkeńetést, fodrász és
pedikrĺrszo|gáItatást, valamint ingyenes masszázs és gyógytorna szo|gźitatást
nyujtunk.

o Klienseink jőzan, biztonságos kĺiľnyezetben tölthetik eI szabadidejfüet, arĺihez
igénybe vehetik a klub eszkozeit, foglalkozásait, progľamjait, külsős progľamokat,
kirándulasokat.

Nyitvatartási időben lehetőség van kötetlen beszélgetésĺe, játékokĺa, te|evizíőzásra, zene-
hallgatásra, újságok és könyvek olvasására, szánítőgép és intemęt hasznźiatfua is.

Célcsoport
Személyes |<rízishe|yzetbe keriilt józanodni vágyő, felépülni kívánó szenvedélybetegek,
akik úgy étzik, gondjuk .van az alkohol, a drogok, a győgyszerek, a szeľencsejáték, a niko-
tin, a táľsas kapcsolatok terén. olyan 16 év feletti szenvedélybetegekre teľjed |<l az ellátás,
akik saját belátásból vagy szakoľvosi javaslatľa kérik felvételfüet, addiktológĺai intézmé-
nyi ellátás után kerĹilnek vissza lakókörnyezettikbe, vagy jelenleg is oľvosi terápiás keze-
lésben részesülnek, és akiknek józanságuk megtartásiíhoz, az onźl|ó életvitel fenntaľtásá-
hoz szakemberek és a kcizösség segítségére, védett kĺiľnyezetre van sziikségĹik.

Az ellátás igénybevétele
Az e||átottak áIta|ában sajźttbe|átásból vagy szakorvosi javaslatra, klubtagjaink személyes
ajźn|ásáĺa, illetve más intézmények delegálásával érkeznek hozzźnk.
A szo|gá|tatást minden olyan 16 évnél idősebb kerĺileti lakos igénybe veheti' aki bejelent-
kezésétkövetően egyéni állapotfelméróbeszéIgetésen veszrészt, szakorvos áLtaLigazo|tarl
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szenvedélybeteg, nem fertőzobeteg, elfogadja az intézmény haziĺendjét. Egytittmfüĺidik a
személyes gondozási terv kidolgozźsában és aláfuja az ę|Iátottí megállapodást.
A kliensekkel folýatott közös munka alapja az el|źtotti megállapodas, illetve a gondozasi
terv, ami rogzíti a kiinduló állapotot, a személyes célokat és az azok megvalósításiához
rendelt eszközöket. A személyes vźůtozźtsi folyamatot rendszeresen' a klienssel folytatott
kcizös beszélgetés során monit otozztlk.
Nyitvataľtási időben minden klubtagunk szabadon és térítésmentesen veheti igénybe az
egyéni és közös pľogramokat. A programokon való részvétel nem kĺjtelező, csak ajánlott.
A szo|gá|tatźts elérhető minden munkanapon, ľeggel 8 óra és délutan L6 &a közotti időben.

Jellemző problémák a beteeség. addikció mellett

Megélhetési problémáł. a jövedelem nélkiiliség, az alacsony jĺivedelem a napi életvitelt
teszibizonýa|anrlá (hátralékok megjelenése, ťlzetési kĺjtelezettségek elhalasńása, az alap-
vető szÍikségletek kielégítésének nehezítettsége).

Foglalkoztatással kapcsolatos problémół: a munkahely elvesztése, munkatigyi problémiĺk,
elhelyezkedési nehézségek, a munkaeľő-piaci ęlvĺĺľásokhoz nem illeszkedő egyéni tudás,
végzettség, mobilitás hiánya,valamint munkaadói oldalľól hátrányos megkülönböztetés.

Lakhatással knpcsolatos problémáł: lakásfenntaľtási adósságok, lakás-karbantaľtási nehé-
zségek, a lakáselvesztés fenyegetettsége.

Kapcsolati problémák: családon belüli és más szeméIykozi kapcsolati konfliktusok, gyak-
ran a kapcsolatok teljes hitnya, az e|magányosodás. Kommunikáciős zavarck, erőszak
megjelenése, bántalmazás' gyermeknevelési problémak.

Az e||átottak statisztikai adatai

A ktizösség megtartó erejének bizonyitéka, hogy a klubtagok személye állandóságot mutat
hosszú idő óta. A kliensek fluktuációja elenyésző, a tagok az eLfogadő és tĺímogató szak-
mai és baráti közĺisségben jőI érzik magukat. Ebben az évbeĺ összesen 52 fó vette igénybe
a nappali ellátás szo|gá|tatásait. Az év során 3 esetben kdtöttünk új megállapodást, vala-
mint7 ellátott gonđozását sztintettĹik meg.

Igény szerint szociális étkeńetést is biztosítunk, ahol önkormányzatíreĺđelet alapjĺín jĺive-
delemarányosan, térítési díjat kell fizetni azétkezésért. onként vźiLa|t feladatként arászo-
rulóknak hétvégén is biztosítunk ebédet.

Látogatási és étkezési létszámvá/ltozás az év folyamán:
[dőszak: 2016.01.0 1 . - 2016.Í2.3I.

Mátyás K|ub I II. m. Iv. v. vI. VII. vrII. IX. x. xI. xII. ossz.

ĺlótottak szíma 49 47 47 48 48 49 49 49 Ą9 48 47 45 5/5

:bből étkezik 28 27 26 25 25 26 26 25 25 25 24 21 303

ij felvétel 0 0 0 I I I 0 0 0 0 0 0 3
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negszíint hónap
"olyamán

2 0 0 I 0 0 0 0 I I 2 0 7

'étszĺĺn hónap
légéĺ 47 47 /1'1 47 48 49 49 49 48 47 45 45 568

-átogatási napok
zÄma 940 987 987 989 999 1068 t0f9 1511 1453 r468 1366 139s 14192

itkezési napok
zćlma 859 774 '184 695 722 732 771 752 7f0 706 63r 628 8774

A klub kihasznóltsága a látogatási napok alapjón átlagosan 94,7 oń-os. Az ötvenférőhelyes
klubot átlagosan 47,3 Íő látogatta hąvonta. A ldtogatási napok osszes számának emelkedé-
sü (kazel 2000 látogatási nap) ajelentési kötelezettség törvényi változásą okoztą.

Az étkezési térítési díjból befolý összeg 2016. decembeľ 3l-ig:1.364.375'.Ft

Egvéb szociolóqiai adatok:

Az ellátotti kĺjrben az é|etkor, a jövedelmi viszonyok, a függőségi diagnőzisok és családi
állapot az e|ozó évhez képest, érdemi vá|tozást nem mutatnak.
Az a|ábbi adatok mindegyike a20|6. december 3l-i állapotot mutatja.
Az ellátottak életkor szerinti összetétele:

1. 39 évig: 5 fő
2. 40-59 év: |7 fő
3. 60-64 év: 8 Íő
4. 65-69 év: 8 fő
5. 70- év: 7 fő

Az eLlátottak átlagéletk oru: 57,5 év

Az ellótottąk jovedelmi viszonyai ,!s munkgerő-piaci helyzete:
. oregségi nyugdíj: 18 fó
. Rehabilitációs ellátás: 4 fő
. Rokkant ellátás: 6 fő
o Foglalkoztatásthelyettesítő tĺĺmogatás: 6 fő
. Ápolási díj: 1 fő
o Munkabér: 5 ftĺ
o Jövedelem nélktil: 5 fo

Az elmúlt év uĐ)anezen időszalcaban 2 Jő volt aldív, rendszeres nunkndllaló, ebben az évben öt Íő áIIt all(alnązásban. A tovóbbiakban
is nagl gondotfordítunk a munltavállalás segítésére, a munlahely megtartásóra, a munlra vilógába való visszavezetésre.

Az ellótottak elsődleges diagnózis szerinti összetétele a szakorvosi vélemény alapján:
. Alkohol okozta dependencia: 19 fo
o Nyueŕatók és altatók használataáItaI okozott dependencia: 8 fő
. Kóros játékszenvedé|y: 14 fő
. Öpiátok haszná|ata okoztadependencia: 3 fo
o Többfele drog és egyéb pszichoaktív szet okoztadependencia: l fő
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A fenti ađdikciókon kívül, 28 fő esetében dohányzas okozta dependencia is üáľsul azalap-
problémríhoz. Az elsődleges diagnózis mellett a következő problémak fordulnak még elő
(zĺáľójelben az esetszźlmok): depressziő (2), szorongás (1), kevert szoľongás és depľessziós
zavar (3), egyéb szokás- és impulzuskontroll zavaÍ (4), pánkzavar (4). Minden érintett
ľendszęres pszichiáter szakoľvosi kontroll alatt áI|.

Az ellátottąk családi állapot szerinti megoszlása:
. EgyedüLźi|ő:22 fő
o Családban él: 16 fő
. Élettaľs sa| él 7 fo

Felülreprezentált az egyediilállók, egyediil éIok ańnya. Jellemzően megözvegyültek vagy
elváltak, illetve élettársi kapcsolatuk a betegség mélyiilésével megszakadt. Legtĺibb eset-
ben a szélesebb család tźtmogatására sem számíthatnak. A magányossźę étzése pedig á|-

landó kockazatot jelent a visszaesésben. A klub segítségével lassan megtanulhatj ák azokat
az emberi inteľakciókat, amelyek révén új kapcsolatokat alakíthatnak ki' újraepíthetik meg-
szakadt kapcsolataikat, illetve a közösségi együttlét és a szervezett ptogtarlok hozzásegítik
az ellźtottakat a ktĺ zö s s éghez tarto zés é|mény éhez.

A klub állandó proeľaÍľIjai. szolgáltatásai

Az e||źtottakrészéte napi tematikus progľamokat biztosítunk. A foglakozások heti rendsze-
ľességgel, heti tervbe foglalva ismétlődnek.

o Kreątúra foglalkozds : kĺeatív, alkotó, készségfejlesztő, ugyanakkor szőrakońatő
foglalkozás. Változatos anyagok, technikák a|ka|mazásával rendszeľes alkotó
tevékenység binositźtsa, sikerélményhez jutás lehetősége. Az elkészült alkotások
alkalmasak a klub dekoľálásĺĺľa, a készítő otthonának díszítésére, az ünnepi
alkalmak fényénęk növelésére, ajándékozásra. A foglalkozásokon való részvétel
váItoző,á|talában12-15foaktivitása je||emző.

o Támaszték foglalkozás: workshop jellegtĺ fogla|kozás, melyeket egyrészt szakmai
szempontok, másrészt az el|átottak érdeklődésének megfelelő témakbő| tęwezzijk
(egészség, betegség, függőség, szenvedély, okok, tiinetek, |ezaj|ás, hatások,
szövődmények, visszaesés, életvítel, hétkijznapi praktikak, érdekességek, saját és
közösségi élmények). Az érdeklődők száma 12-|5 fő ktjzött vá|tozik.

o MóIcvirág foglalkozás: színjźńszás, szerepláték, he|yzetgyakorlatok. Egyelőľe
szőrakoztatő jelleggel mfütĺdő kis létszźmű csoport, melyet szeretnénk a
későbbiekben nagyobb |étszźmĺabővítęni, valamint a benne rejlő mélyebb, terápiás
lehetőségeket kihasználni. A résztvev ők szánaj elenleg 5 -6 fő.

o Game-Kapocs foglalkozás: egyéni és parkapcsoIati, családi (sajátos egyĺittélés,
rogzl,s'It viselkeđés, .jźtszmźl<, generációs vitĺĺk, gyermeknevelés) és egyéb
inteľperszonális kapcsolatok (munkahely, szomszédság) jellemző pľoblémái
egyelőre ismeretterjesztő jelleggel. A későbbiekben ezt a fog|alkozási típust is
szeretnénk teľápias technikávď is bővíteni, eléľhetővé tenni minden egyén, páľ,
család számźra. Jelenleg az érdekJődők száma |0-|2 fő alkalmanként.
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Írás/Vetítő foglalkozás: szakmai szempontok és csoportérdeklődés aÍapjáĺtervezett
iľodalmi ďkotasok, újságcikkek, játékfilmek, dokumenfumfilmek közös
feldolgozása. Jellemző létszźtm 15-20 fő.

JátéIĺdélután: tfusasjźiékok, csapatépítő játékok, Bingó játék. Népszeríĺ foglakozasi
foľma, hiszen a játék önmagában élvezetes tevékenység, lehetőséget ad a

versengésre, egytittműködésľe, sikerélmény szerzésére. Jellemző |étszźtm:15-20 fo
alkalmanként.

A szolgáltatás egyéb szakmai jellemzői
Időszak: 2016.0I.0I. - 2016.L2.3t.

f0I5- évhęz képcstje|cntiisen mcgemclkcdett irz ügyinl'ézésck szánla. Szálnĺ:s Ĺiibb|ct ügyirltézést kívfult a szakoľvosi vélcIlléllyek
beszerzését előíró miniszteri rendelet életbe lépése, az újorľran munkát vállalók, valamint a nyugdijazasukat kérők ĺiryeinek segítése.

A tisztálkodási lehetőséget igénybevevők száma megnőtt' Trbb ellátott, több alkalommal használja ki a lehetőséget, hogy télen fiitÖtt

helyiségben tisĺálkodjon, a melegebb hónapokbaĺl pedig a tissítő zuhanyzás lehetőségével éljenek. Reméljiik, hory a szükségen kívĺil,
az egészséges életmódra nevelés és a normák elfogadasára való tiirekvésünk is szerepetjátszik ebben.

A klub eseti prggramjai
Jąnuóľ: Előzenés újévköszöntő
Február: Élőzenés farsangi bál
Március: Nőnapi köszöntés, uzsorula

Aprilis:

Mátyas téri tojáskeresés a Koszoľú utcai óvodásokkal
Húsvéti iinnep és közcjs uzsonna
Vers és pľózamondő renďenĺény (NE közös program)
Kiskeľt gondozás a Fold Napja alkalmából
Csatlakozźts a Te-Szeđd akcióhoz a Mátyás téren
Autóbuszos kirandulás Cserkesz őIorc, teľmálfiirdőzéssel (NE közĺis
pľogram)
Filmvetítés a Madarak és Ffü Napjan

Hó tigyĺntézés
Mentális
gondozás

Fodrászat Pedikűr Masszázs Tisztálkodás
RB/testsú|y

mérés

I 63 ) 6 1l 25 t6

il. 38 45 5 6 18 24 2l

ilI. 40 56 6 26 27 34

Iv. )t 54 4 6 5 3l t3

v. 34 55 6 t6 35 38'

vI. JJ 55 6 l6 34 27

vIL 35 56 5 6 l5 z+3 26

vIII. 38 48 8 6 I 44 f9

x. 36 43 4 6 J 42 27

x. 38 50 6 6 t6 36 13

xI. 3Z 44 6 6 T2 34 f5
xu. l8 53 6 6 t3 30 30

Ossz. 411 62f 70 na 1s9 405 299

Május
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olimpiai sportdélutan (NE közĺis progĺam)
Június: Élőzenés juniális (NE kĺizĺjs program)

JúIius:

Vetélkedő aMagyar feltalálók Napja alkalmából (NE közös program)
Zene vt|źrynapja, zenei kívánságmiĺsor
Nyaralás Káptalanftiľeden (NE kĺizĺjs progľam)
A Józsefuaľosi Ciganyzenekaľ fellépése a klubban
Bográcsozás (NE közcjs program)

Augusztus: Filmvetítés az ái|amalapítás ünnepén
Szeptember: Szemétgytĺjtés a Takarítási világnapon

Zenés sziireti bál (I{E k<jztis progľam)
október: Stiteménysütő verseny QrIE kĺizös program)

Autóbuszos kirándulás Jaszberénybe (NE közös program)
November: Erzsébet-Kata|innapi zenés rendezvény
December: Mikulásnap aJőzsefvárosi Ciganyzenekarra|

Kaľácsonyi iinnepség

Az év folyaman több alkalommal vęhettünk igénybe kedvezményes színhazi és cirkuszi
előadásokĺ a sző|ő belépőj egyeket.
Képviselőink részt vettek a Cegléden ismét megrendezett Szépkoruak Testébresztő Feszti-
vźijáĺ, a Nemzeti ZarźndoHaton Stľasshoffban, a Nagykanizsźn zajIő Szenior országos
Sakkversenyen.
Taľtalmas kikapcsolódásra nyújtott lehetőséget a Teľmészettudományi Múzeum havi isme-
retterj esztő eiőadássoľ ozata.

Nehézséeek a szakmai munkában
A tematikus foglalkozások lebonyolítása némi nehézséggeljar a klub életében. Célunk a
fiiggőség csökkentése, egészségnevelés, motiválás, támogatás, információnyújtás, stressz
kezelés, rógzlůlt viselkedés leépítése, kĺízis, elakadás megoldasa. Az éľdeklődés kialakult a
foglalkozások irĺĺnt, folyamatosan növekszik az aktivitás. Terápiás helyzet kissé nehezen
alakítható ki, helyhiany miatt nehezen tudunk intim környezetet biaosítani. Továbbra is
bízunk abban, hogy bővtilhet a klub terĺilete és lehetőségiink nyílik valódi terápiĺĺs he|yzet
megteremtésére, egyéni és csopoľtos rendszeres terapiás foglalkozások megtaľtźsáta, moz-
gasos tevékenységek bővítésére' Tervezzuk párterápia, tanácsadás, családi konzultáció
bevezetését. A biza|mi he|yzetben lehetőségünk lesz a pľoblémfü nyílt megbeszélésére
intim kĺirnyezetben.

A klub eľősséeei
A teljes létszámon belül egy rendkíviil aktív, érdeklődő mag van Gb.20-25 fo), akik nyi-
tottak a vźt|tozások iránt, szívesen és kreatívan, építő módon járulnak hozzá a fogla|kozá-
sok sikeréhez, a jő hangulat megtaľtásához. A jő hangulat altalábanjellemzi a klub min-
dennapjait, a kellemes beszélgetések, a vidiám játékok, a viccelődés, a humor állandó klub-
tag nálunk. Az esetleges fesztiltségek viszonylag hamar és könnyen oldhatóak, a tagok
tcibbsége rendszeľint együttmfüĺidésre tĺjrekszik.

,F
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Személyi feltételek
Az elmúlt évben teljes volt a dolgozói |étszárm (egy fő klubkoordinátor,két fő terápiĺĺs se-

gítő és egy fo technikai dolgozó).
Februĺĺĺ végéig egy fő adminisztratív munkakĺjrű, illetve augusztustól egy fő takarító mun.
kaköľben dolgozó kĺizfoglalkoztatott is segítette a munkánkat.
A HACCP rendszerręl kapcsolatos oktatáson 3 fő vett részt és tett sikeľes vizsgźt. A JKEF
álta| szewezett drogellenes képzésen 2 fő vett részt. A klubkoordinátoľ havi rendszeres-

séggel vett részt csopoľtos szupeľvízión.

Táreyi feltételek
Novemberben sor került a konyha és a mellékhelyiségek karbantaľtó tatarczásźna, klímabe-
rendezés felszerelésére és a ńasztő rendszer teljes cseréjére is. A munkavégzéshez eLen-

gedhetetlen táĺgyi és technikai eszköz<'k folyamatosan biztosítottak számunkĺa.

5.3. Ertelmi fogYatékosok nappali ellátása

Általános szoleáltatások

Az Érte|mi Fogyatékosok Napk<izi otthona (ÉNo) Budapest VIII. kerületében é|ő, 3 év
feletti értelmileg, illetve halmozottan sérült (mozgás, hallás, látás) személyek, valamint
külön megállapodás a|apjtn a Fővaros kozigazgatási területén élő séľült fiatalok nappali
eIlátásźt biztosítja. A napközi épülete jól megközelíthető helyen, a 1082 Budapest, Kis
Stáció u. 11. fél emelet 1. cím alattta]'źihatő.
łz ÉNo á|tal el|źńható személyek szttmaz} fő. Azintézmény munkanapokon reggel 07:00

őrátő| déluüín 17:00 óráigtart nyitva. Hétvégéken és ünnepnapokonzárvatart.
Az eL|átás igénybevéte|ét az ellátott vagy törvényes képviselője kérelmezheti. Ehhez jöve-
delem ĺyilatkozatot, aháziorvos által kiadott egészségi állapotra vonatkozó adatlapot, és a

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakvéleményét (vagy régi ORSZI) szfüséges
csatolni. A jelentkezőtagséryát 3 hónap pľóbaidő e|ózimeg.
A ťratalok intézménybe kerülésükkor szintfelmérésen esnek át (Dr. Giinzburg által kifej-
lesztett PAC teszt). Mindegyiküknél megtcirténik az anamnézis felvétele, és a családlátoga-
tás. Az ęzekbő| kialakított kép az egyéni fejlesztési terv a|apja.
Az ellátottakk aI a napi- és heti ľendet csopoľtmegbeszélésen tisńazzliJr.. A szülőkkel a kap-
csolattaľtás napi rendszerességrĺ és folyamatos. Emellett félévente szĹilői értekezlętet tar-

tunk. Az érdekképviseleti fórumot évente kétsze1egyebekben szfüség szerint hívjuk ĺĺsz-
sze. Báľmilyen felmeľülő probléma ęsetén mind a ťĺatal, minđhozzátartozőja fordulhat az
intézłnényvezetóhoz,vďamintaze||átott jogiképviseIőhoz.
A napkcĺziben fo|yci eseményekrŕĺl, aktuális pľogramokről, az esetlegesen felmeriilő prob-
lémákról, hangulat-' illetve áIIapotváltozásokról látogatási és eseménynaplót vezeijtlk, az

egészségi állapotról pedig kiegészítő fe|jegyzést készítĹink.

t(LIv (
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Térítési díjak
a) Nepp,ł'ĺl ĺĺĺÁrÁs
A VIIL kerĹileti lakosok, vagy VIII. keriileti taľtózkodási hellyel rendelkezők, a Jőzsefvźr
rosi Önkormźnyzat Képviselő . testiiletének tobbször módosított2Il2011.(tV.12.) rendele-
te alapjan a nappali szociális ellátasért (Fogyatékos Személyek Nappali Ellátása) térítési díj
fi zetésére nem kĺitele zettek.
A Józsefuárosi Önkormányzat Képviselő - testületének többször módosított
2|lf0I1.(N.12.) rendeletének 9. s (3) bekezdése értelmébęn:

,,A VIII. kerĹileti lakó vagy tartózkodási hellyel nem ľendelkező értelmi fogyatékosok nap-
pali ellátását igénybe vevő a (2) bekezdésben meghatétrozott térítési díj fizetéséľe k<!tele-

zelt. A szoLgáltatásért az igénybe vevő lakó vagy tartőzkodási helye szerinti települési ön-
kortnźnyzat az e||átási szeľződésben meghatiĺĺozotíszolgákatási dijatťlzet.,,

b) ErxĺzÉs
Ellátottainknak lehetőségtik van étkezés igénylésére, mely tarta|mazza számukľa a napi
reggelit, és az ebédet. Az étkezésért fizetendő térítési díj az étkezési napok és a jĺlvedelem
alapjan megźi|apitott személyi téľítési díj szorzata
Az e|Iátást igénybe vevő személyi téľítési díj megťlzetését minden hónap 5. napjáig havon-
ta előre köteles teljesíteni azintézmény telephelyén (Kis Stĺáció u. 11.).

Az étkezés igénybevéte|éhez megállapított személyes térítési díjak összege vá|toző volt. A
legtöbben azok vannak, akiknek jövedelme 49.876.- Ft -és 55.005.- Ft között van. Ez a 20
főből 8 főt jelent. Az ő térítési díjuk l00 Ft/nap az ebéđre, és 16 Ft/nap a reggelire vonat-
kozőan:

Téľítésĺ díj
(Ft/nap)

Ebéd
F.ő

15 I

100 8

135 2
205 a

J

475 1

510 f
545 2
680 I

Téľítési díj
(Ft/nap)
Respeli

Fő

a
J I

t6 8

21 2
32 a

J

75 I

80 2
86 2
107 I

Térítésmentes és hátralékos ellátottunk nincsen.

Az étkezési térítési díjakból befolyt bevétel összesen I.096.382.-Ft volt.

Az ebédet a PENSIO Minőségi Kozétkeztetés Kft. biztosítją míg a ľeggelit helyben,
lntézľnény do|gozői készítik e| az e|Iátottaknak.

Étkezési napok szźlmźnak alakulása:

T. il. ilr. rv. v. vr. VII. vru. DĹ x. )il. XII. Ossz.
358 377 341 381 386 380 294 390 325 358 344 327 4261,

C--ef- -,'-lJ J
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Ellátottak

A 2016-os évet maximźiis, f0 fos létszámmal kezdtiik, és

nem volt, megszÍĺnőnk pedig l fiő volt, december kozepén.
19 fővel zárfilk. Uj felvételiink

ev soľan:A látosatási napok számaígy oszlott megaz
I. tr. m. rv. v. vr. VII. vĺtr. DĹ x. )il. xII. Ossz.

382 402 368 407 411 407 365 405 4ĺ2 387 370 354 4670

A legtöbb |átogatás szeptemberben volt, míg a legkevesebb decemberben. A fenti ađatok

alapj źn a havi átlago s láto gatásí szám 3 89 .

Ellátottaink jelenleg mind családban élnek. Fogyatékosságuk súlyossága, és képességeik

aIapjan heteiogén kozösséget alkotnak. Legtöbben a kĺlzépsúlyosan fogyatékos rétegből

kęrulnek ki, de van kĺizöttfü Wilson-szindľómás, Down-kóros, epilepsziás, skizofrén,

mozgáskor|átozott, hallásséľült, látássérĺ.ilt (vak), és autisztikus személyiség is. A napközit
jelenleg !átogatő fiatalok közül I0 fő tartozik a kĺizépsúlyos, 9 fo a súlyos, és 1 fo a nagyon

súlyos éľtelmi fogyatékkal é|őkkozé,
A ktĺzosségben jelentős a halmozottan sérültek (10 fő), és az imbecillitás alsó határźnlé-
vők szĺíma.
Ellátottaink nagy részenő (13 nő, és 7 fétťl), életkor a|apjźnpedig 7 főf0-30 év kĺizötti, 5

fő 30-40 év köz<jtti, 6 fo 40-50 év közötti' 2 fo pedig 50 év feletti. A legf,ratalabb ellátot-

tlJnk 25, míg a legidősebb 56 éves. A 20 fő életkori megoszlása a\apján az éúLagé|etkor

jelenleg 37 év.

Ellátottaink tcibbsége a kerületben él. A 20 főbő|jelenleg 4 olyan ellátottunk van, aki nem

keriileti lakos. A 4 főből 1 a II. kerĹiletben, míg 3 fő a IX. keľĹiletben é1.

Napközintaől, és a nappali ellátás nyújtotta lehetőségelaől leggyalaabban a VIII. kerületi

onkormĺĺnyzaton, ismerős<ikön, és iskolákon keľesztiil informálódnak a kliensek, 'illetve
azokhozzátartozői.Előfordult azonbanolyan eset is, amikor egy másik ÉNo-n,'a' Éľtel..'i
Fogyatékossággal Élot es Segítőik országos Éľdekvédętmi Szĺjvetségén (EFOESZ), vagy

aNem Adom Fet Alapítványon keresztiil ismertek meg bennünketaz érdeklődők.

Programjaink

A fiatalok életkorának és képességeiknek megfelelő foglalkoztatást rendszeľes és iđősza-

kos pľogramokkal biztosítjuk. Ezek keretęin beltil nagy hangsúlý fektettink a mentális,

fizikai és szociális képességek szinten tartásźra, illetve fejlesztésére.

Napi állandó progľamjaink a reggeli, atoma, az ebéd, a külonféle csoportos és egyéni fog-

lalkozások. A csoportos és egyéni foglalkozások keretein belül olyan programokat ptőbá-

lunk kialakítani, meIyek során a fiatalok j ő| érzik magukat, és a fejlődésre is van lehetősé-

gĹik. Egy-egy csoportos foglalkozáson, a fiatalok képességeihez méľten 6-10 fős \étszźm-

maldolgozunk. A foglatkozások havi, illewe napirend szerint történnek.

A foglalkozások alkalmával nagy hangsúlý fektetĹink a játékos tanulásra, és atapasztalat-

",",ié",". 
A havi progľamtervekbe olyan elfoglaltságokat építĹink be, melyeket a fiatďok

szívesen csiná|nak' és sikerélményfü lehet benne. Napközin kívtili elfoglaltságokat is

rendszeľese n szervezink, amit a Íiatalok nagyon szęretnek.

C.e
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Hagyományainkhoz híven a fiatalok névnapját és szĹiletésnapját kiilĺĺn is megiinnepeljiik.
Illetve mincĺen iinnepről, jeles cĺátumĺól megemlékeziink. Januáľban Pótszilveszteri bulival
köszöntĺjttiik az évet, februaľban Valentin-napi délutant, és Faľsangi bált taľtottunk. MárcĹ
usban Nőnapi műsorľal és Húsvéti Nyuszi.délutĺánnal iirurepeltiink, és az 1848-as szabad-
sághaľcról is megemlékeztĹink. Májusban köszcintöttiik az édesanyfüat, és a gyermekeket.
Augusztusban az áJ|amalapítást iinnepeltiik, októberben pedig az aradi véľtanúkľa, és az
1956-os forradalomľa emlékęzttink. Decemberben ellátogatott hozzźnk a Mikulás, majd
kaľácsonyi tinnepéllyel, és óévbúcstvtatőval zárÚlk az évet.
A fiatalok szźlmźra érdekes világnapok, kültinleges események köľé szintén tematikus dé-
lutánokat szerveztĹink. Idén ilyen progľamunk volt áprilisban a magyar költészet napja, a
Föld napja, és a csillagászatí világnap ihlette délutan. Májusban kiemelten foglalkoztunk a
madarak és flík napjźxa|, és a kihívás napjával is. Júniusban a környezetvédelmi nap je-
gyében töltötttink el egy délutránt. Szeptemberben a Sziireti bálon mulattunk' októberbęn
pedig Halloween-paľtyt tartottunk, illetve kis keđvenceinkĺe sziíntunk egy egész napot az
Allatok vl|trynapja alkalmából. Novemberbęn a Feltalálók napjának k<jszönhetően okosod-
tunk. Tematikus délutánjainkba gyakľan építiink be olyan elfoglaltságokat, melyekkel a
logikai- és készségfejlesztést, nevelést, értelmi szinten tartást szeretnénk megvalósítani.
Ezek soriĺn arra is ügyeliink, hogy a fiatalok mar meglévő ismeretei ne kopjanak meg, és
gyarapodjanak is.
Mivel nem minden hónapban vannak jeles események, Ĺĺnnepek, ęzért a tavalyi évhezha-
sonlóan azi|yen időszakokat olyan tematikus pľogramokka|,rendezvényekkeligyekexĺink
felpezsdíteni, ahol a fiatalok kikapcsolódhatnak, és önfęledt, vidĺĺm délutĺínokat tölthetnek
el egyútt. A felév során ilyen progľamunk volt a zenés süti parti, a musical đélutĺĺn, aĺyári
gyiimölcs délutĺĺn, és a külĺinleges felfedezó dé|után. Az e|őzó évek sikereit követve idén
maľ 3 alkalommal tartott előadást kis Bábszínhaz|IÍtk.
Nagy ĺir<im volt a fiatalok számára, hogy 20l6-ban kétszeľ is ellátogatott hozzźnk a Jő-
zsefuarosi Cigźnyzenekar, akik fantasztikus hangulatu zenés-táncos délutánt vaľázsoltak
nekik.
Mivel a fiatalok többsége leginkább a kĺeatív elfoglaltságokkal, filmnézéssel, zenéléssel,
felolvasással és törĹénetmeséléssel kĺjthető |e, ezek a progľamok szerepelnek leggyakľab-
ban a mindennapokban.
Ellátottaink számźtra a belső programokon kívĹil igyekszünk minél több kÍilső he|yszíllhez
kapcsolódó programot szervezli.Idén ellátogattunk a Fővárosi Áilat- és Növénykeľtbe, és
a Természettuđományi Múzeumba is. Augusztusban 1 napos strandolást szervezhink a
Balatonhoz.
Kis csapatunk kétszer is volt nyaralni 1-1 hétre: júliusban CseľkeszőIőn csatangolfunk és
lubickoltunk, szeptembeľben pedig Káptalanfiireden búcsriztunk a nyártól.

Nagy cĺröm szĺímunkra, hogy idén már 6 alkalommal vęhettiink részt kcjzös progľamon a
Nappali Ellátas szakmai egységének tĺibbi klubjával. A Ciklámen Idősek Klubjában taľtott
vers-és prőzamondó délutánon nagyon szépen szerepeltek a fiatalok. Májusban azoszikék
Idősek Klubja invitált minket egy kĺĺzös sport délutíľľa, az olimpia jegyében . Meghatfuoző
élmény marad a cserkeszőlői kirĺándulás' és a Napraforgó Idősek Klubja áital- szervezett
majális is. Juliusban a Víg-otthon által gondozott kĺizösségi keľtben bográcsoztunk közö-
sen' novemberben pedig stiteménysiitő veľsenyen vettĹink tészt, mely az ÉNo szervęzésé-
ben kerĹilt męsrendezésľe.

q-: 
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Látogatási és eseménynapló adatok
Iđőszak: 2016.01.01 . - 20|6.|2.3|.

Ügyintézések során legtĺĺbbször a sziilő kéľésére orvoshoz kíséľjiik a ťlataLt, időpontot
egyeztetiink, esetleg szakoľvos felkeresésében nýjtunk segítséget. Hivatalos iigyekben
szintén a fiatalok segítségére vagyunk: például mozgáskorlátozott parkolási ígazolvány
igénylése, gondnokság alá helyezés tigye. A táblázatból kitúnik, hogy a mentális tanács-

adások száma nagyon magas. Ennek oka, hogy ellátottaink nagy része olyan problémával
küzd, amit otthon nem tuđ megbeszélní, vagy időről iđőre foglalkoztatja.Ilyen esetekben

nekiink nyíItabban beszélnek az érzéseihől, bátrabban fordulnak hozzénk segítségért.

Gyakran előfordul, hogy egy-egy probléma konfliktust eľedményez az ellátottak között.
Ilyenkor szintén elengedhetetlen a konfliktus azonrĺa|i megbeszélése és megoldása.
Az egyéb programokon részt vettek létszámához számolttlk, a zenés foglalkozáson, a. ktl-
tyateńpiźn, győgy masszázson, a kirándulásokon részt vevőket. A szabadidős pľogramok-

ba beletartozik minden olyan egyéb elfoglaltság, arĺli a havi programtervben is szerepel
(csoportos- és egyéni foglalkozások, tematikus délutanok stb.)

TáreyĹtechnikai feltételek
Az épületben lévő helyiségek tĺjbb funkciósak, igy a fog|alkozások lebonyolításához ren-

delkezésre álI2 fogla|koztatő helyiség, 1 pihenő (szĹikség esetén foglalkoztató helyiség), és

I étkező. Az első foglalkoztató helyiség ad otthont a gyógypedagőgiat foglalkozásoknak:
matematika, írás, olvasás, szociális tanulás. A második fog|a|koztató helyiségbenhelyzet-
gyakorlatok, valamint az ének, zene,ttnc és egyéb művészeti foglalkozásokat (verstanulás,

szövés, himzés, gyongyfílzés), kutyaterapiás foglďkozásokat taľtjuk. Az étkezőben (a pad-

1ó buľkolatának köszönhetőĐ a kézmiĺves foglalkozásokat taľtjuk: festés, kľepp-papír
képek készítése, üvegfestés, tęxtilfestés stb. Itt lehetőség van TV, DVD nézésére és zene-

hallgatásra is. A haz udvaľának egy csendes sarkában a fiatalok kellemes kerti kĺĺľülmé-
nyek kĺizĺitt lehetnek a fľiss levegőn.
Éptil"ttinl. teljesen akadálymentesített, így mozgásukban kor|átozott személyeket is fogad-
ni tudunk. Az első tolószékes ęI|átottat2014.03.26-án vettük fel a napközibe, al<l' a dolgo-
zó k s e gíts é gév e| azőta i s láto gatj a az lntézméný.

Hó Ellátottak
szátma

Etkezést
ipénvbevett

tigyĺntézés
Mentális

tanácsadás
Szabadidős
DroEľam

Egyéb Gondozási
napok

L 20 358 19 3f 38f 139 382

II. f0 377 1.4 43 402 179 402

m. f0 34r f0 5ą 368 t87 368

rv. 20 38r T7 36 407 f2l 407

v. 20 386 12 4l 411 168 4r1

W. f0 380 15 4f 407 231 407

vfr. f0 f94 13 42 365 219 365

vflr. f0 390 29 45 40s t34 405

rx. f0 3f5 l5 39 412 f3l 412

x. f0 3s8 l5 .ą)t 38'.1 f30 387

xr. f0 344 I4 4T 370 19s 370

XII. 20 3f7 13 3s4 146 354

Osszesen 426r 196 469 4670 2280 4670
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Klubkoordiná-
tor

Teľápiĺĺs
munkatárs

Gondozónő
Techni-
kai dol-

q-.oző
Külsős kolléga

1fó
(szociális mun-
kás szakirányú
főiskolai vég-

zettség)

1fő
(elenleg

betöltetlen)

f fo (áita|ános ápoló-
női végzettség)

1 fő (szociális gondozó
és ápoló végzettség)

1fő
(éľettsé-

si)

1 fő gyógy masszőr

l fő zenepedagógus

1 fo kutyaterápiás munka-
üárs

Személvi feltételek

Az intémtényi feladatokat 2016-ban 5 ĺő intézményen belüli, és 3 fő kiilsős kolléga látta
eI. az alábbiak szeľint:

A kĹilsős kollégfü źita| tartott foglalkozások irĺínt nagy az érdeklődés, ezéĺt. ezeken a fog-
lalkozásokon szinte mindig maximális létszámmal vesznek részt a fiatalok. Kivételes ese-
tekben előfordul (például rosszullét), hogy egy-egy ellátott kihagyja a szőban forgó prog-
ramot. Ezen foglakozások megoszlását (hó/alkalom), és az azokon részt vevők |étszámát
(hó/fő)' az a|źlbbi tźtb|ázatok r ész| iákaz etesen

Foglalkozások száma

Hónap Zenés foglalkozás
íalkalom)

Gyógy masszázs
(alkalom)

Kutyateľápia
(alkalom)

Januáľ 4 2 I

Február 5
nJ 0

Március 4 a
J 1

Apľilis 4 f 4

Máľcius 20 5l I7

Aprilis 79 35 69

Máius 80 0 68

Jrłnĺus 74 53 81

Július 6l 56 0

Augusztus 9T t6 0

Szeptembeľ 65 t7 51

októbeľ 76 51 67

Novembeľ 73 35 63

December 58 t8 50

Osszesen: 852 420 481

Szociális gyakorlatukat töltő difüok a Raoul Wallenbeľg Szakk<izépiskola és Szakiskolából
érkeztek. Közfoglalkoztatott đolgozónk 1 fő volt, aki a technikai đolgozó feladatait segített
ellátni.

*{t.rtr L
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6. Inősronrfur ÁrłĺBrvnrl orrĺłoul (JSzSzGvR-IÁol

6. 1. Ezĺĺstfenvő Gondozóház

6. l. I. Ákallźnos feladatelldtds

Az Idősęk Atmeneti otthoną mint folyamatosan műkĺjdő szakosított szociális intézmény,
teljes kĺinĺ ellátást nýjt a szo|gáItatźtst igénybe vevők tészére. A szociális ígazgatástő| és
szociális ellátásról meghatźlrozza, hogy az intézménybe azok az időskoruak, valamint 18.
életévfüet betöltött beteg személyek vehetők fel, akik cinmagukľól betegségfü miatt, vagy
más okból, otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni.

Az Idősek Átmeneti otthona a Budapest VIII. keriilet źLIta| nffitott szociális szo\gá|tatás
2l fő részére, mely átmeneti jelleggel biztosít teljes köni ellátást a taľtós felügyeletet, gon-
dozást igénylő, de kórhĺĺzi ellátásra nem szoruló idős személyek számára. Segítséget nýjt
a kerĺiletben é1ő családoknak, hogy idős hozzátartozójuk elhelyezését biztosítani tudják pl.
nyaralás, betegség, az idősek otthonába történő vátakozás idejére.
Az intézmény forgalmas helyen talźl|hatő, tömegközlekedéssel, személygépkocsival kivá.
lóan megköze|íthető, a kapun belépve mégis nyugodt, családias környezetet biztosít az
ellátottak sztlmáĺa.

Az intézmény kettő épĹiletből és az épületet körül ölelő pihenőkertből áll. A ,,B'' épületben
múködik a je|zőreĺđszeres házi segítségnyújtás központj a.

Az intézmény épületében eređetileg bölcsĺldét működtetett a fenntartó, majd az átmeneti
idősellátás funkciójĺának áta|akitását követően nyerte el jelenlegi á||apotźú,
Kettő épületben összesen kilenc lakószobával rendelkezik az intézmény, me|y 2I fo ęllátá-
siára ad lehetőséget.
A kiszolgáló helyiségek közül az étkezohelyiségek szolgálnak közösségi téľként is. Az
élelmezést az,,A,, épiiletben mĺĺködtetett bölcsődei főzőkonyhabiztosítja.
A ,,B''épületben található a mosoda, melyben ipaľi és háztartźLsbeli jellegu mosógépek van-
nak. A szźttítás is ebben a helyiségben történik.
A dolgozók munka, ill. szociális helyiségei is a jogszabźtyi feltételeknek megfelelnek. A
gondozók részére kettő nővérszoba biztosított, aho| az orvosi rendelés is történik hęti renđ-
szerességgel. Foglalkoztatźsra, mentálhigiénés e||átźtsra a k<jzösségi terek, ill. a lakó szo-
bfü szolgálnak.
A btftorzat tekintetében folyamatosak voltak a cserék, ezért a megfelelő lakó kĺirnyezet
biztosított.
Tiírolásľa a telken elhelyezkedő kettő darab garázs és a nyitott feszer jellegrí hely szolgál,
melyek szükségmegoldasként elfo gadottak a j elenlegi mfüödés sorĺín.

EnergiafelhasznáLás szempontjábőI az egész épület felújítást igényelt. Az épĺJlet teljes kĺirű
korszenĺsítését, a szfüséges felújítási munkĺk kivitelezését Józsefuaros onkormtnyzata
pály ázati fonásból valósította meg.

.fu
ĺ6c
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A nyíIaszárők cseréje, és az éptilet szigetelése gazdaságosabb tizemeltetést tesz lehetővé.
20|4. évben a ,,B'? épület tetőszigetelése megvalósult, mely 2015. évben hőszigeteléssel
vált teljes kĺjnĺvé , az ,,A,, épiĺlet fiidémę is hőszigetelt lett, ezen az épületen 201-6. évben a
palatető cseréje valósult meg.

A másik jelentős felújítĺás 2015. évben az intézmény vonatkozásában ajáľdfü' közlekedő
terek akadálymentesítése az akadálymenetes ktilső környezet biztosításĺához.20|6. évben a
külső kĺirnyezetet új árnyékolók felszerelésével tettiik kellemesebbé, így az idős embeľek
szívesen iildcigélnek a szabađbarĺ tavasztő| késő őszig. Lakónk a környezet rendezésében,
csinosítasában is öľĺĺmmę| részt vettęk. Viragos kertet és fiiszerkertęt alakítottunk ki kcizö.
sen, melynek gondozását folyamatosan és szívesen tették.
2017. évben azBzllstfenyő Gondozóház és a Jelzőrendszeres Hazisegítségnýjtás integrál-
tantésztkívrĺn venni Józsefuáros onkormányzat Képviselő-testülete által biztosított Speci-
ális gondozást ígénylők segítése elnevezésű programban, mely a demencia kórképpel ľen-
de|kező személyek és hozzćŃartozóik életvitelének segítségére fókuszál.

A fenntaľtó ĺlnkormányzat fo|yarlatosan figyelemmel kíséri a pźiyźzati lehetőségeket, de
önkormĺĺnyzati fonásból is biztosítja a műkĺidéshez szfüséges felújítási munkálatokat. A
gondozőházba a teljes fiÍtési és meleg vízszolgáItatási rendszet 2016. évben felújításra ke-
rült. Az előzetesen már ptůyźnati foľrásból hőszigetelt és nyílászĺĺró csęrén átesett épületek
az energiatakarékos flĺtési ľendszerľel gazdaságosabban tizemęltethetők. A villamoshálózat
is ľészben felújításľa került, ezźital a bĺjlcsődei fozőkonyha és a gondozőhĺĺz villamos
źramna| mfü<jdő eszkozei biztonságosan és folyamatosan mfüĺidtethetőek.

Az intézménybe töľténő felvételt á|ta|ában egyeđül, magányosan élő idős embeľek kéľik
hozzátartozóik, a haziorvosuk, a családsegítő szo|gźúat, aházisegítségnyujtás szakemberei
segítségével. A felvétel szinte minden esetben stirgős, soron kívĺili, azonrv|i ellátást igé-
nyel, de a felvétel a szabad ferőhelyek fiiggvényében par hónapos vźrakozési idő után va-
lósul meg. A tavaszi hónapokat követően 6 fő kilakoltatás veszélye, illetve következtében
keľĹilt az intézménybe, 1 fő ellátottat akatasztrófavédelem kozbenjarását követően soľon
kívĹil vettiink fe| az intézménybe. A felvételi igényiiket a családsegítő munkatársai jelez.
ték, így együttmfüödve sikerült lakhatási, szociális helyzetfüön átmenetileg segíteni. Az
intézménybe źita|ábal az idősek otthonába történő felvételig laknak az idos embeľek,
egyéb okból 2016. évben 4 fő kéfte az iĺxézrnényi felvételt 1-3 hónapos időtartamĺa. Gya-
kori a demens, nehezen tájékozóđő, elkóborló ellátott, akik fokozott figyelmet igényelnek.

Az intézményi szolgźlltatás magába foglalja a lakhatás biztosítását, egészségĺigyi, mentźtl.-

higiénés ę|Iátźst, napi hiíľĺlm Ío éLkęzésL Líz(:raival, uzsonnával, gyógyLomáL, gyógy-
masszázst, szĺikség esetén az ź.po|ést. Kedvezĺnényes téľítés ellenében igénybe vehető a
pediktĺľ, fodrászszolgźltatás. A személyi téľítési díj összege a jövedelem fiiggvényében
Budapest Fővaľos VIII. kerĹilet Józsefuarosi onkormányzat Képviselő-testiiletének
|9/20I5.GII.27.) önkormźnyzati rendelete értelmében kenil megállapításra. Az átmeneti
elhelyezést nffitó időskoruak gondozőhźza eL|átás után ťuetendő térítési đíj mértéke az
ellátott havi jĺivedelmének 60%o-a.
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Az egészségügyi szolgáItatźĺs az inténnérry orvosi utasítása szerint töľténik. 2016.0f.01.
napjától Dr Tari Péter azintézmény orvosa. Az oľvos, aki heti egy alkalommaltart renđe-

|ést az intézményben, a lakószobĺfüban taĺtja az orvosi vizitet, minden ellátottal szeméIy

szerint konzultál az akfiźiis egészségi állapotáról. A lakókat életvezetési tanácsokkal látja
eI, és az aktuális problémálaól előadást taľt részĹikĺe) ezen felül az akut panaszok orvoslá-
sában szfüség esetén részlĺ vęsz. Az źqolást. gondozást sza|<képzett gondozók és ápolók
végzikĺapi 12 órás folyamatos munkaľendben. Rendszeľes csopoľtos gyógytornát heti két

alkalommal vehetnek igénybe a lakók, melyet az iĺtézmény aLkaImazásában lévő gyógy-

tornász taľt. orvosi indikáció esetén egyéni gyógýornára is lehetőség van. A szakrende-

|ésre az intézmény gépkocsijávaL szakképzett dolgozó kíséretében juttatjuk e| az ellátotta-

kat, a gyógyszerek beszerzését és adagoIását sziĺtén biztosítjuk.

A foglakoztatási pľogramok a szociális és mentálhigiénés munkatars pľogramterve alapjan

valósulnak meg. Nagy hangsúlý fektetünk az egyéni esetkezeléseL<ĺe, az ellátottak szociá-
lis helyzetének rendezéséľe, a csďádi kapcsolatok tĺpo|ására, az źúmeneti ellátást követően

résziikľe az optímáLis ellátási foľmában tt]rténő elhelyezésre.

Mentúlh ig íé n é s t an dc s aďús

201,6. februar 8-tót heti két alkalommal mentálhigiénés munkatárs nyújt mentálhigiénés

tĺĺmogatást az Időskoruak Átmeneti otthona ellátottai részére.

A mentálhigiénés ellátás fő feladata azt$owtan érkezett lakók bekölttjzése sorĺín a gondo-

zőházban töľténő életmód megismertetése, pszichés egyensúlyuk megteremtése. Kiscso-
poľtos beszélgetéseket szerveziink, ahol a lakóknak lehetőségfü vaĺr egymás megismerésé-

ie, mely egyben szőrakoztató, személyiségfejlesztő programokat is jelentett szźlmlý'ra. Az
idős emberek figyelme ingađoző és gyorsan kimeľĹilő, ęzért vźt\tozatossĘra töreksziink,
így motiválva őket. Taľtunk torna-, irodalmi-, zeĺei- és kĺeatív foglalkozásokat. Népszeríí
a toma, melyet koľuknál fogva természetesen csak óvatosan gyakorolnak. A demens lakók
fizikai- és mentális á||apotźú felmérjtik, valamint mini mentál state vizsgálatalapjźn egyéni
gondozási terveket készítiink.

Amentálhigiénésfeladatellátásazalábbielemekettarta|mazza..

. a személyľe szabott bánásmódot,
o konfliktushelyzetek kialakulásĺínak megelőzését csoportos, és egyéni foglal-
kozások mentén
. azellátottak családi és táľsadalmi kapcsolatainak a fenntaľtását, és źtpo|ásźú,

o minél gyoľsabb, és zökkenő mentesebb beillęszkedést azintézmény életébe

. folyamatos mentális állapotuk utĺĺn követését.
C Az otthon lakóinak megismeľéséhez általános mentálhigiénés státuszuk fel-
mérése (első intedú, egyéni mélyinterjú, Caplani |łízishelyzet, családtörténeti
élefutinterjú, MMSE teszt)

%;
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Cs op orto s fo gl allmzás o k

Cél: Itt és most élmény, önismeret, tarsas kapcsolatok erősítése, konfliktuskezelő mecha-
nizmusok gyakorlása, évszaknak, és alkalmaknak, ünnepeknek megfelelő élmény feltarás,
ciklikusságok megerősítése, év keretbe helyezése.

Minden alkalommal van egy csopoľtfoglalkozás, mely időtartama 1.5 óra, és 3-4 egyénl -
segítő, után követő beszélgetés, melynek időtartama 60 perc egyénenként. A csoportos
foglalkozások bontva vannak: 11 fő ,,A'' csopoľt, 10 fü ,,B'' csopoľt.

Igény mutatkozott arľa, hogy vegyítsük a csoportokat. Ez is megvalósult, továbbá az idő
során kirajzolódott, hogy külĺjn demens csoportot is indítani kell, ők azoka lakók, akiket
gyakĺan integrál a szakember a,,simď'csoportokban is'

Azintézményben van egy született siket néma lakó, akinek heti rendszerességgel biztosíta-
ni tudtunk egy jeltolmácsot, így a segítő beszélgetés hatékonyabban valósul meg.

20L6. évi összesített adatok:

Csopoľtos foglalkozás Egyéni konzultáció

85 alkalom 245 egyéni konzultáció

Az év első felében nagyobb érdeklődést mutattak az el|átottak a csopoľtos ĺinismereti fog-
lalkozások iľant. Tér nyílt megismerni egymást olyan oldalukľól is, amely a mindennapi
kommunikációban nem trĺrult fel. Az egy év alatt minimális volt a fluktuáció. A második
félévben előtérbe keľültek a játékok, iľodalom, és zene tematikájú anyagok feldolgozasa.
Itt is nyeľtek új élményeket, és ismeľeteket egymásról és saját magukról. Kapcsolódni
tudtak amár meglévő élettĺjľténetek'hez, melyet megosztva egymással tovább fudtak fílzni.

Legkiemelkedőbb igény az egyéni beszélgetésekre mutatkozott. Aktuális t<irténéseiket,
élményeiket nagyon szívesen osztották meg a szakembeľľel.

A 2017-es évben kissé tematikusabb, tagoltabb pľogramot, foglalkozást terveziink. Az egy
év alatt sikerĹilt mélyreható, szeméIyiségközpontú ismeľetet szerezlie a mentálhigiénés
szakembernek a gondozóhaz lakőírő| mely jó alapot képez a}lhoz, hogy céliranyosan le-
hessen az egyéni igényeket, képességeket fejleszteni, tĺĺmogatni.

Az intęnzívebb egyéni beszélgetések mellett fontosak a a csopoľtos foglalkoztatĺísok is,
hisz itt alkalom nyílik arľa, hogy kimozduljanak a szobáikból, egyiitt legyenek, közös él-
ményeket gffi tsenek az &intett személyek.

Nagyon fontos teľület a demencia. Több alkalommal volt diffeľenciált foglalkozás a
demens állapotu ellátottakkal az integrá|t foglalkozások mellett. Kiilön progľamot látok
szfüségesnek kidolgozn résnłkre, a stigmatizáIást elkeľĹilve. Az énntetteket súlyossági
csoportokraosztra (enyhe, kozép, és srilyos), lenne célszenĺ foglalkoztafii, olykoľ vegyít-
ve, olykor teljesen integľálva.

6ĺ,^
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Közösségi pľogramokon rendszeresen ľészt vesznek az ellátottak. 
^z 

aktuális érdeklődési
ktiĺt figyelembe véve állítjuk cissze a közĺisségi programokat. Megemlékeztiink a Nőnap.
ró1, HúsvétrőI, az Anyak napjaról. Lźúogatást tettiink a Fővarosi Nagycirkusz különleges
előadásán' de szívesen taľtózkodnak lakóink a keľtben, melynek szépítésében tevékenyen
részt vesznek, đe nagyon kedvelt időtoltés a bográcsozás is.Ilyenkor egyiitt a közkívánal-
maknak megfelelő ételt készítjfü el, aĺrli áItalában valamilyen hagyományos egýálétel.
Megiinnepeljiik a jeles születésnapokat, megemlékezťünk a tarsadalmi, családi tinnepelaől.
A szakember áItaIvezetett szocioterápiás foglalkozáson is szívesen résztvesznek a lakók.
A vallás gyakorlására lehetőséget biztosítunk, heti egy alkalommal szervęzętt liturgián
vesznek tészt a lakók, vasĺírnaponként a katolikus egyház képviselői keresik fe| azintéz-
méný. Havonta egy alkalommal a ľeformáfus egyhaz képviselői és ĺjnkéntesei viszik el az
érdeklődő ellátottakat egyhazi rendezvényükľe.

Ezüstfenyő Gondozĺóház - 20ĺ'6. évben mewalĺísu|t foelakoztatások:

[dőszak: Programok megnevezése :

Január Klubfoglalkozások _ (Stitő- Film)
Fényképelőhívások, albumok készítése
Katolikus egyhaz- Litrľgia
Gvósytorna.masszázs

Február Klubfoglalkozások - (Kreatív _Siitő)

Farsangi előkésztiletek, mulattság
Katolikus egyhéz _ Lituľgia
Gvóeytorna. masszźlzs

Március Klubfoglalkozások
Nőnapi rcndezvény
Március 15. rendezvény
Születésnapi ünnepség
Húsvéti ĺinnepség Reformátu s egyhén részvétęIével
Katolikus egyház _ Liturgia
Gyógytorna, masszázs

Aprilis Klubfoglalkozások, Csoportfoglalkozások
Születésnapi ünnepség
Színhazí progrcm- Stefánia Palota
Katolikus egyház _ Liturgia
Gyóeytorna, masszázs

Május Klubfo glalk ozások, Csopoľtfo glalkozások
Anyák napi rendezvény Pitypang óvódások részvételével
Kerhendezés-palźntźzás
Katolikus esyhźLz - Litursia

Június Klubfoglalkozások - Keľtészkedés
Rográcsozás
Ciľkusz
Egészséges életmód előadás - folyadékfo gyasztás
Katolikus egyhaz - Lituľgia
GvósYtoľna. masszázs

ú,,
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Július Klubfog1alkozások
Kiĺríndulrís
Bográcsozás
Katolikus egyhźn _ Liturgia
Gyósytoma,masszázs

Auguszťus Klubfog1alkozások
,,Lecsó fesztivá|',
Augusztus 20.rcndemény
Katolikus e gyhaz - Liturgia
Gyóeytorna, masszźlzs

Szeptember Szilvalekvárfozés
Keľtrendezés
Klubfoglalkozások
Sztireti mulattság bogľácsozással
Katolikus e gyhźu _ Liturgia
Gyógytoľna,masszázs

október Klubfo glalkozások _Csoportfo glalkozások
Bográcsozéls-haLász|éf őzés
Idősek napi rendezvény
októbęr 23. napi rendezvény
Katolikus egyhaz - Liturgia
Gyógytoma, masszázs

November Klubfoglalkozások- Film klub
Dľ Taĺi Péter előadása _ meghűléses betegségek megelőzése ,keze-
lése
Halottak napi megemlékezés
S zínhaz|áto gatás _ op erett
Katolikus egyhźz _ Liturgia
Gyógytorna, masszźzs

December Klubfoglalkozások (Kreatív, sütő klubok)
Télapó
Gyógýorna, masszázs
Katolikus egyhaz_ Lifurgia - Áldozás
Kaľácsonyi míisor a Gyeľmekek Átmeneti otthona lakóival
Kaľácsonyi rendezvény - Reformźtus egyház részvételével
Szilveszter- ó évbúcsúĺató

Az étkezést az ,,A,, épiiletben mfüödő főzíĺkoĺyha biztositja. Az ęIlátottak tészéte ez
rendkívĹil előnytis megoldiís, mivel mindig friss étkezést vehetnek igénybe. Biztosítja a
fiíző konyha az eL|átottak diétís sztikségleteit, pl. a cukľos, epekímélő, vesekímélő, tejmen-
tes étkezést. Az ellátottak igényeiket lakógyĺlés alkalmával megbeszélik, véleményezk az
étrendet, melyet a szolgá|tatást nyújtó főzőkonyha dietetikus szakemberével egyeztetĹink,
így törekedve arÍąhogy az időskoru ellátottak íz|ésvilágźnak és a jogszabźt|yi kĺĺvetelmé-
nyeknekegyarźntmegfelelőétkezéstbiztosítsunkazeI|átotta|<nak.

Ą15í*,
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ElégedeĹtsé gi vizsgá|atoĹ készítettĺink az étkezés vonatkozásában. Két héten keľesztiil az
ellátottak minćĺsítették a minden napi ötszöľi étkęzést, és az eľedmény M elégedettségĹĺket

tźlmasńottaaIá.

Atisztaľuhákat d ,,B,, épületben mfüödő mosoda áIta| 1fő mosónő alka|mazásáva|bino-
sítjuk, aki heti egy alkalomma| eLvégzí az e||źúottakrészére a bevásrĺrlást is. 2014. évben a
mosodába egy nagykapacitású szźtítógép lett vásarolva, ezzel biztosítva a téli időszakban
is a textílifü folyamatos tisztítását, szźrításáú, pI. plédek, pámák. f0t5. évben egy ipari
jeItegű mosógép beszeruésére kerĹilt soľ. A három váltás rubźzat nem minden új lakónak
áll rendelk ezésére, ań. ebben az esetben az intézmény biztosítj a az e|Iátottak részére.

Igény esetén fogadjuk a gyakorlatukat a bennlakásos szociális intézményben töltő diako-
kat. Azintézmény működésébe nagy segítséget jelent a közfoglalkoztatottakalka|mazásaa
takarítás, kertrendezés és egyéb munkálatok vonatkozásában.

2016. évben a kertiletbő| 29 je|zés érkezett a szoLgźĺItatás igénylésével kapcsolatosan. A
jelzéseket leggyalaabban az igénylők teszik meg telefonon, de hozzáúartozók, háziorvosok,
családgond ozők részétől is érkezett j elzés.

Äz e||átottak létszám adatai:
Eziistfenyő
Gonďozóház

L u. III. IV. v. VL VII. vIu IX. x. XI. XII. ossz.:

Ellátottak szá-
ma
hónap l-én

f0 20 20 ft f0 20 fl fl fT fl fl ft 247

Úi ĺelvetel ) I I 0 3 3 0 1 0 2 t ) t6

Megsztĺnt ) 0 1 I 3 2 0 I 0 2 I f 15

Etkezési napok
szźlma

577 561 604 603 571 s81 595 584 555 594 597 569 6991

Gondozási
napok száma

601 60f 645 604 599 6r6 648 644 630 641 63s 646 7stt

kihasználtsáe 19.38 20.75 20.80 20.13 t9.32 20.56 20.90 20.77 21.00 20.60 f|.16 20.83 83,3

Ellátottak szá-
ma ínő) 20 t9 22 I9 f0 fT 19 t9 1,9 21 20 f1 f40

Ellátottak szĺ-
ma (férfi) 2 2 2 f a

J f 2 f f 2 2 f f5

Az e||átottak koľ és nem szerintĺ
Féľfi (fő) Nő (fő)

60.64 éves I J

65 - 69 éves I I

70 - 74 éves 0 1

75.79 éves 0 5

80.89 éves 0 8

90 felett 0 I

Osszesen ) 19

L34
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Az e|látottak até sa szeľint a
F'érÍi (fő) Nő (fő)

Látássérült 1 9

Hallássérĺilt 0 4

Mozgáskorlátozott 1

Ertelmile g akad'á|y ozott 0 0

Kommunikációban számottevően koľlátozott 0 I

Nĺncs fogyatékossága 0 0

Osszesen: 2 Í9

6. 1. 2. Személví feltételek

Az Időskoruak Atmeneti otthona és a Jelzőrendszeres Hiízi Segítségnyújtás egy szakmai
egységet képez, melynek az irźnyítźsát lfo szakmai vezetó |átja e|.

Az Időskoruak Átmeneti otthonában a szaktevékenységet jelenteg |fő rész|egvezető, Ifő
merrtálhigiénés munkatźlts,I2 fő gondoző és ápoló |átja e|. A technikď szemé|yzet 2fő ta-
kaľítónőből és 1 fő mosónőből ál1. A gondozőházban folyó tevékenységet kĺizfog|a|kozta-
tott munkavállalók segítették. Tevékenységük során a kert rendezésében, a k<irnyezetihigi-
énia biztosításábarl vettek részt, de alkalomszeriĺen betegkíséľéssel, bevásarlással is meg
lettek bízva. Az egyik közfoglalkoztatott munkavállalő az iĺtézmény képzése kapcsĺín sĹ
keresen elhelyezkedett egy kereskedelmi egységbe, így ő sikeresen integrálódott a munka
világźlba.

A dolgozókrészérejelentős juttatás azíntézmény által nýjtott cafetéría, de a munkáltató
sztikség esetén fizetési előleg nyújtásával, a képzési lehetőségek biáosításáva| segíti a
munkavállalókat. A képzési tervben foglaltak szeľint részt vettek a dolgozók kľedit pontos
képzésen, szupewíziőn, szakmai konferencián.
A munkavźila|áshoz szfüséges feltételek biztosítottak, azIAo és a JHS foglalkoztatotüak
munkaruha juttatasban részesĹiltek. Azintézméĺy vezetósége az év végén egy kĺizcĺs vacso-
ráva| Iátta vendégtil az ĺisszes dolgozót. Minden szakmai egységből sokan vettek tészt a
rendezvényen, így lehetőség nyílt más szakmai egységek dolgozóival is találkozni, ismer-
kedni.

2016. évben is biĺosíwa volt minden szakmai egység részére a csapatépítő program. A mi
szakmai egységiink a XIII. kerületi gonđozőhźzban tett szakmai Látogatást, ahol nagyon
nyitottan fogadtak bennünket, és 2017. évben ők szeretnének a mi szakmai tevékenysé-
giinkbe betekinteni. A szakmai pľogľamot ktivetően Pozsonyban vettĹink részt egy közös
kiránduláson, ahol megismerkedhettiink a viíros nevezetességeivel. Az adventi vásiíľi séta
pedig akozelgő ünnepi hangulatot teremtette meg.

ĺełé 135
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6. 1. 3. Túrwi feltételek

Az Enjstfenyő Gondo zőhźz töme gközlekedé s i eszkozzel, szeméIy gépjáľmíivel könnyen

megközelíthető.
Épületeinek építészeti megoldásai lehetővé teszik az akadáIymęntes kcjzlekedést. Btltoĺzata
és berendezési, felszerelési tÁrgyai megfelelnek az e|Iátottak életkoľi sajátosságainak,

egészségi és mozgásállapotanak.
A lakószob źů< egy-három ágyasak, egy ellátottľa a jogszabáIy źital eLőírt legalább hat négy-

zetméternyi teľiilet j ut
Biztosítottak épiiletenként a tiz fo ellátottra jutó zuharĺyzők, valamint a nemenkénti illem-
helyek. A frĺtési rendszer 20|6. évben tetjes felújításra került. Mindkét épületben rendel-

kezésre áII az iĺtézméĺy jellege szerinti kĺizösségi együttlétre, tevékenységre, látogatók

fogadására, étkezésre szolgáló helyiség. A nővérszobákban tĺjrténik az egészségtigyi, orvo-
si ellátás. Igény esetén házaspárok, élettaľsak elhelyezésére külön lakószobát alakítunk ki.
Az Időskoruak Atmeneti otthonanak nagy előnye, hogy rendelkezik pihenésľe, szabadidő

elt<iltésére alkalmas keľttel, ezäIta| a helyiségek szfüĺjsséEe, M esetleges zsúfoltság érzete

kompenzálható.
2016. évben az ,,A,, épület ftjdéme hőszigetelt lett, majd az épi|et palatető cseréje is meg-

valósult. A másik jelentős felújítás azintézmény vonatkozásábarlajardźk' közlekedő terek

akadálymente sítés e az akadá|y menetes kül ső kömyezet bińo sításźho z.

6.2. Jelzőľendszeres házi segítségnvúitás

6. 2. 1. Áhaldnos feladateltátús

Az Idősek Atmeneti otthonában 1997 februárjátő| keľĹilt elhelyezésľe a beteg-felügyeleti

ľendszer, az onkormányzat saját mfüĺidtetésében, külső válla|kozás igénybevétele nélkül.
Ugyeletét főállású, folyamatos műszakban do|goző, szakképzett kollégak |árjak e|. Ez a

rendszer kiilönösen azokban az esetekben növeli az ápo|ás biztonságát" ahol a beteg telje-

sen egyedülálló.
A yIII. keľiiletben élő ellátottaknak az ígénybevéte| tétítésmentes. A rászorultságot a töľ-

vényben meghatátozottak szerint vízsgáljuk. Szakmai kapcsolatot tarfunk fenn a hźnior-
vo s o kkal, az a|ap ellźtás s al és a s zalľende Iők táj ékoztatas a fo lyamato s.

+
l6(
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55-59 db készĹilék volt folyamatosan kihelyezve azigény|ők lakásan, és 62 segélynyujtast
igénylő riasztás volt, mely esetekben a gondozónők a szfüséges intézkedésekęt megtették.

2016. évben a VIII. keľületből 43 je|zés érkezett aszo|gáitatás igénylésével kapcsolatosan.
A jelzéseket leggyakľabban az igénylők tęszik meg telefonon, de hozzátartozók is gyakĺan
felkere sik a szo| gáItatőt.

Az ellátásból tłirténő kikerülés okai
iiiöllátás.brói'tłiľĺéĺő.!.;kĺkeřü|éślokäi

:'l:l.:':.:'.. l'.:.' 
: .... :.,2Ü;I6:;łéýb'ěn..'. .; . 

: l..:l.; 
l: 

.:,::

ł|haláIozás I4

b entlakás o s intézménybe keľĹil é s 10

kőrházba keľülés 1

saját kéľésľe 2

gondozó, hozzátartozó kéľésére

alkalmatlansás a rends zer kezeléséte

:gyéb (felsorolás): digitális átállás miatt 2

Osszesen: 29

Az ellátásba ttirténő bekeľülés
Az..ellátäśr.a .törJéĺő b,ekeŕÍiiők:' ''.': '.'. 

. ż0r6i.évbeń: .'.'.'...'''
kérelem alapjźln 31

201.6. évben ellátottak koľ szeľinti asa
Eletkoľ Féľfi Nő

40_59év
60_64év
65-69év 1

70 _74 év 8

75 _79 év 5

80-89év aJ 27

90 év felett a
J 11

Osszesen: 6 52

,ĺag6 737
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6. 2.2. Személvi feltételek

A Jelzőrendszeres }Jazi Segítségnyujtásban 3 fő gondozónő és lfő részmunkaidőben al-
ka|mazott műszerész-gépkocsivezető vaĺ státuszban. A műszeľész-gépkocsivęzető munka-
taľs részmunkaidőben foglalkoztatott, és a gondozőház ellátottjainak sztikségszerinti szállĹ
táséú v égzi a technikai feladatok e||átźĺsa mellett.

6.2.3. Tdrgvi feltételek

A jelzőľendszercsházi segítségnyújtas folyamatos biztosításacéIjábő|2016 évben lőzsef-
váľosonkormĺányzataaszo|gá|tatástechnikaiháttęrétteljeskĺĺnĺenfelújította.

A nyári hónapokban 60db új, koľszeľiĺ je|zőkészilék felszereléséľe keľiilt sor az igénylők
otthonába. A kérelmezóve| e|őzetesen telefonon egyeztetett időpontban a munkáltatói iga-
zolvźnnyal rendelkezo je|z&eĺdszereshźzí segítségnyújtás munkatarsa és a késztilék cse-
rét végrehajtó műszeľész szakember felkereste lakásán a szolgáItatás igénybe vevő sze-
mé1ý.

A régi készülék cseréjét követően a gonđozőnő személyesen ismeľtette a je|zĺĺkészu|ék
hasznźtIatát, azt egyutt kipróbáltak, továbbá lehetőség adódott az adatok egyeztetésére, az
egyéb észľevételek, kéľdések átbeszélésére.

Fontos, hogy a ńasztást kĺjvetően a lehętő leghamaľabb a sziikséges segítséget tudja nýj-
tani a szo|gáItatás, ezért a lakasba történő bejutás lehetősége is felülvizsgáLatra keľiilt. Az
adatok egyeztetését k<jvetően kipróbálásľa került a |épcsőházi ajtó kulcsa, a lakáskulcs,
e gy eztették a kapukó dot.

A feladatot ftĺállású, folyamatos műszakban dolgozó, szakd<épzettgondozónők látják el. A
Józsefuiĺľosban élő szolgáltatasra jogosultak szttmźlra az igénybevétel továbbľa is téľítés-
mentes. Az tlj korszeriĺ berendezések iizembe helyezését követően a je|zőrendszercs házi
segítségnyújtás a VIII. kerĹiletben élő időskorú lakosság biztonságéú szo|gá|ja az áIta|,

hogy szfüség esetén folyamatosan ľendelkezéséte áll a gyors és hatékony segítségnyújtás.

A jelzőrendszeres hazi segítségnyujtás iránti igényeket 06-1-299-2030-as telefonszámon
|ehet jeLezni a szo|gá|tatónak, mely szám Józsefuáros időskoru lakossága szźtmáta kĺízis-
szfunként is műkĺjdik.

A digitális telefonvonalakon is jól haszná|hatő modern ľendszerrel a jövőben mégbiztoĺ-
ságo sabbá v á|t az eLlátás igénybevétele.

Ť,
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7.1. LELEK.Proeľam

A 2OI1. vége óta működő LÉLEK-program , számításaink szerint, jelenlegi létszámáva| _
2016.01.01. _ 2016.12.31. k<jzött 74 fő ( ebből 7 család - és összesen 18 kk. ) - és

összetételével szĺĺmolva évente mintegy 30 millíó forint adó- és jdrulěkbevételt és kijzel
30 millió forÍnt megtakarított normatívót, azaz tisszesen kb. 60 millilj Ft pozitívumot
jelent a kiizpontí kiiltségvetés szúmdra.
A Program résztvevőinek reui-beJizetései tovúbbi 3 millió forintot jelentenek.
Ez a költségvetési pozitívum, ílletve beJizetés a jóaefvdrosi LELEK-program évi 70 millilj
foríntos költségvetésének 87%-dt jelenti, ami példátlanul és kiemelkedően magas
kiiltséghatékonysúgi ardny afoglalkoztatdsi (és lakhatdsí) programok kijrěben.

A Program tervezésének és megvalósítdsúnak általános sikeľét m7łtatja, hogł'gyakorlati-
lag tovdbbra sincs lemoraolódás a program ľésztvevői kiirében. Ertelmezéstink szerint ez
alapvetően a gonđos és körültekintő kiválasztĺísnak, a szeméIyte szabott és lelkiismeľetes
gondozási munkának, és a határok következetes képviseletének köszönhető _ és valame-
lyest persze a szerencsének is.

Egy sajnálatos kivételľől azonban be kell szĺĺmoljunk. A családos köz<lsségi szálláson élő
egyik családunkat az édesapa elhagyta, és kilépett a programból. Ennek okát a sztilők paľ-
kapcsolati konfliktusában látjuk, amelyet a megeIőző hónapokban tompítani igyekeztünk,
azonban a probléma teľmészetének követkeńében kevéssé tudtuk befolyásolni a viszonyu-
kat, így sajnos nem jártunk sikerrel.

A program résztvevői teľmészetesen minđannyian dolloznak, még a munkahely vá'|toztatás
idején sincsenek munka nélkĹil töltött napjaik. A LELEK-Házban, a Csaláđos közösségi
szálláson és a szolgálati lakásokban élők tiímogatása, fejlesztése elsősorban a kĺĺzösségi
programok és a klubfoglalkozások keretében töľténik, amelyek ľészben szükség szerint, és

valóban a résztvevők aktív résnéte|éve| zaj|anak.

Kiemelendőnek taľtjuk a kulcsfontosságú programjainkat: a Háztartásgazđá|kodźsi klubot,
valamint az Adđiktológiai csopoľtot. Az utóbbin való részvételt egyesek szźnnźra olykoľ
kĺjtelezővé is tesszfü, ańszvételIel és a motiváltsággď amúgy sincs pľoblémlĺnk.
A szolgáIati lakásokban élők rezsifizetési hajlandósága kifogástalan, senkinek nincs ellenő-
nzetlen éľdemi elmaradása, tartozása.

A k<ĺtelező megtakarítások is rendben műkĺjdnek, jóllehet alkalmanként, indokolt esetben
(pl. Karácsony' gyeľÍnek vagy családtag születésnapja' stb.) rugalmasságot tanúsítunk,
azoĺbarl a visszapótlásľa kiemelt figyelmet fordítunk.

Rendkívül fontos további eredmény, hogł ebben az évben 4 kiléptető lakás átaddsa tijľtént
meg ílletve 3 tovltbbí lakús felújítúsa kezďődött meg, és várhatóan a jovő év első félév-
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ében el is készül, valanlint a Családos kazasségi szóIlásoĺl két lakas felújítása is megtt)ľté-
nik. Ez hatalmas eredmény abból a szempontból is, hogl a program mű|ĺödőkepességének
a zóloga a programon belüli továbblépés biztosítása (a lôzosségi szóllósolĺról a szolgálati
ląkásokba, és onnan tovább, az onlrnrmdnyzati bérlalrnsokba) amelynek értelemszerűen

fe l t é t e l e a l akń s áll om ány foly amat o s b őv ül é s e'

Koróbbi szalcĺnai terveinlcnek meýlelően tovább erősítettük a ĺnĺrr-ĺĺázban lakó ügfe-
leink családi kapcsolatąinak erősítését, támogatósát olyan formában is, hogł lehetővé tet-

tük számuĺĺra, hogy a glermekeikkel, unokaikkal egłütt tÓltsék a hénégét a házban. (Ez
jelenleg hat lakót jelent.) Ennek érdekében átalakítottuk a korábbi lcrízis szobát, amely
megoldĺźs gyorsan népszerűvé vált, és probléma-mentesen műkôdött.

Á. LÉLEK-pľogľam helyszínei:

LÉLEK-Pont
rFjĺFjrc-rĺ*z
Családos K<izĺisségi Szállás (CsKSz)
szo|gáIatí lakások
bér1akások

7.1.1. LÉLEK-Pont
A LÉLEK-Pont feladata a Józsefuaros területén hajléktalanrĺá vált emberek elérése, és a
progľÍunmal kapcsolatos infoľmációkkal történő ellátása. Közremfüĺidik az illetékesség
megállapításábarl, infoľmációt nyújt, sztikség esetén megfelelő ellátásba irányit tovább.
További feladata az e|he|yezési szükségletek és lehetőségek feltiáĺása és a szfüséges szol-
gáltatások meghatározása, illetve biztosítása.
Adminisztratív és szo|gźltatásszervezo központként műk<ĺdik, szociális esetkezelési, eset-

menedzseľi feladatokat lát el.

A programba bekeriilőkľe vonatkozőan előszöľ állapotfelméľést, majd személyre szabott
gondozási-rehabilitációs tervet készít,lakhatási, foglalkoztathatóságot javítő, foglalkozta-
tási, életvezetési, illetve az onźtlIő élewitel képességét erősítő és egyéb szolgáltatásokat
szeryezés koordinál,'és minderrőlnyilvánbrtástvezet. Esetmenedzserként tervezi, szerve-
zi és koordiĺá|ja a LELEK-Programba bevont személyek rehabilitációját, reintegtáciőját.

2016.ban 53 adatlap kitöltéséľe keľült sor, tz utolsĺó kĺti'lttitt adatlap soľszáma: 370

Az 53 adatlapot kitöltött egyéni jelentkező közül 48-an rendelkeztek koľábban Iegaliáhb 5

évig józsefuáľosi állandó bej elentett lakcímmel

o 43 esetben valósult meg egytitbnfücldés a LÉLEK Ponttal

. 8 ügyfél nyeľt felvételt a rÉrBr Hazba ezek kĺjziil t saját döntése alapjźn az

együttmíĺkĺjdést felmondta és mégsem költ<ĺzött be a LÉLEKHazba
. 2 ugyféI jelenleg is előgondozásbaĺlegyiittmfücjdik a rÉrpr Ponttal

%;'
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o 16 ęsętben a jelentkezési lap (,,adat1ap'') kitĺiltését követően egyá|ta|źnnem valósult
meg egyĹittmiĺködés.

o l7.en jelentkeztek a Családi Közĺlsségi Szríllásra
o A Családos Közĺjsségi Szállás ľendelkezésre álló férőhelyei közĺil 2016 októberé-

ben 1 lakrész felszabadult melyet követően 1 új család be is k<ilt<izött.

o jelenleg 2 je\entkező mfüödik egyiitt e|őgondozás keretei k<izött a lÉLpr Ponttal

48 esetben nem keľült sor adatlap kitiiltéséľe, meľt már az előzetes tájékoztatáls soľán
kideľült, hogy a pľogram adminĺsztratív feltételeinek nem felelnek meg:

o 27 esetben az érđekIődő a 8. keľĹiletben nem rende|kezętt állandó beielentett lak-
címme1,

o további 21 esetben az érđek|ódok az e|ózetes információik alapjĺĺn a lÉtpr Pľog-
ramot önkoľmányzati lakáspályźzatnak éľtelmezték. Jelenleg albérletben vagy szíi-
lők lakásában laknak.

3 tigyfeltink esetében vagyunk egyiittmfüöđésben a JSzSzGyK Gyermekek Átmeneti ott-
honával, ahol haľom ügyfelĹink kiskoru gyeľmekeinek átmeneti elhelyezést biztosítanak.

A rehabilitációs folyamat ezęn esętekben az egzisztencia űjraépítésén túl a család újľa-
e gye síté sét céIozza. E ddi gi tap asztalataínk reméný kęltő ek.

Címváltozás
2016 októberétől aĺprprPont irodája a Déri Miksa utcából a lÉrpr Házba, a Koszorú
utcába költözött. A |źltogatőlď érdeklődők szźtma ennek megfelelően az első pár hetében
látviínyos visszaesést mutatott, de mĺír novembeľben elkezdőđott az ügyféllétszám ki-
egyenlítődése, és annak ellenére, hogy a korábbi címhez képest még mindighozzávető|e-
gesen 20-30%o-os elmaradást mutat, nem okozott fennakadást a rendelkezésľe álló ferőhe-
lyek feltöltésében.

7.I.2. LÉLEK-HáZ
A létszám váItozásokról:
Az elmúlt évben cisszesen 9 fĺivel bő.'ŕĺilt a program, valamint 3 ügyfél együttmfüödése
került lęzźrásra. Utóbbinál két esetben elhalalozás miatt, egy esetben pedig a lakhatási kľĹ
zis megoldása követke ztében.

2076-ban elhunyt a ĺÉĺBr-Progľam 2 tagxa. Mindkętten szo|gá|ati lakásban éltek és
minclkettőjĺiknél szívbetegség okozta attagédiát. Az egyilk esetben nem volt olyan kcjzeli
hozzátartozó, aki ne hajléktďanságban vagy intézményi keretek kĺjzĺitt élt volna, így koz-
benjárľunk a köztemetés megszervezésében, de a másik ügyben is tanácsadással segítettĹik
a családot. 20|6. április I2-én és 2016. decembeľ L-jén a lÉlEr-progľam tagsaval ńszt
vetttink a temetési szeľtaľtásokon.

L4L
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20|6. mĺĺrcius fl-én az egy1k ellátotnrnk életet adott fiú gyeľrnekének, így egy taggal bő-
viilt a szo|gá|atilakásainkban élő kiskoruak sztĺma.
A LÉLEK-Házba20|6-banösszesen nyolcan költöztek be, 6 ferľr és 2 hölgy kezdte meg a
programot a közösségi szálláson.

A LÉtEK-HazbőL 2OI6-ban 6 fő ko\tozött ki, kĺjzülfü ĺiten LÉLEK Lakásba, valamint
további t fő szeľzóđése sziĺnt meg közĺls megegyezéssel, ugyanis a hölgy kapott egy szá-

maľa idęálisabb lakhatási lehetőséget.

A LÉLEK-Házbarl 2016. december 3 l -én 12 fő lakott. 5 női és 7 fétťĺ tigyfél. 3 olyan la-
kónk van, akinek a gyeĺmeke gyermekotthonban taľtózkodik, ebből 2 főnek az intézmé-
nyunk Gyermekek Átmeneti otthonávalvaĺr egyiittmfüĺjdési megállapođása, mindketten a

szolgálati lakáshozjutassal érhetnék el újľa a családegyesítést.

21l6-ban 4 ĺjnkormányzati lakás keľtilt źúadź.ľľa a lÉrpr-Program által kijelölt bérlők
részére, kĺjziilfü harom egyedülálló volt.

A lakhatás biztosításanak első lépcsője, azin. LÉLEK -hźabarltörténik. (VIII. Koszoru u'
4.) A kis feľőhelyszĺĺmú, a személyességet biĺosító szolgálrati szźlLIás a hagyományos haj-
léktalan ellátási iĺltézményí formfüba fogalmilag be nem illeszthető védett, közösségi szál-
lás, a munkásszálló és a ľehabilitációs célri átmeneti szállásformák egyfajta otrözete, szi-
gorűhtuirenddel.
A LELEK-Ház munkatarsai elsősorban a k<izcisségi egyĹittélés szabá|yainakbehrtását, az
elthęz szfüséges készségek fejlesztését segítik, valamint felkészítenek az oĺáIIó életvitelre.

A lakhatási program afoglaIkoztatásľa épĺil.
A felvételnél előnyt élveznek azok, akik mar munkaviszonnyal rendelkeznek.
További beköltözési feltétel ahźľ,lrenđ elfogadása. A rendszeres vagy botilĺnyt okozó, és

mások fenyegetésével társuló folyamatos ittasság, amely szondázással e||enoizhető, a lak-
hatást veszé|yeztető, ill. k'lzaľő ok. A LELEK-Ház munkatźrsai elsősorban a kĺizĺisségi
egytittélés szabźÄyainak betartásźń, az ehlhez szfüséges készségek fejlesztését segítik, va-
lamint felkészítenek az onźiló életvitelľe.

A bekĺjltĺjzőkkel megállapodás szĹiletett az e|ő-takatékosságról (elenleg 10.000 Ft), mely a
j <ivőbe iľĺínyuló önáltó életvitel megteľemtésének a|apját képezĹ

Az érđe|rképviselet fórum szfüség szerint , de évente legalább egyszeÍ összehívásra keľül.

A LÉLEK-Hazbanvaló elhelyezésvźrhatő iđótartama 1,5 év.

A LÉLEK-Hazban műkĺidő klubfoelalkozások (a progľam összes résztvevője sziírnáÍa)

1. Zene klub (havi ľendszeľességgel, szerdai napokon)
A zene ktub célj ai kozé tartoz1k a viLág és a kĺjz<iss ég tagaiĺak alaposabb megismeré-

se) az elfojtott, ki nem mondott étzések megjeleníthetősége, amely ďkalmas a szęmé-

(,
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lyiség pozitív irányba töľténő befolyasolasáta, az elszenvedett séľelmek oldásaľą a bi-
zalom kialakításrĺľa.
A zene szellemileg és érzelmileg is magávalragadjaazembert, fejleszti a szóbeli kife-
1ezókészséget, továbbá jótékony hatásait a betegségek megelőzésére, keze|ésére irá-
nyuló kutatásokban is igazoltĺík. A zenének nincs sziiksége rá, hogy lefordítsfü, a vi-
lágon minden embeľt megszólít. oľömöt tud okozni' el|azít benntinket, tÁncra ĺjsztĺj-
n<izhet, nevetést és sírast válthat ki belőliink. UgyanakkoÍ azeÍLe funkciói nem meľiil-
nek ki a szőrakoztatásban, a zene elteľelheti a problémĺíkĺól a figyelmet, amely a
stresszt is cs<ikkenti.

Fil mklub (havi rendszeres séggel', szer dai napokon)
Sok film az értelem helyett inkább az érzelmeken keresztül tolmácsoIjaizenetét, sem-
legesíthetik az étze|mek elfojtásaľa irányuló ösztĺint, és kiválthatják az érzelmek fel-
szabadítását. Az érzelmek előcsalogatásarévén pedig a filmnézés olyan kapukat nyithat
meg, amelyek máskĹilĺiĺben zérva maradnának. A megtekintett ľövid-, játék-, muvész-,
vagy akár mozifilmek utĺán a csoporttagok elmondhatják a látottakkal, hallottakkal kap-
csolatos gonđolataikat, így építve egymás világľól alkotott képét, kulturált beszélgetés,
illetve vitatkozás formájában. Alkalmat ad szituációk, élethelyzetek átélésére, közös éľ-
telmezéséľe. A filmek nem csupán szőrakoztatn'uk, úgy vannak hatással az agyunkľa, és
a testtinkre, hogy észľe sem vesszfü. Az ügyfeleink önálló életvitelének szinte kivétel
nélkül tésze ate|evíziő vagy aZ inteľnet. Ezért fontos, hogy a filmművészetteréntágít-
suk az ismereteiket, és esetlegesen az ízlésvilágukat is. A film k]ubbal is példfüat, irá-
nyokat próbálunk mutatni aszabadiđő hasznos eltĺiltésének a|ternativájára.

Háztartás.gazdálkodási klub (havi ľendszeľes séggel, szerdai napokon)
A házhrtás-gazdáIkodás olyan _ az <jnfenntartáshoz sziikséges - gazdasági tevékeny-
ség, ami munkavégzést, és az erőfonásokkal vaIő gazdálkodást is jelent. A klienseink
taľsadalomba való (re)integrálása során egyszeÍTe kulcsfontosságú kérdés, valamint
célkitiízés az öngondoskodás, hogy hogyan tudnak munkaeľőt, pénń., és időt megfele-
lően beosztani, és jól felhasznální. Ahźztartás-gazdźikodási klub egy ismerette1esztő,
szemléletformźůő klub sorozat, amelynek célja, hogy bővítse az ismereteket a pénz-
iigyekľől, a munkaeľő-piacľól, a kozuzemi szo|gźitatásokról, a háztartási eszközök
haszná|atától, a vásárlási, étkezési, takarítási és tisztálkodási szokásokról, és ezáltal is
j avítsa a klienseink <ingondoskodó képességét.

r,nlľx klub (havi ľendszeľességgel, szerdaĺ napokon)
Ezeken az összejöveteleken az emberi lélęk ál1 a középpontban. Minđen lakó egyes
személyiségfejlődésén keľesztiil a k<izösséggel, mint rendszerrel foglalkozunk. Ját-
szunk, beszélgetĹink, irodalmat olvasgatunk,Yagy akĺĺr fényképeket nézegetiink. Van,
hogy intellektuálisan igényes, többféle képességeket, készségeket igénylő feladattď
töltjúk e| az egy-másfél óľát, de az is előfordul, hogy olyan - mindenfele nagyobb szel-
lemi eľőfeszítést nem igénylő - tevékelrységeket végzĹirrk, anrelyek,,csak'' szórakozást,
egyszeľĺí jókedvet nyujtanak. Ugyanakkor minden elfoglaltságban megjeleĺikaz apon-
tosan ki nem fejezhető belső érzés, amit kcizösségi élménynek, egyiivé tartozásnak
szokhrnk nevezni.

3.

4.
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Konyha k|ub (havĺ rendszeľességgel)
A klubot az ihlette, hogy az élelmezésről való gondoskodlás kulcskérdés a kevés jöve-
delemmel rendelkezők megélhetése kapcsán, tovźlbbá gyakori az iigyfeleink köľében,
hogy ezen a terĹileten hiányosak az ismeľeteik, képességeik' A leggyakorlatiasabb fog-
lalkozásunk, hiszen itt nem csak szó esik az előkészítésről, a siitésrőI, főzésról, terítés-
ről, de kipľóbálásľa is kerĹilhet az e|mélreti tudás.

Józan sá gm egtartő cs o p o rt (kéthetente keddi napokon)
A csoport cé|ja az alkohol és dľog pľoblémákkal küzdő klienseink betegségfudatźnak
kialakítása, a jőzansźtg melletti elkötelezőđésfü erősítése, és a felépiilés folyamatĺínak
támosatása.

7.1.3. Családos Ki)zijsségi Szúllós (CsKSz)

A LÉLEK Pľogramban jelenleg 5 család veszrészt,8 szülő és 13 gyeľmek.
További egy család (2 szu|ő 2 gyemekkel) végleges önkoľmĺányzati|akásba ktiltözĺjtt.
20l6-ben 1 új családfelvételéľe keľült soÍ) azegyikélettársikapcsolatmegsziĺnt, azédes.
apa kilépett a programból, valamint egy gyermek szĹiletett.

A családos kĺizösségi szálláson (VIII' Szeľdahelyi u. 5.) ttjľténő elhelyezés a|apvetoen a

Józsefuĺíľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ, valamint Józsefuáros on-
kormányzatának jelzése alapjźn' a jogosultságés az alkalmasság megźlllapítását kövętően
tĺlľténik.

Az ingat|aĺfi családok száména, egyfajtak<izösségi szállásként hasznosíduk. A Program a
Szerdahelyi utcai ingatlanban egy új és hiánypótló ellátási formát valósít meg. Ennek meg-
felelően ezęn a családi közösségi szálláson alapvetően teljes és gyeľmekes családokat he-
lyeziink el, olyanokat, akik gazdasági értelemben képesek a család fenntaľtásĺĺra, életvitel-
ük is megfelelő, azonban valamilyen okból lakhatási k'ĺízishe|yzetbe keriiltek a Józsefuá-
rosban.

Ez a megoldás egyrészt preveĺtiv jellegrĺ lehet, megelőzendő a családok hajléktalanná vá-
lását, és szétesését, a gyermekek átmeneti nevęlésbe keľülését. Másľészt azonban megvaló-
sítható olyan csďádok bektilt<jztetése is, amelyek esętében egyfajta családegyesítés törté-
nik. Ez a korábban, a Jőzsefvaľosban hajléktďanná váIt azon csaláđokat érinti, akik a lak-
hatás biztosításával visszakaphatnźk. a hajléktalanná váIás miatt allami nevelésbe kerĹilő
gyermekeiket.

Az ingat|an 3, akáÍ tö bb gyeľmeke s cs alád elhelyezés ét i s lehetőv é te szi.
A Íblvételt megekőzoen pszichológiai vélemény készril a csaláđokról, amelynek cé|ja az
esetleges kockázatok felmérése, illetve a szociális munka inĺnyultságának tĺĺmogatĺísa.
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A bekerĺjlőlqől
A Szerdahelyi utcai csďádos kĺizĺĺsségi szźilás esetében apozitív családi minta biztosításá-
ra ďkalmas élewitel is feltétel, hiszen a bekĺlltĺĺző családok gyeľmeke(ke)t is nevelnek.
Szakmai szempontból a kisgyermekes _ 3 éven aluli gyermekefte)t nevelő családokat ré-
szesítjfü előnyben , részben az eľedményesebb szocia|izáció, a hatékonyabb míiködés ér-
dekében, ľészben pedig megelőzendő a nagyobb gyerekek magatartásából fakadó esetleges
_ a progľam kereteit szétfeszítő - problémákat.

A programban résztvevő személyek és családok jellemzően a havi jövedelmük20 Yo-át, de

havonta legalább 10.000 forintot kell hogy félľetegyenek ( előtakarékosság ), felkészülendő
az oná||ő l akáshas zn źiatr a.

A családok a lÉler-program és a JSzSzGyK minden szo\gźitatását igénybe vehetik.

A Csalúdos Közösségi Szúllús munkdjdról
A Családos Közĺissěgi Szállás progľamja 2013. október l.től indult a rÉlE,r- Pľogľam
keretein belül, melyben lakhatási problémák miatt kľízisben lévő családoknak nyújt lakha-
tást. A program lépcsőfokait sikęresen végigjáľva (családos kĺiztisségi szátllás, szolgálati
lakás) a családok ĺinkormĺínyzati|akásra lesznek jogosultak egy év időtaľtamĺa, mely hosz-
szabbíthatő.

2ol3-barĺ2 csa|ád költĺjzĺitt be a 1086 Budapest, Szerdahelyi u. 5. szćĺma|atti telephelyen
ta|á|hatő Családos Kĺizösségi Szállásra. Minkét család f}I{-bęn együttmúködésük jeleként

továbbkcilt ozótt szo|gálati lakásba.

2Ot4-ben3 új család kĺiltĺizött a Családos Közösségi Szállásra.
Mind az 5 progľambarlrésztvevő családotaJSZSZGYK - Gyermekjóléti Kĺizpont javasol-
Ía.

2015-ben nem kerĹilt sor újabb család beköltözésére.

2016. októbeľében egy család végleges önkormanyzatí |akásába kciltĺizött. Egy család a

családos kĺĺz<isségi szá"Ilástő| szo|gát|ati lakásba kerĹilt és egy család felvétel nyert a prog-
rambą így beköltöztek a családos közĺĺsségi szźi|ásra.

7. 1. 4. S zole áIotí lakds o k

A Program a LELEK - Hźnban és a Családos Közĺisségi Szĺílláson rehabilitálóđott szemé-
lyek szĺĺmĺíra minimum 1 év időtartamľa szolgĺátati bérlakást biztosít. A bekiilttjzőka szo|-

gáIati lakás teljes ľezsiktjltségének (víz-csatorną villany, gĺĺz) csak egy részét fizetik, vil-
lanyfritéses lakás esetén minimum 30yo-át, gźzfiltés lakás esetén minimum 50 %;o -źLt, đe

minimum 1 0.000 Foľintot.

#
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A program 20 szolgáIati lakással gazdálkodik, amelybőljelenleg 19 lakott. Egy lakrís a
Nagyfuvaĺos utca 26-banta|á|hatő, amely épület feIujíüás alattvan, így ez a lakás üresen
á|I. Az ingatlanok a kerĹiletben helyezkednek el, l szobásak, és 90%-uk komfortos.

Szolgálati lakásban a beszámoló időpontjában17 egyedülálló ĺig}'felünk, és 2 családunk él.

7.2. Fog|a|koztztáls

Az elmúlt időszak talón legfontosabb eredményét az jelentette, hogl számos üglfelünk ese-
tében olyan változások torténtek, amelyek egyértelműen mutatjók, hogy a munkaerőpiaci
r e hab il it á c i ój uk s iker e s e n me gt or t é nt a P r o gr am ker e t é b e n.

Ennek egyik jele, hogy a Program résztvevői körében folyamatosan csökkent a Józsefuĺíľo-
si Gazdálkodási KözpoĺtZrt-né| (korábban Józsefuarosi Vĺírostizemeltetési Szolgálat) által
foglalkoztatottak száma. A ferrntartott 25 fős státusz-kerettinket egyre kevésbé használjuk
ki, ma már csak 17 tigyfeltink dolgozik aZrt-néI' a céget elhagyó 6 ügyfetiink mindegyike
piaci szervęzethez ment dolgozni, ahol sikeresen helytáll. 3 fo takaľítóként dolgozik, 1 fő
konyhai dolgozóként, I fő a Posta ZRT-nél, egy fő pedig vagyonőrként.

Avź,ltońatás motivációja minden esetben a nagyobb jĺivedelem volt.

A programba újonnan betépő ügłfeteink egyike sem a Józsefvárosi Gazdálkoddsi Központ
Zrt-nél helyezkedett el,

A munka világába tÓrténő visszailleszkedés sikerének másik muta,tója az, hogl a Zrt-nél
dolgozó üg1ł.feleink kazal rcbbeket előléptettek csoportvezetőnek. ok mindannyian befeje-
zettkozépiskolai végzettséggel, vagy szakmávaIrendelkeznek, egy fő köziiliik diplomás. A
haľom ügyfeltink köziil egy f(i utóbb az elóIéptetés ellenére is kilépett, és piaci szervezet-
hez ment dolgozni.

További elismerések is érték a Program Zrt-né| do|gozó résztvevőit, amenĺyiben2 fő ter-
vezett kilépését is megelőzték, fizetésfü emelésével bíÍtakmaľadásra őket.

Hasonló eIismerésnek taľtjuk, hogy egy kilépő esetében pedig je|ezték, hogy báľmikor szí-
vesen visszaveszik, ha nem vált be az új munkahely.

További változásokľól is beszrámolhatunk.

Egy _ korábban közfoglalkoztatottként đo|goző _ ügyfeltink piaci szeľvezetné| helyezke-
dett el, egy másik, eleve piaci szervezetĺél dolgozó ügyfeliink pedig jelentős Íizetéseme-
lésben részesiilt. Egy ügyfeltink gyermeket sziilt, ezért je|en7eg Gyes-en van. Egy új, igen
fiatal tigyfelünk esti iskolába jaró munkanélküliként lépett a programbą sikerült munkát
találnunk számra, ahol a munkarendjét az iskolai kotelezettségeinek Íigyelembe vételével
alakítottfü ki. Egy új, munkanélkiiliként a pľogramba|épł3 ügyfeliink pedig maľ első lépés-
ként piaci szewezetnél állt munkába.

ę
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Végtil egy igen bęszécles valtozas: két ügyfeliink is piaci szervezettől piaci szcrvczcthez
váLtott, a jobb fizetés, illetve munkabeoszŁás érdekében.

A 15 íigyfelíinket érintĄ riivíden bemutatott vúltozósokat úgĺ értelmeaiik, hogł a Prog-
ram új szakaszba lépett. Esetijk egl részében a ZrĹ jelentette kvázi védett munkahely betĺjl-
tötte szerepét, sikeresen segítette a munlrg világába ttjrténő visszailleszkedésüket, és az
érintettek megerősodve, alkalmasnak érezték magukat arra, hog/ a szabąd munkaerőpia-
con is helytálljanak.

Végső soron a bemutatott vóltozúsok azt mutatjók, hogł ezeknek az iigyfeleínknek vég-
képp kialakult illetve helyredllt a stabil munkavégző kěpességiik, magabiztosan és ijnál-
lóan képesek alakítaniuk immdr a munkakarríerjĺiket, az életüket.

Ez stratégiai szempontunk, a munkn-rehabilitáció sikeressége, az, hogy mindenki az erejé-
nek megfelelő tempóban és személyre szabott segítséget, bánásmódot és a munkghely lwázi
védettségét élveme térjen vissza, és tudjon meglrapaszkodni a munka világában. Ezt a strą-
tégiánknt sikeľesnek tartjut amit afent bemutatott változások alapvetően igazolnak.

7.3. Utánkiĺvetés - utógondozás

A LÉLEK-Pont (a szolgálati lakásból való kiköltözés utĺín), 1 évig ahatźrozottidejĺĺ bérleti
szęrzőđés |ejártáig utógondozást végez a rehabilitálódott személlyel, illetve családdal,
melynek formája életvezetési tanácsadás, konzultáció, célja pedig a lakásvęsztés megelő-
zése és az integráció további segítése, valamint a teljes integľáció megvalósu|ása. Az
utánkövetést ktivetően a lakhatás megtartásának segítése érđekében a kiköltözőnęk szfüsé-
ge van további szociális típusri segítségre, azt a JSzSzGyK keretein belül biĺosítjuk, ha.
sonlóan báľmely kerületi lakoshoz.

7.4._Egyéb szakmai tevékenvség

Évnyitó megbeszélés
z}|ě.januď19-én a lÉlBr-pontban a lÉlpr-Progľam szakmai vezetoje évnyitó meg-
beszélést tartott a lÉlpr-program ellátottjai szźmlára. Ata|źůkozőntájékońattaazigyfe-
leket a váľható változásokľól, progľamokľól, kĺiltözésekről, illetve megválaszolta a felme-
rĺilő kérdéseket.

Tavaszi megbeszélés
2016. május 10-én' a lÉlpr-pontban a lÉlBr-pľogrÍIm szakmai vezetoje tavaszimegbe-
szélést taľtott a LELEK-Program ellátottjai szźtmźra. A taláIkozőĺ tájékoztatta az igyfeIe-
ket a várható változasokľól, programokról, költözésekľől, illetve megalakult az Erdek.
képviseleti F,órum.

Korcsolya
20|6. januĺír 27-én és 28.án a LELEK-Program tagsai 2 fua időtaľtamban korcsolyĺázni
jöhettek a Horváth Mihály tén jégpáIyźna. A pľogram térítésmentes volt, ügyfeleinknek
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sem a pályďrasznźiatért, serrr a korcsolyabérlésért nem kellett fizetnifü. A kiilönleges spor.

tolĺási lehetőség annyi jelentkezőtvoĺuott, hogy a balesetek megelőzése érdekében két nap-

ra kellett eIosztanunk aréstvevóket. A páLyamellett teával és mandarinnal vártuk a meg-

farudt lelkes korcsolvazókat.

Htĺsvétĺ vacsoľa
z0t6. miĺrcius Zĺ-éĺtartottuk a I.ÉlBr.pľogľam Húsvéti vacsotáját, melyen pĺĺľ mondat-

ban megemlékeztiink az elmúlt hónapok eseményeiľől is. A Rakóczi étterem kültjn termé-

ben, a ĺĺibt fogasos menüt tigyfeteink a rÉlpr-Program rendezvényein, minđennapjai
során készítętt fenyképekből kľeált kiállítáS mellett fogyaszthattfü el.

Actĺo Radĺus
Rendszeres azintézményunk iranti érdęklődés, így 20l6-ban számos alapítványi, egyesüle-

ti tagot, szakembert, illetve hallgatót láttunk vendégül a LELEK-Hźnban, és igény szerint

bemutató előadást szerveztünk . 2016 április 9-én Actio Radius címmel szewezett konfe-

ręnciát aMagyn Schönstatt Családon belül mfüödő Erős Fiatalokért Egyesiilet Budapes-

ten, a Tamás Alajos Közösségi lHazban. A konferencia t<jbbek közĺjtt a szegénység, hajlék-

talanság és migráció kérdését állította a kozéppontba és a szervezők felkéľésére 4
woľkshopot tartottunk a hajléktalanság és a LELEK-Program témakorében.

JGK-s talá.Jkoző
2016, május 18-án 2' alkalommal biztosítottunk konzultációs lehetőséget a LELEK-
Program azontagsai számtra, akik a Józsefuaľosi Gazdálkodási Központban dolgoznak. A
munkavállalőkrészéről több dilemma, konfliktus he|yzet adódott, amelynek atisztźnása
segítheti a mindennapi munkavégzés légkörét. Fontosnak taľtottuk, hogy felületet teremt-

sünk a ventilálásra, az egyeńetésre, tovtlbbá, hogy az azonos munkahelyen dolgozó ellá-
tottjaink megismeľhessék, és ezá|taI segíthessék egymás. Az összejĺivetelre elfogadta a

meghívásukat Bihari Mátyás (pz takaútők felettese), valamint Daruházi Melinda (a keľté-

szek felettese) is.

Orcry Kalandpark
2016. május }I-én a programbatészt vevő családok szźtmźra köztisségi napot szerveztllltk,

melynek helyszíne az orczy Kalandpaĺk volt. A szinte minden korosztály igényeinek meg.

felelő progľamon a csa|ádtagok szívesen vettek ľészt. A nap végére kellemesen e|fźrađva,

minden tagj ukat, me gmo zgatr a a tértek haza.

Színházi élmények
- 2016. május 20-źn a LELEK-Progľam tagsai szźtmźra szinhźzlátogatást szeÍvez-

ťúnk. A tészvéte|a Program tagjai számáĺaingyenes voIt, a kedvezményesen kapott
jegyeket aziĺtézĺnényĹink ťtzetíe. A Nemzetĺ Színbáľ;,za| egyeztetve kedvezményes
jegyeket kaptunk a Somnakaj címií darabra. Ismeľt hazai alkotő-, és előadóművé-
szek komoly előkészítő munkáj áva| sziIetett meg az első gypsy musical, a

Somnakaj, melyet a Budapesti Tavaszi Fesztivál keľetében mutattak be 20t4 ápľi-

lisban a Miivészetek Palotáj ában. Az előadás koncert és szíĺlhźz, tánc és irodalom,

tradicionális képzőművészet, hagyomanyőrzés valarĺlint modem kifejezési foľmak

talźůkozása. A Somnakaj igazi cľoss over. Valóságos öromzene. A produkció életre
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hívásĺának legfőbb célja a roma kultura bemutatasa volt, mint aĺemzeti és az euľó-
pai kultura tésze, illetve olyan magas művészi színvonďú kulturális élmény biztosĹ
tasą mely alkalmas lehet a diszkrimináció terén töľténő szemléletváltás beindítrásá-
ra a tiírsadalomban. Az előadást és a konceľtet is, a romĺákra je||emző sokszíniiség
és kirobbanó érze|mi gazdagsźryjellemzi. A kiilönbĺiző kulturális kĺĺzegekből, szín-
teľekről érkező alkotók, előadók jól tĹikľözik a roma kultura sokszínűségét. A darab
sorra veszi azokataz éľintkezési pontokat, ahol a kulfurális befogadas taľsadalmi at-
tittĺđje gazdag kölcsönhatásokat eredményez. A fentieken túl értékelték, hogy sokat
nevethettek, és hogy híres embereket láthattak élőben.

- 20l6-ban lehetőséget teremtettiink arľa, hogy ellátottjaink ľészt vehessenek egy
szinházi bemutató előađáson is. Szeptembet 24-én Az angyalok nem síľnak című
darabra hívtuk el Ĺigyfeleinket a VIII. kerĹileti Tuľay Ida Színházba. Az 1956-os
forradalom forrongó napjairól készült színmrĺ a gyózelem, a szabadsźtg, az egytivé
tartozás mámorának, majd aleigázottság, arabság, a tehetetlen düh pok|źnak &zé-
seit mutatta be. A részvétel a Program tagjai szźlmźra ekkor is ingyenes volt, a szín-
ház jővo|tából kedvezményesen kapott jegyeket az intézményiink ťĺzette. Az e||á-
tottak nagy lelkesedéssel fogadtfü a lehetőséget, talźn azért is, mert az életfüben
kevés olyan lehetőség adódik, amikoľ felvehetik a legszebb ruháikat, kiegészítőiket,
amikor urakként, és hölgyekként szólítjak őket. Mĺáľ a készĹilődés is izgalommal
töltött el sokakat, de a visszajelzések is abszolút pozitívak voltak. Az é|ményeikről
való beszélgetést nem csak az e|óadás után, hanem az azt kövętő napokon is igé-
nyelték.

- 2016. novembeľ 05-én a kisgyermekes csaláđok, illetve Programban részt vevő
egyedtilállók és gyeľmekeik szźmŕr a színházláto gatźst szervezťlink, melynek költ-
ségeit a Progľam á|Ita, A Madách Színház Vuk című előadásaľa azért esett. avźy
|asztás, meľt a címadó főhős kiskori megtesíesítője egy, a programban részt vevő
család 9 éves gyermeke. A musical azismert,azonos című mese színpadi vźitozata.

Ruhabälze
2016. június 1-jén nagy sikerľel taľtottuk meg aZ 1. Ruhabörzénket. A nagy mennyiségben
érkezett sportruhazati termékek egy óra alatthźiźs tĄ gazdáWa találtak. A nyitás e|ijtt az
ellátottjaink ĺisszegyÍĺltek a rÉtEr-Hźzban, és jót beszélgettek; információkat cseréltek,
biliĺĺľdoztak, pinglongoztak egymással. A ruhák vá|ogatősa kulturált köľülmények között
zaj|ott,az ügýblek még egymásnak is segítettek keresgélni, válogatni.

LELEK Találkozĺó
20l6.június t4-énintézményiink adott otthont a soron következő rÉrpr TaHlkozónak. A
déIutĺín folyaman a IX. és a X. kerületben múködő LÉLEK-Programok munkatĺĺrsait látfuk
vendégül. A szakemberekkel megvitattuk az e|mlit hónapok eseményeit, a dilemmainkat,
sikeľeinket, de egyĹitt gondolkoztunk a progľamjaink, és az e|Iátásjövőjéről is.

Játékbőrze
Az elmúlt hónapokban beérkező játék adományok továbbításaľa szeweztlik meg 2016.
november 24-re. Az időpont kiválasztásźnźt| szempont volt, hogy a kaľácsonyi ajándéko-
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zást is segítsfü vele. Azokat a LELEI(.Pľogĺamban rósztvevő ügyfeleket hívhrlĺ meg,
akiknek kiskoru gyermekiik vagy unokájuk van. Nagy varakozással fogadtfü az eseményt,
és az azt ktivető visszajelzések is minđ pozitívak voltak. Bő, és színes vźiasztékot sikerĹilt
ĺisszegffiteni, és számos minőségi, értékes daľab volt a borzén. A ruhaböľzéhez hason]óan,
itt is elmondható, hogy csopoľtkohéziós erővelbíľt, és alkalmat teremtett azinformációcse-
rére.

Kaľácsonyi vacsoľa
2016. decembeľ I6-án taľtottuk a lÉtBrc-Pľogram Karácsonyi vacsoráját, melyen pĺĺr
mondatban megemlékeztĺink az e|mtĺIt hónapok eseményeiről is. A Rfüóczi étterem kiilön
teľmében, a több fogásos menüt Ĺigyfeleink a LELEK-Program rendezvényein, mindennap-
jai soľán készített fényképekből kľeált kiállítás mellett fogyaszthatták el. A rendezvéný
megtisztelte jelentétével Zentai Oszkáĺ képviselő Ur is, akivel a kĺjszöntő beszéde után
lehetőség volt egyéni konzultációra is. A résztvevők ĺjľömmel fogadták a Program munka-
tarsai źt\tal éĺađott adományokból ĺisszeállított aj ándékcsomagokat.

7.5. Kapcsolatépítés. együttműködés más intézménYekkel

- MagyarViiľtĺskeľeszt
A Magyar Vöľöskeľesztvl[. keľiileti Szęrvezete 20|6-ban 9 alkalommal binosí-
tott taľtós élelmiszeľeket tartalmazó csomagokat a Józsefuĺáľosi Szociális Szolgálta-
tó és Gyermekjóléti Kĺizpont ügyfelei szźlmára. Ezekľe az osztásokra alkalmanként
5 ellátouunkat delegálhattuk. Az alacsony j<ivedelemmel, megélhetési gondokkal
küzdő, esetlegesen V.rízishe|yzetben lévő ügyfeleinknek ezek fontos segítséget je-
lentettek.

- Esetmegbeszélések, esetmenedzselésekaJGK-nál đo|gozómunkatársakkal
Az évben több alkalommal is konzultáltunk a várostizemeltetési feladatokat ellátó
intézménynél (Józsefuaĺosi Gazdálkodási K<izpont Zrt.) do|gozó kollégrákka| az
ügyfeleink he|yzetének javítása érdekébęn. A LELEK-Progľam komplexitlísának
jegyében konstľuktív egyĹittműktidésre tĺjreksziink a Lakásgazdálkodási és Hátra-
lékkeze\ési lľoda, a Műszaki, Intézményi és Közterületi Iroda, az onkormźnyzati
Házkezelő lroda, a Köztisztasági Iroda, és a Kertészet munkatarsaival is. Számos
alkalommal hívťunk, és láttunk vendégĹil érdeklődőket, szakembereket, csopoľt- és

irodavezetőkęt a LELEK-HaZ berkeín belül, hogy megismertethessfü a pľogra-
munkat azo?ka|, akik szintén ľészeseik azngyfe|eink életének, problémáinak.

- Szigony Alapítvány
A Szigony Alapítvĺány cé|ja a kľónikus pszichiátriai betegek pszicho-szociźiis tźr
mogatása, a közösségi pszichiátriai ellátás meghonosítĺĺsa kapcsolódó szociális hát-
ténntézĺnényekben, így a Nappali Klubokban, a menťálhigiénés szemléletmód ter-
jesztése, szociális segítségnyújtás. Az a|apífrány munkaüáľsai komoly segítséget
jelentenek a LELEK-Program szźlmára a sztírési folyamatokban, a szakvéleménye-
iknek kösz<jnhetően a pszichiátriai problémákkal ktizdő klienseket a megfelelő in-
tézmény i ellátás okho z tudj uk továbbiranyítani.

- Eranus Alapítvány
Azalapítvźny cé|ja, hogy szervező'kometítő és szolgá|tatő tevékenységévelhozzá-
jaľuljon a tarsadďmí felzaĺkőzáshoz, szociális felemelkedéshez _ ezen belül is kü-
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löntisen a hátľányos helyzetű családok' i11. természetes személyek anyagi és kulfu-
rális, szellemi értelemben vett ellehetetlenülésének megakadályozősáiloz _, csök-
kentve a üáľsadalmi egyenlőtlenségeket, enyhítve a szegénységet. Az alapítvany el-
sősorban a társadalmi leszakadas szé|én á|Iő, k'nzis helyzetben Lévő magźnszemé-
lyek, családok, közĺisségek anyagi és nem anyagi (szellemi, kulturális) formában
megjelenő tźtmogatásźtt kívanja elősegíteni. 2016-ban 7 alkalommal fordulfunk se-
gítségéľt az a|apitvźnyhoz, amelyből 6 esetben nyeľt támogatast pá|yazatvĺlk. Ügy-
feleink speciális étľendĺĺ és egyéb élelmiszeľeL<hez, évszaknak megfelelő
ruhaneműkhoz, fejlesztéshez, pelenkákhoz, tarlu|mányi segédlethez, és gyógysze-
rekhez jutottak az alapítvány önkénteseinek segítségével.

- BMSZKI
A fovĺĺľosi íntézmény 2016 végén olyan szandékkal kęręste meg intézményĹinket,
hogy a fejlesztési terveikhęz mintaprogľamnak tekintenék a jőzsefvźtrosi LELEK-
Programot. A kapcsolatfelvételt követően tĺjbb alkalommal biztosítotťunk konzultá-
ciós lehetőséget a munkataľsak szźmlźra, és az ez iranyu együttmiĺk<idést a további-
akban is nagy örömmel tĺímogatjuk, Az ngyfélkört tekintve pedig az egyes lntéz-
ménye gys é gekkel kap c so latb an a tovább ir źny ítás szo|gá|tatás i génye szokott felme-
rülni.

7.6. Képzési és mĺódszeľtani tevékenvséeek

A Hajléktalanokért Koza|apítvány szokásos évi országos konferenciájára 2015 végén je-
lentkeztĹink be, a konferencia meghirdetésének napjĺín, egy plenĺáľis előađas és egy szek-
ció-szereplés igényével. okulva a tapaszta|atokból, amikor is ,,e1sikkadt,, a szabétlryszeru
jelentkezéstink, most a Kuratórium elnĺikének írott levélben jeleztiik részvételi szándékrrn-
kat.
20|6. év őszére elfogadták jelentkezésiinket és megszólalási lehetőséget ajánlottak fel,
amelyet ĺir<jmmel fogadtunk el.
A konferenciźn a Progľam bemutatása nagyon sikeres volt.
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II. ÉszI,ľI,o. rs ľrĺ,zŐnnNDsZER lvĺuronľrľÉsr
Az egyének, családok, gyermekek problémáinak időben tĺjrténő felismerése és azok mfüa-
maľabbi enyhítése, megoldása érdekében az áIIam a szociális és gyeľmekjóléti ellátórenđ-
szerének keretében ész1relő- és jelzőrendszert mfüödtet. Ez az észlelő- és jelzőrendszer
ágazatok, iĺtézĺĺények, szakemberek és magánszemélyek közötti egyiittmfü<ldés, amely-
nek célja a problémák ' veszéIyeńető tényezók, kľízishelyzďek észlelése és felismerése és
jelzése az erÍe a céIrakijelölt pľofesszionális szolgáltató felé, folyamatos együttműködés és

információaľamlás biztosítasa az egyének és családok problémáinak mielőbbi megoldása, a
kľízishelyzet k<jvetkezményeinek enyhítése, állapotromIásanak megelőzése érdekében.
A jogszabály nem csak nevesíti az egyuttműködésľe kĺjtelezett szervezetek, szolgáltatók és

személyek kcirét, hanem saját tevékenységük rendszeľébe illesztve feladatukká teszi, hogy
felkutassák a,,szociális és mentális problémákkal küzdő'' családokat és egyéneket és őket
tájékoztatva osztonozzék a kapcsolatfelvételt a családsegítést nyujtó szo|gźitatőval (család-
és gyermekjóléti szolgálat).
A gyermekek a védelmi rendszer keľetében ktilönös figyelmet kell, hogy kapjanak, mivel
helyzetĹiknél fogvą problémáikat <ĺnállóan jelezru csak részbe\ vagy egyáLtalźn nem ké-
pesek. A Gyermekvédelmi tĺlrvény egyértelmú kötelezettségetń a 17. $(1) bekezdésében
nevesített hatóságokľa, iĺtézméĺyekre, szolgáItatő|<ra, személyekre. Egyértelműsíti, hogy
amennyiben tevékenysége sorĺĺn gyeľmek(ek) veszéIyeztetettségéľe utaló információ bito-
kába jut, azt mérLegelés nélkül, jelezni kĺjteles a terĹiletileg illetékes család- és gyeľmekjó-
léti szolgáltató felé, illetve a gyeľmek(ek) életét, testi épségét súlyosan veszéIyeztető hely-
zetbeĺ _ a csďád- és gyeľmekj őIéti szo|gáltatásnak tett jelzés mellett - hďadéktalanul ha-
tósági intézkeđést kell kezdem ény ezrue a gyermek(ek) védelme érdekében.
A20|6.januiíľ l-jén hatályba lépő szabźt|yozźts számos új elemet vezetett be a hatéko-
nyabb je|zőĺeĺdszeri munka érdekében. Az ilj szabályozás egyértelmiívé teszi, hogy a jel-
zőreĺdszet egyetemes, amely kiterjed mind a gyermekekľe, mind pedig a felnőttekre. Uj
elem a minden év március 31-ig előkészítenďő jelzórenđszeľi intézkedési terv, amely fo-
IyanatszabáIyozott keretbe foglalja az ész|e|ő- és jelzőrendszer fejlesztését. A jogszabály
kimondja, hogy a feltételek megléte esetén minden szo|gá|tatőnak je|zőrendszeľi felelőst
kell kijelölnie, a helyi egyĹittmúködések elősegítése és koordináltabb mfüödése érdekében.
A család- és gyermekjóléti kcizpontok jarási szintrĺ feladatrendszerében kapott helyet a jel-
zőrendszęri tanácsadói feladatkcir meghatározása, amelynek céIja az észlelő. és jelzőľend-
szeľi munka hatékony kooľdinálása és szakmai tźtmogatás nffitása. A központokban miĺ-
ködő jelzőrendszeri tanácsadó Íigyelemmel kíséri a je|zorendszer munkájźi, szak'ĺnai ta-
nácsadással és szakmakozí kooľdinációval segíti elő a hatékony együttműkĺidésének meg-
vďósítását.

ľ'eladatellátás a Józsefváľosi Szociális Szolgáltató és Gveľmekióléti Ktizpontban
201,6.01,.01-tő1 jelzőrendszeri felelős (Család. és Gyermekjóléti Szolgálat munkatarsa) és
je|zórendszeľi tanácsadó (Család- és Gyeľmetjóléti Ktizpont munkataľsa) is tevékenykedik
IntézményĹinkben, akik segítik a je|zőrenđszert a veszéIyeztető okok feltárásában, a veszé-
lyeztetettség időben történő felismerésében, ill. hatékonyabb műköđésében.

6
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W.

Ebben az évben K<lzpontunk eglséges jelzőIapot (3. számú melléklet) do|gozott ki, mely
hasznáIatáva| a jelzorcnđszeń tagok könnyebben és egyszerĹibben fudnak jelzéssel élni. Ezt
valamennýtagmegkaptaésáIta|ábanhasznźllja,

A je|zőľendszerĺ felelős feladatkiiľe, munkamódszerei
- Felkutatja és kapcsolatot épít ki a kerületben mfüĺjdő szociális és gyeľmekvédelmi

feladatot ellátó civil, egyházi és egyéb szervezetekkel.
- Az észlelő- és jelzőrendszer tagiai szźlmźtra közös munkarírtekezleteket, szakmakĺizi

megbeszéléseket szeÍvez a résztrevok feladatainak, jogkörének, szakmai lehetősé-
geinek _ kompetenciáinak tisztźuásźna,vagy a megoldandó probléma dęfiniálására.

- A jelzésre kĺjteles szervezetęket felhívja jelzési kötelezettségtik íľásban _ kľízis-
heLyzet esetén utólagosan _ tĺiľténő teljesítésére, veszélyeztetettség, illetve krízis-
heLy zet é s zlel é s e e s etén az an ő| való táj éko ztatásr a.

- Éves települési tanźrcskozást szeÍvez, bonyolít le annak éľdekében, hogy közös ál-
láspontot, javaslatokat, közös stratégia kerülhessen kidolgozĺísra a keľtilet szociális
és gyermekvédelmi ľendszer tagsaíva|' melyet intézkedési tervben fogalmaznak
meg.

- Feladata a családsegítők szakmai tźtnogatźsa' munkájuk szervezése és támogatása
az észle|ó- és j elzőľendszeľrel folytatott együttműködés teľén.

- Feladat a a CsaIáđ- és Gyeľmekj óléti Központ j elzőtęndszeri tanácsad őjźx a| való fo-
lyamatos kapcsolattartźs, szak'rlai konzultáció, heti ľendszeľességgel jelentés készí-
tése a beéľkezett jelzésekĺől és az azok a|apjźn megtett intézkedésekĺől.

A je|zőľendszeľi tanácsadó tevékenysége
A Család- és Gyermekjóléti Központban a je|zfueĺdszeri tanácsadó feladata kęľületiinkben
folyó észleIő je|zőrendszeri munka hatékony koordinálása és szakmai tźmogatás nyujtása.
A tanácsadó figyelemmel kíséri a keľiilet je|zőrendszeľi munkáj át, szak<nai tanácsadással
és szakmaközi koordináciőval segíti a hatékony egyiittmfüödést.
Szakmai támogatást nýjt a szakmakozi megbeszélések, az éves szakmai tanácskozás szer-
vezéséhez, valamint az éves jelzőreĺdszeri intézkedési terv elkészítéséhez. Munkája soľán
szorosan együttmfüödik és rendszeres szakmai tiímogatást nyújt a jelz&enđszer tagjainak
és a je|z(5tendszeri felelősnek.
Feladatai kozzé tartozik, hogy jól ismerje a Központ által nyujtott speciális szolgáltatások
tartalmi elemeit, azok eléľhetőségét, biztosításuk módját. Ezek mellett táljékozottnak kell
lennie a jelzőreĺdszet tagsairól, elérhetőségeikről, szoLgáItatásokľól, amit a tagok binosíta-
nak.

A jelzőrendszer jdľúsí színtíí koordináIósa ktjrében a Csaldd- és Gyermekjóléti Központ
- koordinálj a a jźrás terĹiletén mfüödő je|zőrendszerek munkáját,
- szakmai támogatást nyújt a szakmakozi megbeszélések, az éves szakmai tanácsko-

zás szervezéséhez, valamint az éves jelzőrendszeri intézkeđési tervek elkészítésé-
hez és ci s szehango|ás źůto z,
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- összegffiti a telepiilések jelzőľendszeri felelősei áLItaLkészített helyi jelzőrendszeri

intézkedési terveket,
- család- és gyeľmekjóléti szolgáLat9. $ (7) bekezdése szerinti megkeresése alapjan

segítséget nyújt, sziikség esetén intézkedik,
- segítséget nyújt ajelzőrendszer tagtrai és a család- és gyeľmekjóléti szo|gźĺIatközötti

konfl iktusok megoldasában,
- megbes zé|éstkezdemény ez a jelzőtenđszerek múködésével kapcsolatban,

- megteszi a Gyvt. 17. $ (4) bekezdése szerinti jelzést, és

- a kapcsolati erőszak és emberkeľeskedelem áldozataiĺak segítése érdekében folya-

matos kapcsolatottart az országos Kĺíziskezelő és Információs Telefonszolgálattal.

A jelzőľendszeľi tanácsadĺó munkamódszereĺ
- személyes kapcsolatépítés, találkozások,
- ismertető anyagok készítése, az intézmény feladatainak bemutatása,

- szakmai értekez|etek szervezése, azokon való részvétel,

esetkonferencifüon, esetmegbeszéléseken va|ő résnĺéte|,

- konfliktuskezelési technikfü a|ka|mazása,
- dokumentációs rendszeľ ismeľtetése, szakmai segítségnýjtás,
- elemzés' értékelés,visszacsatolás,
- szakmai támogatás a je|zés minőségének, súlyoss áganak megítélésében.

Szakmakiizi megbeszélések
Ebben az évbenis *egs'erveúeIntézményĹink az éves szakmai tanácskoztlst2016.03.22-

én, melyben a jelzőreĺdszeri taĺĺácsadó is aktívan részt vett. Ezen a tanácskozáson vala-

mennyilelzóreĺdszeri tag képviseltette magát (80 f('). A családsegítést és a gyeľmekjóléti

szo|gźitatást érintő változások ismertetése mellett a jelzőreĺdszeri tagok is tájékońatást

adtak a 2015-ĺis évre vonatkoző gyermekvédelmi beszámolóikban foglaltakról, tapaszta|a-

taikĺól, ill. esetleges nehézségeikĺől.
20|6-ban a tanácsadó tĺjbb szakmai megbeszélést kezdeményezett, i||. részt vett szakmai

fórumokon:
- 20t6.02.25-én a VI-V[-Vm-x. kerületi Védőnői munkaéľtekezLeten képviselte

Intézményiinket.
- 20|6.03.09-én a Ráckeresztűri DtogÍeľápiás otthon és a Vakok és Gyengénlátók

Egyesii|ete mutatta be K<ĺzpontunknak munkáját,i||. az együttmiĺkĺidés lehetősége-

it,
- 2OI6.O4.13-arL az S.o.S Krízis Alapítvany Integrált

munkatarsaival keriilt sor szakmai egyeztetésre a

egytittrnfü ĺidés érdekében,

Gyermekvédelmi Lĺtézmény
szorosabb és hatékonyabb

- 2OI6.O5.09-én a Pesti Kĺizponti KerĹileti Bíróság által szew ezett szak'rnaí me gbe-

szélésen vettrésń',
- 2016.06.28-á1 pedig a BFKH Igazságngyi és Gyrámügyi Főosztálya szervezésében

tartott bűnmegelő zési értekezleten képviselt IntézményĹĺnket,

%,
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2016.10.|9. 20.aÍI Siófokon tészt vett a Magyar Családsegítők és Gyermekjóléti
Szolgálatok országos konferenciáj án,

2016.11.09-én a jelz&endszeri tagok részére szakmaktjzi megbeszélést taľtott a jel-
zések megküldés e, tartalma stb. témakörében,
20|6.1|.25-én a BFKH VIII. Keriileti Hivatala Gyĺámügyi osztálya és Intézmé-
nytink több szakmai egysége közĺitt kerĹilt sor szakmai egyeztetésre.

Esetkonfeľenciák, esetmegbeszélések
Mind a Család- és Gyermekjóléti Szolgźůat, mind Család- és Gyermekjóléti Közporrt szá-
mos alkalommal szervezett egy gyermek vagy család ügyében az érintetteteket - beleértve
az ítéIőképessége biľtokában lévő gyeľmeket - és a veliik foglalkozó szakembereket is be-
vonva esetkonferenciát. A konferenciak a közös problémadefiniálĺĺs, a vá||a|t feladatok
tisztźnésa és a segítő folyamat egyĹittes megteľvezése iłínyultak. Néhány esetben sziiksé-
gessé vá|t a szülők megjelenése nélküli, csak a szakember részvételével megvalósuló, a
fentiekben meghatáľozott célokra iriĺnyuló, esetmegbeszélés is. A konfeľenciĺíkról és a
megbeszélésekről minden alkalommal felj e gyzés készült.
Az esetmegbeszélésekľe aĺurak témájátő|, céljától fiiggően a jźtrási je|zőtendszeri tanács-
adót vagy az esetmenedzsert meg kell hívni. Ennek megfelelően a je|zőrendszeri tanácsadó
rendszeresen részt vętt az esetkonferencifüon, esetmegbeszéléseken. A Család- és Gyer-
mekjóléti Központ 24 esetben szervezett konferenciát, megbeszé|ést, melyeket minden
alkalomma| a jelzőrendszeri tanácsađő vezetett.Ez 48 gyeľmeket éľintett.
A Család- és Gyermekjóléti Szo|gáIat 36 (78 gyermek) alkalommal tartott konferenciát,
megbeszélést melyen szintén részt vett'

Mindkét szakmai egységnél elmondható, hogy a szakmai megbeszélések meghívójának
kiküldése és meglartása közcitt átlagosan 2 hét te|t el' A családsegítők és az esetmenedzse-
rek legtöbbszor e|őzetesen ís egyeztettek a tagokkal az időpontot illetően. Minden megbe-
szélésről emlékeztető készült, melyet a ľésztvevőknek megküldtĹink.

Je|ző rends zeri értékelő lap
A jelzőrendszeľi tanácsadó - a je|zőrendszeri értékelő lap segítségével (4. szźműmelléklet)
- folyamatosan nyomon követi és éľtékeli a je|zőrendszer mfüödését, esetlegesen felmerü-
lő problémfüat, szfüség esetén lépéseket tesz azok megsziintetése érdekében.

A jelzőrendszeri éľtékelő lap kérdései alapján az a|ábbiakat vizsgáljuk:

1. Éftékelés szempontjai a jelzést kiildőľe vonatkozóan:
- milyen formában érkezett a je|zés. Szóbeli jelzés esetén írasban is megérkezett-

e és azok tartalmamennyire egyez1k.
- jelzés tartalma a szakmu szempontok, előíľások alapján,
- a je|zést tevő ĺĺltalmegtett intézkedések.

€
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2. Étékelés szempontjai a jelzés kezeléséľe vonatkozóan:
- időben érkezett-ę ajelrzés,
- mennyi idő telt el a jelzés megérkezése és a tényleges kapcsolatfelvétel kĺlzött,
- esetkonfeľenciárďesetmegbeszélésre vonatkoző adatokpl: összehívasiínak oka,

meghívő kiktildése, részvétel stb.

- esetlegesen felmeriilt szabálýalanság esetén megtett intézkedések.

A j e|zőrendszer műkiidésével kapcsolatos tapasztalatok
Atapasztalatok alapjrĺn elmondható, hogy kerületiinkben a je|zórendszer megfelelően mű-

ködik. A tagok ź./rtalrában időben és megfelelően kĺildik meg a jelzéseiket. Azok tartalma

szakmailag megfelelően ismeľteti u u1y ľészleteit.
A jelzőrendszeľi tagok az esetkonfeľencifüon, szakmaközi megbeszéléseken aktívan részt

vesznek. Azokban az esetekben, amikor nem tudtak egyéb elfoglaltságuk miatt megjelenni,
írásban megkÍildték az tisszefoglalójukat.

A j e|zőrendszeľi tanácsadĺí speciálĺs feladatai Intézményünkben
A t5lt998 (IV.30.) NM. ľendeletben megfogalmazottaknak megfelelően, a Csaláđ és

Gyeľmekjóléti Szolgálat jelzőrendszeľi felelőse a Szolgálathozbęérkezettjelzésekĺőlés az

azok a|apjźn megtett intézkedéselĺľől heti rendszęrességgeljelentést készített a tanácsadó-

nak.
A beérkezett jelentéseket gyújti, éľtékeli és összegzi. Emellett a tanácsadó összegyíĺjti és

nyomon kĺjveti aJőzsefvźrosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ valamennyi
szakmai egységéhez érkezettjelzéseket és megkereséseket. Ez alapjarl egy egységes kép

kapható a j elzésekről és intézkedésekről.

A Jĺózsefuárosi Szocĺális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központba a je|zőľendszeľi ta-
goktó l érkezett j e|zések száma szakmaĺ e gys é genként :

Iďőszak: 201 6.0 1 .0 1 .-2 0 I 6.I2.3 I .

Ebben azévbenosszesen 2428 je|zés, megkeresés érkezett a JSzSzGyK-hoz. A megkĹildĺitt

tźĄékoztatások alapján a jelzésekre a kapcsolatfelvételek, a szociális' gyermekvédelmi

helyzetek feltérképezése, adekvát, szakmai segítség nyújtása, szfüséges intézkedések, il|. a

szolgźitatások biĺosítása időben megtĺiľtént

Család- és Gvermekióléti Szolgálat 1511

Család- és Gyermekjóléti Központ - Ható-
sási Tevékenvséshez Kapcsolódó Feladatok

577

Család- és Gyeľmekjóléti Központ - Szol-
sáltatások

0

Gveľmekek Atmeneti otthona 9

Hĺázi Seeítséenwitás 321

Idősek Nappali Ellátása 0

Idősek Atĺneneti otthona 10

LELEK Pont 0
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A Józsefvárosi Szocĺálĺs Szolgáltató és Gyeľmekjólétĺ Kiizpontba
a j e|zőrendszeľi tagokt ő| érkezett j elzés ek korosztály szerĺnt:

Időszak: 20 1 6.0 1.0 l .-20| 6.|2.3 |.
Kiskoru Nagykoru

1827 60r

Józsefvárosĺ Szocĺálĺs Szolgáltató és Gyermekj ólétĺ Központba
a je|zőľendszeri tagoktő| érkezettjelzések a je|zés típusa szerint:

A jelzőrendszeri tagok köziil aközoktatźlsi intézrnények (80a) kiildték a legtöbb jelzést,
majd ezt követően a gyĺímhivataloktól, önkormányzatoktól érkezett jelentős megkeresés
(468).

J őzseÍvárosĺ Szocĺálĺs Szolgáltató és Gyeľmekj óléti Kiizpontba
a jelzőrendszerĺ tagoktóI éľkezett je|zések a jelzés taŕalma szeľĺnt:

Időszak 20 1 6.01.01 .-20|6.12.3|.
áIđozatsesítés és kiíľenvhítés feladatit ell. szeľv 4
állampolear 328
átmeneti gondozást biztosítók 84
esészsésüsyi szoleáltató 98
közoktat.ĺsi intézménv 804
menekiilteket befosadó állomrás 0
napközbeni kissvermek ellátĺást nvúitó 9
önkormĺínvz at. iesv ző. sviímhivatď 468
pártfoeó feltigyelet 37
rendőrség 266
személyes sondoskodĺást nvuitó szoc. szolg. 275
tĺírsadalmi szewezet. eľlłhíľ.. ďapítvlínv I
Ĺigyészség, bíróság l5
védőnő 32

Időszak: 20 1 6.0 1.0 1 ..20|6.|2.3 |.
anyagi 322
családi konÍliktus t47
családon beliili bánta|mazás 3l
ebéd 190
gondoaís 115
sondozĺĺs és ebéd 16

svermekintézménvbe való beilleszkedési nehézsés 86
gyermeknevelési t9
információkérés 132
iskolai lljrźnvzéts s28
lalĺüatĺási 186
lelki.mentalis probléma 138
magatartászav aÍ' teli esítmény 7av aÍ rzt

ń
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szenvedélvbetessés 22
szülők vasv család élewitele 375

A megkĹildtitt jelzések elsősorban iskolai igazolatlan hianyzasokľa iĺĺányult (528)' de igen
magas a sziilők vagy csďád életviteli problémáiľól (375) és az anyagi nehézségekre
visszavezethető gondokľa utaló megkeľesések száma is (3z2).

III. AooľĺÁľwoK KözvETÍľÉsľ
En, a tevékenységet intézményiink Család. és Gyermekjóléti Kiizpont Szolgáltatĺások
szakmai egységének Családfejlesztési munkacsoportja|átja e| a20|6. év elejétől. A mun.
kacsoport fe|adata az vo|t, hogy tĺímogatő szerĺezeteket keressen meg, veliik megfelelő
munkakapcsolatot alakítson ki és az adomaľryozĺĺssal kapcsolatos teendőket ellĺássa. A
munkacsopoľt szĺĺmos szpwezet képviselőjével felvette a kapcsolatot és jó egyiittműködést
ďakított ki, így a Magyaľ Vöröskereszt az év minden hónapjában 120 raszoruló csďád ľé-
sz&e biztosított élelmiszeľ csomagot, és sztikség szerint ľuhanemiĺt is. Az Eranus Alapít.
vźny tészére 169 kérelem került megkiildésre, amelyből 66 iigyfél részesült tĺímogatrĺsban
a kuratórium szav azása alapj an.

n.z Üdvhadseľeg 2 alkalommal 100 fő részéte biztosított istentisztelettel egybekötött ado.
mányozási napot, a}rol élelmiszercsomagot és ľuhanemiiket kaphattak, s teľmészetesen az
istentisztelęten a csďádtagok is jelen voltak.

Az emlitett szervezetek mellett a Hit GyĹilekezete Szeretetszolgźůat az év elején 4 vasĺĺma-
pi alkalommal osztott meleg ételt' alkďmanként 100 fr részére. Ez az ételosztĺís 185 fő
részéte biztosított étkezési lehetőséget.2016, decembeľ 24. napjanzsO fő részére osztottak
élelmiszer csomagot. További segítséget a Magyar Élelmiszerbank Egyesiilet is nyujtott az
év során, így konzervek (kukorica' bab), édesség, te4 gyerekpezsgő és iidítőital kęrtilt ki.
osztásra a rászorulók között.

A munkacsopoľt jó kapcsolatot épített n azvj Szírrtláz Szervezésével, hiírom alkalommal
kaphattak tiszteletjegyet a rászorulók, mig a Dumaszínhźp ew alkalommal ajĺĺnlotta fel
segítségét. A további adomĺínyok egy ĺészét egyéni felajánlások, illetve szervezetek, így pl.
a Vöröskereszt, valamint a Keszthelyi Alapítvány biztosította.

A munkacsoport fe|ađata volt továbbá az adoruánykérő levelek megfogďmazása is. Több
esetben érkezett felajanlas a DM, a Freshka Design, az ICo író- és irodaszereket ,gyártő
Kft., a Bookline, a Magyaľ Má1tai Szeľetetszo|gáIat, az UniCredit Bank, aMagyat ElelmĹ
szerbank Egyesület, a Könyvbazár Kft., a Regio JátékJ<eľeskedelmi Kft, a Józsefuarosi
Gazdálkodási Központ Zrt. és a Józsefuaľosi Rendőrkapitanyság munkataĺsaitól is.

A20|6. évben felajĺĺnlott adományok kiosztĺísa soriín 2855 ĺigyfelet (halmozott adat) fudott
tĺímogatni a munkacsoport.

4
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fv. A JSzSzGvK nĺmvľ TEREPGYAKoRLATI mr,yszÍľ
A koľábbi évekhez hasonlóan a20t6.0|.0t.-20|6.|2.31. köziitt is terepgyakorlati, illetve
intézménylátogatasi helyszínként míĺködött a JSzSzGyK mint integľá|t intézmény. A
JSzSzGyK telephelyein gyakorlatotvégzők kooľdinációját továbbra is a Család. és Gyer-
mekjóléti Szolgálat egyik munkatłírsa végzi.28 fő hďlgatót fogadtak azlntézlnény egysé-
gei összesen, |920 őrábarl, a tĺárgyidőszakban.

A JSzSzGyK Család.és Gyermetióléti Ktizpont szakmai egységben 1 fő gyakornok kezdte
meg gyakorlaÍáú 20t6. június l-től, aki a Tĺíncsics Mihály Tehetséggondoző Kollégium
szociĺális asszisztens képzésének I. évfolyamanak hallgatója.

A JSzSzGyK Gyermekek Átmeneti otthona szakmai egységben 2 Íő gyakoľnok fogadásaľa
került soľ 2016. 01.01 és20|6.12.3l. között, akik közül azegyikgyakornok a Karoli Gás.
paľ Refoľmátus Egyetem szociális munkĺás szakĺínak II. évfolyamos hallgatója,l fő pedig a
Pannon Kincstar Tanoda kisgyermekgondozó képzésén folytat tanulmányokat.

A JSzSzGyK Család-és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai egységében összesen 25 fő töl-
tötte szakmai gyakoľlatat.

V. ÜcyrÉLELÉGEDETTsÉGI FELtt,ĺERÉs

20|6. év decemberébęn Intézményiink szalanai egységeiben iigyfelelégedettségi kéľdőívek
(5. szĺĺmú melléklet) felvételére keľĺilt sor. A kérdőívek kitöltését szociológus munkatĺíľ-
sunk segítette, a válaszadők véletlenszeríien keriiltek kiválasztĺĺsra a szo|gźitatas nyujtĺísá.
nak telephelyén (kivéve házi segítsépyujt.ás)' a váůaszadás önkéntes és anonim volt. Fel.
vett kérdőívek szíma:266 db

Az e gye s s z akľna i e gy s é g e ĺrb e n.felv e tt kér dőív ek Ó s s ze s ít ő e l emz é s e :

Család. és Gyeľmekjóléti Szolgálat

A felvett kérdőívek a|apjanazigénybe vevők

o Féľfi: 27% (6 fő)
o Nő: 73% (16 fő)

o 8 általanos ďatt: 0% (0 ťo)
o 8 általĺínos:
o szakmunkĺás:
o éľettségi:

68% (|5 fő)
32%(7 fő)
0%(0fő)
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. diploma: 0%(0 ťo)

Milyen gyakoriságu a kapcsolattartźsa a szakmai egységgel?
o Naponta veszi igénybe: 0% (0 fő)
. Igen gyakran veszi igénybe: 4|% (9 fő)

o 1081:
o 1082:
o 1084:
o 1086:
o 1089:

o gyakĺan:
o ńtkĺín:

o4:
o5:
o6:
o7;

o4:
o5:
o6:
o7:

|4o/o (3 ťo)
9% (2fő)
|4% (3 fő)
40% (e fr)
23% (5 fő)

|4% (3 fő)
|4% (3 fľs)

22%(5 fő)
50%(11 fő)

32%(7 fő)
27% (6 fő)

Szolgáltat.ás színvonalával való elégedettség ( 1 -től 7-ig skálĺín):

Szolgáltatast nyujtók munkájával való elégedettség (1.től 7-ig skĺílán):
18% (4 fr)
4% (r fr)
22%(5 fő)
54% (|2ťo)

Szolgźitatas minősége :

. nagyonelégedett: 40%(9fő)
o elégedett: 60%(|3fő)
. nemelégedett: 0%

Szolgáltatłás elérhetősége:
o nagyonelégedett: 40%(9fő)
o elégedett: 60%(|3fő)
. nemelégedett: 0%

Nyifuatartasi idő:
o nag;yon elégedett: 40% (9 fő)
o elégedett: 56%(|2fő)
. nemelégedett: 4%(lfő)

Panasz, panaszkezelés :

o Nem merĹilt fel olyan pľoblémą hogy panaszttettvolna: 64% (14 fő)
o Kielégítően oldottak meg aproblémájáĺ 22% (5 fő)

,L
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o Nem kielégítően: 14% (3 fó)

Család. és Gyermekjólétĺ Központ - Hatósági tevékenységhez kapcsolĺídó feladatok

A felvett kérdőívek a|apjźnazígénybe vevők

o FéľÍi: 30% (3 fő)
o Nő: 70% (7 fő)

o 8 általiínos:
o szakmunkás:
o éľettségi:
. diploma:

60% (6 fó)
20% (2 fő)
10% (1 fo)
10% (l Íő)

I0% (I fő)
50% (5 fő)
40% (4 fő)

o 1085:
o 1086:
o 1089:

o2;
o5:
o6;
o7:

o 3:
o5:
o6:
c7:

I0% (1 fő)
30% (3 fó)
t0% (| fő)
50% (5 fő)

Milyen gyakoľiságú a kapcsolatt artźsa a szal<rnai egységgel?
. Naponta veszi igénybe: 0% (0 fő)
o Igen gyakÍan veszi igénybe: 70% (7 fo)
o gyakľan: 30% (3 tő)

S zolgáItatás színvonaláv a| v a|ő e l é gedetts é g ( 1 -tő l 7 -i g skálĺán) :

Szolgźútatást nyújtók munkájával való elégedettség (l-től 7-ig skálán):
rc% 0 tő)
I0% (I fő)
30% (3 tő)
50% (5 fő)

SzolgáItatás minő sége :
. nagyon elégedett: 40% (9 fo)
c elégeđett: 60%(13 tő)
o nemelégedett: 0%

S zoIgáItatćts eléľhető sé ge :

o nagyonelégedett: 30%(3fő)
o elégedett: 60.0/0 (6 fő)
o nemelégedett: 10%(Ifő)

prfl 1,67
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Nyitvataľtĺísi idő:
. nagyon elégedett: 30% (3 fő)
o elégedett: 70%(7 tő)

P anasz, panaszkezelés :

o Nem merĹilt fel olyan probléma, hogy panaszttett volna:
o Kielégítően oldották meg a problémáját:

Szolgáltatások

Hátralékkezelés
A felvett kérdőívęk a|apjáĺazigéĺybe vevők

o Férfi: 35%(1I fő)
o Nő: 65% (20 fó)

o 8 általĺĺnos alatt: I0% (3 tő)

90% (9 fő)
t0% (| fő)

3% (| fő)
|0% (3 fő)
16% (s fo)
t6% (s fo)
30% (9 ťő)
6% (zto)
3% (I fő)
16% (s fo)

o 8 áItalános:
o szakmunkás:
o éľettségi:
o diploma:

o 1081:
o 1082:
o 1083:
o 1084:
o 1086:
o 1087:
o 1088:
o 1089:

o4:
o5:
o6;
o7:

3s% (11 fo)
30% (9 fő)
22%(7 fő)
3% (I fő)

Milyen gyakori s águ a kapc solatt artása a szakĺnai egys é g gel ?

Naponta veszi igénybe 3%o (1 fo)
. Igen gyakran veszi igénybe: 59% (I5 fő)
o gyakľan.. 22%(7 fő)
. Nagyon ľitkrĺn veszi igénybe: 16% (5 fő)

S zolgźitatźts színvonď átv a| v aIő elé gedetts é g ( 1 {ő l 7- i g skálarr) :

3% (r fo)
12% (4fó)
6% (2fő)
79% (24 fő)

"#/t?,
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Szolgáitatást nyujtók munkájával való elégedettség (1-től 7-ig skálan):
3% (I fő)
3% (I fő)
6% (2fő)
88% (27 tő)

S zo| gá|tatás minő s é ge :

. nagyonelégedett: 71%(22fő)
o elégedett: 29%(9 fő)

S zoIgáLtatźls el érhető s é ge :

. nagyon elégedett: 58% (18 fő)
o elégedett: 42%(13 fő)

Nyitva tartási idő:
o nagyon elégedett: 58% (18 fő)
. elégedett: 4f%(|3 fő)

P anasz, panaszkezelés :
o Nem merült fel olyan probléma, hogy panaszttętt volna:
. Kielégítően oldottfü meg a problémáját:

FiDo
A felvett kéľdőívek alapjźnazigénybe vevők

o Férfi: 45%(9fő)
o Nő: 55% (|I fő)

o 8 általános alatt: 40% (8 fő)

o4;
o5:
o6:
o7:

77% (24 fő)
f3% (7 tő)

o 8 általános:
o szakmunkás:
o érettségi:

30% (6 fő)
15% (3 fő)
15% (3 fő)

o 1081:
o 1082:
o 1083:
o 1084:
o 1085:
o 1086:
o 1087:

25% (3 fő)
I0% (2fő)
5% (| fő)
5% (I fő)
10% Qfő)
40% (8 tő)
5% (I fő)

Milyen gyakoriságú a kapcsolattartása a sza|<r:.ĺii egységgel?
o Naponta veszi igénybe: 55% (II fő)

/
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. Igen gyakľan veszi igénybe: 45% (9 fó)

Szolgáltatas színvonalával való elégedettség (1-től 7-ig skálan):
rc0% Q0 tő)

SzoLgáItatást nyújtók munkájával való elégedettség (l-től 7-ig ská|an):

I00% (20 fő)

c7:

o7:

o 1083:
. 1084:

" 1086:

c '7:

Szolgáltatas minősége:
. nagyon elégedett: I00% (20 fő)

S zolgźitatás el érhető s é ge :

. nagyonelégedett: 75%(I5fo)

. elégedett: 25%(5fo)

Nyitva taľtási idő:
o nagyonelégedett: 70%(I4fő)
. elégedett: 25%(5tő)
. nem elégedett: 5% (I fő)

P anasz, panaszkezelés :

o Nem meriilt fel olyan pľobléma, hogy panaszttett volna:
. Kielégítően oldottfü meg aproblémáját:

Kiiz(össégi) Hely és Mosoďa
A felvett kérdőívek a|apjźnazigéĺybe vevők

. Férf,l: f5% (| fő)
o Nő: 75% (3 fő)

o 8 általános alatt: f5% (1fő)
o 8 általános: 75% (3 fő)

25% G tő)
25% (I fő)
50% (2fő)

Milyen gyakoľiságu a kapcsolatt artása a szakmai egységgel?
. Igen gyakľan veszi igénybe: 100% (4 Íő)

S zolgá|tatás színvonal áv a| v aIő elé gedettsé g ( 1 -tő l 7.ig skĺĺlĺín) :

|'00% (4 fő)

50% (10 fő)
s0% (10 f(t)

L64

SzolgáItatást nyújtók munkájával való elégedettség (1tő1 7.ig skálán):

%,
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|00% (4 fó)
S zolgá|tatás minő sége :

. nagyonelégedett: |00%(4fo)

S zolgá|tatás el érhető sé ge :

. nagyonelégedett: t00%(4fó)

Nyitva tartási idő:
. nagyonelégedett: |00%(4fő)

P anasz, panaszkezelés :
o Nem meľtilt fel olyan probléma, hogy panaszttętt volna:

Gyeľmekek Átmeneti otthona

A felvett kérdőívek a|apjan azigénybe vevők

o Féľfi: 30% (3 fő)
o Nő: 70% (7 fő)

o7:

|00% (4 fő)

o 8 általános:
o szakmunkás:
o érettségi:
o diploma:

o 1082:
o 1084:
o 1085:
o 1086:
o 1089:

o5:
o6:
o7:

70% (7 fő)
|0% (| fő)
l0% (I fő)
r0% (r f(5)

|0% (I fő)
10% (1 fő)
I0% (| fő)
40% (4 tő)
30% (3 fő)

Milyen gyakoriságú a kapcsolattartása a szakmai egységgel?
o Naponta veszi igénybe: 30% (3 fő)
. Igen gyakľan veszi igénybe: 60% (6 fo)
o gyakran: I0% (I fő)

S zo|gá|tatás színvonal áv a| v a|ő elé gedetts é g ( 1 -tő 1 7 -i g skálán) :

20% (2tő)
10% (I fő)
70% (7 fő)

Szo|gá|tatást nyújtók munkájával való elégedettség (1tő1 7-ig skálán):
o5: |0% (I fó)

ĺąnt
ĺ,/ T
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o 7.. 90% (9 fő)

S zolgáltatźls minő sége :

o nagyonelégedett: 70%(7 fő)
o elégedett: 30%(3fő)

S zolgá|tatás elérhető s é ge :

o nagyonelégedett: 80% (8 fő)
o elégedett.. 2%(20tő)

Nyiwa tartási idő:
. nagyon elégedett: 80% (8 fő)
o elégedett: 20% (2fó)

P anasz, panaszkezelés :

o Nem merĹilt fel olyan probléma, hogy panaszttett volna:
o Kielégítően oldottfü meg aproblémájrĺt:

Házi segítségnyújtás és Szocĺális étkeztetés
Hdzi segítségnyújtús
A felvett kéľdőívek alapjźnazígénybe vevők

o Féľfi: |0% (2fő)
o Nő: 90% (18 fő)

o 8 áltaIános:
o szakmunkas:
o érettségi:
. điploma:

15% (3 fő)
|5% (3 tő)
60% (I2 fő)
|0% (2 fő)

90% (9 fo)
10% (1 fő)

Milyen gyakoriságú a kapcsolattartása a szakmai egységgel?
o Naponta veszi igénybe: 35% (7 fó)
o Igen gyakĺan veszi igénybe: 65% (I3 fő)

S zo|gźůtatás színvonal áv a| v aIő e 1é gedetts é g ( 1 {ő l 7-i g skálan) :

o 1082:
o 1083:
o 1085:
o 1088:
o 1089:

o4:
o5:
.6:

5% (1 fő)
35% (7 fő)
Is% (3 fo)
25% (5 fő)
20% (4 f(i)

5% (I fő)
5% (| fő)
|0% (2 fő)

Mŕ
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o 7: 80%(I6fő)

Szolgáltatast nyujtók munkáj ával való elégedettség ( l.től 7-ig skálĺán) :

S zo|gá|tatás minő s é g e :

. nagyon elégedett: 85%(|7 fó)
o elégedett: |5%(3fó)

S zolgáJrtatźls el érhető s é ge :

. nagyon eIégedett: 85% (I7 fő)

. elégedett: t5%(3 fő)

Nyitva taľtási idő: nem releváns

P anasz, panaszkezelés :
o Nem meriilt fel olyan probléma, hogy panasń.tett volna:
. Kielégítően oldottrák męg a problémáját:

Szocidlis étkeztetés
A felvett kérdőívek alapjénazigénybe vevők

o Férfi: 90%(9fo)
o Nő: 10% (1 ft')

c4:
o5:
c7:

o 8 általános:
o szakmunkás:
o érettségi:

o4:
o5:
o6:

.4:
o5:

s% (r fo)
5% (| fő)
90% (18 fo)

85% (I7 fő)
15% (3 fó)

20% (2fő)
50% (5 fő)
30% (3 fő)

o 1081: rc}% (10 fő)

Milyen gyakoriságú a kapcsolattartása a szakmai egységgel?
o Napontaveszi igénybe: I00% (10 fő)

SzoIgźitatźts színvonal ávaJ, va|ő elégedettség ( 1 -től 7-ig skálĺín) :
40% (4 tő)
40% (4 tő)
20% (f fő)

Szolgáltatĺást nyújtók munkáj ával való elégedettség ( 1 -től 7-ig skálan) :

20% Q fő)
60% (6 fő)
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.6:

Szolgáltatĺís minő sége :
o elégedett:
. nem elégedett:

Szolgá|tatás el érhető sé ge :

. elégedett:

Nyitva taľtási idő:
. elégedett:

Panasz, panaszkezelés:

20% (2fő)

o Nem merĹilt fel olyan probléma, hogy panaszttettvolna: 60% (6fő)
o Kielégítőenoldottfümegaproblémáját: 40%(4fő)

Nappali ellátás
A felvett kérdőívek a|apjánazigéĺybe vevők

90% (9 fő)
10% (1 f(ĺ)

r00% (10 ffi)

|00% (10 fő')

35%0fo
53o/o (8 fo 73% (I| fő65% (I3 fő

iskolai szerinti asa:

CikIámen
í20 kérdőív)

Naprafoľgó
(l5 kérdőív)

oszĺkék
(20 kérdőív)

Reménysugáľ
(20 kérdőív)

Yíg
(l5 kéľdőív)

8 ált. alatt 1'0% Q fó) 0 5% (| fő) 0 0
8 általános 30% (6 tó) 20% (3 fó) 20% A fő\ 25% (5 fó\ 40% (6 fő\
szakrnunkás 20% (4 fő\ 20%3 fó) 25% (5 fő\ 30% rc fő\ f7% Gfő\
érettségi 35% (7 fő) 33% (5 tő\ 35% (7 fó)' 45% (9 fő\ 33% (5 tő\
diploma 5%n tó\ 27% G fő) |5% B fő) 0 0

szerinti megoszlása (irányítoszám szennt) :

CikIámen
Q0 kérdóiv)

Napraforgó
(l5 kérdőív)

oszikék
(20 kérdőív)

Reménysugár
í20 kérdőÍv)

Yís
(15 kérdőív)

1081 60% 02fő\ 0 0 5% 0 tő\ 0
1082 5% (I fő\ 0 20% A fő\ 0 0
1083 0 14% Qfő\ 50% (|0 fő) |5% G fő) 0
1084 0 0 0 35% 0 fó)' 65% (|0 tő]'
1085 0 0 0 5% (1 fő) 7% (I to)
1086 I0% Q fő\ 7% (| fő\ I0% Q tó\ 25% (5 fő) 0
1087 15% B fo) 0 0 0 7% (1 fő)
1088 0 0 0 0 14% (2fő)

Locf^
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1089 10%Ofó\ 79% (l2fn\ 20% (4 fő)' 15% (3 fő) 7% (l to)

Milyen

Szo1gál

Szolgál

Szolgál

a kaocsolattartása a szakmai
Cik|ámen
(20 kérdőív)

Naprafoľgó
(15 kérdőív)

oszikék
(20 kérdőív)

Reménysugár
(20 kérdőÍv)

Víg
(15 kérdőív)

Naponta 80% (16 fő\ 86% (13 fő\ 95% 09 fő)l 80% (16 fő]' I00% (15 fő)
Igen gyak-
ran

20% (4 fő) 14% (2fő) 5% (I fő) 40% (4 fő) 0

Gyakran 0 0 0 0 0

tatás színvonalával való -to| 7-íp skálán):
Cik|ámen
(20 kérdőív)

Napraforgó
(l5 kérdőív)

oszikék
(20 kéľdőív)

Reménysugáľ
(20 kérdőív)

Víg
(l5 kérdőív)

0 0 0 5% (I fő\ 0
2 0 0 0 0 0
J I0% (2fő) 0 0 0 0
4 ts% B fit\ 0 0 5% (| fő) 7% (I fó],
5 40% (8 fő)' 0 5% (L fó\ I0% (2fő) 14% Q fő)
6 25% (5 fo\ 7% (I fő\ 20% (4 fĺ3\ 20% G fő\ 0

I0% Qfő\ 93% (I4 fő) 75% (|5 fő\ 60% (t2 fő\ 79% (|2 fő\

tatást n tók m val való I-től- 7-is. skálĺĺn
Cĺklámen
(20 kérdőív)

Napľaforgĺí
(15 kérdőív)

oszikék
(20 kérdőív)

Reménysugáľ
(20 kérdőív)

Víg
(l5 kéľdőív)

I 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
J 0 0 0 0 0
ll 5% (I fó\ 0 0 0 7% (I fő\
5 |,0% Q fő\ 0 0 5% (I fő\ 0
6 30% rc fő)' 0 0 20% G fő\ 0
7 55% (|I fő) 100% (l5 fó) rcD% Q0 fő) 75% (|5 fő\ 93% (I4 fő\

tatás m
Cik|ámen
(20 kérdőív)

Napľaforgó
(15 kérdőív)

oszikék
(20 kérdőív)

Reménysugáľ
(20 kérdőív)

Yíg
(l5 kéľdőív)

Nagyon
elésedett

35 % (7 fő) 86% (I3 fő) 100% (f0 fő) 60% (|2fő) 86% (I3 fő)

Elégedett 65% (I3 tő\ 14% Ofís\ 0 40% (8 fo\ 14% Qfő\
Nem elé-
sedett

0 0 0 0 0

Napľafoľgó

80% (16 fő) 86% (I3 fő) |00% (20 fő) 90% (I8 fő) 86% (I3 fő)

14% (2 fő

t
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Nvitva taľtási idő:

Paĺasz,

Mdtyds Klub - Szenvedélybetegek nappali ellátúsa
A felvett kérdőívek a|apjźnazigénybe vevők

} nemek szerinti megoszlása:
o Féľfi: 64% (1l fő)
o Nő: 36% (6 fó)

o 9áLtalánosalatt: 6%(|fő)
o 8 általĺĺnos: f8% (5 fi')
o szakmunkás:
o érettségi:
. diploma:

. 1081 :

o 1082:
o 1083:
. 1084:
o 1086:
o 1089:

24% (4 fő)
36% (6 fő)
6% (I fő)

18% (3 fő)
6% (| fő)
12% (zto)
36% (6 fő)
|8% (3 fő)
I0% (2fő)

Milyen gyako ri ságú a kapc s o l attarÍésa a szahnaí e gysé g gel ?
o Naponta veszi igénybe: 70% (l2 fő)
. Igen gyakÍan veszi igénybe: 30% (5 fő)

Ciklámen
í20 kéľdőív)

Napľafoľgó
(15 kérdőM

oszikék
í20 kérdőM

Reménysugár
(20 kérdőív)

Víg
(15 kérdőív)

Naryon
elégedett

70% (14
fő)

93% (I4 fő) 90% (l8 fő) 70% (I4 fő) 86% (t3 fo)

Elégedett 30% rc fo\ 7% (| fó) I0% Q fő\ f5% 6 fő) 14% (2fő\
Nem elége-
dett

0 0 0 5% (1 fő) 0

Cĺklámen
í20 kérdőív)

Naprafoľgó
(l5 kérdőív)

oszikék
(20 kéľdőM

Reménysugár
(20 kérdőív)

Víg
í15 kérdőív)

Nem merĺilt
fel problé-
mą hogy
panaszt tett
volna

70 % (I4 fő) 73% (|I fő) 95% (19 fő) 65 % (I3 ťo) 93% (I4 fó)

Kielégítően
oldották
meg a
problémáiát

I0% (2 fő) 27% (4 fó) 5% (I fó) 35% (7fő) 7% (I fő)

A problé-
máját nem
rendezték
kie|építően

f0% (4 fő) 0 0 0 0

€.,;;



ĺózsBľvÁnosĺ
Szocrĺĺĺs SzoLcÁlrxro És Gysnil{n rĺóĺÉľr xozpoľľ

S zolgáItatás színvonal źx a| v aIő elé gedettsé g ( 1 {ő l 7 -i g skálan) :

6% (| fő)
12% (2fő)
|2% (2tő)
12% (2tő)
s8% (10 fä)

o3:
o4:
o 5:
o$;
c7:

o4:
o6:
o7:

Szo|gáItatźtst nýjtók munkájával való elégedettség (1-től 7-ig skálán):
6% (| fő)
|2% (2 fő)
82% (I4 tő)

S zo|gźůtatás minő s é ge :

. nagyon elégedett: 58% (10 fő)
o elégedętt: 42%(7 fő)

S zolgáLtatás elérhető s é ge :

. nagyon elégedett: 94% (16 f(')
o elégedett: 6%(| fo)

Nyitva taľtási idő:
. nagyon elégedett: 82% (|4 fő)
. elégedett: I8%(3 fo)

Panasz,panaszkezelés:
o Nęm merült fel olyan probléma, hogy panaszttettvolna:
o Kielégítően oldották meg a problémáját:

E rtelmi fo gy até kos o k napp ali elllźtlźs a
A felvett kérdőívek alapjarlazigénybe vevők

o Férfi: 58% (4 fő)
o Nő: 42% (3 fő)

94% (16 fő)
6% (1 fő)

o 8 általános alatt:
o 8 áĺtalános:
o érettségi:
. diploma:

o 1081:
o 1084:
o 1085:
o 1089:

1,4% (I fő)
|4% (I fő)
|4% (I fő)
58% (4 fő)

14% (l tő)
28% (2fő)
t4% (r f(t)
42% (3 fő)

L7T
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Milyen gyakori s ágú a kapc sol attartása a szak,slaí egysé g gel?
o Naponta veszi igénybe: 1000Á (7 fő)

Szolgáltatas színvonalával való elégedettség (1-től 7-ig skálán):

100% (7 fo)

Szo|gáItatást nýjtók munkáj ával való elégedettség ( 1 -től 7-ig skálrín) :

c 'l: |'00% (7 fő)

S zo|gáItatás minő s é ge :

. nagyonelégedett: 58%(4fő)

. elégedett: 4f%(3fo)

SzolgáItatás elérhető s é ge :

. nagyonelégedett: 14%(1fő)

. elégedett: 86%(6fő)

Nyitva taľtási idő:
. nagyonelégedett: 28%(2fő)
o elégedett.. 72% (5 fő)

P anasz, panaszkezelés :

o Nem merült fel olyan probléma, hogy panaszttett volna:

Időskorrĺak Atmeneti Otthona
A felvett kérdőívek a\apjźnazígénybe vevők

} nemek szeľinti megoszlása:
o Férfi: 13% (2 fő)
o Nő: 87% (I3 fó)

o7:

o 1087:

rc}% Q fő)

o 8 általános:
o szakmunkás:
o éľettségi:
o diploma:

33% (5 fő)
33% (5 fő)
27% (4 fo)
7% (I tő)

rca% (15 fő)
Milyen gyakoľiságu a kapcsolatt ntása a szakmai egységgel?

o Naponta veszi igénybe: rcj% (15 fő)

SzolgźĺItatźts színvonalával való elégedettség ( 1 -től 7-i g skálaĺt) :

4. 172

o7: 100% (15 fő)

ecf
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Szolgáltatást nyújtók munkáj ával való elégedettség ( 1 -től 7.ig skálan) :

o7: |00% (15 fő)

S zo|gáItatás mi nő s é ge :

. nagyonelégedett: 93%(I4tő)
o elégedett: 7%(Ifó)

S zolgáItatźts elérhető sé ge :

. nagyonelégedett: 93%(I4fő)
o elégedett: 1%(Ifó)

Nyitva tartási idő _ nem releváns

P anasz, panaszkezelés :
o Nem merült fel olyan pľobléma, hogy panaszttettvolna:

r,Ér,nr.ľrogľam
A felvett kérdőívek alapjanazigénybe vevők

o Férfi: 60% (6 fő)
o Nő: 40% (4 fő)

o 8 áLta|źnos alatt: I0% (| fő)

|00% (15 fő)

o 8 általános:
o szakmunkás:

60% (6 fő)
30% (3 fő)

rcD% (10 fő)

Mi lyen gyakoľiságú a kapc so l aĹtartása a szakmaí e gys é g ge l./

o Naponta veszi igénybe: I00% (10 fó)

Szo|gá|tatás színvonalával való elégedettség ( 1 -től 7-ig skálĺán) :

o 1086:

o4:
o5:
o6;
o7:

o5:
o6:
c7:

S zoIgá|tatás m i nő sé ge :

Szolgáltatast nyujtók munkájával való elégedettség (1-től 7.ig skálan):

l0% (l fő)
I0% (| fő)
I0% (1 fő)
70% (7 fő)

I0% (| fő)
I0% G tő)
80% (8 fi5)
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. nagyon elégedett:
o elégeđett:

Szo|gáItatás elérhető sé ge :

. nagyon elégedett:

. elégedett:

Nyitva tartási idő:
o nagyon elégedett:
o elégedett:

P anasz, panaszkezelés :

60% (6 fő)
40% (4 fó)

60% (6 fő)
40% (4 fő)

60% (6 fó)
40% (4 fő)

o Nem meriilt fel olyan probléma, hogy panaszttet| volna:
. Kielégítően oldották meg a problémáját:

80% (8 fo)
z0% (2fő)

VI. TÁncYÉvBEN MEGKoToTT EGYÜTľnĺurÖuÉsI MEGÁLLÁPoDÁsoK
o Budapesti Rendőľ-főkapitanyság VIII. keriileti Rendőrkapitrínyság _ kapcsolattar-

tók megnevezése az intézmények részéről' együttmfüödés gördiilékennyé téte|e,

prevenciós programokban való résmétę|
o KLIK _ iskolai szociális segítő tevékenység
. Napľafoľgó Egyesített óvoda - óvodai szociális segítő tevékenység
o JGK ZÍt. _ szomszédságihazfe\ngyelői progÍam eľeđményes végrehajtiísa és az ah-

hoz kapcsolódó megbí zásí szetződések megkötése
o JGK Zrt. _ aKá|váriatéľi InfoPont, a pavilonok, valamint a FiDo mrĺkĺldési kĺjltsé-

geinek pontos elszámolás a tźr gyáharl
o JGK Zrt. _ đevíza hitellel illetve hátralékkal rendelkező iigyfelek megkereső tevé.

kenységére

4' 774
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VII. KnpzÉspx
Azĺntézmény szakmai tevékenységet ellátó munkatĺíľsaita9l2000. (V[I.4.) SzCsM rende-
let 1.$ (2) bekezdésének éľtelmében a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet nyil-
vántartásba vette, ezáIta| a továbbképzési kötelezettségtiknek a jogszabályokban előírt mó-
don eleget kell tennifü
A 912000. (VIII.4.) SzCsM rendelet rendelkezik a személyes gondoskodást végző szemé-
lyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgźlről, melyben kötęlęzővé teszik a folyama-
tos szakmai továbbképzést. Ennek a|apján 5 éves ciklusonként 80 kreditpontot kell meg-
szerezĺie a továbbképzésre kötelezettnek.
20t6. évben a JSzSzGyK-ban (szakmai egységek szerint) az a|ábbiak szerint alakult a to-
v ábbképzések telj e s íté s e :

JSzSzGyK
o 1 fő _ ,,o-szülő-éľték _ Idős a családban'' _ Rendszerelmélet érvényesülése a csa-

lád- és gyermekjóléti szolgáltatásban.
C 2 fó _ A Segítő segítése. A személyes gondoskođástvégzo szakembeľek és a szoci-

ális intézményvezetők szakmai személyiségének fejlesztése aszupervizióban, illet-
ve a szupervíziós megközelítésií coachingban. (30 pont)

JSrSzGyK _ *ío
. 2 fő _ SZAK_BUD-0O4 Szakszeľíi siirgősségi ellátások a szociális alap- és szakel-

látásban
. 2 fó _Elewezetési ismeretek és készségek c. személyiségfejlesztő, drogprevenciós

program

ISzSzGyK- CSGYSZ
. 1 fő _ T-05-32lĺ2013 - A Bábjáték, mint a nevelés egyik leghatékonyabb eszköze a

személyes gondoskodást végzőknek (30 pont)
. 6 fü - E|ętvezetési ismeretek és készségek c. személyiségfejlesztő, drogpľevenciós

program

JSzSzGyK _ CS GYK _ Szolgúltatdsok
. 1 fo _ T-19-093l20I2 _ Hogyan báljunk nęhéz emberekkel? (40 pont)
. 4 fó -EIetvezętési ismeretek és készségek c. személyiségfejlesztő, droglrevenciós

program

JSzSzGyK- CSGYK
. 4 fo _ A válás hatásai a gyermek fejlődésére
. 2 fo _ Jáłatlanutak a mediációban
. 1 fő - BFKH lgazságigyi és Gyámügyi FőosztáIy szervezésében ľendezett bíĺn-

megelőzési éľtekezlet
. 4 fő - A Segítő segítése. A személyes gondoskodást végzo szakemberek és a szociá.

lis intézményvezetők sza|<naí személyiségének fejlesztése a sn,lpervízióban, illetve
a szupervíziós megkdzelítésű coachingban.
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. 6 fő -E|etrezetési ismeretek és készségek c. személyiségfejlesztő, drogprevenciós
pľogÍam

JSzSzGyK- HSz
C f fő - A Segítő segítése. A személyes gondoskođástvégző szakęmberek és a szocíá-

lis intézméĺyvezetokszakmai személyiségének fejlesztése asn,lpewízióban, illetve
a szuperv íziós megkĺizelítésű coachingban.

JSzSzGyK - NE
. 3 fü -Elewezetési ismeretęk és készségek c. személyiségfejlesztő, drogprevenciós

program

JSzSzGyK-NE-fNO
o 2 fő - A Segítő segítése. A személyes gondoskođástvégző szakemberek és a szociá-

lis intézméĺyvezetők szakmai személyiségének fejlesztése a szupervízióban, illetve
a szuperviziós megközelítésrĺ coachingban.

o 2 fo - Konfliktuskezelés technikái a fogyatékos személyeknek szolgáltatást nyujtó
szakemberekszámáta

ISzSzGyK _ 
ryE 

_ SzenvedéIybetegek Nappalí Elldtása
. 2 fő - Eletvezetési ismeretek és készségek c. személyiségfejlesztő, drogprevenciós

program

JSzSzGyK - LELEK Program
. 2 fő - Eletvezetési ismeretek és készségek c. személyiségfejlesztő, drogpľevenciós

program

JSzSzGyK_ eyÁo
o 2 fo -Elętrezetési ismeretek és készségek c. személyiségfejlesztő, drogprevenciós

program

vilI. Kozľocr-ALKoZTAToTTAK' oľxnľľrcsnx
A JSzSzGyK szakmai egységei részt vettęk közfoglalkoztatottak fogadásában, az a|ábbíak
szerint összesen 48 k<izfogla|końatotti ĺílláshelyen (ebből 13 fő iĺodai, ügyviteli; 32 fo
takarítói és karbantartői;3 fó biztonsági őri álláshely) 20|6. évben összesen 90 főt foglal-
koztattunk.

IntézményĹink fontosnak tartja, hogy a közfoglalkoztatottakrészére álláskereső tréningen
valő résmételt biztosítson, amellyelhozzźtjarulhatunk az elsődleges munkaerőpiacon való
sikeres elhelyezkedéstikhöz.

A közfoglalkoztatásban az intézméĺynél dolgozók közĺil 4 fo intézményi státusz:rakert,it
felvételre.
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20t6. évben összesen 4 önkéntest.fogadott intéményiink (1 ffi a JSzSzGyK.CqGySz, l fő
a JSzSzGyK.NE, 1 fő a JSzSzGyK-cyÁo, 1.fó peđig a JśzSzGyK - CsôyK - Szolgĺlta-
t.ások szakmai egység munkáját segítette).

W. Az nĺľÉznmľrĺ FELADATELLłTÁsT ÉRnĺTó, TÁRGY.Dószĺ.r<ľaľ MEG-
EozoTT l(Éľvĺsrcr,Ő.ľBsľüľ,rľr głľÁnozAToK ĺrcyzÉrc

22ĺ20Í6. (tI.04.) - Javaslat a Józsefuaľosi onkoľmĺányzat2016. évi költségvetésé-
ľő1 szóló önkoľrn:íĺyzati renđelet elfogadásĺára

30t20tś, (II.04.) -Javaslat kiiltségvetési szervek alapÍtó okiratának módosítĺásríľa

59ĺ2016. ([I.03.) - Javaslat étkeztetéssel kapcsolatos döntések megfiozata|fua

68ĺ2016. Gv.07.) _ Javaslat ktiltségvetést érintő döntések meghozatalĺáľa

ľ) l zo1 
.c.'ľ^.9 ! J : Javaslat a Józsefuĺĺro si onkonĺlĺány zat 20 L 6.évi költségvetésé.

rő1 szóló l/20|6. (tI.04.) iinkormányzati rendelet módosítĺásĺára

|1012016. (v.05.) - Javaslat peiyázatĺ döntések meghoz.atalára a Pitypang óvoda
újiáépítésévę| és az EzĹistfenyő GondozóhlŁ felujítrásávď kapcsolatban 

^ -

114t20t6. ľ.05J _ Javaslat a Budapest Józsefvárosi onkormáĺyzat20l5. évi
gyermetióléti és gyenĺrekvédelni feladatainak ellát.ísĺáľót szóló átfogó értékelés el-
fogadásaľa

125t2016.(vl.02.) _ Javaslat a költségvetést érintő dontések meghozata|fua

127t20t6.(W.02.) 3ta.,_Javaslat aköltségvetést érintő đöntések meghoz'ataláaa

16112016. (vltr.25.) - Javaslat petyáu;atti döntések meghozatal áta ,"A leromlott te-
loptilésrészeken é1ő ďacsony statuszu lakosság életköľiilĺnényeinek javítźsa,tĺĺrsa.
dalmi és fizikai rehabilitaciója Budapesteď'' (VEKOP- 6.2.1-|5) c. felhívás tlĺmoga-
Lísi kéľe| m ének beny'uj tĺĺsávď kapcsolatban.

18217016. (DĹ08.) - Javaslat a Józsefuĺírosi Szociĺális Szolgáttató és Gyermekjóléti
Központ ďapdokumentumainak módosítrásĺára

183t2016.G.0s.) - Javaslat költségvetési szervek beszĺĺmolóinak elfogadrásĺára

Í84ĺ2016. (DĹ0sJ _ Javaslat Csďádok Ámeneti otthonanak kialakít.rásáľa
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- 200]20Í6. (x.06.) - Javaslat a lÉlpr-p,og,u; kęľetében kijeliilt lakássalkapcso.

latos fulajdonosi đöntések meghozatalaľa és a 6612012. CJilI.l3.) önkoľmĺányzati

ľendelet módosításáľa

. 250I20t6. QilI.Ol.) - Javaslat a helyi önkoľmanyzat és Hivatalą vďamint az oĺ.
koľmányzat áttal fenntaľtott költségvetési szerveinek a201,7. évi ellenőľzési tervére

- 24712016. QilI.0l.) - Javaslat speciális gondozast igénylők segítésére

- 262t2016. CXII.2().) . Javaslat a Budapest Fővaros VIII. keľiilet Józsefuaľosi on-
kotmźnyzat 2017 . évi költségvetéséről szóló iinkormtnyzati ľenđelet elfogadásara

és a költségvetést éńntő đöntések meghoz-atalára

X. Ktrr,si ELLENŐRznsľr

.. 2016.0t.29. napjan kelt végzésben foglaltak alapjan a Budapest Fővaĺos Kormany-
.hivatal a2OI5.07.16. napjáĺlezĺĺľulthelyszíni ellenőľzése soľán tętt megállapítźsaí:
Az eltęĺőtzés során áffizsgáIt iratok, a helyszíni szemle, valamint a megtett ntéz-
kedések eredményeként megállapítom; hogy az ntézméĺy mfüöđése megfelel a
hatĺályos j o gszabályoknak

o 2016.06.26. - Budapest Fővaľos Korrnányhivatala _ Család- és Gyeľmetióléti Szol.
gálat és Központ személyi feltételeinek célellenőrzése
Hatósági céIellenőrzés megallapítas: A vizsgalt iľatok szerint a két szakmai egység
személyi feltétele megfelel a jogszabáľyi előíľasnak

XI. JovoBEM F.EJLEsZTÉsI IGÉIľYEK

o Csďádok Ámeneti otthona léfuehozasa
o lľođďom és ľajzterápiĺís foglďkozĺís beindítasa (Nappďi Ellátás)
o Meseterápias foglďkozas beindítasa (Nappďi Ellátás - Étętni fogyatékosok Nap-

pďí Eltátasa)
o Sószoba kiatakíłĺása (Nappali Ellátás - Ciklámen Iđőskoľuak Klubja)
o Rela:r saľok kialakítása (Nappali Ellátás . Naprafoľgó Időskoľúak Klubja)
o Toma saľok kialakítasa (Nappali Ellátĺís _ Reménysugar Időskoruak Klubja)
o Demens program beindítasa (dőskoruak Ánneneti otthona és Nappali Ellátĺása)
o Jelzőrendszeres hazi segítségnyttjtĺás rendszeľének bővítése

Budapest, AQIT. máľcius 6.
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20l7. mÁrcius 7.

9. t5 - 9.30

9.30-9.4s

9.4s - 10.00

10.15 - 10.30

10.45 - 11.00

lt.00- 1ĺ.t5

r1.30- il.4s

u.45- 12.00

12.00 - 12.75

rz.ts- 12.30

12.45- 13.00

13.00- 13.15

13.15 - 13.30
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A kÖľzet szerinti
családsegíto a
jelzés kapcsán
fęlveszi a
csaláđdal a
kapcsolatot.
Felvenni a
szĹikséges
intézményekkel,
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A
családsegítök
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jelzett
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azonnali
intézkeđés
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Család- és
Gyermetjőlét
i Szolgálat
biztosítja.

Szeľep1ók:

jelzórendsze

: 
tasiai;

gyermekjőlé
ti
szolgáltatást
végzók.

tŇ

személynek,
vagy
intézrrrényne
k.
A jelzés
minimális
taľtalmi
elemei:

veszélyeztete
tt gyeľmek
neve, címe
(ha a címe
nem ismeľt,
akkoľ az
elérhetósége,
pl. melyik
osztályba
jáÍ),
. a jeIzést
tevó
észľevételei.

Lehetóség
szerint
további
elemei:. a jelzést
tevö viszonya
az ĹigyhÖz,
elérhetŐsége,
. a gyermek

A szoros
egyĹittmríkcidés
soľán
megľovidtilnek
az intézkedésre
forđított
elókésztiletek.
CsÖkkenhet a
jelzések
száma.

szÓrÓlap
honlap fľissítése,
karbantaľtása
helyi jság
éves szakmai
tanácskozás
konferenciák

Éves szakmai
ianácskozás
;zakmakÖzi
negbeszélések
Rendórség
á1đozatsegítés
Téma:
kapcsolati
eľószak,
embeľ-
kereskedelem
ź đozatai,
elhanyagolás bántalmazás



EŇ

szemé1yes
ađatai
. a gyermek
tÖrvényes
képviselöjéne
k ađatai.
A
családsegítö
kolléga
elkészíti a
szĹikséges
dokumentum
okat:
EsetnaplÓ,
GYSZ.2,
GYSZ.3,
sztikség
esetén
GYSZ-4, A
jelzéstó1
fuggóen
intézkedési,
vagy
gondozási-
nevelési
tervet készít,
egyiittmiíkÖd
ési
megál1apodás
t kÖt.
Visszajelzés



Egészsé$ĺgyi
intézmények
jelzései
eii. ellátás
hiánya,
alultápláltság,
bántďmazás

A kÖľzet szeľinti
csďádsegítő a
jelzés kapcsán
felveszi a
csaláđdal a
kapcsolatot
Felvenni a
sziikséges
intézményekkel,
családtagokkal a
kapcsolatot.

A
családsegítók
15 napon
behil
feh'eszik a
jelzett
csďáddal a
kapcsolatot,
laízis helyzet
esetén
azonnali
intézkedés
szĹikséges.
Az
egyĺittmtikÖđ
és
időtarlarnat
az elkészített
dokumentum
ok is
meghatáłozzä
k.

KÖrzet
szerinti
csďáđsegítók
állnak a
jelzóľendszer
i tagok
ľendelkezésér
e.A
zavafialan
kommunikáci
ő eszkÖzeit a
Család- és
GyermekjÓlét
i Szolgálat
biztosítja.

Szereplók:

jelzöľendsze
ľ tagjai;

gyermekjőlé
ti
szo1gáltatást
végz k.

b=\s

személynek,
vagy
intézményne

A jelzés
minimális
tartďmi
elemei:

veszélyeztete
tt gyermek
neve' címe
(hą a címe
nem ismert,
akkoľ az
eléľhetŐsége,
pl. melyik
osaalyba
jár)'
. a jelzést
tevó
észrevételei.

Lehetóség
szeľint
további
elemei:. a jelzést
tevó viszonya
az ĺigyhőz,
elérhetösége,

]- --l 
.-.:1 'i-Ť' ' ...J '.;. .it;t

A szoros
egytittmrĺk dés
soľán
megrÖvidtilnek
az intézkedésre
fordrtott
elŐkésztiletek.
CsÖkkenhet a
jelzések
szětma,



fS"

személyes
adatai
. a gyermek
torvényes
képviselójéne
k adatai.
A
családsegító
kol1éga
elkészíti a
szĺikséges
dokumentum
okat:
EsefiraplÓ,
GYSZ-Z,
GYSZ.3,
szĹtkség
esetén
GYSZ.4, A
jelzéstól
fiiggŐen
intézkedési,
vagy
gondozásĹ
neve1ési
tervet készít,
együttmrikod
ési
megáilapodás
t kÖt'
Visszajelzés
aięIzo
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szemé1ynek,
vagy
intézményne
k.
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Cso I citl- és Gy ernrckjólé t i
Szolgalat

Józspn.vlłnosl Szocrĺr.ls SzolcÁr-rĺró És
GyonľĺBxĺólÉľĺ Kozponr
CselÁo- És GyenrvmrlólÉrl SzolcÁlłľ

Vasi Sándor Gyłiľgyné Asszony
szakmai vezeÍő

Budapest
Népszínhaz u.22.
1081

Éves Jelentés

A 2016. januar l-én életbe lépő jogszabályi változások értelmében a Csďád - és Gyermekjó|éti Központ
koordináĺja a teriiletén miĺktidő jelzőrendszerek munkáját, szakmai tímogatást nyújt a szakmaközi
megbeszélések, éves szakmai tanácskozäs szervezéséhez a jelzorendszerei tanácsadó segítségével. A Család -
és Gyermekjóléti Szolgálat je|zőrendszeri felelősének feladatai kozott szeľepel, hogy nyilvźntartźstvezessen a
beéĺkęző jelzésekľől, illetve az etÍe vonatkozó intézkedésekľől. Emetlett résż vesz a jelzőrendszeĺľel
kapcsolatos megbeszélések, konferenciákszervezésében a minél eľedményesebb egyĹittműköđés érdekében. A
feladatok között szeľepel az esetkonferencifü lebonyolítása azokban az esetekben, ahol az a|ape||átásban
tĺjľténő családsegítés nem vezetett eredményre.

Az esetkonfeľencíák szeľevezésével kapcsolatos tapasztalatok:
o Alapvetően e]ĺnondható, hogy az esetkonfeľencifüon a jelzőrenđszer tagjai rendszerint részt vettek.

Ameĺuryiben a megadott időpontban valamilyen oknĺil fogva nem fudtak megjelenni, véleményiiket
írłĺsos formában eljutatták Szolgálatunk részére. A nyar folyaman megrendezésre keľülő
ęsetkonferencilík esetében többszöľ előfordult, hogy nylíri sziinet miatt nem jelentek meg akĺilĺinböző
iskolrík képviselői.

o Fontosnak taľtom kiemelni a gyermekbántalmazassal kapcsolatos eseteket. olykor előfoľdult, hogy
jelzőrendszer tagtrai nem meľték felvállalni a szülő jeleďétében, hogy tapasztaltak a gy".'nói.
bántdmazasara utaló j eleket.

. Ebberr az évben fokozottabb egyiithfüĺidés kiépítésére került sor a kerĹileti rendőrkapitánysággď a
rcndőrségi szociáIis nrunkávď foglďkozó családscgítő munlájának köszcjnhetoen. Errnek köszönhetően
az információłíľamlás sokkal görđĺilékenyebb, mely ĺagy segítséget jelent a kiskoruak
veszéIyeztetettségének bizonýĹísában. A rendőrség képviselői szťikség esetén megjelennek az
ese;tkonferencifüon.

Beérkező ielzésekkel kapcsolatos tapasztatok:
o Ą Szolgálatunkhoz beérkező je|zések és az ezzel kapcsolatos intézkedések rögzítésre illetve a

j elzőrends zen taaäcsađő szźnnfuatovábbítasľa kertiltek

20 1-7 évi i e|ző r endszen meeb eszé|és ek tew ezett témáiz

1. Januáľ: Egyeztetés a Gyĺámtigyi osztáLÍyal

2. Februáľ: Jelzés fogalma, tnĺta|mą folyamata' visszajelzés
7

*,
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3. Máľcius: Megbeszélés a védőnőkkel

4. Április: bölcsődékkel, védőnőkkel történő egyeztetés

5. Május: A vándorló csa|{d6|ę he|yzete

6. Június: A kötelező védőoltrĺsok.

7. Jrĺlius: Gyermekorvosok _ kiadható igazolások

8. Augusztus: Viilas, gyermekelh e|yezés.

9. Szeptember: Támogatĺísok, CST Iroda

10. oktróbeľ: iskoIĺĺk - pontosabb pedagógiai vélemények

11. November: kórh:Łi szociális munka

12. December: tjsszes jelzőrendszeri tag

osszegzés:

Megfogalmazható' hogy sokszor nincsenek tisztában a jelzőrendszer egyes tag1ai azza!,hogy mi a kĺilcinbség az
alapellátásban történő csďádsegítés és a véđelęmbe .r,ét"l ko'ott. Ennek uuu* * 

","tbéo 
van je1entősěge,

amikoľ az esetkonferencia záĺásakéntminden szakembernek javaslatot kell tennie, hogy a továbbiakban milyen
formában folytatódjon a csďádsegítés. Előfordult, hogy magá az iskola képviselője móndtą azt,hogynem tudjavaslatot tenni. Ezze| kapcsolatosan szÍikség lenne egy résžletes tájékoztatĺĺsra alebőľen.d szeriagai sztmfua.
Meglátłĺsom szerint a 2017-es éwe tervezett rendszeres megbeszě|esek lehetősseget biztosítanak a kéľdésespontok ttsztÁzásźtra' jelentősen javítani fogiák a jelzőíendszer tagjaival tĺĺrcno móg hatékonyabb
együttműködéSt.

Budapest, 2016. december 22.

Bĺĺrtfainé Kunhegyi B arbara
jelzőrendszeri felelős

*-
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ITTZrc,S ADATLAP

t G(érjtik a jelzést azinfo@jszszryk.hu e-mail címĺe szíveskedjen bekiildeni.)

Je|ző adatai: Ikt.sz.:
r'
I

I

l'
I

Intézmén}' neve. clćrhctősége : Maqánszemély neve:

Címe. telefonszĺĺma:

IntézménybőI jelző személy neve:

Telefonszáma:

E-mail címe:

Milyen kapcsolatban van a jelzett személl)ĺel?

A problémával érintett személv adatai:

Neve:

SzÍiIetési
helve. ideÍe:

Anvia neve:

Címe:
EléľheÚőség.
f.elefon:

Je|zett pľobléma:

A ielző által eddie
megtett lépések,
intézkedések a pľobléma
megszííntetése
érđekében:

JSZSZGYK TOLTI KT!

Je|zés időponŕia: ..év '. .......hó ..........nap .....óra.........perc

Je|zést felvefte:

Intézkedés:

i
ďv
))e
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1997. évi )ooű. törvény (gyermekvéde|mi tiirvény)
17. 

9 (I) Az e töĺ,léĺybeĺ szabályomtt gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot |áhak el - a gyermek családban
történő nevelkedésének elósegítésą a gyermek veszélyeztetettsegénók megelőzése és megszĺintetése érdekében - a
t<ĺrvényben meghatĺĺrozott alaptevékenység keretében

a) az egésnégýgý szolgáltatrást nyujtót 
'ry 

kiilönösen a védőnői sznlgőIay a háziorvos, a házi gyermekorvos,
b) a személyes gondoskodást nyujtó szolgáttatót
c) a közĺevelési íntézĺnényet
d) a rendőrség
e) azťlgyészség
f) a bíľóság,
g) a páľťfogó feltigyelöi szolgrĺIat
h) az ĹLdozatsegítés és a kĺírenyhítés feladatait ellátó szervezetet
i) a menekiilteket befogadó ĺĺllomás, a menekĺi|tek átmeneti sállásą
j) az egyesĺiletet az aJapítvěnyok és az egyházi jogi szemé|yet
k) a munkaügyi hatósrĘ,
l) ajavítóintézet
m) a gyermeldogi képviselő.

(2) Az(|) bekezdésben meghatározott intézrnények és személyek ktitelesek
a)jelzéssel élni a gyermek veszé|yeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgáItaĹĺst nyujtó szolgáltaÍónáI,
b) hatósági eljárást kezdeményeai a gyermek bántalmazĺsą illetve zulyos elhanyagolásá vary egyéb más, súlyos
veszé|yeďető ok fennĺállásą továbbá a gyennek <inmaga áItaI elöidézett súlyos veszélyeĺetö magataíása esetén.
Ilyen jelzésset és kezdeményezéssel bármely állampolgáĺ és a gyermekek érdekeit képviselő táľsadalmi szervezetis é1het.

(2a) A gyemekJóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltató-és a gyámhatóság a gyermek báĺtalmazásą elhanyago|asa miatt jelzést
vagy kezdeményezést tevö intéalény, személy adatait enJirányuló kiltinĺerelem hiányában is zártan kezeli.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghataĺozott személyet szolgáltatót intéanények és hatóságok a gyermek csďádban történő
nevelkedésének elősegítése, a veszé|yeztetettség megelőzése és megszÍiĺrtetése éráekéběn kötelesek ;8ńÁ;;i
együttmüködni és egrmást kölcsönösen tÄjékoztatni.
(4)Ha az (t) bekezdés a)+i) és k|m) pontjában meghatározott személy vagy az (l) bekezdés ati) és ktn) pontja szerinti
szew'ďkďmazoftja a (2) vacy (3) bekezdésben foglalt jelzési ougy 

"ryĺitnnűködési 
ktitelezettségének nem tesż eleget agyámhatóság _ jelzésľe vary hivatďból - értesíti a feg7elmi jogtor gyatorlóját és javaslatot těsz az énntett szeměllyel

szembeni fegyelmi felelösségľe vonas megindításáĺa- A gy".."k sérěimére elkövetett bűncselekmény gyanúja esetén agyámhatóság btintetőeljáłást kezdeményez.
(5).ľ. gyáÍr'hatóság a (4) bekezdésben foglaltalJ<ď egyidejűleg egyeúető megbeszélést taÍt és a gyermekjóléti szolgĺíltatást
nyújtó szolgáltatónáI kezdeményezi a ktilön jogszabálý szeřintl esennegteszéléi megfaĺtźsát.

t993. évi III. törvény (szociális törvény)
64. s(l) A csďádsegítés a szociális vary mentálhigiénés problémáIq illetve egyéb krízíshe|yzetmiattsegítségre szoruló
szeméIyet családok sz.ámfua az ilyen he|yzsthez vezetö ókok megelőzése, a krĺzishelyzet megsztintetése, vďamint az
éIefuezetési képesség megörzése céljából nyujtott szolgáltatás.
(2) A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és lcrízish e|yzetet észlelő jelzőrendszer mÍiködik A jegyzÍl, a jáľási
hivatal" továbbá a szociáIis,'egészségiigyi szolgáĺtatb, intézmény, nau*i''t a páľtfogói felĺiryelői es a jogi segĺtségnyĺjtoĺ
wolgálat jelz,i, az egyesr-l|eteh az alapítványot a vallási közösségek és a magánszem?Iyek jeĺezhe;tik u .iuleo*.!ĺtei,nĺłto
szolgáItatónĄ intéanényneŁ ha segítségre szoruló családról, 

'ońely.ol 
szeržznek tudómást.
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Jelzőrends zen értékelő lap

Úgyľel neve, adatai:

Ügyfel címe:

Esetgazda szahnai egység:

Családsegítő/esetmenedzser neve, elérhetősége:

t. Áz értéke|és szempontjai a JELZÉST rtn,ooxnB VoNATKoZOÁN:

1.l. A telefonon elmondott jelzés írásban is megkĺildésre keri.ilt-e ajelző szervezetlszemé|y részéről? Ha
nem' eITe írásban felszólítotfuk-e a jelzést tcvőt?

1 .z. Mennyire volt a szóbęIi és az Írásbeli jelzés taľtalĺna azonos?

1.3. A jelzés taľĹalĺna szakmailag megfelelően ismerteti azigy részlęteit?

|.4. Kitéľt-e arra, hory
-mióta van kapcsolatbaĺ a je|zett személlyel, családđal?
-tett-e és ha igen, milyen intézkedést tett a probléma megoldására?

2. Azértékelés szempontjai a JELZÉS KEZELÉSÉ,RE voNÁTKoZóÁN:

2.1. Időbęn érkezett-e aje|z.es2

2.2. Memyi idő telt el a jelzés beérkezése és az első tényleges kapcsolatfelvétel között?

2.3. Mi inđokolta az esetrnegbeszélés/esetkonferencia összehívását?

f.4. Minden szervezetnet személynek kikĺildésrę kerĺilt-e a meghívó?

Ha nem, miért?

2.5. Mennyi idő telt ęl a meghívó kikĺildése és a rendezvény időpontja között?

2.6. Részt vett-e minden meghívott az esetmegbeszélésen?

Aki nem vett ľészt az esetkonferenciáďszatgnaközi kont.erenciźn, jelezte-e tĺivolmaradásáĹ illeťve
mcgL1tldtc-c a javaslatát fiásbau?

?.7. A rendszer működćsćnck felmeľĺilt problénrái lrogyan olđIlatťlak rľeg?

2,8. Szabólytalansóg esctén az írásos visszajelzés gílrlzęffję és dáĹuulą lcvúl ikĺaĹł5száma:

Budapest,

szalonaí vezntij jelzőr endszsri felelós j elzőrendszeri tanácsadó

,rtr
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Kliens elégedettségi kérdőív _ JSzSzGyK /Józsefváľosi Szociális
Szolgáltató és Gyermekjóléti Ktizpont/

A szolgĺĺltatast nyujtók tevékenységének, illętve szo|gá|tatÁsaink színvonďanak emelése
érdekében kéťtik, hogy szíveskedjen kitöIteni az alábbi kérđőívet. A kéľdőív kitclltésével segít
bennünket abban, hogy nciveljiikazelégedettséget munkánkkal kapcsolatban. Köszclnjiik!

Az on neme: - férfi - nő

Legmagasabb iskolai végzettsége:

i

ÉIetkora: ..... év

t,

8 áItalános ďatt
8 általĺános

szakmunkas vizsga
érettségi vizsga
diploma

Lakhelyén ek iľányító számaz

o 1081

o 1085

o 1089

- 108f
- 1086

- 1083

- 1087

- 1084

- 1088

Intézményiink melyik szakmaĺ egységéveVegységeivel taľtja a kapcsolatot ?

Családsegítő- és Gyenĺrekjóléti Szolgalat
Csďádsegíttő- és Gyermekj óléti Központ
Gyenĺlekek Átmeneti otthona
Szolgáltatasok - hátľďékkezelés, jogi tanácsadás, pszichológus, családterápią stb.
Házi segítségnyujtlís és Szociális étkeztetés
Nappďi ellátas
Időskoruak otthona
LÉIEK- Program

- igen gyalaan (havonta többszĺiľ)
- riĺkán (évente 1-2 ďkďom)

Mĺóta tartja a kapcsolatot az adott szakmai egységgel? . . . ... . ... óta

Milyen g7akorisággal tartja a kapcsolatot, illetve veszi igénybe a szolgáltatást?

- naponta (nýtvatar&ási napokon)
- gyalĺľan (évente ttibbszciľ)
- nagyon ritkán (2-3 évente)

Kéľjük értékelje az on áItal ĺgénybe vett szolgáttatőrs szÍnvonalát!

,#

Nagyon Íossz

123 4 5 67
Nagyon jó



Kérjůik éľtékelje az on áItal igénybe vett szo|gá|tatálst nyűjtó munkáját!

1234567
Nagyon rossz Nagyon jó

Kérjtik értékelje, mennyĺľe elégedett az On áItat igénybe vett szolgáltatás

- minőségével nagyon elégeđett elégedett nem elégedett

- elérhetőségével nagyoneIégedett elégedett nemelégedett

- nyiwatartlísi idejével nagyon elégedett elégedett nem elégedett

Ha valamilyen pľoblémá$a merĺilt fel a szolgáltatást nyújtó munkájával vary az igénybe
vett szolgáltatással kapcsolatban és pana szt tett

- kielégítően olđotŁĺk meg a problémáját
- nom volt elégeđett a felajĺínlott lchetőséggel
- nem merÍilt fel olyan probléma, hogy panaszttetĹvolna

A szolgáltatás Ígényb evéte|éhez - vaľólist.ára kerĹilť nem kertilt

A váľólista időtaľtama: .... ..

A konkrét szo|gáitatási ĺdőpontban a szolgáltatást nyújtĺĎ ( jogász, pszichológus,
hátľalékkezelő, stb.) mennyiľe tudta taľtanÍ az e|őjegyzett iđőpontot?

- pontosan az előjegyzett iđőpontban hívott be

. - vĺárakoznom kellett hogy bekertilhessek aszolgáitatást nyujtóhoz

; peľcetkellettvaľakoznom

...' Mennyi időt tölti'tt a szolgáltatást nyújtó'nál? Kb. ..... percet
:

Javaslatai, észrev ételeĺ, ötletei:

n K<iszönjtik, hogy ľészt vett akérdőív kitĺjltésében!
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