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B,evezetłj
Az átfogő éľtékelés elkészítését a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
|997. évi X)oil. tĺirvény (továbbiakban: Gyvt.) 96. $ (6) bekezdése iqa eIő. A táľtalmi kĺjve-
telményeket a gyámhatóságokľól, valamint a gyermekvédelmi és gyĺámügyi eljarásról szóló
|49l|997. (Ix. 10.) Koľm. rendelet 10. sz. melléklete tartalmazza.

Az országgytilés 2015. július 06. napjan meglźttgyalta és elfogadta az egyes szociális és
gyermekvédelmi tĺĺrgyu törvények módosításĺĺról szóló 2015. évi C)oo(II. törvényt, mely
módosította a csaláđsegítés és a gyermekjóléti szo|géltatás múkĺidtetéséľe vonatkoző szabá-
lyokat. Az elfogadott törvény éľtelmében a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatrís integ-
rá|tan egy szervezeti és szakmai egységben műkĺidhet csak tovább 2016.januáľ 01. napjától,
települési szinten a család- és gyeľmekjóléti szolgálat, jaľási szinten a csďád- és gyeľmekjóléti
központ keľetében. A Budapest Józsefulĺrosi Önkormányzat a Jőzsefvźrosi Szociális Szolgál-
tató és Gyeľmekjóléti Kĺizpont (továbbiakban: JSzSzGyK) keretében korábbiakban is integ-
rá|tan biztosította a családsegítés szolgáltatást és a gyeľmekjóléti központ jogszabály szerint
meghatáľozott feladatait, ezért a jogszabályváltozásnak való megfelelés érdekében 20|6. ja-
nuiíľ 1. napjától szervezetĺ átalakításľa keľült sor, ami a JSzSzGyK-n belül ktilön szakmai
egységként mfüödő Családsegítő Kĺizpont, valamint a Gyeľmekjóléti Központ egy szakmai
egységben való egyesítését jelentette.

20|6. jarĺuźlr 01. napjától a JSzSzGyK Családsegítő kozpontja Család _ és Gyeľmekjóléti
Szo|gá|attá (továbbiakban: JSzSzGyK- CsGySz) alakult, feladatait a szociális igazgatásľól és
szociális ellátásokľó| sző|ő, többszĺir módosított 1993. évi III. törvény és a gyeľmekek védel-
méről és a gyámügyi ígazgatásľól szóló, többsz<irösen módosított |997. évi XXXI' tĺirvény,
valamint a fentiek végĺehajtási ľendelete a személyes gondoskodást nyujtó szociális intézmé-
nyek szakmai felađataiľól és mfüĺidésük feltételeiľől szóló, tcibbször módosított 1/2000. (1.
7.) SZCSM ľendelet és a személyes gondoskodást nyujtó gyeľmekjóléti, gyeľmekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és mfüĺidésük feltételeiről szóló
l5ll998. (IV. 30.) NM ľendelethatźnozza meg.

20t6. januláľ 01. napjától a JSzSzGyK Gyermekjóléti központja Család _ és Gyermekjóléti
Ktizponttá (továbbiakban JSzSzGyK- CsGyK) alakult és a jogszabá|yi változások eredmé-
nyeként létrejött eEY, a Hatósági Tevékenységet ellátó egység, és egy a Szolgáltatásokat ellátó
egység, mint a Család- és Gyeľmekjóléti Központ szakmai egységei.
A Gyvt. 39. $ - ban és 40. $ - ban foglaltak alapjĺín a JSzSzGyK-CsGyK fő fe|adata - mint
személyes gondoskodást nyújtó gyeľmekjóléti a|ape||átást végzo szęwezetnek - a gyermekek
családban tĺiľténő nevelkedésének elősegítése, a veszéIyeztetettsóg megelőzése és a kialakult
veszéIye,ńetettség megsziintetése, valamint a gyeľmekek családjából tdľténő kiemelésének a
megelőzése. Ezen tulmenően segítik a családjából kiemelt gyermekek szüleinek gonđozását,
ill. nevelésbe vétel megszúnése esetén e|Iźtja az utógondozói feladatokat.

A JSzSzGyK-ban kiil<jn, önálló szakmai egységként műkĺ'dik a Család- és Gyeľmekjóléti
Szolgálat és a Család- és Gyermekjóléti Központ. Ennek ellenére a kollégfü szorosan, napi
szintrĺ egyĹittműködésben végzik munkájukat. Ennek elősegítése éľdekében mindkét egység-
ben azonos, terĹileti a|apí kĺjrzetek keľültek kialakításra. Ugyanazon kĺĺľzetben lévő kollégĺík
párbarl dolgoznak egyiitt, így segítve és erősítve egymás munkáját.

Társada|mĺ iisszetétel, szociálĺs helyzet jellemzői
Józsefuiíľos Budapest egyik centrális elhelyezkedésű, sokféle társadalmi problémát felvonul-
tató teľĹilete, mely a Fővaľos egyik legnépesebb kerĹiletei kozé tartozik. Lakosságszámát és
nagyságát tekintve közepes méľetű kerĹiletnek számít. VIII. kerĹileti lakcímmel ľendelkező
lakosok szána7|.8|7 fo, ebből bejelentett lakóhellyel rendelkező lakosok szźľ.na 69.126 fő,
bejelentett tartőzkodási hellyel rendelkező lakosok számal0.496 fő. 
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A gveľmekvédelmi feladatok a0_25 éves korosztá|yt éńntik' ezen adatai.

0.3 év 4.6 év 7-14 év 15.18 év 19-25 év

Lakohely 2260 1592 397',| 2047 r52rl

Tartózkodósi hely 189 248 444 258 2102

Település szintű 10 8 15 I6 57

Osszesen: 2459 1848 4436 2321 17370

Mindösszesen: 28434

A Józsefuarosban élő családok tekintetében megfigyelhető kiiltinbségek mutatkoznak attól
függően, hogy a keľület mely részébeďnegyedében élőkľe vonatkozóan töľténik kuta-
táslvizsgźlatlfelmérés. A jövedelmi és vagyoni helyzet, az isko|źzottság, foglalkoztatottság,
illetve a lakhatĺísi köľülményeket figyelembe véve a Koruttól a belvĺĺĺos felé eső területen, a
Corvin negyed, illetve a Tisztviselő-telep lakosságát tekintve elmondhatjuk, hogy polgáľoso-
dottabb, előnyösebb jövedelmi helyzettel és magasabb iskolai végzettséggel rendelkeznek a
kerĹiletnek a ktilső részeihez és a lakótelepen élőkhĺiz képest. A kerületben a régebbi, zsúfol-
tabb bérlakás és panel lakótelepi tömbök lakói körében nagyobb anínyban fordulnak e|ó az
alacsonyabb iskolrĺzottsággal rendelkező, rosszabb munkaeľő-piaci státuszú csopoľtok képvi-
selői. A kęľület az alacsonyabb társadalmi helyzehĺ, szegényebb bevándoľló csopoľtok, az
ország különböző régióiból a fovaľosba kĺiltöző mrrnkát keresők egyik célteľiilete.

A JSzSzGyK - CsGySz szakmai egységnél az elmúlt négy évben a szo|gá|tatást igénybe ve.
vők szćmźt, korcsopoľt szerinti megoszlását, az tú igénybevevőket és a forgalmat az intéz-
mény székhelyén, valamint ahozott pľoblémlík/esetek sziímaitaz alábbi tźlb|źzatok mutatjfü
be.

A szolsáltatást i vevők szźlrna 20 13 .. 20 1 4.. 20 | 5 . és 20 I 6. évben

l 2013. évben

.llĺ 2014. évben

m 2015. évben

r 2016. évben

igénybevevők
száma

új igénybevevők forgalom az

száma intézmény
székheIyén

Láthatő a segítséget kérők számának változása, a szolgáltatást igénybevevők számának
nĺjvekedése, az ügyfélforgalom alakulása' me|y az elozo évhez képest ntĺvekedést mutat.
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Az a|ábbi diagľammokon b emut atásr a kerül a J S zS zGyK- C sGyS z szakmai e gysé get
egyĹittmfücidési megállapođás a|a|pjan igénybevevők szĺíľnrínak alakulása a gazdasági

be vevők száma
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A szolgźt|tatást igénybe vevők koľcisszetételét tekintve nagy eltéľés mutatkozik az elmúlt évek
kimtatásźthoz képest, ennek magyarázata a 20|6. január 0l. napjától életbe lépő
jogszabályvá|tozás, mely szerint átalakult az e||átás és avá|tozáshatására az ügyfélkör és így
a korĺjsszetétel is átstrukturálódott, a JSzSzGyK-CsGySz-nźi az adminisztrációban nagyobb
szĺímban jelentek meg gyeľmekek is ügyfélként.

aktivitás szerint.

Gazdasági aktivitás 2oL6. évben

r Foglalkoztatott

r Munkanélkü|i

e Nyugdíjas

l 15 éves vagy idősebb tanu|ó

0-14 éves e|tartott gyermek
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Vevők számaellátási forma szerint 20|6.
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Az ügyfelek ellátása tekintetében a jogszabály módosítás szintén vźitozást eredményezett,
meghatátozásra keľĹilt M egy családsegító á|ta| maximáltan e||áthatőlgondoáató ügyfelek
száma, ezért jő| láthatóan 20|6-ban megncivekeďett az egyszeń ellátást igénybe vevők, míg
minimálisan csĺĺkkent az együttmfüĺidési megállapođás alapjźn ellátottak szźlma, amiatt, hogy
az előző évhez képest havi egy alkalom helyett havi 3 alkalommal töľténik a gondozás.2015-
ben a tanácsadásban és az egyszen ellátásban részt vevők szźtmanem kiilönült el.
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A hozott problémák, melyek a családok életében tĺirést, fennakadást jelentenek, az elmúlt
években teljesen átalakultak, míg a 2015. évben az életviteli, a201-6. évben az arryagijellegtí
(megélhetési, lakhatási) nehézségek voltak a legmeghatĺĺľozóbbak.

A JSzSzGyK-hoz forduló szociálisan ľiíszoruló családok tulnyomó tĺibbségére jellemző' hogy
a havi jövedelmfü nem fedezi a kiadásaikat, hónap végén anyagi nehézségekkel ktizdenek. A
családok hátrányos szociális helyzete, az arryagi nehézségek, a megfelelő lakhatás hiĺínya to-
vábbra is problémát jelent. A szenvedélybetegségek kĺil<lnböző megjelenése, mely gyakľan
egyiitt jźn magatartási, éIetvezetési/élefuiteli nehézségekkel, fokozottan terheli a család életét
és ebből ktĺvętkezhet elhanyagolás, béntalmazźs.

r Áĺrl,ĺ rwÚnorr PENZBELI És rnnłĺÉszrTBENI EL-

A kérelmezo|<re vonatkozó általánosítható adatok:
A rendszeres gyeľmekvédelmi kedvezmény, valamint a pénzbeli és természetbeni, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjćiéti e||átasok helyi szabá|yairől szóló
|0120|5. (III.01.) önkormrányzati rendeletben meghataľozott pénzbeli és természetbeni e||źtźr
sok iránti kérelmek a Józsefuiíľosi Polgáľmesteri Hivatal szociá]is iigyeket ellátó szewezeti
egységénél (Családtámogatási lroda) nffithatóak be. A 20|6. évben benyújtott kérelmekből
megállapítható, hogy a kérelmezők jelentős része egyedtilálló szülőként neveli gyeľmekét.
Mind a családos, mind az egyedĺilálló kérelmezőkľe jellemző, az alacsony iskolai végzeÍtség
(általáľros iskola 8 osztálya), a szakképzettség hiĺínya' Az igény|ők nagy része éi|áskereső
vagy egészségi állapota miatt nem fud munkát vállalni. Altďanosságban elmondható, hogy a
kérelmezők szerény kĺlriilmények között élő, alacsony jövedelemmel rendelkezők, sok eset-
ben személyi kölcsönnel terhelt, taľtósan fennálló létfenntartasi gondokkal kĹizđenek.

2. 1. Rendszeľes gyermekvédelmi kedvezmény
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosultsági feltételeit a Gyvt 19. $-a határozza
meg, a jogosultság megállapításanak célja annak igazo|źsa, hogy a gyeľmek szociális helyzete
alapjánjogosult ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyeľmekétkeztetés, egyéb jogsza-
bályi feltételek figyelembe vételével szĹinidei gyermekétkeztetés, természetbeni tamogatas
(Erzsébet-utalviĺny), valamint a Gyvt-ben és más jogszabá|yban meghatérozott egyéb ked-
vezmények igénybevételére.

20|6. évben |749 gyermek részesült ľendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. A
rendszeres gyeľmekvédelmi kedvezményben részestilő gyeľmek, illetve fiata| felnőtt
rendszeres időkĺjzönként (augusztus' november) alkalmanként 5,800,- Ft összegiĺ
természetbeni tĺĺmogatasra jogosult Erzsébet utalviĺny foľmájában, mely az onkoľmźnyzat
részére I .624.7 7 5,- Ft összegú postakĺiltségként megj elenő kiadást eredményezett.
20|6-ban 87 fó esetében 9l alkalommal töľtént kérelem elutasítása, melynek legfőbb oka,
hogy a kérelmező családjanak egy fore jutó jövedelme meghaladta a jogszabá|ybarl
meghatĺáľozott j ogosultsági ĺisszeghatáľt.

A Gyvt-ben foglaltak alapjan hátrányos he|yzetu az a reĺđszeres gyeÍmekvédelmi kedvez-
ményre jogosult gyeľmek és nagykoruvá vźit gyermek, aki esetében az a|ábbi kĺirülmények
köZül egy fennáll:
a) a szuIő vagy a családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége,ha a gyermeket egyutt
nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő sziilőľől vagy a családba fogadó gyám-
ľól - tinkéntes nyilatkozata alapjtn - megállapithatő, hogy a rendszeľes gyeľmekvédelmi ked-
vezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggelľendelkezik,
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b) asnilő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyeľmeket neve-
lő szülők bĺĺrmelyikéről vagy a családba fogadó gyámĺól megállapítható, hogy a rendszeres
gyeľmekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Sn..33. $-a szeńnti aktív koruak ellátásáľa
jogosult vagy a rendszeres gyeľmekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjátmege|ozo
16 hónapon belül legalább 12hőnapig álláskeľesőként nyilvántaľtott személy,

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illefue lakáskörülményei, ha megállapíthatő, hogy a
gyeľmek a településrę vonatkoző integrźit telepĹilésfejlesztési stratégiában szegregátumnak
nyilvánított lakókiiľnyezetben vagy felkomfortos, komfoľt nélkĹili vagy szĹikséglakásban, il-
letve olyan lakáskörĺilmények között él' ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlő-
déséhez szfüséges feltételek.

Halmozottan hátľányos helyzetú
a) M a ľendszeres gyennekvédelmi kedvezményre jogosult gyeľmek és nagykoruvá vá|t

gyeľmek, aki esetében a fenti a)-c) pontokban meghatározotíkĺiriilmények köziil legalább
kettő fennáll,

b) aneve|ésbe vett gyeľmek,
c) az utőgondozói ellátásban ľészesiilő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban al|ő fiata|

felnőtt.
A keľĹileti hátrányos helyzetrĺek, halmozottan hátranyos helyzetrĺek és a rendszeľes gyeľmek-
védel mi kedvezményben ré sze sül ők számanak al akul ását az alabbi táblazat mutatj a b e.

HH HHH RGYK
2014 472 307 2832

20r5 475 f32 26t5
20r6 617 r82 t749

2.2. Egyéb' a Gyvt..ben nem szabá|yozott pénzbeli és teľmészetbeni juttatásokľa vonat.
kozĺí adatok
a.) Pénzbeli és természętbeni ellátások

Települési támogďás
A szociális törvény rendelkezései szerint a képviselő-testület a szociális tĺĺľvény rendelkezései
a|apjźn nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként, cinkoľmanyzati rcnde-
letben meghatáĺozott feltételek alapján telepiilési támogatást nyujt. A képviselő-testĹilet a lét.
fenntaľtást veszé|yeztető rendkívĹili élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy taÍtő-
san létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli telepiilési tĺĺmogatást kĺiteles
nyújtani. Települési támogatás keľetében nýjtható támogatás kül<jnĺlsen

a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
b) a 18. életévét betöltött taľtósan beteg hozzźiartozójának az źlpo|ástú.' gondozásátvégző

személy részére,
c) a győgyszeľ-kiadások viseléséhez,
d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmoző szeméIyek részére.

Rendkívüli települési tárno gatźs
A szociális t<iľvény rendęlkezései szerint a képviselő-testiilet a létfenntartást veszélyeńető
rendkívüli élethelyzetbe keľült, valamint az ídószakosan vagy taľtósan létfenntaľtási gonddal
küzdő személyek részére rendkíviili települési támogatást köteles nyújtani. A ľendkívüli tá-
mogatás a2OI4. évi ĺinkoľmźnyzati segély rendszerét vá|tottafel. onkormtnyzatuĺtka telepü-
lési támogatás meghatározása soľán az eddig nyújtott mindegyik ĺinkormanyzatí tětmogatás
(az adősságkezelési szolgá|tatźts, lakásfenntartási ĺámogatás, önkoľmĺányzati segély, valamint
méltányosságikozgyőgyellátás) feltételrendszerét felülvizsgá|ta és az elmúlt évek soriín nyert
tapaszta|atok alapján újragondolásra kerültek ezen segélyezési formfü .
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^zii 
ľendelet megalkotiĺsakor frgyelembe vételľe keriilt, hogy a teleptilési támogatás elsősor-

ban a mindennapi é|ethez sziikséges alapvető kiadlásokhoz (é|e|miszer, lakásfenntaľtási kiadá-
sok, gyógyszeľköltségek) nffitson segítséget és elsődlegesen teľmészetbeni foľmában annak
érdekében, hogy a segítségnyújtás valóban eléľje acé|ját.

onkoľmanyzatunk továbbra is fontos feladatnak tekintette a lakhatási kiadásokhoz kapcsoló-
dó hátľalékot felhalmoző szemé|yek támogatását, a szo|gáltatźls feltételrendszerének átalakitá-
sával (értékhatźlr vá|tozatlan fenntartasával, a díjtartozéts mértékének és a támogatás összegé.
nek csökkentésével, az onrész méľtékének megvźitoztatásával) továbbra is biztosította ezęn
támogatási típust.

20|5-tł5| a jogosultsági énékhatarok összegének megtaľtása mellett sávosan éves segélyezési
keľetösszeg keľült meghatiíľozásľa, melynek során figyelembe lett véve az eddig nyújtott,
azonban marcius l-jétől megszűnő lakásfenntaľtási tĺímogatás feltételrendszere, vďamint a
gyermekvédelmi kedvezmény összeghatara. Negyedévente keľiilhęt megállapításra, elsősor-
ban teľmészetbeni formában (utalvány, lakásfenntaľtási kiađásokra a szolgfltatók felé) kivé-
telt képez ez aIőI a rendkívüli élethelyzetbol adódó kiadások támogatása, valamint a téli frĺtési
tiímogatás, ahol továbbra is pénzbeli támogatás formájában történik a segítségnyujtás.

A telepĹilési tlĺmogaüís meghatĺĺrozása során elsődleges szempont volt az igazságosabb, áúIát-
hatóbb támogatási rendszer kialakítása; melynek során az onkoľmźnyzat a szociálisan rászo-
rult időseket, betegeket, az önhibájukon kívül keresőképteleďszolgáltatőná| tntozást felhal-
mozókat, a rendkívüli élethelyzetben lévőket (elemi kĺĺľ, haláleset, bűncselekmény á|ďozata)
tĺĺmogatja elsődlegesen. Az elfogadott önkormányzati rendeletben
- részletesen meghatáĺozásta került a kérelem benyújtásĺához szĹikséges dokumentumok kĺĺ-

ľe, a támo gatasok j o gosultsági feltételľendszeľe'
- a tamogatások célzottak, a természetbeni ellátísi foľmák szélesebb k<irben keľĺiltek beveze-

tésľe, a pénzbeli ellátások csökkentek,
- a kérelem elbíľásĺíľa új, a korábbinál szigorubb és részletesebb szempontrendszer kerĹilt

meghatĺĺrozźsra, ennek során akére|mező jövedelmi és vagyoni helyzetének, szociális kö-
ľülményeinek részletesebb vizsgét|ata tortéruk meg azźital', hogy valamennyi kéľelmező
esetében környezettanulmany késztil,

- bevezetésre kerĹilt a sza|<nai előkészítő munkacsopoľt rendszeľe, a munkacsopoľt szemé-
lyesen ha||gatja meg a kérelmezőt és a munkacsopoľt tesz javaslatot a döntéshozőnak atá-
mogatas biztosításétra és annak összegére, ezáItal a döntés előkészítése sorĺĺn szélesebb kĺi-
rű bevonása tcjľténik meg a szociális területen dolgozó szakembereknek.

Telepiilési támogatásban részesti|ők szźlma 2016 évben 3480 fő (2015 évben önkormlínyzati
segély: 1231 fiĺ, települési tĺímogatás: l869 fo), az e|utasítások sziíma 403 fő (2015 évben 490
fo), melynek oka a jogosultsági feltételek hiránya (adőtartozás, jĺĺvedelemhatĺĺľ tullépése, ki-
merítette az éves keretét).

T áb or o ztatási támo gatás
A táboroztatási tĺĺmogatásra az onkormányzat fenntartásában lévő vagy áLtala működtetett
oktatási-nevelési intézméĺy, valamint a gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézmény
vezetójének javaslata a|apjźnazaszociálisan ľászorult gyermekjogosult,akiaz onkoľmlány-
zat fenrÍartásában vagy múk<idtetésében lévő oktatási-nevelési intézménybe jfu vagy gyer
mekjóléti iĺtézmény e||átottja, a káptalanfiiredi és magyarkúti intézményi táboroztatásbizto-
sítása érdekében. Az intézményvezetőjavaslatát a gyeľmek szociális helyzetének, intézmény-
ben nyújtottmagatartásának, a gyermeket tanító pedagógusok véleményének figyelembevéte-
lével teszi meg. A táboroztatźtsi tiímogatásra felhasználható keret intézmények kĺjzĺjtti felosz-
tásáľól az oktatási-nevelési, gyeľmekjóléti intézmények személyekľe <isszeállított igénye alap-
ján a Képviselő-testület humiĺnszolgáltatási hatáskĺireit gyakorló Bizottsága dönt.
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20t6-ban 1229 fő gyermek, 2015-ben
j áľult hozzá az onkoľm ányzat.

Születési tĺĺmogatiís

910 fő' 2014-ben 886 fo gyermek táboroztatásához

A 2016. évben hatályos ĺinkoľmányzati rendelet a|apjźn, jövedelmi viszonyra való tekintet
nélkül, kéľelemľe a tö'rvényes képviselő igényelheti, a VIII. kerĹiletben érvényes lakóhellyel
rendelkező újszülött gyermek sziiletését kĺĺvető harmadik hónap utolsó napjáig. A támogatás
5.000,- Ft éľtékú vásárlási utalvrĺny formájában keriil kiťrzetésre, mely a megállapítás
hónapjától számított hat hónapon belül váltható be az Önkormanyzat źita| meghatarozott
Józsefuaros kaľtya elfogadó helyeken. 20l6-ban70 fó részesült a támogatásban.
20|7. janu.ĺľ 01. napjátó| atttmogatźts megállapítiísa hivatalból töľténik, a vásaĺlasi utalvany
mellett 10.000 Ft értékú újszĹilĺitt ajandékcsomag is źúadástakeľĹil.

Első osztályosok tĺímogatása
Az onkormźnyzat f0I3. évtől kezdődően a Budapest VIII. kerĹiletben az adott év jutius 15.

napjan érvényes lakóhellyel rendelkęző kerületi vagy kerületen kívĹili köznevelési intézmény-
ben tanulmányait első alkalommal megkezdő leendő első osztályos áltďrĺnos iskolai tanulók
részére iskolakezdési tlámogatást nyújt.
A tĺĺmogatás az onkorrnényzat által meghatfuozottJózsefuaľos kríľtya elfogadó helyeken (pa-
pír- írószer boltokban) tárgyév decembeľ 3l. napjáig beváltható 5000 Ft értékű vásríĺlási utal-
vlány formájában keľül kifizetésre. Az utalványok a dirákok törvényes képviselői előzetes kiér-
tesítése mellett a Polgármesteri Hivatalban évente augusztus 01. napja és szeptember 10' nap-
ja között kerĹilnek átaďásra. A támogatás évente megközelítőleg 500 kisiskolás gyeľmeket
érint.

2.3. Gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó
adatok
Az onkormźnyzat a gyermekétkeztetést az óvodakban és iskolfüban a Pensió Minőségi Köz.
étkeztetés Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés útján, mig a bölcsődék esetében saját főző-
konyhával biĺosítja.

A gyeľmekétkeztetés utźn ťlzetendő téľítési díjak az onkoľmźnyzat ręndeleteiben kerĹilnek
meghatźtozásra.2015. auguszfus 3l-ig a bölcsődei, óvodai és általanos iskolai intézmények
esetében a gyermekvédelmi törvényben foglaltak szerint a rendszeres gyeľmekvédelmi ked-
vezményben részesülők az étkezést térítési díjmentesen vehették igénybe (100%-os kedvez-
mény), 50%-os kedvezĺnényben részesiilt a rendszeres gyeľmekvédelmi kedvezményben nem
részesülő harom- vagy többgyermekes család vagy fogyatékos, tartósan beteg gyeľmeket ne-
velő, valamint szakközépiskolába jaľó és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben ľésze-
sülő. 2015. szeptember 01. napjától a gyeľmekvédelmi törvény módosítasa kĺĺvetkeztében a
gyeľmekétkeztetés igénybevételérę vonatkoző kedvezmények jogosultsági feltételei megvál-
toztak oly módon, hogy a bölcsődei, óvodai intézmények esetében az étkezést ingyenesen kell
biztosítani a gyermek számára, ha ľendszeľes gyennekvédelmi kedvezményben részesül, tar-
tósan beteg vagy fogyatékos vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyaté-
kos gyermeket nevelnek, harom vagy többgyermekes családban é1, olyan családban él, ahol a
sziilő nyilatkozata a|apjén az egy főľe jutó havi jĺivedelem nem haladja meg a kĺitelező legkĹ
sebb munkabér személyi jĺlveđelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugd'íjjaru-
lékkal csĺlkkentett ĺlsszegének |30%-át (20|6 évben 95.959,- Ft-ot), nevelésbe vették. Altalá-
nos iskolai tanulók esetében ingyenes étkezést kell biztosítani a gyermeknek, ha ľendszeres
gyeľmekvédelmi kedvezményben részesül vagy nęvelésbe vették, illetve azon tanulót, aki az
általános iskolát k<jvetően nappali ľendszeľĹĺ oktatásban vesz részt és nevelésbe vették vagy
utógondozói ellátásban részesül. Szakközépiskolába járó és rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményben részesülő vagy haľom vagy tĺibb gyermeket nevelő családban élő, taľtósan beteg
vagy fogyatékos tanuló esetében az étkezést 50%-os kedvezménnyel kell biztosítani.
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20|6.januaľ 01. napjától keľült bevezetésre a sziinidei gyeľmekétkeztetés rendszere. A telepü-
lési onkorményzat a szĹinidei gyeľmekétkeztetést a hátrányos he|yzetli gyeľmek és a rendsze-
res gyelmekvédelmi kedvezményben részesii|ő, halmozottan hátrĺĺnyos helyzehí gyeľmek
tekintetében a bĺilcsődei ellátĺĺsban, óvodai nevelésben részestilő gyeľmekek szźtmfua a bĺjl-
csődei ellátást nýjtó íntézmény és az óvoda zárva taľtásĺínak időtartama alatt valamennyi
munkanapon kĺjteles megszervezni, és ennek keretén belül a sziilő, töľvényes képviselő ké-
relmének megfelelő időtaĺtamban az adott gyermekrészére biaosítani. Az előbbi esetbe nem
tartoző gyermekek szźlmźra a ĺyźlť' szĹinetben legalább 43 munkanapon' legfeljebb a nyári
sztinet időtaľtamĺĺĺa eső valamennyi munkanapon' az őszi, téli és tavaszi sziinetben a tanév
rendjéhez igazodőan szĹinetenként az adott tanítĺísi szĹinet időtaľtamaľa eső valamennyi mun-
kanapon köteles megszervezni, és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmé-
nek megfelelő időtaľtamban az adot|gyeľmek részére biztosítani. Az Önkormányza! fenntar-
tásában mfü<ĺdő Józsefuaľosi Egyesített Bölcsődékben és Napraforgó Egyesített ovodában
nincs egységes zźlrva tartás évk<jzi szĹinet vagy nyáľi szĹinet miatt, a feladatelláťás és a nap-
közbeni étkeztetés a sztinetekben minimum egy tagintézményben folyamatosan biztosított,
így u <ĺnkoľmiínyzati fenntaľtasú bĺilcsődébe, óvodába jaró gyeľmekek esetében a sziinidei
étkeztetés megszerve zésérő| nem kell gondoskodni.

A sztinidei étkeztetési igényét 585 gyeľmek esetében je|ezte a snj|ó, ebből: tavaszi szĹinetben
75 fő, nyĺĺľi sztinetben l57 fő' őszi sztinetben I74 fő, téli sziinetben |79 fő (a szźnrlok a ké-
relmek szétmźújelenti, sok gyeľmek több sziinetben is igényelte az étkezést). Ténylegesen
igénybevevő gyeľmekek sziíma: tavaszi szĹinet: 62 fő, nyiíľi szĹinet: 116 fo' őszi sztinet: 137
Íő, téli sziinet: 148 fb.

A központi kĺiltségvetési tĺímogatás 2016. évi tényadatai a|apján az étkezők szělma20|6. év-
ben cisszesęn 3055 fő volt, melyből téľítésmentesen étkezett 1986 fo, 50oÁ-ot ťlzetett 2I0 fĺ5,

teljes źnatťĺzetett 859 Íő.

3. Az or,ĺronruÁNyz,ąr Áĺreĺ rlzrosÍrorr szraÉĺvrs eoNposronÁsr ĺvyÚno rĺĺÁrÁsor
BEMUTATÁsA

3. 1. Gyeľmekjólétĺ szo|gá|tatáls bĺztosításának módja' működésének tapasztalata
A Gyvt 6. $. alapjan a gyeľmeknek joga vana testi, éľtelmi,érzelmi és erkölcsi fejlődését'
egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító saját családi környezetében t<irténő nęvelke-
déshez, illetve aLlhoz, hogy segítséget kapjon a saját családjában tĺjľténő nevelkedéséhez,
személyiségének kibontakoztatásőhoz, a fejlődését veszé|yeztetó helyzet elháľításĺĺhoz, a tát-
sadalomba való beilleszkedéséhez, valamint önálló élewitelének megteremtéséhez. Ennek és a
gyermekvédelem szakmai szempontjainak figyelembe vételévela JSzSzGyK-CsGyK biztosít-
ja a Jőzsefuĺĺrosban életvitelszenien élő, gyermekvédelmi gondoskodás keľetébe tartoző hatő-
sági intézkedéssel érintett gyermekek és családjaik ellátását. A gyermekek védelmét pénzbeli,
teľmészetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti a|ape|Iátások, illetve gyer-
mekvédelmi szakellátások' valamint meghatarozott hatősági intézkedések biztosítjĺák. A
JSzSzGyK-CsGyK gyermekjóléti alapszolgáltatás nyújt, mely a szociális munka módszerei-
nek és eszközeinek felhasznáIásávaI védi a gyermekek érdekeit, segítséget nyújt a felmeľĹilt
problémfü kezelésében, megoldásában.

A 15/1998 (IV.30.) NM rendelet 19. $ alapján a család- és gyermekjóléti kĺizpont ellátja:
a) a család- és gyermekjóléti szolgá|at feladatait,
b) a Gfi. 39. $ (3a) bekezdése a|apján a gyeľmek veszé|yeńetettségének megelőzése érde-

kében a veszé|yeztetettséget észlelő és je|ző rendszer mfüĺjdtetését, a nem állami szervek,
valamint magánszemélyek részvételének elősegítését a megelóző rendszeľben és a 40/A. $-
a szeńnti feladatokat.

A fenti rendelkezés alapjĺán a JSzSzGyK-CsGyK a gyermekjóléti szolgálatnak a gyermekvé-
delmi gondoskodás keretébe tartoző hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek vé-
delmére irányuló tevékenységet is ellát, amelynek keretében:
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- kezdeményezi a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén
a gyermek ideiglenes hatĺĺlyu elhelyezését, nevelésbe vételét,

- javaslatot készít a veszé|yeztetettség méľtékének megfelelően a gyennek védelembe véte.
léľe, illetve a családi pótlék teľmészetbeni foľmában történő nffitásara, a gyeľmek tankĺite-
lezettsége teljesítésének előmozdításara" a gyermek családjából történő kiemelésére, a le-
endő gondozási helyére vagy annak megváltoaatástra' valamint a gyermek mege|őző pétrt-

fo gásanak mellőzésére, elrendelésére, fenntaľtásara és megszĹintetésére,
. védelembe vett gyermek esetében elkészíti a gondozási-nevelési tervet, szociális segítő-

munkát koordinál és végez, illetve a gyámhatóság megkeľesésére a családi pótlék teľmé-
szetbeni foľmában ttjľténő nyújtrásahoz kapcsolódó pénzfelhasználási tervet (a továbbiak.
ban: pénzfelhasználasi terv) készít,

- együttmfüddik a pĺáľtfogó feliigyelői szolgálattal és a mege|őző pártfogó felügyelővel a
bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elľendeltę a gyermek mege|ózó
pĺíľtfogását,

- a családjábólkiemelt gyermek visszahelyezése éľdekében szociális segítőmunkát koordinál
és végez. az otthont nyújtó ellátást, illetve a teriileti gyeľmekvédelmi szakszolgáltatĺíst
végzó intézménnyel együttmfüödvę - a család gyeľmeknevelési kĺirülményeinek megte-
remtéséhez, javításĺíhoz, a snjlo és a gyeľmek kĺĺzĺitti kapcsolat helyreállításához,

- utógondozást végez - a gyermekvédelmi gyámmal egyĹittĺnfüödve a gyeľmek családjába
tĺiľténő visszailleszkedéséhez,

. szakmaitámogatást nyújt az e||źtási teľületén mfüĺjdő gyeľmekjóléti szolgálatokszámźra.

Gyermekvédelmi hatósági intézkedéshez kapcsolódó feladatok:
Kiskoru veszéIyeztetettségének megelőzése vagy annak kialakulása esetén a JSzSzGyK mun-
katlĺľsai a szociális segítőmunka során az űgynevezett a|ape|Iátás keretei kĺjzött teszik meg a
sztikséges lépéseket a megsziintetés érdekébeĺ. Ezt a tevékenységet elsősorban a JSzSzGyK.
CsGySz családsegítői végzik, de azokban az estekben, ahol hatósági intézkedéssel éľintett
gyermek is é1 a családban, ott az esetmenedzserelďcsaládsegítők Látjak eI ezet tevékenységet
is. Elsődleges cél a gyermek problémáinak rendezése, a családban jelentkező mfüödési zava.
ľok, konfliktusok csökkentése, megszúntetése annak érdekében, hogy a gyermek a családban
nevelkedhessen.

A gondozźtsi folyamat soľán az esetmenedzserelďcsaládsegítők felmérik a család szfüséglete-
it, igényeit és egyrészt szociális segítő munkával, másrészt kül<inböző szolgáltatások szerve-
zésével nyujtanak segítséget a felmeľülő pľoblémfü megoldásában. A JSzSzGyK-CsGyK
ebben az évbeĺ egy egységes szolgáltatásba kĺĺzvetítő lapot vęzetętt be, mely megkönnyítette
akozletítés menetét és nyomon követhetővé tette a szolgźltatások igénybe vételét.

A családban töľténő nevelkedés elősegítése keretébeďérdekében a JSzSzGyK-CsGyK munka-
taľsai segítséget adnak gyermeknek, illetve a családjaiknak átmeneti gondozáshozva|őhozzá-
jutasban, illetve a kiváltó ok megszĹintetésében.

A JSzSzGvK-CsGvk szakmai Ďl adatai
2013. 2014. 2015. 2016.

Tevékenvsés tínusa Alkalom Alkalom Alkalom Alkalom
információkéľés rs63 t034 r321 1 833
üevintézés r40 850 823 3s8
sesítő beszélsetés 2138 1801 1611 385
tanácsadás ft69 1745 tzt8 81

családlátoeatas 4750 3840 301 1 1759
tźrgya|ás r93 239 250
esetkonferencia 26 46 31 63

adomány 433 310 342 157

közvetítés más szolsáltatásba 408 176 79
örĺjkbefosadással kapcsolatos intézkedés 0 a
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konfliktuskezelés 140 r62 tt2

A JSzSzGyK szakmai egységeit napi ľendszerességgel keresik meg olyan családok, ahol nincs
szfüség folyamatos gondozásra, időnkénti tanácsadás, információkérés, vďamint hivatalos
ügyek intézése miatt jelennek meg. Lehetőség van jogi és pszichológiai tanácsadĺĺs, családte-
rápía, családi konzultáció, fejlesztő pedagógus, valamit mediáció igénybe vételére is.

Jogi tanácsadás
A Ktizpontban ingyenes jogi tanácsadás, jogi segítségnyujtási szo|gźitatás segíti a kerületben
lakók helyzetének rendezését. A szolgáltatás igénybevétele előzetes időpont egyeztetés alap-
jan családgondozói javaslatra tdľténik. A tevékenység kizĺárólagtájékoztatásnyújtásra, tanács-
adásra, iratszeľkes ztésre korlátozódik, jogi képviseletet nem jelent.
A20|6, évben I27 fő vette igénybe a szolgáltatást 146 alkalommal. Az ügyfelek által hozott
problémak źitalźtban válási ĺratarryag elkészítése, kilakoltatással kapcsolatos kérdések, taľto-
zással kapcsolatos ügyintézés, gyeľmekelhelyezéssel kapcsolatos tríjékoztatáskéľés'

Jogitájékoztatasny($tásbanrészesülőkszáma
delesĺíló szakmai szerint

r Csa|ád - és Gyermekjó|éti
SzoIgá|at

r Csa|ád - és Gyermekjó|éti
Központ

Pszichológiai tanácsadás
A pszichológiai tanácsadás biaosítĺĺsa 2 fovę| töľténik, az egyík munkatĺĺľs főállásban, míg a
másik heti 20 őrában|áijae| feladatát. Fő feladataik kĺizé tartozik a pszichológiai tanácsadás,
pszichoterápiák, pszichológiai konzultációk, tľéningek taľtása, valamint családterápiás ülések
biĺosítása. A gyermekeken és fiatalokon kívül a szülőket is pszichés megsegítésben részesíti.
Az igénybe vétel elsősoľban a családgonđozók javaslata a|apjan töľténik, de növekszik azon
ügyfelek száma, akik ajĺánlás útjĺán vagy önkéntes alapon jelentkeznek. A pszichológiai ta-
nácsadást 2016 októbeľétől egy önkéntes pszichológus is segítette.
A 2016. évben 155 jelzés érkezett a szakmai egységektől, melyből 149 esetben alakult ki te-
ľápiás kapcsolat, az év soún <isszesen 931 alkalommal nyijtottak terapiás segítséget azigyfe-
lek részére.

A JSzSzGyK-CsGySz a válsághe|yzetben lévő várandós anyáknak is segítséget nffit, mely-
nek keretébentájékoztatást kapnak jogokĺól, ellátásokľól, elhelyezési lehetőségekľől, öľökbe-ivruvr, vrvĄvv 
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fogadásľól stb. Külĺinös odafigyelést és segítséget igényelnek a fiatalkoru vĺĺrandósok. 2016.
évben 12 fe|nótt koru viĺľandós kéľt segítséget.

A családban töľténő nevelkedés 
"lo."]ĺ.e," 

éľdekében a JSzSzGyK-CsGySz és JSzSzGyK -

CsGyK segítséget nyújt gyermekek, illetve családjaik átmeneti elhelyezéshez va|ő hozzájll-
tásban, illefue a kiváltó ok megsziintetésében.

Családok Átmeneti otthona
A tapasztďatok alapján Józsefuarosban évek óta problémát jelent a családok hátrĺányos szociá-
lis helyzete 

' 
az anyagí nehézségek, a lakhatás hiiínya, a nem megfelelő lakásköľĹilmények. A

lakhatísi problémĺĺkkal a JSzSzGyK-CsGySz felé foľduló kliensek egy része nem átmeneti
gondozást biĺosító intézrnényben (családok átmeneti otthona, gyermekek átmeneti otthona,
anyaotthon) való elhelyezésben|źija a pľoblémája megoldasát' igy nem ezen intézményi típu-
sokba való elhelyezésben kér segítséget, hanem hosszabb távú megoldást kínáló önálló lakha-
tási foľmát szeľetne. A családok másik része a lakhaĺísi problémája megoldásaként átmeneti
otthonban történő elhelyezésben kér segítséget. 2016-ban 28 család (79 gyermek) kéľte átme-
neti otthonban tĺjľténő elhelyezését, melyből 14 család sikeresen elhelyezésre keľĹilt. (7 család
önerőből megoldotta a problémát,7 csalrźd jelenleg felvételre vĺíľ).
Az źĺtmeneti otthont biztosító intézmények jellemzően tultelítettek, így előfordul, hogy nem
fudnak azonnali férőhelyet biztosítani.
A pľobléma enyhítésére az onkormtnyzat20|2. évben ellátási szeruődést kötött az SoS Krí.
zis Alapítváłlrtya|, az Alapítvány 4 fő szźmara biztosít - szĹikség esetén - férőhelyet intézmé-
nyében, melyet a Józsefuaľosi onkormźnyzat 20|6 szeptemberében módosított oly módon,
hogy az addigi 4 fo helyett 8 főľe emelte a kivásarolt férőhelyekszźrrlát.

A JSzSzGyK-CsGyK nagy hangsúlyt fektet a szabadidős programok szervęzésére, amely so-
rán kiemelt cé| a családban jelentkező nevelési pľoblémĺĺk és hianyosságok kaľos hatásainak
enyhítése, valamint, hogy olyan gyermekek is részt vehessenek ezeken a programokon, akik-
nek a családja anyagi nehézségek miatt eń' nem engedhetik meg maguknak' Az a|źlbbi prog-
ramok keľiiltek megszerve zésre 20l6.ban:

2016. április 30-án nyáńndító családi sportvetélkedő és bográcsozás, míg atltzon főtt az ebéď
a gyerekek és szüleik különböző sportokat és ügyességfejlesztő játékokat próbálhattak ki.
20I6,május 28-an a Maľgitszigeti látogatás. A kirandulás alkalmával, a résztvevőkkel köz<i-

sen felfedezésre keľiiltek a sziget turisztikai látvrányosságai és történelmi látnivalói.
2016. június 11-én a Budakeszi Vadasparkba tĺiľtént ismerkedés a Magyaroľszág területén
honos vađon élő állatokkal és a mlĺľ elvĺándorolt vadakkal is.
20|6.I2,|5-én a téli sport szerelmeseinek szewezett szabadidős program keretében a sziilők
és a gyeľmekek közĺjsen korcsolyáztak. A progľamon arészvétel kiugróan magas volt (25 fő).
20|6.I2.|7-én a gyermekek nagy örömére mozi látogatás történt. A film végén a filmmel
kapcsolatban felmerĹilő gondolatok és érzések megbeszélésében a gyeľmekek is aktív szeľepet
játszottak.

Heti rendszerességgel megľendezett programok:
IFI Klub
A csoport célja, hogy összefogja a Jőzsęfvźnosi tizenéveseket' és olyan közösséget építsen,
mely támogató közeget nyujt az ide jaľóknak. Eléľendő cél továbbá olyan találkozások, kĺitet-
len foglalkozások szervezése, ahol a fiatalok jól érezhetik magukat, és sztikség esetén segítsé-
get kaphatnak bármilyen felmeľülő pľoblémáj ukľa.
A csoporton a20I6. évben résztvevők szźtma: 6 fő.

Kľeatív kör
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A csoport heti egy alkalommal, hétfőnként 15.00-17.00 óra köz<itt válrtaa kľeativitás irant
éľdeklődő családokat éslvagy gyermekeket.
A foglalkozásonrésztvevők szĺíma: 18 fő

Egy hetes nyáľi tábor 20|6.06.I6-tó1 a Tatai táborban keľült megszervezésre. A résztvevők
megismerkedhettek Tata és kömyéke látnivalóival, ftirdőzlrettek az Öreg tóban, kipľóbálhat.
ták a kalandpaľkot és még számos felejthetetlen élményben lehetett részfü.

FiDo IĘúsági Kĺizpont
20|4. szeptember 26 -aÍI nyitotLa meg kapuit, a VIII. keľĹileti Fiumei és Dobozi utca találko-
zźnźľráI elhelyezkedő közteľületen a,,Magdolna Negyed Projekt III. megvalósítasában a FiDo
Ifiúsági Kĺizpont. Elsődleges feladata a fiatalok szabadidős foglalkoztatása, sokszínű szakmai
segítése, kultuľális, mentális és érzelmi tiĺmogatasa a kĺiz<isségi térben. A tewezett szolgá|ta-
tások a fiatalok igényeire, szfüségleteiľe reflektĺílnak, azokhoz szoľosan illeszkednek.

A FiDo Ifiúsági Kĺizpont hétfőtől vasáľnapig 15 és 20 óľa között taľt nyitva az év minden nap-
ján. A Kĺizpontban a spoľteszkĺĺzĺik bérlési lehetősége mellett egyéni esetkezelés, tanácsadás,
továbbirányítás, infoľmációnyujtás, csopoľtokkalvégzett szociális munka és készségfejlesztés
zaj|ik. A f01r6 évben a FiDo Ifiúsági Kĺizpont munkatĺĺľsai źita| végzett tevékenységek, a
nyújtott szolgá|tatások az alábbiak szeńnt foglalhatóak ĺissze:

A regisztrált k<jlcs<inzések sziíma (átékok, sporteszkĺizök, stb.) 3909 volt. Az eszkozök több-
sége olyan tömegspoľt játék volt, mint a futball labda, asztalitenisz ütő és labda, kosárlabda,
illetve kisgyermekjátékok. Az egész éwe jellemzo, hogy a |źftogatői szĺĺm hullámzó, de osz-
szességében nézve mégis emelkedő tendenciát mutat, amely annak kĺjszĺinhető, hogy a szol-
gáltatást igénybe vevők és családtagjaik, valamint a munkatĺĺľsak kĺizött az eltelt időszak alatt
kialakult egy szoľos biza|mi kapcsolat. A keľület lakosságĺín tul, a fővĺíľos más keľĹileteiből is
gyakran érkemek fiatalok, hogy az Ifiúsági Kĺizpont által nffitott altematív sportolási lehető-
ségeket kipróbálhassák. Az év sorĺĺn számos kulturális, mentális és érzelmi támogatást is cél-
zó progľamok keľültek megszeľvezésre. A látogatottsági szźnn az év során folyamatosan nőtt
ezeken a progľamokon is.

A JSzSzGyK-CsGyK a gyeľmekek részére szervęzętt egy hetes tábort a FiDo Ifiúsági Köz-
pontban 201-6 auglsztusában. A progľamszervezés soľiĺĺl nagy figyelmet kaptak jeles napja-
ink, nemzeti iinnepeink, valamint a nagyobb keresztény iinnepekre történő felkészülésľe' an-
nak megszervezésére, lebonyolításaľa fektetődött a hangsúly. A statisztikai adatokat tękintve
az e|mtit évben 300 fő kertileti lakos vette igénybe a FiDo Ifiúsági Központ szo|gá|tatásaít
mintegy 3000 alkalommal.

A gyeľmek v eszéIy eztetettségének me gelőzése
A veszélyeztetettség és krízishe|yzet mege|őzése érdekébęn a JSzSzGyK-CsGySz jelzőrend-
szeľt műktidtet, egytittmiĺködik más személyekkel, intézményekkel' kezdeményezi és össze-
hangolja a szervezetek, személyek részvételét a jelzőľendszeľben.

Az egyének, családok, gyermekek problémáinak időben tĺjľténő felismeľése és azok mihama-
rabbi enyhítése, megoldása érdekében az állam a szociális és gyeľmekjóléti ellátórendszer-
ének keretében észlelő- és jelzőrendszeľt mfüödtet. Ez az észlelő- és jelzőrendszer ágazatok,
intézmények, szakemberek és magánszeméIyek közötti együttműködés, amelynek célja a
problémak, veszé|yeńetó tényezők, krízishelyzetek észlelése és felismerése és jelzése az er're

acékakijel<ilt professzionális szolgáltató felé, folyamatos együttmfüödés és iďormációźlran-
lás biztosítása az egyének és családok problémáinak mielőbbi megoldása, a|<rizíshelyzet kö.
vetkezményeinek enyhítése' állapotromlásĺínak megelőzése érdękében.
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A jogszabĺĺly nemcsak nevesíti az egyiittmúködésre k<jtelezett szervezetek, szolgá|tatók és
személyek körét, hanem saját tevékenységĺik rendszerébe illesztve feladatukká teszi, hogy
felkutassák a ,,szociét|is és mentális problémĺĺkkal kiĺzdő'' csďádokat és egyéneket és őket
tź$ékoztatva osztonozzék a kapcsolatfelvételt a családsegítést nffitó szolgáltatóval (család- és
gyeľmekj óléti szol gálat).
A gyermekek a védelmi rendszer keretében ktilönĺĺs figyelmet kell, hogy kapjanak, mivel
helyzetĹiknél fogva, problémáikat ĺinállóan jelezni csak részben' vagy egyéita|én nem képe-
sek. A Gyvt. egyéľtelmtĺ kĺitelezettséget ró a nevesített hatóságokľa, intézményekľe, szolgálta-
tókra, személyekre, egyben egyértelműsíti, hogy amennyiben tevékenysége soľĺĺn gyer-
mek(ek) veszé|yeztetettségére utďó infoľmáció birtokába jut, azt mér(egelés nélkül, je|ez'ru

köteles a teľületileg illetékes család- és gyeľmekjóléti szolgá|tatő felé, illetve a gyermek(ek)
életét, testi épségét súlyosan veszé|yeztető he|yzetben _ a család- és gyermekjóléti szolgálta-
tasnak tett jelzés mellett _ haladéktalanul hatósági intézkedést kell kezdeményeznie a gyer-
mek(ek) védelme érdękében.

A20|6.januar l.jén hatĺályba lépő szabá|yozás sziĺmos új elemet vezetett be a hatékonyabb
jelzőrendszeri munka érdekében. Az t$ szabéiyozás egyértelművé teszi, hogy a jelzőľendszeľ
egyetemes, amely kiteľjed mind a gyermekekĺe, mind pedig a felnőttekre. A jogszabály ki-
monđja, hogy a feltételek megléte esetén minđen szo|gźitatőnak jelzőrendszeń felelőst kell
kijelölnie, a helyi egytittműködések elősegítése és koordináltabb mfüĺjdése éľdekében. A csa-
láđ- és gyermekjóléti kĺizpontok jaľási szintú feladatrendszerében kapott helyet a jelzőrend-
szeńtanźrcsadói feladatktir meghatźrozźĺsa, amelynek cé|jaaz észlelő- és jelzőrendszeri munka
hatékony koordinálása és szakm ai tźtmogatás nyújtása.

2016.01.0l-tő| je|zőrendszeń felelős (JSzSzGyK-CsGySz munkataľsa) és jelzőrendszeri ta-
nácsadó (JSzSzGyK-CsGyK munkatlíĺsa) is tevékenykedik a JSzSzGyK-ban, akik segítik a
je|zorendszert a veszé|yeztető okok feltrírásában, a veszé|yeztetettség időben tciľténő felisme-
résében, ill. hatékonyabb mfüödésében.

A j elzőrendszeri felelős (JSzSzGyK-CsGySz munkataľsa) feladatköľe
- Felkutatja és kapcsolatot épít ki a keľiiletben mfüĺjdő szociális és gyeľmekvédelmi felada-

tot ellátó civil, egyhazi és egyéb szervezetekkel.
- Az észlelő- és jelzőrendszer tagjai szźtmźtra közcjs munkaéľtekezleteket, szakmakö'zi meg-

beszélésekęt szervez a résztvevők feladatainak, jogkörének, szaL<rlai lehetőségeinek _
kompetenciáinak tisztázására, vagy a megoldandó pľobléma definiálásaľa.

- A jelzésre ktlteles szervezeteket felhívja jelzési kötelezettségfü írásban _ krízishelyzet ese-
tén utólagosan _ töľténő teljesítéséľe, veszélyeztetetĺség, illetve V'rízishelyzet észlelése ese-
tén az anól való téĄékoztatásta.

- Éves települési tanácskozźtst szervez, bonyolít le annak érdekében, hogy ktizös álláspontot,
javaslatokat, közĺis stratégia keľĹilhessen kidolgozásra a keriilet szociális és gyermekvé-
delmi ľendszeľ tagjaival, melyet intézkedési teľvben fogalmaznak meg.

- Feladata a családsegítők szakmai tźrĺogatása' munkájuk szervezése és tiĺmogatása az ész|e-
1ő- és je|zorendszeľľel folytatott egyĹittmfüođés terén.

- Feladata a JSzSzGyK-CsGyK je|zórenđszeľi tanácsadőjáva| való folyamatos kapcsolattaľ-
tás, szakmai kolviltació, heti rendszeľességgel jelentés készítése a beérkezett jelzésekľől
és az azok alapjźn megtett intézkedésekről.

A j elzőrendszeľi tanácsadó tevékenysége
A JSzSzGyK-CsGyK- ban a je|zórendszeri tanácsado fe|adata kerĹilettinkben folyó ész|e|ó
je|zőrenđszeľi munka hatékony koordinálása és szakmai támogatás nyújtása. A tanácsadó fi-
gyelemmel kíséri a keľĹilet jelzőľendszeri munkájéú, szal<rnaí tanácsadással és szakmaközi
kooľdinációval segíti a hatékony együttmfüödést.
Szakmai támogatást nyújt a szakmaközi megbeszélések, az éves szakmai tanácskozás Szerve-
zéséhez, valamint az éves je|zorendszeri intézkedési terv elkészítéséhez. MunkźĄa során szo-

l5 43

fazekasnevl
Írógép
   

fazekasnevl
Írógép
 16   



rosan együttmfüödik és rendszeres szakmai tĺĺmogatást nyijt a je|zoreĺdszer tagjainak és a
j eIzor endszeri felelő snek.

A tĺlrvényi előírásoknak megfelelően a jelzések egységes rögzítése érdekében egységes je|zo-
lap keľĹilt bevezetésre, mely a jelzőrendszeri tagoknak megkiildésre keľült.

A veszélyeztetettség megelőzése érdekében a JSzSzGyK-CsGyK együttmfüödik más szemé-
lyekkel, intézményekkel, kezdeményezi és összehangolja a szewezetek' személyek ľészvételét
a jelzőrendszerben. Az ész|e|ő és jelzőrendszer tagjai ebben az évben is számos jelzést küld-
tęk a kerĹiletiinkben é1ő kiskoruakkal kapcsolatban. Nagyon fontos a családok életében jelen
|évő lntézmények, szo|gáItatások munkájĺĺnak, tevékenységének összehangoltsźlt, az érintet-
tekkel k<iztjs cél meghatźlrozása, feladatok, irányok' kompetenciák tisztÁzása. Ennek éľdeké-
ben 2016-ban cisszesen 69 család esetében keľĹilt sor esetkonferenciarą 5 családnál pedig
esetmegbeszé|éste. Elmondható, hogy az e|őzo évekhez képes jelentősen nott az ęsetkonfe-
renciák, esetmegbeszélések szárna.

Azokban az estekben, amikor az a|apgondozás keretein beltil nem sikeľĹilt a felmeľiilt gyer-
mekvédelmi problémát megoldani aveszé|yeztetettség méľtékének megfeleloen, aveszé|yez-
tetettség megszĹintetése éľdekében javaslattétel töľténik hatósági intézkedésre. Javaslattétel
megtétele során a gyermekbźnta|mazástól, elhanyagolástólvaló védelemhezvaló jogát, a saját
családjában töľténő nevelkedéshez és családi kapcsolatainak megtaľtásźůloz, ápoIásźůloz valő
jogát, valamint a gyeľmek véleményét kell elsősorban figyelembe venni.

JSzSzG K-CsGvK által vaslatok szźlma20|6
Védelembe vétel r52
Mege|őzó pĺírtfogás 8

Családba foeadás t6
Ideislenes hatálw elhelyezés T9
Haľmadik személvnél tĺjľténő elhelvezés 15

Nevelésbe vétel 78

A gondozott gyermekek száma
A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartoző hatósági intézkedés alatt álló gyermekek
esetében a család- és gyermekjóléti kĺizpont szolgáltatásait a gyámhivatal, illewe a bíróság
hatźr o zata a|apj źn bizto sítj a a JS zS zGyK- C s GyK.
20|6.|2.3|. napjan nyilvántaľtott adatok alapján 804 (605 csďád) gyermek és fiatalkoru van
nyilvántartva ak<tív iigyfélként, a|ape||átőts keretében 3|9 (233 család) gyermek, védelembe
vétel keretében 286 gyermek (2|4 csaláđ) gondozása történik, ebből 8 gyeľmeknél a megelő-
ző pźlrtfogást is elľendelték.
104 olyan nevelésbe vett gyermek (87 család) családja él életvitelszeľíĺen a VIil. keľületbęn,
akikkel aktív szociális segítő munkát végez a JSzSzGyK-CsGyK. Utógondozottként 6 gyer-
mek (6 család), ideiglenes hatá||ya| elhelyezettként 40 gyermek (32 család) van nyilvántaľtva.
Családba fogadás keretében 49 gyermek (33 család) és családjaszźlĺnźlratöľtén segítségnyúj-
tás.
Új tigyfelként 351 gyermek (2I7 család) jelent meg a gyeľmekjóléti, gyeľmekvédęlmi rend-
szeľiinkben. Az újként megjelenő kliensekből 118 gyeľmek(74 család) alapellátás, 89 gyer-
mek (42 család) védelembe vétel kapcsán, 33 gyermek (18 család) családba fogadás, 15

gyermek (14 család) ideiglenes hatályu elhelyezés és 96 gyeľmek (69 család) nevelésbe vételi
hatósági intézkedés kapcsán keľült be a rendszeľünkbe.
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Fontos kiemelni, hogy a kettős szociális segítőmunka elkeľülése érdekében, azokban az ese-
tekben, amikoľ egy családon belül van hatósági intézkedéssel érintett gyermek is, ott vala-
mennyi gyermek gondozását, ill. a család segítését a JSzSzGyK-CsGyK végzi.

Az a|ábbi táblźzatban bemutatásra keľĹil a jelzőrendszeľ tagjai által kiildött jelzések száma és
megoszlása.

Gyermekjó|éti szo|gá|tató tevékenység a JSzSzGyK-CsGyK egységnél kezelt probléma típusa
szerint 2016.

Megnevezés Kezelt pľoblémák száma
(halmozott)

anvasi 491
családi konfliknrs 1989

c saládon belül i bźnta|mazás 542
gyeľmekint ézménybe való beillesz-
kedési nehézsés

73

sveľmekneve1ési 1598

információkérés 373
iskolááatási 2434
lelkĹmentális pľobléma 168

magataľtás zav aÍ, te l i e sítmény zav ar 6s9
szenvedélybetegség 219
szülők vagy család életvitele 4453
üeyintézésbe seeítséekérés 45

2013. 2014. 2015. 2016,
Je|zést tevő Alkalom Alkalom Alkalom Alkalom
egészsésügyi szoleáltató 82 64 46 71

védőnő 22 l3 t4
személyes gondoskodást nyújtó
szoc. szolg.

42 172 179 150

napkĺizbeni kisgyermek ellátást
nvúitó

85 I 4 10

átmeneti sondozást bizosítók 60 62 97 6l
menekĹilteket befo sadó állomas 0 4 I

köznevelési intézménv 714 612 s46 489
ľendőrség 1,34 r45 r28 307

üsvészsés. bírósás 12 13 T2 22
oártfosó feltisvelet 19 18 37 4l
taľsadalmi szervezet, egyhźn,
a|aoítvźnv

J 4 I I

áldozatsegítés és kárenyhítés
feladatait ell. szerv

I I 4

állampolgáľ, gyeľmek érdekeit
képviselő táľsadalmi szerv ezet

32 29 34 172

ĺinkoľmiínyz at, je gy zó, gyámhĹ
vatal

630 547 6t6 f19

munkaiieyi hatósáe 0 0 0

t7 \Á2_\
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A gondozott családoknál elsősorban a sziilők vagy a család életvitelében vannak elakadások,
pľoblémfü (4453), Nagyon magas aziskoláŻatási nehézségek (2434)' elsősorban azigazo|at-
lan iskolai hiányzások, illetve a családi konfliktusok (1989) és gyermeknevelési (1598) prob-
lémák számai is.

A JSzSzGyK iinként vállďt feladatként 20|4 szeptemberében mĺáľ kísérleti jelleggel elindítot-
ta az iskolai szociális munkát, érzékelve azt anehézséget, melyet az iskolai gyeľmekvédelmi
stłĺtusz megsziintetése okozott. A Józsefuĺíľosi onkormźnyzat a szakemberek munkájanak
sziikségességére tekintettel 2016. szeptember 01. napjától ĺinként vállalt feladatként két fő
munkatĺáľs felvételét tette lehetővé, ezze| biztosítlla az iskolai és óvodai szociális segítség.
nyújtási foľmát hét általanos iskolában és a Napraforgó Egyesített ovodán belül tizenöt (ko-
rábban iinálló) keľületi óvodában.

Az iskolai.óvodai szociális segítő tevékenység elsődleges célja, hogy az elsődleges prevenció
megerősítésével az iskolás gyeľmekek és fiatalok (köztiik a szociálisan hátrányos helyzetűek)
szociális jólétének, életminőségének javitźsa az ővodai és iskolai szociális segítés feladatellá-
trĺs feltételeinek megteremtésével, szakmai tartalmĺĺnak meghataľozásźxal segítse a tanulókat,
a szülőket és a pedagógusokat.

A szakemberek elsődleges feladatai: infoľmációnyújtlís, hivatalos ügyek intézése, szociális
ügyintézés, tanácsadás (diľekt, edukatív), konzultáció, érdekvédelem (ennek keretében fe-
gyelmi taľgyaláson való részvétel), esetmegbeszélés kezdeményezése, azokon részvéte|' a
je|zorenđszer tagiaival töľténő együttmiĺktĺdés, delegálás más, a gyermek szfüségleteinek
megfelelő szo|gá|tatźts, ellátás igénybe vételének érdekében, szülőkkel, csďádokka| végzett
szociális munka, szociális csopoľtmurka, kĺizĺisségi szociális munka. A feladatmegosztĺís sze-
nnt az egyik munkatarshoz ĺégy iskola és hét óvoda, a másik munkatárshoz haľom iskola és
nyolc óvoda tartozik, távollét esetén egymást helyettesítik. Ez a|apjan két körzet keľült kiala-
kításra.

A2016. évben azegyittmfüödési megállapodások kidolgozáséú és a szakmai anyagok, illetve
a szak'ĺnai modellek feltérképezését kĺivetően első lépésként mindkét munkatĺĺľs személyes
bemutatkozása minden intézményben a szakmai vezetó jelenlétében megt<iľtént. Ennek a leg-
főbb célja az voIt, hogy a szakemberek a megfelelő szakmai irlĺĺlyelvek szerint kerüljenek az
intézmények látóterébe, ezze| is erősítve szakmai önképfüet és szuveľenitasukat, mégis
ügyelve a kényes egyensúlyľa, hiszen az egyiittmfüödésnek ez az a|apja.

Első körben az iskolákkal tĺlrténő folyamatos konzultáció kíséretében a szak<rnai munka beve-
zetésére keľĹilt sor a szakmai vezetó jelenlétében, illetve az iskolak jelzése alapjźnaz elsődle-
ges prioritást kívánó ügyekben töľtént egyeztetés, közvetítés a köznevelési intézmények és a
szociális ellátórends zer kozott.

Az ę|te|t időszakban beindult a kĺjzĺjs munka a je|zorenđszeľ múkĺidése soľĺín - a je|ző|ap

kapcsán egyeztetés és jelzés megtétele a Szolgálatnak és a JSzSzGyK.CsGyK.nak, il|etve az
elmúlt időszak soľán lehetőség nyílt szakmai napon tĺirténő ľészvételre, nemzeti tinnepség
kapcsán szervezett ľendezvényen való jelenlétre, illetve az iskolai, óvodai karácsonyi iinnep-
ségeken töľténő részvételre is. Több alkalommal vettek részt a kollégĺĺk tantestĹileti és igazga-
tői értekezleteken is.

Az iskolai-óvodai szociális segítő tevékenység 2016. év szeptemberétől tapasńaltak a|apján
megállapítható, hogy az iskolákban, óvodfüban nagy szfüség van apedagógiai-nevelő munka
mellett a szociális segítésre is. Kerületiinkben sok a hźtrényos- és halmozottarĺ hátranyos
helyzetli diák, akikkel a kozoktatási-köznevelési intézményekben a kollégák foglalkoznak.

Részt vesznek tanórfüon, csopoľtos foglalkozásokon' segítenek a gyeľmekvédelmi pľoblémĺák
felderítésében, közvetítésében a szociális szo|gźitatźlsokat nyújtó, illetve a gyeľmekvédelmi
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intézmények felé. Támogatjfü, infoľmálják a pedagógusokat a gyeľmekekkel kapcsolatban,
igyekeznek hidat képezni az oktatási-nevelési és a szociális intézményrendszer kĺizött. Ez az
egyik nagyon fontos feladatuk, hiszen a hatékony együttmiĺködés alappillére a megfelelő
kommunikáció.

A munkatarsak az egyes intézmények igényeinek megfelelően láttfü el feladataikat, amelye-
ket a statisztikai adatok is alátámasztanak, vďamint jól ťrikľiizik az ol<tatási-nevelési intézmé-
nyek k<izĺitti nagyfokú ktilönbséget Qi.: az egyik munkaüírs tĺjbb alkalommal taľtott csopoľtos
foglalkozásokat, mig a másik munkatars áita| Iátogatott intézményekben az egyéni esetkeze-
lésre volt inkább igény).

Tevékenységiikről az a|ábbi adatok állnak rendelkezésre:

A két munkatiírs a hét iskola és a tizenĺit óvodában 560 alkalommal nyújtott szo|gźitatźtst. Ez
összesen 265 gyetmeket éľintett.

Az iskolai-óvodai szociáli s tevékenysé get v égző munkataľsak
elé :erülő problématípusok megoszlásának aĺtatai.2O16

Hozott probléma típusa t. 2.

1 anyagi 1 7

2 gyermeknevelési t7 46

J beilleszkedési nehézség 0 28

4 magatartás zav ar ) telj esítmény zav ar r9 f4

5 családi konfliktus 1 1

6 szülő vagy család életvitele 0 36

7 szülői elhanyagolás J 56

I c saládon belül i b źnta|mazás f J

9 fogyatékosság, retaľdáció 0 a
J

10 szenvedélybetegségek 0 2

11 egyéb (csopoľt, kĺlzĺisségi rendezvény) I I

T2 információnyújtás a
J 0

l3 pá|y av á|asztási tanác s adás I 0

58 207

265

A je|zett tevékenységeken tul számos esetben folytattak konzultációt gyermek-
kel/pedagógussal/sztilővel/családsegítővel/esetmenedzseľrel, valamint szaktudásuknak, speci-
ális ismereteiknek megfelelően nyújtottak információkat kĹilĺjnböző ügyekben.

A gyermek veszé|y eńetettségének megsziintetése
Kialakult veszé|yeztetettség esetén a JSzSzGyK munkataľsai elsődlegesen alapellátás keretęi
közcjtt teszik meg a szfüséges lépéseket a megsziintetés érdekében. Cél a gyermek problémái-
nak rendezése, a családban jelentkező múkcjdési zavarok, konfliktusok csökkentése, megszűn-
tetése. A tevékenység tervezett módon, hatĺĺľidővel, a gonđozási tervben foglalt célok és fela-
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datok megvalósulásanak szem előtt tartasával t<iľténik, melyet szfüség szeľint, de legalább 6
havonta kiértékelnek, megvizs gźlv a a gondozás eredményességét.

Au tigyfelek közĺil az alape||átásban lévő gyeľmek száma a legmagasabb (3l9), majd ezt kci-
vetően a védelembe vett gyermek (286) és családjuk adják a kliensek jelentős részét. Fontos
kiemelni, hogy csak uon gyeÍmekek esetében látnak el alapellátási tevékenységet, ahol ható-
sági intézkedéssel éľintett kiskoru is él a családban.

Gyermekjóléti szolgáltató tevékenység a JSzSzGyK-CsGyK-nál a kezelt probléma típusa sze-

A gondozott családoknál elsősorban a szülők vagy a család életvitelében vannak problémfü
(4453). Nagyon magas az isko|ánatási nęhézségek (2434), elsősorban az igazo|atlan iskolai

20
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Ideig|enes hatá| |yaI eIhe|yezett

rint2016.
Megnevezés Kezelt pľoblémák száma Ellátott ryermekek a fő

pľobléma szeľint
anyagi 491 135
családi konfliktus 1989 243
csal ádon belüli b źnta|mazás 542 53
gyeľmekint ézménybe való beillesz-
kedési nehézsés

73 I

gyeľmeknevelési r598 181
infoľmációkérés ) t) 26
iskolĺĺztatási f434 326
lelki-mentális probléma 168 24
magataľtás zav aÍ, tel i e sítmény zav ar 6s9 82
szenvedélybetessés 219 I6
sziilők vagy család élewitele 4453 674
ügyintézésbe segítségkérés 45 37
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hirínyzások, illetve a családi konfliktusok (1989) és gyeľmeknevelési (1598) pľoblémfü szá-
mai is.

Családjából kiemelt gyeľmek visszahelyezésénęk elősegítése, utógondozása
A JSzSzGyK-CsGYK feladatai kozé tartozik a családból kiemelt gyermek visszahelyezését
cé|ző szociális segítőmunka, melyet az esetmenedzserek egyéni gondozási teľv alapjan végez-
nek. Ennek során szorosan együttmfüĺjdnek a szakszolgálatokkal, gyermekotthonokkal,
gyermekvédelmi gyĺámokkal, illetve a szĹilőkkel a család gyeľmeknevelési k<irülményei meg-
teremtésének, javításĺĺnak, gyermek visszahelyezésének elősegítése, illetve a szĹilő és a gyer-
mek kĺizötti kapcsolat helyreállításanak éľdekében. A gyámhivatali hatĺĺrozat a|apján ellátĺĺsra
kerül a családba visszahelyezett gyermek utógondozźsa is. Ennek során cél a gyeľmek család-
jába, lakókĺiľnyezetébę t<jľténő visszailleszkedésének elősegítése, illetve segítségnffitás a
tanulmányai folýatásźůlozvagy az iskolai végzettség, szakképzettség megszerzésé|lez, megfe-
lelő munkahely felkutatásźůloz.Az utógondozás során szfüség szeľint egyĹittmúkcidés történik
az otthont nyujtó ellátást, illetve a teľĹileti gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző jntéz-

ménnyel is. Ebben az évbęĺ 6 gyermek esetében látott el a JSzSzGyK-CsGYK utógondozói
tevékenységet.

Tĺlbb éves tapaszta|at a|apjan elmondható, hogy nagyon kevés zvon gyennekek száma, akiket
nevelésbe vétel után sikerült hazagondozni. Ennek fó oka, hogy a bekeľĹilés áItalźhan olyan
súlyos problémákra vezethető vissza (szülői alkalmatlanság, szenvedélybetegség, pszichés
problémfü, hajléktalanság), amelyek megoldása szinte lehetetlen. Egyre gyakoribb jelenség,

hogy szülők maguk kérik gyeľmekiik nevelésbe vételét, mely 20l6-ban 5 esetben fordult elő.

Speciális szolgáltatiĺsok
A JSzSzGyK az áItalénos szolgáltatási feladatain túl a gyermek családban tĺiľténő nevelkedé-
sének elősegítése' a gyerrnek veszélyeztetettségének megelőzése, megsztintetése érdekében a
jogszabźiyi előíľásoknak megfelelően az a|ábbi speciális szoIgá|tatásokat biztosítja:

Kapcsolattaľtási ĺigyelet
A kapcsolattaľtási ügyelet bizosítja:
- a gyennek és a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más kapcsolattaľtásľa jogosult sze-

mély szám źlra a ta|źůkoztsra, együttlétre alkalmas semleges helyszínt,
- a feltigyelt kapcsolattartást elrendelő szerwel történt előzetes egyeztetést kĺivetően a felü-

gyeletet etlátó szakembeľt,
- az énntettek kérésére, valamint a gyámhivatal kezdeményezésére gyeľmekvédelmi közve.

títői eljarást (mediáció), melynek célja a felek k<izötti konfliktusok feloldásanak segítése,

kĺjzĺjttfü megállapodás létrehozása, és annak mindkét fél részéről történő betartása.

A kapcsolattaľtási ügyelet, mint gyermekjóléti alapellátás igénybevétele t<iľténhet a gyeľmeket
gondoző szülő és a kapcsolattaľtasra jogosult személy közĺls kéľelme, gyámhivatali vagy bíró-
sági döntés alapján. A kapcsolattartási ügyeleťkapcsolatiigyeleti munka folyamata soľán a
szĹilők behívását követően a mediáció ęszközeinek felhasznáIásźxa| töľténik meg az első be-

szélgetés a szülőkkel, majd a keľet-megállapodás megkĺitése. Ezt kcjvetően keľĹil sor a
mediációs télrgya|ásra és a kapcsolattartásjtivőbeni szabźlyait tartalmaző megállapodás meg-

kötésére. Amennyiben a felek nem fogadjrík el az intézméĺyi feltételeket (keret-

megállapodás,htuirend), úgy a kapcsolattartás intézményi keretek között nem biztosítható.

A kapcsolattaľtási iigyeleten végzett tevékenységet jelenleg 2 fő esetmenedzser/medíátoľ |átja
el péntekenként 15 őtź,ĺő| |9 őráig terjedo időszakban, esetenként szombati napokon is. A
szolgáItatás célja egy olyan semleges helyszín biztosítása, mely lehetővé teszi a gyeľmekek
szélmźra, hogy biztonságos k<ĺmyezetben, lehetőleg konfliktusmentesen vehessen részt a kap-
csolattartáson. Szükség esetén felügyelt kapcsolattartás megvalósításara is lehetőség van.

20|6. évben e tevékenységet végző munkatarsak 137 alkalommal tartottak kapcsolattartási
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ügyeletet, mely 9 család száméra történő segítségnffitást jelent és27 ffit éľintett. Ebből 3
család, azaz9 fo részére hatósági jogerős intézkeđéssel érintettęĺzajkoÍt le a kapcsolattartás.

Készenléti szo|gá|at
A készenléti szolgálatot a Gyermekek Átmeneti otthonának szakemberei biaosítják. Célja,
hogy a Gyermekjóléti Kĺizpont nyiwataľtási idején tul (éjszaka, héwégén és tinnepnapokon) is
folyamatosan biztosítsa a gyeÍmekvédelmi szakember elérhetőségét annak érdekében, hogy
kľízishelyzet esetén a gyeľmek ne maľadjon segítség, illetve ellátás nélkiil. A 2016. évben a
készenléti szolgźit telefonszrímáľa _annak ügyeleti idejében- összesen l1 db olyan hívas ke-
rlđ'lt rogzítésre, melyek esetében érdemi segítségnyújtas vagy konkrét információátadás tör-
tént,20l5-ben szintén 1 1 db, 20|4- ben pedig 8 db hívás volt konkľét segítségkérés.

Utcai és lakótelepi szociális munka
Azutcai és lakótelepi szociális munka keretében keriil bizosításľa anyán napközi, atáboroz-
tatás, a gyermekek szémźra szewezett szabadidős és pľevenciós tevékenységek. A 20|6. év-
ben az iigyfelek részére szewezett szabadidős programokat, illetve nyáľi sziineti kiránduláso-
kat, táboľokat, melyek 20|6.ban 18 alkalommal,345 fo részvételével zajlottak aza|ábbitab-
Iázatbarl keľül bemutatiísľa.

Dátum Pľogram megnevezése Résztvevők száma
I 2016.03.24. Húsvétvĺíľó program. Népliset 12 fő
2. 20t6.04.24. TE-SZEDD mozgalom keľetében

interaktív program
6fő

a
J. 2016.05.25. Allatkeľti kirarrdulás 15 fő
4. 2016.06.22. Budavĺári kiriĺndul ás, Y źrkertbazáĺ

megtekintése
25 fő

5. 2016.06.29. BKK hajózás, Gellért hegyi kiľan-
dulás, iátszőtér

34 fő

6. 2016.07.06. Miniversum 20 fő
7. 2016.07.tt-

20t6.07.16.
Tatai táboĺ 28 fő

8. 2016.07.20. orcnł kertben üsvessési iĺítékok 8fő
9. 2016.07.27. MozĹ Senilla nyomában c. animá.

ciós film mestekintése
2| fő

10. 2016.07.30.-
2016.08.04.

Káptalanfiiredi ĺĺbor 30 gyermek

11. 2016.08.03. Tropicaľium 22 fő
12. 2016.08.07.-

2016.08.12.
Erzsébet taboľ _,,Mesés nyźr vźr
ránk''

22 fő

13. 2016.08.08.-
2016.08.11.

Kismarosi tábor 16 fő gyermek, 10
felnőtt (8 család)

14. 2016.08.24. Nyári progľamok zźrása- bogľá-
csozás

20 fó

15. 2016.lt.03. Planetaľium 15 fo
16. 2016.1r.23. Adventi koszorú készítés 22fő
17. 20t6.12.14. Mézeskalács siités 8ffi
18. 2016.12.22. Koľcsolvazás 11 fő

Kőrhźg;i szociális munka
A gyermekvédelmi kőrhazi szociális munka a szociális válsághelyzetben lévő anyanak, vala-
mint az elhanyagolt és bántalmazott gyeľmeknek nyujt segítséget a veszélyeztető téĺyezők
megelőzésében, megszĹintetésében' A kórhazi szociális munkát végző munkatáľsak az év so-
ľán fogadták a VIII. kertilet teľĹiletén lévő gyermeld<őrhazak. gyeľmekosztáIyok, valamint a t
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más kerĹiletbeďváľosban ellátott, de VIIL kerĹileti lakóhellyel rendelkező kiskoruakról érke-
zett jelzéseket, melyeket továbbít ottak az illetékes munkatáľsaknak.
Az aIábbi kórhazak szociális munkásaival,kőrhź.z,i védőnőivel szorosabb kapcsolatot sikerĹilt
kialakítani, amely az együthnűk<ldés gĺirdülékeny, zökkenőmentes voltat hivatott segíteni:

- TľaumatológiaiIntézet
. Heim Prál Gyermekkórhĺíz Pszichiátriai osztźlya
- SOTE I. számú Szülészeti és Nőgyógyźszati Klinika
- I. szĺĺmú Gyermekklinika
- Heim Pál Gyeľmekkórház
- SOTE II. számú Sztilészeti és Nőgyógyászati Klinika.

2016. évben összesen 19 jelzés érkezeIt, ebből 10 esetben a Heim Pál Gyermekd<őrház,2 eset.
ben a Heim Pá|Kőrhaz Gyermekpszichiźúna,5 esetben a Traumatológiai Intézet,l esetben a
SOTE II. számú Sziilészeti és Nőgyógyászati Klinika és 1 esetben a SOTE I. szĺámú Gyer-
mekgyógyászati Klinika munkatarsa élt j elzési ktjtelezettségével.

A 19 je|zés 16 gyeľmek és 3 felnőtt ügyében érkezett. A jelzések problématípusok szerinti
bontásban az a|ábbi táb|ázatban keľĹilnek kimutatásľa.

2013. 2014. 2015. 2016.
Je|zés tartalma Alkalom Alkalom Alkalom Alkalom
syermekbánta|mazás 2 7 7 8

elhanyagolás 7 10 6 I
pszichés pľoblémfü 9 a

J f
magataľtás zav ar ) kapcso-
|atí zavar

J I 6

bódító hatású szer fo-
syasztása

ĄJ 5 2

varandós kiskoru 2

Fej lesztőpedagógiai tanácsadás
A2016. évben a fejlesztő-, gyógypedagógus tanácsadás keľetében 74 fő cisszesen 595 alka-
lommal jelent meg' Fejlesztőpedagógiai tanácsadás feladatai közé tartozott az egyéru fejlesz-
tési terv elkészítése, amáĺ meglévő fejlesztési tervek kĺivetése, óvoda- iskolaválasztási kérdé-
sekben töľténő tanácsadás, részképességek fejlesztése, tantáľgyi megsegítés és a koľrepetálás
is.

A fejlesztő' gyógypedagógiai ellátásban részesülő igénybe vevők száma
ade szakmai szerint 2016.

Delegáló szakmai egység Igénybevevők száma

Gvermekek Atmeneti Otthona t0
Család- és Gyermekióléti Szolgálat 24
Család- és Gvermekióléti Kĺjzoont 35

Szociális. mentálhisiénés munkatĺĺrs 5

Osszesen 74
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3.2. Gyermekek napktizbenĺ ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának bĺztosítása,
ezen e||áftások igénybevétele, s az ezze| összefĺĺggő tapasztalatok

3.2.1. Gyeľmekek napkłizbenĺ ellátása

A Józsefuaľosi Egyesített Bĺilcsődék (továbbiakban: JEB) hét telephelyen , összesen 492
feľőhelyen biztosítja az illetékességi teľtiletén lakó., illetve tartózkodasi hellyel rendelkező
családban nevelkedő, a szĹilők munkavégzése, betegsége vagy egyéb ok miatt ellátatlan
gyeľmek nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, napközbeni gyeľmekjóléti alapellátás
keretében napos bölcsődei szo|gá|tatásként.
A bölcsőde végezheti fogyatékos gyeÍmekek korai rehabilitációs és rehabilitációs célú
nevelését és gondozását is. Szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapjźn a
fogyatékos gyeľmek legfeljebb hatévęs koriíig, fejlőđését biztosító korai fejlesztésben és
gondozásban' vagy fejlesztő felkészítésen vehet tészt a bölcsődében. KeľületĹinkben a
Tticsĺik.lak Bölcsőde tagintézmény biztosítja 6 fó sajátos nevelési igénytĺ gyermekek korai
rehabilitációs és rehabilitációs célú nevelését és gondozását. Szakéľtői és rehabilitációs
bizottság szakvéleménye alapjĺán a fogyatékos gyeľmek legfeljebb hatéves koráig, fejlődését
biztosító korai fejlesztésben és gondozásban, vagy fejlesztő felkészítésen vehet részt a
bölcsődében. Az egész napos tevékenység a külonleges gondozási igény kielégítését szo|gźt|ja
csopoľtos vagy egyéni formában. Az egyéni fejlesztések éľdekében a fejlesztő-tornaszobában
heti rendszeľességgel a foglalkozásokat a Fővaľosi Pedagógiai Szakszolgálat VIII. keľületi
Tagintézményének gyógypedagógusai vezetik.

A 20|6. évben a bölcsődék feltöltöttsége átlagosaĺ 87,,I oń-os volt, mely éves szinten 43| fó
beíratott gyeľmeket jelent, a gondozási napok száma a normatív támogatasnál figyelembe
vehető 10 napos |llányzási adatokľa figyelemmel ö,sszesen 88.684. A teljesült gondozási
napokat figyelembe véve a keľĹileti bölcsĺĺdék 78,3Yo-os kihasználtsággal mfüöđtek.

A bölcsődei gondozás.nevelés célja a gyermek testi-lelki harmóniájĺának, kiegyensúlyozott
fejlődésének elősegítése. A személyi és targyi feltételek megteremtésével lehetőséget biztosít
a kisgyermekeknek az önfeledt jźłté|<ra, nyugodt pihenésľe, az egészséges életmód megalapo-
zásźtra. Minden bölcsőde saját főzőkonyhávď rendelkezik. Nagyon fontos a gyermekek egés-
zséges tźlp|źiása, az életkomak megfelelő étrend biztosítása, melynek éľdekében a szakorvosi
ajánlas mellett a különbĺjző igényeket is (diétás, vallási, illetve étel allergia szempontokat)
figyelembe veszik. Az étlapok összeállítása a JEB alkalmazásában á11ó szakképzett dietetikus,
a bölcsődei gyermekoÍvos' az élelmezésvezető és a bölcsődevezető közĺls egyeztetésével tör-
ténik.

A Bĺjlcsődékben minden gyeľmek családias légkörben, saját képességei szeľint fejlődhet,
meglapasztaIhatja a szabadjáték ör<ĺmét, élmény és fantźziavíIźrya gazdagodhat. a bĺjlcsődébe
jaľó gyermekekből, a családjaikkal egyĹittmfüĺidve, személyiségi jogaik tiszteletben tartźsa
mellett, avilágra nyitott, cinálló, a közösségi együttélés alapvető szabá|yait elfogadó gyeĺme-
kek nevelésére törekszenek. Az tinnepek megtartása, a népszokások, hagyomrínyok, a múlt
értékeinek megőrzése és beépítése a mindeĺrnapokba nagyon fontos nemcsak a családok, ha.
nem a Bölcsődék életében is. A játék a gyeľmek legfontosabb tevékenysége, melýezbiztosí-
tani kell az elmélyiilt, nyugodt' kĺeativitást fejlesztő játéktevékenységet, az e|lhęz szükséges
játékeszkĺlzĺlket. Ennek érdekében a20|6. évben is a gyermekek ktilönbĺiző életkorának meg-
felelő játékok beszeľzése folyamatosan a felmertilő igények alapjan ttjrtént, ęzen kívi| az
egyik jéúszőudvat megújulásáľa' mrĺfiĺ burkolat kiegészítéséľe, rollerpáIyabővitésére' torna-
szoba kialakítására, szivaItyil cseľére, háztartási nagygépek cseĘéľe, festésľe keľĹilt sor.
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Az onkormźnyzat és a bölcsődék nagy hangsúlyt fektetnek nemcsak a felújítási munkálatok-
ľa, eszköz beszeľzésekľe, hanem a szakemberek fejlesztésére is, így a szakemberek folyama-
tos képzésben részesülnek, amit munkájuk soran a kisgyermekekkel való foglalkozások al-
kalmával hasznosítaĺri tudnak. Ilyen képzések pl. bábjátékozás, zenei képzések, bĺilcsődei
nevelés-gondozássalkapcsolatos szakmai ismeretek bővítése, anyanyelvi nevelésselkapcsola-
tos hasmos ismeretek, gyermekvédelmi képzések, mese móđszertaniképzés, bölcsődei gyer-
mekétkeztetésről szóló szakmai nap. Továbbképzések voltak ,,A jĺivő bĺilcsődéje mĺĺĺ most
van'', ,,A kisgyeľmeknevelő szakmai problémáinak megvitatása az esetmegbeszélés módsze-
rének segítségéve|', , az,,Aldozatse gítés az igazságýgyi és a ľendészeti szervek munkája ťtik-
rébeď'továbbá,,A család és gyeľmekjóléti szolgáltatás á|ta| mfüĺidtetett észlelő-és jelzőrend-
szer folyamatairól'' témákban. 2016.január 1. napjától a bölcsődék is tagiai lettek a KEF-nek,
és aktívan részt veszĹink a munkacsoportban. A munkatłáľsak ľészt vettek Gyeľmekvédelmi
Tanácskozáson.

A JEB bölcsődéit - a magas szakmai színvonal elismeľéseként - több oktatási intézmény is
váIasztotta gyakorlati helyszínének. Fontos, hogy a majdani kisgyermeknevelő kollégĺĺk ta-
nulmányaik idején a legmagasabb színvonalú oktatasban részesüljenek, melynek része a meg-
felelő szakmai gyakorlat. A bölcsődékben dolgoző szakemberek igyekeztek tudásuk és szak-
mai tapasztalataik źfiadásźtval segíteni a diĺĺkokat. A JEB-bel együttmfüĺldési megállapodást
kötött a Bókay Jĺĺnos Human Szakkĺizépiskola a kisgyeľmeknevelő szakon tanuló diá{<jaik

részére. Egyéb oktatási intézmények hallgatói szźlmźtra is gyakorlati helyszínként szolgáltak a
bĺilcsődék, mint pl. ELTE-TOK kisgyeľmeknevelő hallgatói, Apor Vilmos Katolikus Főiskola
hallgatói, de lehetőséget biztosítanak a szakk<ĺzépiskolak difüjainak önkéntes munkájaľa is.
A SOTE dietetikus hallgatói rendszeľesen látogatnak a Gyermekkert Bolcsődébe, míg a So-
TE védőnő hallgatói a Tücstik-lak Bölcsődébe. A Tiicsök-lak Bölcsőđe konyha részlegének
megtekintése céljából a NÉľIH élelmiszerbiztonsági szakembere rendszeresen körbe vezeti a
SOTE dietetikus hallgatóit az inténnényben.

A JEB szakképző iskolákkal kđtött egyĹittműködési megállapodás keretében évek óta biĺosít
gyakoľlati helyet a kisgyeľmeknevelő képzésben résztvevő hallgatók részére. Ennek folytatá-
saképpen a JEB a sza|d<épzésről szóló 20I|. évi CLX)O(VII. tĺirvény módosítísa kapcsán
20l6.januáľtól a duális képzés bevezetésével kisgyeľmeknevelő hallgatókkal kötött tanuló-
szerződés keretén beltil biztosít gyakorlati helyet. 2016. évben a duális képzés keretében 50 fo
kisgyeľmeknevelő tanulő szźtmźrabiaosítottunk gyakorlati helyet. A gyakorlati képzésre igé-
nyelhető normatív tĺímogatásból munkaľuhát, munkabért' étkezési tĺĺmogatást biztosítottunk a
tanulóknak. A fennmarađő összegből közös kaľácsonyi vacsoľa eIfogyasztźlsaľa és szíllhéľi
előadás megtekintésére került sor megkdszĺinve a munkatáľsak flíradhatat|an és színvonalas
munkáját. A tanulók Iétszźlma a|apjan igényelhető bervhazási kiegészítő csökkentő tételből
nagymozgttst fejlesztő WESCO elemek kerültek beszerzésre minden b<jlcsőde részére.

A2016. évben megtaľtotta éves tilését az Érdekképviseleti Fórum, melynek céIja a gyeľmekek
éľdekeit szem előtt tartra a törvényes képviselők, a JEB és a fenntaľtó képviselőinek egytitt-
működése a bĺjlcsődei ellátással kapcsolatban felmeľĹi|ó panasz, probléma esetén. Az ülésen
megvá|asztásľa kerĹiltek a Fórum új tagiai és az Erdekképviseleti Fórum szabáIyzata is felül-
vizsgá|atra keľült.

A bölcsődei ellátáséľt a gyeľmek ttlrvényes képviselőjének térítési díjat kell ťlzetnie. A térítési
díj méľtékét önkormányzati rendelet szabályozza' A gyermekvédelmi tĺirvény által adott fel-
hata|mazás a|apjánf0|2. ápľilis 01. napjától a bĺjlcsődei gondozźls keretein beltil az étkezésen
feliil a gondozás utĺĺn is térítési díj kéľhető.
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A téľítési díj megfizetéséhez a szülők a gyeľmekvédelmi törvényben meghatáĺozott kedvez-
ményeket vehebrek igénybe:
- a ľendszeres gyennekvédelmi kedvezményben (RGYK) részesülő csďádok mentesülĺek az

étkezési díj és a gondozási díj fizetése alól. Számukľa a bölcsődei ellátás térítésmentes,
- a 3 vagy több gyeľmeket nevelő családok mentesülnek az étkezési díj, és a gondozási díj

fizetése alól. Szrámukľa a bolcsődei ellátás térítésmentes,
- a taľtósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelő családok mentesülnek az étkezési díj,

és a gondozási díj ťrzetése alól. Számukĺa a bölcsődei ellátas térítésmentes,
. azok a csďádok, amelyekben a szĹilő nyi|atkozata alapján u egy fore jutó havi jĺivedelem

cisszege nem hďadja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, mun-
kavállalói, egészségbiztosítiĺsi és nyugdíjjĺáľulékkal csökkentett összegének |30%-át (2016.
évben: 95.959,- Ft) mentestilnek az étkezési díj fizetése alól.

Azon családok, ahol az egy fore jutó jövedelem 70.000,- Ft-nál kevesebb, a gondozás téľítési
díj mentes. Ezen jövedelemhatĺír felett sávosan keľiilt meghatźrozásľa a fizetendő téľítési díjak
mértéke.

A JEB által biztosított önként vállalt szolsáltatĺísok

Térítési díj ellenében:
. időszakos gyermekfelügyelet

Térítésmentesen:
o jáÍszőhźľ, - csaIáđi délutĺín,
o fejlesztő eszktjzĺĺk, alapvető gyeľmekgondoziĺsi eszközĺik kölcstjnzése,
. pľevenciós fejlesztő programok, pszichológus tanácsadás,
o otthoni gyermekgondozás,
o Biztos Kezdet Gyerekhiĺz.

Iđőszakos gyermekfelügyelet
A szülő elfoglaltságĺĺnak idejéľe, néhlĺny órara kéľheti gyermeke feltigyeletét a bĺjlcsőde nyit-
vataľtási idejében. Az idószakosan gondozott kisgyermek felvehető normál bölcsődei csopoľt
tires fęľőhelyére.
Igénybevevők számn a 2015. évben 43 fő, 2493 őrělban.
Igénybevevók szánaa20|6. évben 26 fő,6814 őrábarl.

Játszőhźu _ Családi délutan
Játszőház, családi délutanok keľetében lehetőségfü volt a szülőknek a bĺilcsődei élettel való
ismerkedésre' a nagyobb gyeľmekeknek kľeatív foglalkozásokon való részvételľe, illętve
mo z gásfej l e snő j átékok kipróbálásr a az apróbb gyermekek r észér e.

A2016. évben tavasszal és ősszel, szombati napokon 15 óra és 18 óľa között, a Babóca Bĺjl-
csődében és a Fecsegőtipegők Bcilcsődében keľült megszeľvęzésre ez a program. A családok
körében nagyon kedvelt lehetőség, minđen ďkalommal kb. 15-16 család vettrészthe|yszí-
nenként.

Fej lesztő eszk<iztik, alapvető gyermekgo ndozási eszközök kölcsönzése
A hátrányos helyzetű családban nevelkedő gyermek gondozásához szfüséges eszktizĺĺk (pl.
Iégzésfigyelő) kölcsönzésének lehetőségét biztosítja a JEB. A térítésmentes eszközkölcsönzés
lehetőségét szívesen veszik igénybe a jőzsefvźrosi kisgyermekes családok. altalĺban védő-
nők, családgondozók vagy a JEB munkatáľsai ajarljzk fel a lehetőséget. Leltaľon lévő légzés-
figyelőt, babakocsit, hoľdozható gyeľekágyat, vagy adományba kapott kiságyat, babakocsit'
etetőszéket, babahordozót lehet kikölcsönözn. A Gyerekhazba járó szülőknek lehetősége van
szakkönyvet is kĺilcsĺjnozni, mely a gyeľmeknevelésről, foglalkońatásľól, fejlesztésľől, a csa-
ládi élet különböző nehézséseiről szólnak 
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Prevenciós fej lesaő pľogramok, pszichológus tanácsadás
A kisgyeľmekek fejlődésmenete kĺilönböző. A gyeľmek első hĺáľom éve, amikoľ a jarĺís, be-
széd, gondolkodlĺs kiďakul, nagy fontossággal bír. A nem megfelelő fejlődés következtében a
kisgyermekek a későbbiękben beilleszkedési, tanulási zavarokkal kĹizdhetnek. Ktilönbtjző
fejlesztő tevékenységekkel, pľevenciós céllal segíthető a gyermekek átlagos fejlőđésmenete.
A pľevenciós fejlesztő pľogľamok előľe meghatáľozott iđőszakokban a JEB szakmai szervezę-
ti egységeibęn működtek.

A mozgásterapeuta szakember a2016. évben összesen 37 ďkalommal mozgásfejlődést előse-
gítő pľogramot. A szülők szźrnźra szóló irodalmi, mese módszertani előadás sorozat 24 a|ka-
lommal keľĹilt megszervezésre. Betegségmegelőzés témában összesen 8 alkalommal, az egés-
zséges tźlplá|kozäst elősegítő előadás szintén 8 alkalommal kerĹilt megtaľtásra.

A Józsefuarosban működő gyermekfogászati alapellátás szakemberei előadásokat taľtottak,
illetve sztirővizsgálatokat végeztek a bölcsődékben.

A Gyermekkert Bölcsődében és a Katica Bölcsődében a Fővaľosi Pedagógiai Szakszo|gá|at
BeszédjavítőIntézetéĺek szakemberei heti rendszerességgel taľtottak foglalkozásokat.

Pszichológus tanácsadás
A kisgyeľmekek magas színvonalí gondozása és neve|ése, az ellátás minőségének javítása
érdekében pszichológusi szolgáltatás vehető igénybe minden bölcsődében, havonta előre
meghatźĺrozott időpontokban. A pszichológus munkájával tĺĺmogatja mind a bölcsődébe jaró
családokat, mind a bĺĺlcsődében dolgozó szakembereket. A családok tamogatása egyéni és
csopoľtos tanácsadás, a bĺĺlcsődei dolgozók segítése személyiségfejlesztő és esetmegbeszé|ő
csopoľtok foľmájában töľténik. A program előre meghatźrozott időszakokban a JEB szakmai
szervezeti egységeiben mfütĺdik. Leggyakľabban fęlmęrĹilő kérdéskorcik:
- szülő-gyerek kommunikáció,
- szülői szerepek,
- gyermeki dackorszak, önállósodás, akaľat,
- szobatisztasźlg,
- alvási és étkezési szokások'
- fontos ,,lépcsőfokok'' a kisgyeľmek fejlődésében,
- kcitődési-leválási problémák, ĺinállóságľa nevelés,
- testvéľféltékenység.

otthoni gyeľmekgondozás
Az otthoni gyeľmekgondozás alapvető célja, hogy segítséget nyújtson az arra ľászoruló csalá-
doknak iker szülés esetén vagy ha a szülő betegsége miatt nem képes a gyeľmek gondozásźlra.
A szolgáltatás gyakoľiságát és idotartalnát a család igényei haténońák meg. otthoni gyermek-
gondozás szo|gźt|tatźts a hét minden napján szükség szerint került biĺosításra szakképzett
munkataľs segítségével, a családban éIő hatéves kor alatti gyermekeket érintve a gyermek
törvényes képviselőjével kĺjt<jtt írásos megállapodás alapjrĺn. A szakmai munka tarta|ma a
gyeľmek életkorĺĺhoz, egészségi źt|Iapotźůlozigazodő gonđozás-nevelés, felügyelet.
A2016. évben otthoni gyeľmekgonđozás szolgá|tatás nyújtásáľa 1754,5 óľában 616 alkalom-
mal, alkalmanként 3 óra időtaľtamban kerĹilt sor.

Biztos Kezdet Gyerekhĺĺz (JEB székhelyén)
Az onkormźnyzat önként vállalt feladatellátás keretében biztosítja, az elsősorban hátnínyos
heIyzeťu vagy halmozottan hátriínyos he|yzetu óvodáskoľt még el nem ért gyeľmekek
egészséges fejlődésének biztosítását támogató, fejlődési megtoľpanásokat észlelő, a szülői
kompetenciákat eľősítő, tĺírsadalmí fe|zarkőzást segito prevenciós szolgáltatást. A Biztos
Kezdet Gyerekhláz biaosít a gyeľmekek számźtra képesség-kibontakoztatő fogLalkozást,
állapotfelmérést' fej lesztést'
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A szülők szźtmźlra biztosítja a foglalkozásokon a gyermekkel egyĹitt történő részvételt,
személyiség- és kompetenciafejlęsztést céIző, valamint egyéb preventív célú programokon,
közösségi rendezvényeken tĺjľténő részvétel lehetőségét. A helyi szfüségleteknek megfelelően
a sztilők részére védőnői, orvosi, dietetikusi, egyéb ktilsős meghívott szakemberek általi
tanácsadásokat, konzultlíciós lehetőséget biztosít, sziilői csoportos beszélgetéseket szervez.
Ktilonbĺjző módszerek alka\mazásával segíti a sztilőket, hogy visszaje|zéseket kapjanak a
gyeľmekkel való kommunikációjukĺól, nevelési móđszereikľől.

A20|6. évben a Gyerekhízat rendszeresen igénybevevők szź.ĺna871 fő volt, mely átlagosan
napi 18,15 fő gyeľmeket jelent. 20|6-barl' I3,9Yo-ka| magasabb volt a kihasználtság, mint
201S-ben. Azigénybevevő családok nagy részęnehéz anyagi körĹilmények közĺitt él, alacsony
j<ĺvedelemmel és nem megfelelő lakáskörülményekkel rendelkezik.

A kora gyerekkori fejlődési elmaľadások felismerésén tul a Gyerekhźz alapvető feladatanak
tekinti, hogy azonnal helyben, a szülőkkel egyĹittmfüödvę biztosítja a szfüséges segítséget.
Az előzo évi pźlyźzati fonásból ťlĺanszitozott korai fejlesztő program legsikeresebb elemét
20t6. évbęn is folytattĺák.A gyógypedagógus mozgásterapeuta folyamatosan, 22 a|ka|ommaL,
185 esetbenvégzett sztĺrést és készítette el, majd konigálta a gyermekek egyéni fejlesztési
tervét.

A Józsefuaľosi Egyesített Bölcsőđék további külső szakembeľekęt biaosított a
színvonďasabb szakmai munka megvalósításéůloz: védĺĺnő, pszichológus, ELTE oktató.
orvos, dietetikus, cisszesen 77 alkalommal.

A Gyeľekhĺĺz mfüödésének fontos pilléľei a kĺizĺisségi rendezvények, ezek a mindennapokban
a születésnapok, jeles tinnepek megtartĺĺsát jelenti, a nagyobb szabású rendezvények esetében
pedig ďkalmat teremt arra, hogy a Gyerekhiĺzba nem jiíró, aztmégnem ismerő helyi családok
is megszólításra keľüljenek (p1.: közösségi kert gondozás). 20|6-ben is megszervezésre keriilt
a családoknak az egyhetes magyaľkúti nyaľalás, mely színvonalas utazást, ellátást és

programokat biztosítot1 a résztvevő 24 fő gyeľmeknek és sztileiknek. Mindennaposak voltak a
kirĺĺndulások, k<lzĺis játékok, a részt vevők festettek, fóztek, gitar kíséretében énekeltek, a
szülők esténként csopoľtos beszélgetésen vehettek ľészt. A pľogram nagyon sikeľes volt, a
családok élményekkel tele, kipihenten, megerősödve téľtek haza.

3.2.2. Gyeľmekek átmeneti otthona

A gyermekek átmeneti gondozasa keretében - kivéve, ha a gyeľmek átmeneti gondozását csa-
ládok átmeneti otthona biztosítja - a gyermek testi, éľtęlmi, étze|mi és erkölcsi fejlődését elő-
segÍtő, az éIetkoúnak, egészségi állapotanak és egyéb szfüségleteinek megfelelő étkeztetésé-
róI,ruhźuattal való e|látásáró|, mentálhigiénés és egészségügyí elLátásáról, gondozásaľól, ne-
veléséről, lakhatásaról kell gondoskodni. A gyeľmekek átmeneti otthona szolgá|tatźls az ideig-
lenes jellegge|nehézhelyzetbe keľült családok gyeľmekeinek átmeneti gondozásátvá|Ia|jafe|
- melynek során az otthonba került 0-18 éves korú gyeľmekek részére teljes koÍ|J eLllátź.st, az
anyagí lehetőségekhez mérten a kultuľálódást, játékot, a szabadidő hasznos eltöltését is bizto-
sítja.

A Gyeľmekek Átmeneti otthonrínak (továbbiakban: otthon) műkĺidési területe Budapest Fő-
varos VIII. keľületközigazgatási teľĹilete, valamint Belváľos-Lipótváros Budapest Fővaľos V.
Kerület onkormanyzatáva| kötött ellátási szerzódés alapjźn egy ferőhely, Budapest Fővaľos
VI. KerĹilet Terézvźľos onkoľmźnyzatźtval, továbbá Budapest Főváros II. Keľtileti onkor-
mźnyzatával kcjtött ellátási szerzođés a|apjźn egy-egy férőhely biĺosított a megjelölt kerüle-
tek ľászoruló gyermekei részére.

A teljes kĺlnĺ ellátás részeként a gondozott gyermekek szćtmáĺa biztosításra kerül a jogsza-

bályban foglaltaknak megfelelően; naponta az életkoruknak megfelelő, legalább <jtsz<ĺri - le-
ga|ább egy alkalommal meleg- az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelő étke-
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zés, szfüség esetén az évszak'rlak megfele|ó ĺvháľ;at' a mindennapos tisztĺĺlkodáshoz szfüsé-
ges dolgok, a tanuláshoz szfüséges tanszerek és egyéb iskolai felszerelések.

A gondozott gyermekek részére - amennyiben rendelkezik diákigazolvánnyal- a közlekedés-
hez szĹikséges bérlet, a személyes és telefonos kapcsolattaľtás lehetősége a sziilőkkel, a gyeľ-
mekeka jogszabáIybanmeghatározottmértékbenhavontazsebpéĺlztkapnak.

A bekerĺilést kiváltó okok egyéniek és sajátosak, a gyermekek beköltözését ktivetően ennek
megfelelően egyénre/családra szabottan külön foglalkoznak az egyes esetekkel. Elsődleges
feladat a gonďozás megkezdésekor a gyermekek biztonságos és megnyugtató elhelyezése,
valamint a jogszabá|yban meghatéltozott teljes kiinĺ ellátás biztosítása _ majd a gyermekek
családj ukba tĺirténő hazagonđozása.

A célcsoport: a kerĹiletben élő, vďamint az e||átési szerzoďéses keľtiletekben külĺĺnb<ĺzó szo-
ciális, egészségiigyi és mentális problémfü miatt átmenetileg krízis helyzetbe keriilt csďádok
és gyeľmekeik. Az átmeneti gondozást kiváltó okok kĺizĹil idén is a gyermekes családok lak-
hatasi problémái, valamint a sziilők egészségĹigyi problémáimiatt bekerült gyeľmekek száma
volt a legmagasabb * mely mar tĺjbb éves tendencia.

Az otthon munkatarsainak legfobb eszkĺizei a klasszikus szociális munka a|apjan a családlá-
togatás, a szülőkkęl való személyes, lehetőség szerint heti többszöri konzultáció és egyéni
beszélgetés. Az iĺrtézmény pszichológusa heti két alkalommal, fejlesztőpedagógusa heti egy
alkalommal taľtózkodik az otthonban' de esetenként a gyermekek fejlesztése a JSzSzGyK.
CsGyK Kőris utcď telephelyén vďósul meg. Adott a lehetőség a családtenípiát vállalóknak
ara, hogy képzett szakemberek segítségével próbáljfü meg problémáikat felismeľni, azokkal
megküzdeni/feldol gozni.

Általanos feladatok
Az otthonba bekeľĹilt gyermekek nagy része a JSzSzGyK-CsGyK és a JSzSzGYK-CsGySz
szakmai egységei kezdeményezése alapjan keľültek felvételre, de saját d<intésére is kereste
máľ fel szi|ő az otthont, hogy segítséget kéľjen, illetve az utóbbi években a Budapest Fővĺĺľos
Koľmanyhivata|a VIII. keľĹileti Hivatal Gylímiigyi osztźiy is iľanyított családokat az otthon-
ba. A 20|6. évben 7 esetben a szülő, 7 esetben gyám/torvényes képviselő/társintézmény, |5
esetben a JCSGYK Család- és Gyermekjóléti Kĺizpont és a Család- és Gyeľmekjóléti Szolgá.
lat, 3 esetben pedig a harom ellátási szerződéssel ľendelkező keľĹilet Család és Gyermekjóléti
Központjai kezdeményezték a gyermekek felvételét az otthonba.

Gondozási szźlmźľlak alakulása 2013 - 2016. évben
2013. 2014. 2015. 2016.

Hónapok Gondozásĺ napok Gondozási nanok Gondozásĺ napok Gondozási napok
Januaľ 308 179 270 244

Februlír 234 207 223 290

Mĺĺľcius 341 325 rt2 273

Aorilis 3s8 327 92 322

Máius 297 338 165 335

Június 304 303 255 351

Július 275 248 240 302
Auzusztus 239 197 303 340

Szeotember 199 263 342 303

október 158 320 312 30s
Novembeľ r42 295 253 317

December 190 343 266 268

Osszesen: 304s 334s 2833 3650
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Gondozásba vett szrímanak alakulása 20|3 -20|5. évben

*ś-ł.ýśď ď ooý '"s 
*'-in$-u""""]""""ľ

A 20|3. évben lebontva egy naptári napľa 8,3 fő ellátott, 20|4. évben 9,0 fő ellátott, 20|5.
évben 7,76 fő ( -8 fti)' 2016. évben 9,98 fó (-10 fő) gyeľmek źi|ag|étszámot jelentett.

20l5-ben 61 gyeľmek állt gondozás alatt, melybő| 49 fo gyeľmek került felvételre. Az eset-
szám az otthon megalakulása óta nem volt még ilyen magas. Csak Józsefuĺáľosból 49 gyer
mek került gondozásba _az éves átlaglétszán csĺikkent, de a gondozásba vett esetek szána
rendkívüli méľtékben megnőtt az elózo évekhez képest _ ebből kö'vetkezik, hogy az otthonba
beköltciző gyeľmekek rĺividebb ideig álltak gondozás alatt, azaz az esetęk tĺibbségében hama-
rabb kerültękhaza sziileikhez.20|6-ban a 10 fii ellátott gyeľmek át|ag|étszźlĺrl2 fő növekędést
jelent.
Az elmúlt két éven beltil 6 esetben keľiilt ismételten vissza gyeľmek az otthon gonďozásźtba.

Az e|látási szerződések alapjĺĺn bekeľiilő harom keriilętből 4 család 6 fő gyeľmeke kertilt gon-
dozásba. Az elhelyezést kiváltó okok kozü| 20t6-ban is magasan az e|ége|en vagy
megoldatlan lakhatási köľĹilmények vagy a hajléktalannávát|ásvo|t,24 esetben emiatt kerĹilt a
gyeľmek átmeneti gondozásba.Ezt követte 11 esetben a sziilő egészségügyi problémái, majd
a gyermek magataľtásproblémái 4 esetben, szĹilő indokolt távolléte 3 esetben a családi
kofliktusok 2 esetben és 1-l esetben bźnta|mazás/szülő életvezetési pľoblémái a gondozasba
vétel kiváltó oka.

A bekerĹilést kiváltó okokat azalábbi diagramm szemlélteti 2013-2016. évben

SzĹi|ő/gondvise|ő indokolt távoIléte

Szü|ő |akhatási prob|émái

SzÜlő é|etvezetési prob|émái

Szü|ő egészségi prob|émái

GyermekbántaImazás

Gyermek magatartási prob|émái

Egyéb

Csa|ádi konf|iktus

2o!5, év

m 2015. év

m 2014. év

r 2013. év
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2016-ban 46 gonđozottból 32 gyermek esetében tĺiĺtént hazagondozás (ebből 5 fő szüleivel
egyutt keľĹilt átmeneti elhelyezést nýjtó intézménybe) 1 fő nagykoru lett és mindösszesen 5

fiĺ gyeľmek kerĹilt gyermekvédetmi szakellátásba. Ebben az ęsztęnďóben is leany nemiĺ gon-
dozottak létszétma volt nagyobb a20|6. december 31.ig gondozásban lévő/felvett 39 ellátott-
bő| 2| fő leany volt, illetve az előző éve|<hez hasonlóan, 20I6-ban is legnagyobb aranyban
voltak az a|apfoktl iskolás (6-13 éves _ 20 fő) lakók és a kamaszkoru gyermekek (l4-17 éves
_ 10 fő). A 3 év vagy az alatti életkor esetében 4 fü részesült átmeneti gondozásban, továbbá
4-5 év közötti gyermek esetében 5 fő.

Az utóbbi években egyľe gyakľabban kérik olyan gyermekek felvételét, akik -egészségügyi
vagy egyéb okok miatt- speciális vagy külcinleges sztikségletííek és k<izösségbe nehezen _
vagy egyá|talán nem integrálhatőak. Az otthon gondozásában előfordult pszichiátriai hátténel
rendelkező, rendszeresen pszichoaktív gyógyszeres kezelés a|att áůIő gyeľmek, ADHD-s
gyermek, akinek autizmus spektrum zavaÍ súlyosbította az źi|apotát, volt hallás- és látásséľült
gondozott is.
Gyeľmek felvételének elutasításĺĺra egy alkalommal kerĹilt sor - egy HIV pozitív I Yz éves
kisgyeľmek esetében _ akit mivel a kcizösségben lévő többi ellátott gyeľmek érdekeinek és
egészségének a védelmét szem előtt taľtva, ilyen betegség mellet az otthon nem tudta felvál-
lalni.

Az otthon a JSzSzGyK-CsGySz és JSzSzGyK-CsGyK egységeivel napi kapcsolatban źi|,
rendszeres atźtjékoztatás a szakmai módszeľtani egyeztetés, a családokĺóVgyeľmekekľől szer-
zett napí tapaszta|atok átadása, a család komplex ellátas a gyermek mihamarabbi hazagondo-
zása éľdekében. Az iĺtmeneti gondozásba bekeľĹilt kiskoruak kĺiľĹil jelen lévő nevelési- oktatá-
si, és egyéb kózintézményekkel (iskolak, óvodák, bölcsődék Nevelési Tanácsadó), hlŁioľvos-
sal, védőnővel, minden esetben megtöľtént a kapcsolatfelvétel és ľendszeres a konzultáciő a
gyermekeket érintő kérdésekben. Azokban az esetekben ahol a gyeľmek második alkalommal
kerĹilt be a Gyermekotthonba _ a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően- az illetékes
Gyĺámhivatal éľtesítése is megtörtént.
A köznevelési intézmények vlsszaje|zései is pozitívak az otthonban elhelyezett gyeľmekek
tanulmányai, magatartása, higiénés állapota, iskolába időben tĺiľténő megérkezése, felkészĹilt-
sége stb. tekintetében a bekeľĹilést kĺivetően.

Kľízislakások
A 20|6. évbęn is 4 krízislakást tartott fent az Önkoľmányzat, melyekben rászoruló családok
lakhatása biztosított. Szakmai szempontból életszerÍĺ módon biĺosítja a lakhatásuk miatt vál-
sághelyzetbe kerĹĺlt vagy źtmenetileg hajléktalannä vá|t családok gondozását, |akďlatásźń, 4
hónapos időtaľtam(ok)ra kcitött szćt||źsszerződéssel - maximum egy éven keresztül. A gonđo-
zásban töltött időszakban a család előtakaľékoskodik, melynek havi minimum ö'sszege

35.000.Ft és családgondozói segítséggel felkészül az onźi|ő életvitel kialakításaľa és a szfü-
séges anyagi erőforrások megteremtésére. A Kľízislakásban töltött idő alatt a családnak nem
kell fizetnie sem lakbéľt, sem köziizemi kĺiltségeket a bizonságos kimenet és a család anyagi
he|yzetének megerős<jdése érdekében, ezen kcĺltségeket a JSzSzGyK fedęzi. A 4 lakásban
2016. évben összesen 6 család lakott hosszabb-r<jvidebb ideig.

Lélek Program családos közĺĺsségi szállás
Az onkoľmźnyzat önként vállalt feladatként, alaptevékenysége keretében fenntaľtja a201I.
évben indított Józsefuiáľosi Lakhatási, Elefuiteli, Lelki-segítségnyújtási, Egzisztencia-
teremtési Kĺizĺisségi Programot (LÉLEK-Program), melynek cé|ja a Józsefuaľosban hajlékta-
Ianná vált szęmélyek komplex rehabilitáciőja, a hajléktalanságbólkivezető út megteremtése, a
lakhatási lehetőség fokozatos biztosítása, a hajléktalanok számáĺa visszailleszkedés a munka
ví|ágába.
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A feladatellátás 2013. október 01. napjától kiszélesítésre került oly módon, hogy a Program
célcsoportja kibővült a Jőzsefvźrosban é|ő gazdasági|ag önálló, a gyeľmek neveléséľe ďkal-
mas és rajtuk kívül álló okból lakhatasi krízishelyzetben lévő családokkal. A családok a Szer-
dahelyi utcai épületben kapnak elhelyezést legfeljebb 1 évig, mely szĹikség esetén maximum
6 hónappal meghosszabbítható. A Programbanrészt vevőknek a Progĺamból történő kivezeté-
se érdekében ĺjnkoľmányzatibérIakások kerültek felújítasraazoĺlkormźnyzat saját fonásából,
valamint az Emberi Eľőforľások Minisztériumrínak támogatásából.

Az ingat|an 3, akźn többgyeľmekes csaliíd elhelyezését is lehetővé teszi. A progĺamban részt.
vevő családok jellemzóen a havi jövedelmfü 20 oÁ-át, de havonta legalább 10'000 forintot
kell hogy félretegyenek (e1őtakaľékosság), az önáIIő lakashasznźiata tĺlrténő felkészĹilés ér-
dekében. A LELEK Programban 20|6-ban 5 család vett részt, 8 szülő és 13 gyeľmek. Egy
család végleges <inkormányzati lakásba költcizĺitt.

Józsefuarosi Egyesített Bölcsődék vonatkozásában nem töľtént 2016 évben ellenőľzés

A Józsefurírosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ- Gyermekjóléti Központ vo-
natkozásában töľtént el lenőľzé s :

2016.06.|4. Budapest Fővaros Koľmányhivatala Hatósági célellenőľzés keretében vizsgálta a
JSzSzGyK-CsGySz és JSzSzGyK-CsGyK személyi feltételeit. Az ellenőrzés során megállapĹ
tást nyeľt, hogy az ellenőrzĺjtt szolgéitatźtsok, illetve avizsgáIt iratok megfelelnek a jogszabá-
lyi előírásoknak.

s. lovcinr voĺulrrozo laulsĺ,ąror, cÉĺor pĺr en,ąrÁnozÁs.ą

Gyermekjóléti szolglűltatós kiirében :
- prevenciós programok bővítése, specifikusabbá tétele,
. hazagondozást elősegítő szociális segítő munka erősítése, ennek érdekében növelni a

gondozási helyeken töľténő látogatások, illetve esetkonferenciák, esetmegbeszélések
számát, valamint a gyermekvédelmi gyámokkal, gyeľmekotthonokkal, nevelőszülői
hét|őzattal való együttműkodést is aktívabbá tenni. Ennek eredményeként előľeláthatő-
lag sokkal több idő jut majd egy-egy család segítésére, így hamaĺabb derülnek ki a
problémák, mélyebb és intenzívebb segítő munka válik lehetővé, mely hosszú távon
pozitív vá|tozást eredményezhet a hazagondozások tekintetében is.

Gyeľme kek napközbení ellótása kijrében:
- A felújítások, fejlesztések folytatasa 2017. évben is, az egészséges és gyeľmekközpon-

tu ktimyezet fenntaľtása, fej lesztése éľdekében.

Átmenetí ettútttsok körében :
- saját fenntartású családok átmeneti otthona |étrehozása 2018. jarruat 01. napi hatállyal.

c,-e
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6. GYERMEKKuRÚ ES FaTALKuRÚ BÚNELKOWTESEK, MEGEL(ĺZÉý

A ,,Biĺnmegelőzés és Áldozatsegítés Budapesten, Józsefuĺírosi Modellprogľammal'' című pro-
jekt sikeresen múködik 2013 tavasza őta, célja, hogy megelőzze az á|ďozatttl válást, iIletve
hatékonyabbá tegye az á|đozatokkal kapcsolatba kerĹilő szervezetek munkáját. A progľam
összeköttętést biztosít a rendőrség, a kormiĺnyhivatalok, az önkoľmányzatok és a civil szęrvę-
zďek közĺitt. Ennek köszönhetően az áIďozat bĺĺrmelyik szervezetnél kéľ segítséget, teljes k<ĺ-

nĺ támogatást kap. A kertiletben kiemelten fontos az idősek, nyugdíjasok mellett a kiskorúak
védelme _ hiszen ők vannak leginkább kitéve az á|dozattáváLás veszélyeinek

A progľam azalábbi pľioľitás szęńnt hatáĺozzameg a búnmegelőzés főbb beavatkozási teľĹile-
teit:
. a gyeÍmek- és fiatďkori bűnözés megelőzése,
- prevenciós tevékenység végzése;
- a potenciális gyeľmek-, illetve fiatalkoru źt\dozatok kĺirében;
- a települések biztonságának fokozása;
- azáIđozattávźúás megelőzése, a bűncselekmények á|dozatainak segítése és védelme;
. a családon belüli erőszak megelőzése;
- a biĺnismétlés megelőzése.

A Budapesti Rendőr.fĺĺkapitanyság VIII. kerületi Rendőrkapitányság Biĺnügyi Osztźiya, és a
Közrendvédelmi osztály állománya kiemelt figyelmet fordított a20|6. évben is a gyermekek
és Íiatalkorúak ellen, valamint az áůtalrllk elkövetett búncselekmények gyors lefolyatására,
orvoslásaĺa. Alapproblémlának tekinthető gyeľmekvédelmi szempontból a tanítási időben és
esti óľákban csavaľgó, intézetbőI és családból tatósan távol lévő gyermekek felkutatása. Fon-
tos az iskolában tartózkodó, de kriminogén faktorok által éľintett kiskoruak tanórai keretek
kĺiz<jtt töľténő megsző|itźlsa révén a gyeľmekek kriminalizźtőđásźnak megelőzése. Nagyon
fontosak a helyszíni kommunikációk, sztikség esetén gyermekjóléti intézkedések, gyámható-
sági jelzések, felvilágosítás, megelőzés és rendszeľes megbeszélések. A fiatalok többsége jel-
lemzően kdzteľiileten, paľkokban, pályaudvaľok kĺiľnyékén, valamint tizletközpontokban tölti
szabadidejét. Az említett helyek a köĺeľĹileten megvalósuló biĺncselekményeknek is gyakori
helyszínei.

A kerületi Rendőrkapitínyságon az iskolai bűnmegelőzési tanácsadó a 20|3. év őta végzi
munkáját, a kerületi szak<kozépiskolákban bűnmegelőzési őrźů<at tart, a koroszĺĺlyt érintő ve-
szélyekľe, illetve problémákľa helyezve a hangsúlyt (kcizlekedési bűncselekmények, szabá|y-
sértések, kábítószer, intemet veszélyei). A diákok és sziilők kérhetnek további felvilágosítást,
kérdéseikkel, problémáikkal foľdulhatnak a szintén a keľiileti Kapitrínyságon is műk<ĺdő ,,A
szülők és a családok a Rendőrség kiemelt paľtneľei a kábítószer-bunozés megelőzésében''
pľogramhoz kapcsolódóan.

A kerületi kapitanyság cé|zoÍt programokka|, tájékonató- és jogpľopaganda előadások fel-
hasznźůásával megismeľteti a családon belüli eroszakjellemzőit, részt vesznek a tĺáľsszervek
munkatiíľsainak képzésében, melynek célja, hogy elősegítse a csďádon belüli erőszak felisme-
rését. A gyeľmekek nem nyitnak a felnőttek felé egyéľtelmú segítségkéľéssel, olykor még a
biza|om kialakulásanak esetében sem, ami igen hosszú folyamat eredménye. Speciális játékok
segítségével a gyeľmekek jelzéseket adnak, melyek helyes, pontos értelmezése és leľeagálása
elengedhetetlen a segítség megadásiíhoz.

A keľiileti Rendőrkapitĺínyság ľendszeresen szervez óvodás és általĺĺnos iskolás gyermekek
részére nyílt napokat, melynek során megismerkedhetnek a ľęndőrség munkájával, a kapi-
tányság épületével, felépítésével, a térťlgyelő rendszerre|' valamint a rensőrök felszeľelései-
vel' járműveivel.

Ą.JJ
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KerĹiletiinkben működik az Iskola rendőre progÍam' amelynek cé|ja a kisiskolások biztonsá-
gos, balesetmentes kĺizlekedésének bővítése, a gyermekek biztonságát veszélyeztető tényezők
felderítése és megsziintetése. Minden iskolában kifiiggesztve megtalálhatő az iskola rendőr
neve, eléľhetősége.

Józsefuaľosban múködik legrégebben az általános iskolás gyermekeket cé|ző D.A.D.A okta-
tas, mely |992 őta folyamatosan a keľület bűnmegelőzési palettájiĺn szeľepel, így elmondható,
hogy a proglamon immáľ több generáció is felnőtt.

Áldozatok és elkĺjvetők
Napjainkban igen gyakoi az agresszíő a fiatalkoruak kÓľében is. Sajnos a jelenlegi, erktilcsi
noľmavilág igen eltorzult képet ad a 10-18 éves korosztá|ynak és a nagyfokú szabadságot,
melyet idejekonín megkapnak' nem tudjak kezelni, a korlátokkal pedig végképp nincsenek
tisztában. A családoknak mindig is nagy szerepe volt a gyeľmekek En _ képének foľmálásá-
ban. Elsősoľban a szülők felelőssége, nevelése, iranymutatása és nem utolsó sorban gyeÍme-
keiknek nyújtott védelme és szeľetete az, ame|y gátat szabhat, hogy ne váljanak csellengővé,
ne nyúljanakkźĺbítőszerhęz és jogkövető állampolgáľokká csepeređjenek. A szülők felelőssé-
ge mellett a köznevelési intézményekben dolgozó pedagógusoknak is nagy szereptik vaÍI az
agresszió, a koľai kegyetlenségek kisztĺréséľe, azok megakadályozásáĺa. A kapitanyság biĺn-
és baleset megelőzési előadóinak és a ktizlekedési előadóknak az elmúlt években sikeriilt na-
gyon jó kapcsolatot kialakítani az iskolĺĺk igazgatőival, a tantestĹilettel, a kapcsolattartás azőta
is folyamatos.

A 20|6. évben a keľiileti Rendőrkapitányság gyeľmekkoru elkövetőt gyanúsítottként nem
hallgatott ki, a fiatalkoru bűnelkövetőkkel kapcsolatban nem szerepel a nyilvantaľtásukban
pontos szźtmadat, azonban a Rendőrkapitányság tájékoztatasa szeľint a feldeľített bűncselek-
ménye elkövetőinek köľĺilbe|Íi|20%-źLt a fiatalkoruak alkotjrĺk. A fiatalkoruak btĺnelkovetésé-
nek okai jellemzően az anyagí haszonszerzés, ennek kiváltó okait a rossz baľáti táľsaságra,
családi problémĺĺkľa, valamint a szociális helyzettikľe lehet visszavezetni.

A gyeľmekkoru és fiatalkoru biĺnelkövetók sztmárôI, az á|ta|lłk elkövetett bűncselekmények
számárő|jelen értékelés elkészítésének időpontjában sem a Budapest Fővaros Koľmányhiva-
tala VIII. kerületi Hivatal Gyĺĺmügyi osztźiya, sem a Kerületi Rendőrkapitrányság nem tudott
infoľmációtlaďatot kĺizĺĺlni. A Budapest Fővaros Kormlĺnyhivatala VIII. keľiileti Hivatal
Gyĺĺmügyi osztá|ya kötelezően minden évben adatot szo|gá|tat a gyeľmekkoru és fiatalkoru
bűnelkovetők számań|' az á|ta|uk elkĺjvetett búncselękmények számźrő|' a Budapest Fővaľos
Kormanyhivata\a GyrámĹigyi éslgazságugyi Főosztály Szociális és Gyámügyi osztá|yaÉszé-
ľe, mely adatszo|gáItatás teljesítése a20|6. évľe vonatkozőanmég nem tĺiľtént meg.

Józs efváľosi Kábító szeľüryi Egy eztető Fó ľum (KEF)
A20|l. évben létrejött Józsefuarosi Kábítószeľiigyi Egyeńető Fórum a20|4. év elején tújáA.-

lakult azzaI a fő céllal, hogy megvédje a fiatalokat a drogoktól és a lehető legkevesebb ember
keriiljĺin kapcsolatba a kábítószerekkel. Szakmailag elismeľt, nemzetközi programokkal dol-
gozó fiiggetlen civil szewęzetek, a|apítvźnyok, egészségugyi szakemberek keriiltek bevonásra
a KEF munkájába. 2015-ben megalkotasra keľiilt Józsefuaľos 20|5-20|6. évi kábítószer elle-
nes stľatégiája (továbbiakban: stratégia), melynek alapelvei kozé tartozik a gyermek- és fia-
talkoľúak védelme.

A józsefuláľosi drogstľatégia 3 pillére: prevenció + kezelés + kontroll. Cé| a droghasználat
elkezdésének és terjedésének csĺikkentése és a droghasználók valódi egészségügyi ellátásban
(szakorvosi kezelés, valamint rehabilitáció és re-integľáció) részesítése. Ebben nemcsak a
drogellenes nevelésnek és bűnmegelőzésnek, hanem a ,,kontrollnak,,, aZaZ a drogkereskede-
lem megszüntetésének és a kttbitőszer bűnüldcizésnek is fontos szerepet kell játszania.
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20|6. évben is tĺjbb olyan progľam valósult meg a KEF kezdeményezésére és szeľvezésében,
mely a gyeľmek- és fiatalkorúak védelmét tartotta szem előtt:

I)rogpľevenciós, egészségüryĺ szakmai konferencia
,,Az addikciók egészségügyi kĺivetkezményei a fogantatástőI az é|et végéig'' címtĺ szakmai
konferencia20t6. marcius 5-én keriilt megĺendezésre. A konferencia egyik célja volt, hogy a
részľvevő szakemberek autentikus forľásból szeÍęzzęnek naprakész infoľmációkat a kábító-
szerügy aktuális kérdéseiről, kihívasairól, különĺjsen orvosi aspektusból. Másik fontos célki-
ttizés volt, hogy a Józsefuaros hataľain túlnýljon és a kömyező keľületekkel való szakmai
egyĹittmfüödés e területen is kiszélesedjen, a szakemberek kĺizĺjtti horizontalis kapcsolatok
erős<ldjenek. A rendezvényen 98 fő ľegisztrá|trésztllevő vett ľészt.

Szakmaĺ dľogprevenciós konferenciźlk,képzések a jĺízsefváľosĺ pedagĺógusok számáľa:

- ,,A pedagógus lehetőségei a drogellenes kĺizdelemben'' konferenciaf0|6. novembeľ 16-
an második alkalommal keľült megrendezésre a Kesztyugyĺĺr KĺjzĺisségiHaz Tüköľtermé-
ben (Bp. VIII. Mátyás tér l5'). A ľendezvényen 77 fo rcgisnrźtlt részfuevő vett részt. A
koďerencia céIja, hogy a kerületi tanaľok autentikus forrásból szeÍezzęnek naprakész in-
formációkat akźlbítőszęrügy aktuális kérdéseiról, kihívásairól, iskolai hatékony prevenciós
progľamokľól

_ Iskolai színtéľ pľevenciós előadások - ''A drogokľól másképpen'' (Tľádĺó Alapítvány)
A Trádió Alapítvĺíny ''A dľogokľól másképpen'' című prevenciós programját több forumon

is bemutatta. A pedagógusok ľészérőljelentős igény meľült fe| az előadások irant. A komp-
lex bíinmegelőzési, egészségnevelési és egészségfejlesztési előadások a Klębelsberg In.
tézményfenntaľtó Központ által megnevezett keľületi iskolfüban |ezaj|ottak.

_ Dľámapedagógĺaĺ foglalkozások elindítása alsó tagozatos tanulók részére
A FECSKE Egyesület L.E.K.-VAR (Létezni, Eligazodni, Kommunikálni) élętvezetési, biĺn-

megelőzési és dľogprevenciós komplex mĺĺvészeti programja 20|6-ban indult, jelenleg a
Deak Difü Altalĺános Iskolában zajlik, a teľvek között szerepel további iskolfü bevonása is
a programba.

- ,,E|etvezetési ĺsmeretek és készségek'' képzés
Józsefuaľos Kábítószer ellenes stratégiája az alka|mazandó pńmer prevenciós eszkĺizök
kĺjzött nevesíti a, ,,É|eí,ezetési ismęľetek és készségek'' c. iskolai színtér programot. A
program keretében 2016-ban 2 alkalommal 30-30 fo pedagógus képezése valósult meg Jó-
zsefuarosban. A képzések őraszáma mindkét esetben 40 őra volt (2016. május |7.20. és

októbeľ |7-20.). A pľogram a pedagógusképzésben akkľeditált programmá vá|t. A progľam
előnye, hogy óvodátő|kozépiskoláig kidolgozott tantervekkel ľendelkezik, így 1-8. osztály
közĺitt is folyamatosan végezhető. Kifejezettenjól integrálhatő az osztílyfőndl<llbeszé|gető
kör foglalkozásai közé' az erkölcstan tantargyba, a kĺiľnyezetismeret tanmenettel is sok
paľhuzamot mutat. Napközis fogla|kozásokon a délelőtti idősávban tĺjľténtek elmélyítése
megvalósulhat játékos formában. Felsőben az osztéiyfonöki és etika órak mellett szaktan-
tźrgyi keretek kĺizé is illeszthető, foleg a természetismeret, biológia és a magyar irodalom
és nyelvtan tantargyak keretében.

_ A20|6. november I6-án megrendezett,,A pedagógus lehetőségei a dľogellenes küzde.
lemben'' konfeľencián Szabolcs Csilla kerületi pedagógus taľtott besziĺmolót a gyakorlati
tapaszta|atairő|.
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A KEF szervezésében különbłlző előadások és konferenciák igyekeztek rávi|ágitani a kábító-
szeľek okozta pľoblémakörre. A kerületi tanaľok részére szervezett konferencia különböző -
elsősorban jogi, kĺlzbiztonságí és oľvosi _ aspektusból k<jzelítette meg a problémaköľt annak
éľđekében, hogy a pedagógusok autentikus fonásból szerezzenek naprakész információkat a
kábítószerügy akťuális kérdéseiről és kihívásairól. Míg a családgondozólďesetmenedzserek
szźlmźraszervezętt bemutatkoző eIóadźs elsődleges céIjaazvolt, hogy a családsegítő kollégfü
megismeľkedjenek a Jőzsefvárosban e terĹileten mfüödő szervezetek programjaival és szak-
embereivel, és fordítva.

Kábítószeľ.ellenes Világnap (ilinius 26.) keľetében keľületi rendezvény (sportnap, nyáľi
táboľ) megszeľvezése és lebonyolítása
A 2016június 29 _ augusztus 03. közĺjtti időszakban a KesĄríígyár K<izĺĺsségi Hazban (Bp.
VIII. Mátyás tér 15.) szervezettĺyźĺri táboľ keretein beltil. A heti 1-1 alkalommal két óra iđő-
taľtamban (l20 tő 20 fős csoportokban 6x20 perces foglalkozások) zajlott drogmegelőzési,
kínálatcsökkentést elősegítő játékos beszélgetések, foglalkozások vonatkozásában sziímos
pozitív visszajelzés érkezett, melyek a pľogľamsorozatz}I7. évi folýatásara ösztĺjnĺiztek.

A CIWL SZERWZETEK KOZOTTI

7.l.JőzseÍváľosĺ Szociális Szolgáłtatő és Gyeľmekjólétĺ Ktizpont és a cĺvĺl szeľvezetek
kiiziitti egyĺittműkii dés
Ezt atevékenységet a JSzSzGyK-CsGyK Szo|gáItatások szakmai egységének Családfej|eszté-
si munkacsopoľtja látja e| a 2016. év elejétől. A munkacsopoľt feladata, hogy tiĺmogató szer-
vezeteket keressen meg, veltik megfelelő munkakapcsolatot alakítson |<l és az ađomźnyozás-
sal kapcsolatos teendőket ellássa. A munkacsopoľt a Magyar Vĺjrĺjskeľeszt, az Eranus Alapít-
vány, az OItaIom Kaľitatív Szewezet, valamint az Üdvhadsereg képviselőivel vętte fel a kap-
csolatot és alakított ki nagyon jó egyĹittmúködést, így a Magyar Vöröskereszt az év minden
hónapjában |20 rászoruló család részére biztosított élelmiszeľ csomagot, és szfüség szerint
ľuhanemiĺt is. Az Eranus Alapítvány részéte 169 kérelem került megktildésre, amelybő| 66
ügyfél részesült tiĺmogatásban a kuratóri'wn szavazása a|apjźn.

Az Üdvhadseľeg 2 alkalommal 100 fő tészére biztosított istentisztelettel egybekötött adomá-
nyozási napot, ahol élelmiszercsomagot és ruhanemúket osztottak' s teľmészetesen az isten-
tiszteleten a családtagok is jelen voltak.

Az em|ítetĹszewezetek mellett a Hit Gytilekezete Szeretetszolgá|at az év elején 4 vasĺírnapi
alkalommal osztott meleg ételt, alkalmanként 100 fő részére.Ez az ételosztás 185 fő részérę
biaosított étkezési lehetőséget . 2016. december 24. napjźn z50 fő részére osztottak élelmiszer
csomagot.

A Magyar Élelmiszeľbank Egyesiilet is nyújtott segítség et az év során, így konzervek (kuko-
rica, bab), édesség, tea, gyerekpezsgő és üdítőital került kiosztásra arászoru|ők közĺjtt.

ĺzUj Szíĺtház Szewezésével, haľom alkalommal kaphattak tiszteletjegyet atászorulók, míg a
Dumaszínház egy alkalommal ajánlotta fel segítségét. A további adományok egy részét egyé-
ni fe|ajánlások, az oltalom Karitatív Egyesület, aMagyar Má|taí Szeľetetszolgá|at, a Vör<js-
kereszt, valamint a Keszthelyi Alapítvany biztosította.
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A munkacsopoľt feladata volt továbbá' az adománykérő levelek megfogalmazása is. T<jbb
esetben érkezett felajrĺnlás a DM, a Fręshka Design, azICo író- és irodaszeľeket gyártő Kft., a
Bookline, aMagyar Máltai Szeretetszo|gá|at, az UniCredit Bank, aMagyar Élelmiszerbank
Egyesület, a Könyvbazát Kft",, a Regio Játékkereskedelmi Kft, a Józsefuiáľosi Gazdálkodási
Központ Zrt. és aJőzsefvźnosi Rendőrkapitanyság munkataľsaitól is.

A2016. évben felajánlott adomĺínyok kiosztása soľán 2855 ügyfelet fudott támogatni a mrrn-
kacsopoľt.

7 .2 F iatalokat, E gészs é get, Család ot S e gítő Kiizhasznú E gyes ület
Az Egyesület a Józsefuĺíľosi KEF tagja. 2O16_ban onkormanyzatunk anyagi tźtmogatásźlva|
alacsonykĹisztjbű ellátást mfüödtetett. Az utcai szociális megkereső program elsődleges cé|ja a
kapcsolatteľemtés olyan csopoľtokkal, fiatalokkal/gyermekkel, illetve csopoľtok tagjaival, akik
,,Iáúhatat|aĺok'', ,,rejtőzkddők'' vagy más okok miatt (pl. illegális tevékenységek, mentális prob-
lémfü) nem fudnak valamilyen programba bekapcsolódni, a program fuáĺyź.ŕ,a elköteleződni. A
cél a soľstaľs segítők, kcizösségi véleményformálók bevonása a gondozásba, valamint a szociźy
lis-, egészségugyi szolgáItatétsokat igénybe vevők számának növelése, más szolgáltatásokba
tĺjrténő továbbutalásuk lehetőségének megteremtése. Kiemelt feladat a veszé|yeztetett csopoľt
segítése a ,,szabadulás'' érdekében megteęndő első lépések irźnyába és egészségügyi kontroll-
hoz jutás támogatása (hepatitisz C fertőzések kezelése, drogambulancia, absztinencia-oľientált
kezelések). A kapcsolatteremtés megttirténte után annak elérése, hogy az éľintett szemé|yek az
egészségügyi ellátórendszerbe bekeľiiljenek, a drogfüggésből való szabadu|ás iranyába az e|só
lépéseket megtegyék. Másodlagos célja a prograÍnnak az ismeretátadás (edukáció). Többek
kĺĺzött egészségügyi, élewiteli, jogi információkátadása (aktuális jogszabá|yok'rő|tájékoztatás),
szélesktjrű tźljékoztatás az eléľhető egészségügyi, illetve szociális segítő szolgáItatásokľól, in-
tézmények'ről, szfüség esetén az ériĺtetĺek delegálása ezek felé, <isztönzés az egészségügyi
szűrések igénybevételére. A programbaĺl elért klienseknéI az a|ábbi feladatokra helyeznek to-
vábbi hangsúlý:

. aproblémamegoldó, keze|o és döntéshozó képességek erősítése,

. a lehetőségeikre és a képességeikre tĺiľténo rávilágítás,

. a saját felelősség erősítése,

. akapcsolatiháló feltérképezése,

. a családi és tĺírsadalmi kapcsolatok ápolásának elősegítése,

. éIetvezetésbennyújtottsegítség,

. példakép teľemtés ĺĺnkéntesek segítségével (gyógyult szerhasználók bevonásával).

Az Egyesü|et az általiĺnos iskola a|ső tagozatos tanulói ľészére szervęzi a L.E.K.-VÁR 1re-
tezlri, Eligazođni, Kommunikálni) életvezetési és dľogpľevenciós komplex művészeti progla-
mot, mely program céljaként foga|maződott meg, hogy olyan intézményben legyenek jelen,
ahol ttĺbb száz gyetmek számźtĺa egy komplex egészségfejlesztő pľogram soľán az egészséges
életmóddal kapcsolatos kompetenciájukat fejlesztik, hangsúlyozva az <jnismeret fejlesztésé-
nek jelentőségét. A program kiđolgozása soľán figyelembe vették a Nemzeti Drogellenes
Stratégiában megfogalmazott irźnyelveket, így a holisztikus szemléletmódot érvényesifue az
alábbi kompetenciaterĹiletek fejlesztéséľe fókuszálnak az éntudatosság, a felelősségteljes dön-
téshozatal és felelősségvá|Ia|ás, verbális és nonverbális agĺessziómentes kommunikáció,
egyĹittmfüĺĺdés.
Elérendő, várható eredmények:

- taľsadalmi, közĺisségí szabá|yok betartása,
- önuľalomfejlesztése,
- pozitívjĺivőképkialakítása,
- szerepeinek (nemi, családi, iskolai, stb.) felismerése és elfogadása,
- konfliktuskezelésbenvalójźlrtasság,
- az á|dozattávźńást befolyásoló tényezok megismertetése, azok elkerülése.
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A program célja, hogy a részťvevők:
- önmagukat és taľsaikat megismerjék,
- elsajátítsák a csopoľtmunka a|apjait,
- fejlődjön a mikro- és makrokĺlľnyezetben való eligazodás készsége,
- aktilĺinféle veszélyhelyzeteketfelismeľjék és elkerüljék,
- az źidozattáválás tényezőinekazonosítsfü preventív szándékkal,
- az önvédelem különböző szintjeit és foľmáig megismerjék és alkalmazzák,
- számáraaz egészséges és biztonságos életmódľa nevelés megtöľténhessen.

7 .3 N ĺ.agĺ aľ Testgyakoľlĺík Kiiľe (MTIQ
A Budapest Józsefuaľosi onkoľmáĺyzat z}Is.június 02. napjátőLhatźrozatlan időre egyĹitt-
mfüödési megállapodáSt kötött az MTK _ val. Az együttmfüödés keretében az MTK vźů|alta,
hogy elősegiti ajózsefuaľosi lakosság, kiemelten a gyerekek mind szélesebb ľétegének ösz-
tönzését a spoľtolásra, a rekľeáciő és az egészségmegőrzés céljából. Elősegíti az egészséges,
mozgás gazdag életmód iľĺĺnti igény felkeltését, az egészségmegőrzés fontosságának elisme-
résére irányuló szemléletformálást.

7 .4. J ózsefvárosi Kábítĺí szerü gyi Egy eztető Fó ľum (KEF.)
A2011. évben létrejött Józsefuaĺosi Kábítószeľügyi Egyeztető Fórum a20|4. év elején tLjjáa.-

lakult azza| a fő céllal, hogy megvédje a fiatalokat a drogoktól és a lehető legkevesebb ember
keľĹiljön kapcsolatba akábítőszeľekkel. Szakmailag elismeľt, nemzetközi programokkal dol-
gozó független civil szęrvezetek, a|apítvźnyok, egészségügyi szakemberek kerĹiltek bevonásra
a KEF munkájába. Civil szewezetek a KEF munkacsoport tagjai között 20|6. évben:
- Megálló Csoport Alapítvany
- Magyaľ Emberi Jogvédő Központ A|apítvány
- Jőzan Babak Egyesület
- S.o.S. Egyesület a Szenvedélybetegekéľt
- Roma-Ma gy ar Kézfogás Köńas znű A|apítv źny
- Fiatalokat, Egészséget, Családot Segítő Közhasznú EgyesĹilet
- Emberbar áú A|apíBĺ ány
- országos Doktori Tanács
- Heim Pál Alapítvrány
- Váltó-sáv Alapítvány

7.5. onkor mányzati páůy ázatok
Az Önkormźnyzat 20|6. évi civil, spoľt és egyhazi pá|yazat keľetében támogatott keľiileti
szeľvezeteket a lakosok ľészvételével megvalósuló szabadidős progľamok megvalósítása ér-
dekében:

€", .í

Szeľvezet neve Páiyázat cé|ja Támogatási
fisszeg

Ferencvárosi Football Club Edző és sportfelszeľelések vásarlása
(gyeľek bokszkesztyĹi, boksz ring
kötél, boksz ring ponyva, fedeles
Iab đa, haspai zs, versenykes Zvíi).

400.000,- Ft

Pázmtny Péter Ifiúsági Egye-
sület

Nyári cseľkésztábor 25-30 fő részére
Kosdon (5 nap) és 40 ffi ľészéľe Ho-

mokbödösén í10 nao)

300.000.- Ft

Szeľvezet neve Pá.Jyázat cé|ja Támogatási
tisszeg

Nagycsaládosok Józsefu áľosi
Egyesrilete

Családtábor Gyomaendľődĺjn 37 fő
részére 2016 augusńusában (6 nap, 5

éiszaka)

150.000.- Ft

38

fazekasnevl
Írógép
    

fazekasnevl
Írógép
     

fazekasnevl
Írógép
39



Udvhadseľeg S zabade eyhaz
Magyarország

Üđvhadsereg Józsefu iárosi
GyĹilekezete

Napkĺizis táboľ szerv ezése. Gyeľme-
kek étkeĺetése, spoľts zerek v ásźrlá-
sa. Belépők orczy kalandparkban.
Bentlakásos egyhetes gyeľektábor

Suron.

200.000,- Ft

Losonci Alapítvrány Az iskola tanulóinak szabadidős ver-
senyekĺe való eljutása, versenyek

nevezéseinek támo satása.

50.000.- Ft

Budapest Kiilső-Józsefu áľosi
Református Egyhazközség

Megemlék ezés nęmzęti iinnepekľől,
adventi istentiszteletek, kiľándulás

belépői és étkezések a Győľ és Pápa
emlékútra. Idősek névnapi köszönté-
se, idősotthoni kaľácsony' gyeÍme-

kek kaľácsonvi aiánđék.

450.000,- Ft

Niké-Viľág Futsalsuli Spoľt-
egyesület

Gyermeknapi l ab darúgó toma pźiy a-
bérleti díj a, j átéIw ezetok kö ltsé ge,

diiazása.

50.000.- Fr

Fúvós Hangszeľés z Céh Egye-
sü1et

oszi gyeľmekkoncertek szeľvezésę
Józsefüarosban

100.000.- Ft

Józsefuaľosi Zeneiskolai Ala-
pítvány

Zeneiskolai ütőhangszerek, cintányér
vásáľ|ása.

100.000.- Ft

Hungaria Viktóľia Femina
Spoľt Club

Sportfelszerelés vásiíľl ása az utĺínpót-
láscsapatnak

50.000,- Ft

A Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuarosi onkormźlnyzat 2016. évi gyeľmekvédelmi
beszámolóját a Képviselő-testület ..l20I7. (V......) szźlmthatározatával elfogadta.

Budapest, 2O|7 .május.. .

*':z- 39

tŁE

fazekasnevl
Írógép
   

fazekasnevl
Írógép
 40    


