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Az intdzmdnyen bel0l miikdd6 kdt szakmai egys€g (a Csal6d- 6s Gyerme\j6l6ti Kdzpont 6s a Csal6d-

Cs Gyermekj6liti Szolg6lat) munkatdrsai a jogszaMlyoknak megfelel6 munkamegosa6sban vdgzik

feladataikat a 2016. janudr l -i srukt6ra-v6lt6s 6ta.

2019-ben tij munkakiirkCnt jelent meg I Kdzpont esetmenedzscrei kdzdtt a szocialis diagn6zis kCszi-

t6 es€tmenedzser.

l. dbra: A Napraforg6 CsaWd- ds Gyermekj6liti Kazpont szabnai mfikidisi modellie
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AZ INTEZMNNY SZTNVNZETI EGYSEGEI

Csal{d- 6s Gyermekj6l6ti
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csalddsegf t6k, asszisaensek
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Kertv6rosi
Csalddi Szrillit6

Szol96lat

- Hat6s6giftladatokhozkapcsol6d6 csoport esetmene&serei,
szoci6lis diagn6zis k6szit6 esetmenedzser

Csa}id- 6s Gyermekj6l6ti Ktizpont

tan6csad6i: - 6vodai 6s iskolai
szoci6lis segft6k

- pszichol6gusok
- fejleszt6 pedag6gus
- jogitsz,

- kdszenldti
telefonszo lg6lato sok

- kapcso lattart6si
ilgyeletesek

- medidtorok



1. A Csal6d- 6s Gyermekj6l6ti Ktizpont feladatai

A gyerrnek veszdlyeztetettsdgdnek megszi)ntetise, a gyermek videlme drdekiben a gyermek-

v6delmi gondoskodris keret6be tartoz6 hat6sigi int6zked6sekhez kapcsol6d6 tev6kenys6-

gek;

speci6lis szolgdltat6sok biztositasa;

szakmai t6mogatr[s nyfjtisa a Csal6d- 6s Gyermekj6l6ti Szolg6latnak 6s a gyermek vesz6-

lyeztetetts6g6nek megelciz6se 6rdek6ben a teriilet6n miikdd6 jelzdrendszer munk6j6nak ko-

ordin616sa;

l.l Hat6sigi int6zked6sekhez kapcsol6d6 tev6kenys6gek

Az int6an6nyen beliil a hat6s6gi iigyekben 6rintett csoportja tov6bbra is az esetmenedzseri team.

N6gy esetmenedzser v6gzi a javaslat k6szit6seket a gyrlmhivatali megkeres6sek nyom6n, illetve a

rnar vslamilyen int6zked6ssel 6rintett gyerekek k6riili munka koordin6las6t.

Gyrimhat6s6gi eljrirrisban a 2019-es 6vben 105 kiskoru volt 6rintett. Ezekb6[ az eljdrisokb6l, az 6b-

riln mutatott aranyokban lett konkrdt hat6sdgi int6zked6s.

80 gyermek eset6ben v6delembe v6tel keret6ben, 25 gondozott gyermek vonatkozris6ban pedig

szakell6ris keret6ben (4 ideiglenes hatrilyu elhelyezett, 20 nevel6sbe vett, 1 ut6gondozoff) vegez-

tiink esetrnenedzseri tev6kenysEget.

Hat6sSgi int6zked6ssel 6rintett gyermekek
sz6ma: 105 f6

r v6delembe vett 80 f6

4% . ideiglenes hatily6 elhelyez6s 4 f6

nevel6sbe vett: 20 f6

ut6gondozott: 1f6

2.dbra: Hatosdgi intizkedisekkel iintett gormeke szdma 2019 -ben
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A hat6stigi intdzkedissel 6rintett gyermekekhez kapcsol6d6an a kolligrik 47 vddelembe v€teli t6rgya-

Lison, ill. l3 vddelembe vdtel felUlvizsgdlati t6rgyaLison, valamint egy alkalommal elhelyez6si t6rgya-

l6son (TEGYESZ) vettek rCszt, tov6bbd 6 nevelisbe vdtel feltilvizsg6lati trirgyal{sra mentek el. 34

esetben kCszitettek videlembe vCtelhez kapcsol6d6 gondoz6si-neveldsi tervet (mely 50 kiskorit irin-

tett),451 csalddlAtogatdst v6geaek, 6s i20 kiildn kiirnyezettanulmAnyt kdszltettek. Emellett 794

esetkonzulteci6t bonyolitottak le (ebben cppen 6gy benne van a telefonos egyeztetds egy oszt6lyfti-

ndkkel, mint a vemdlyes, 45 perces egyCni konzultrici6 az adott gyemrek iigy6ben a pvichol6gussal

is). Esetmegbeszdl6st, esetkonferencidt I 3 alkalommal szcrveztiink.

Kiemelt vesz6lyezteteflsdgi terilletek az 6v sorin:

2019-ben 210 klskortt tarlott nyilvdn a Kdqtottt veszClyedaetnek (akik esetCben t6lt6truk a

gyermekeink vCdelemdben c. adatlap rendszert), akik kdziil a vezet6 probldma alapjdn legnagyobb

ardnyban (148 kiskoru) a kdmyezeti tdnyez6k (ddnt6en neveldsi probldma, csalddi konfliktus, csal6d

6letvitele) jdtszottak szerepet. A magarartdsi ftlcsoponba 34 kiskorut soroltunk (ide taftoaak pl. a

tankdtelezettsCgtlket elrnulasa6, vagy iskolai beilleszkeddsi nehdzsegekkel kllzd6, ilI. szerfogyasa6

vagy csavarg6 gyerekek), az anyagi 6csoportba 22 gyenneket, az egdszsdgi Ibcsoportba pedig 6

glrermeket ({lnyom6r6sa magatart6si- vagy tanuldsi zavarok tartoztak ide).

A2019.6v sor6n is igaz volt el6z6 6vi meg6llapft6sunk a klll0nbdz6 vinterekcn megjelen6, frissen

kirobbant, vagy 6ppen 6vek 6ta tart6, egyre jobban elmdly'til6 szfil6i konlliktucola6l, melyek ro-

v6bbra is komoly kihfv6sokat jelentrttek szakernbereinknek. Vll{sos, kspcsoLtt rtlsm 0grekben

nem ritk+ hogy a sztll6k egyszene ,tasa$ljtl<" egym6ssal val6 feldolgozatlan konfliktusuk szlnterd-

ul a gldmhivatah, blr6sdgot, csal6dseglt6t ill. estemenedzsert, specidlis szolg6hat6sokat (rnediAci6,

pvichol6giai, jogi tan6csadds), oktatdsi-nevelCsi int6zm6nyeket, valamint panaszbeadvdnyok form6-

jAban vezet6inket.

Az 6vodai ds iskolai szoci6lis segitCs beindul6sdval intdzminyUnk egyrc inkdbb rCsze olyan probld-

mak6rdknek is, amelyek kor6bban nehezebben jutottak el a Napraforg6 Kiizponthoz. Gyermekek

6nhetetlen, abnormAlisnak tiin6en szexualiz6lt magatart6sdr6l az elrnrilt 6vekben rendszeresen 6rkez-

tek jelzfsek, minden 6vben r6bb gyermek keriilt be ilyen jelzds alapj6n a segft6 munkdba, de ezek

hdtter6ben ink6bb szexurilis brintalrnazis gyanfja mertilt fel, igy a gyermekv6delrni munka is

ezirdnyban zajlott. K6t €wel ezel tti szakmai tandcskoz6sunk 6ppen ez.drt ed vc.lasa.otta t6m{nak:

F6kuszban: a gtermekek elleni szexudlis abtizus - hangzott az akkori el6adris cime.
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Az ut6bbi mrisfdl dvben, ami6ta 6vodai 6s iskolai szocialis segit6 szakembereink az intdzmdnyekkel

sokkal szorosabb kapcsolatban illnak rendszeres jelenlctiik okrin, derilh ki sz6munkrg hogy a proE

ldma enn6lj6val szdlesebb kdrii. Azaz a gyermekek egdsz kicsi kort6l (minimum 6vodris kort6l' b6r

mint az Cves tan6cskoz6s egyik salomi mfihelyCn elhangzott, a bdlcs6dei kisgyermekgondoz6k is

kiizdenek ilyen tapasaalatokkal), mutatnak olyan visetked6sm6dokat, melyek arra utalnak, hogy a

kordbbi tabuk a csal6dokon betUl megsziintek, hogy a gyermekek intemetes tdj6koz6d6sa gyakran

teljesen a feln6ttek felfigyelete, kontrollja n€lkiil zajlik, hogy a tCmdban sztil6 ds gyermek is mag6ra

van hagyva. A pedag6gusok drthet6en nem irzik magukat a tdmdban el6ggd felkdsziiltnek, 6s keresik

a kUM tdma szpontokat.

6vodai cs iskotai szocidlis segltoink 6s az intdzmdnyiinkben dotgoz6 pszichol6gusok a 2019-es dv-

b€n t6bb lzben kaptak mcgkeres4st, hogy tartsanak:

- foglalkozdst gycrmekcknck (tu pl. kidertll, hogy pom6ndzegetds zajlik a gyerckek k6z0tt 6s

ez a mindcnnap! egym6ssal kapcsolatos viselked6s0kben is megielenik);

- t6jekoztat6st az intemctes szexu6lis zaklatds veszdlyeir6l;

- sz6l6csoportot 6vod6skoru gyermekek szltleinck az ovis korban norm6lis szexu{lis 6rdekl6-

dCsr6l Cs ami ett6l eh6r.

6vodai 6s iskolai szoci6lis scglt6ink csoportfoglalkoz{saira olyan m6rt6kit ig6ny jelentkezik, smit

mdr nem tudnak kieteglteni, tdbb esctben v6r6lista van. Ezefl ezr a problemakdrt vdlasztottuk a

2}lg. e\d efi1ke&,2O2O febru6rban megrcndezdse keruh 6ves szakmai tan{cskozds t6mAj6ul, hi-

szer- ez egy sz€lesetf f6run1 Igy a szakmai m0helyeken a feltett kCrd6sek koz6s feldolgoz6s6val t6bb

embert is elerhetunk, mint amire az 6vodai 6s iskolai szocidlis segft6i csapat l6rsz6m6nil fogva k6pes'

1.2 Specidlis szolgfltatdsok

A specialis szolg6hatasok kin6lat6nak sokfelesdge, aranyq er6ss6ge nagyban meghatAtozza egy

Kdzpont munk6j6nak min6sig6t, lehel6s6geit. Ezek j6v6-orient6h szolg6hatAsolq metyek fejlesztd-

s4reodakellfigyehi,hamin6s6giell6tristkiv6negygyerrrrekj6l6tiintdat'nybiztosftani.

A lakossig k6r6ben is n4pszeriiek, ds szdmunkra, szoci6lis- cs gyermekvfieLni szakemberek szim6-

ra is nagyon fo os eszkdzok, amikor megtervezunk egy segit6 fotyamatot adott problema mentdn'

A munk6nknak elengedhetetlen feh6telrendszere az, hogy h&on beltil elirhet6 pl. ingyenes jogseg6ly

szolgalat, pszichol6giai tan6csad6s, fejleszt6pedag6gus, csal6dter6pi6s szolgaltat6s alljon rendelke-

z,€sre.
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A specidlis szolgriltat6sok drdga szolg6ltat6sok, nagy a munkaid6- 6s szak6rtelem-ig6nytik. Ahhoz

azonban, hogy csalldi- ds kapcsolati konfliktusokban, kizishelyzetekben, vesz6lyea€tett gyermekek

ktirnyezetdben v6ltozdsokat lehessen el6mi, nem sp6rolhat6ak el ezek az er6forrdsok, ktil6nben fo-

lyamatosan csak a baj diagnosztizrikisdig jutunJ< el, anClkti[ hogy b6rmifdle kezeldsi lehetdsCget fel

tudnrink villantani. KerUlet[nk problCma tCrkCpe is indokoht6 teszi a specidlis szolg6ltatdsok er6sitC-

sdt, hiszen ndvekv6 tltemben kapcsolati problCm6klal, ncveldsi kCrdCsekl<el keriilnek intCzmdnytink-

kel kapcsolatba Ugyfeleink. Fontos fejleszt6si ir{ny a pszichiAtriai konzult{ci6 megteremt6se

K&zpontunkban, Habdr a keriiletben elCrhet6 pszichidtriai szakrendelCs, tapasztalaraink szerint,

ron 6 ment6lis dllapot{r klienseink kdz0l sokan nem keresik fel ar. Kdzpontunkba bej0nnek, mert

gyermekvddelmi vagy szoci6lis 0gyitk van folyamatban, de gyakran vannak kritikus, maguka Cs

gyermckcike veszClyeaet6 6llapotban. Hat6s{gi megkeresdsre adott javaslatainkat, ddntiseinket is

nagyban er6sftend amellett, hogy klienseink 6llapot6ban is v6ltozdst 6rhetndnk el, ha pszichi{ter is

Lithatn6 6ket, ha a h6zban hctcnte ak6r csak 3 6r6ban, de lenne pszichidter ds lgy nagy es6[yel tud-

nAnk bejuttatni hozzi a klienseinket.

1.2.1 6vodai 6s iskolai szrciilis seglt6 munkg

Az iskolai szocidlis munka, mint k0telez6 szolg6hatds bevezpt€se 2018. szeptemberdt6l jelent meg.

Intdzndnyunk a kezdetekt6l kiemelt feladatdnak tartotta az oktatdsi intdzmdnyekkel val6 egyutnnt-

kddCst, a pedag6gusokkal, grermekvddelrni felel6sdkkel val6 (adott gyermek kapcs{n akdr napi szin-

ten t6rtdn6) kapcsolsttart6st.

Az rlj szolg6ltatds k0z6ppontj6ban a prevenci6, a tanAcsadds, $jekodatAs, informdci6ny{jt{s, segit-

s€gnydjt6s kerlllt. Fontos eszk ze az int&mCnyekbe kihelyezett gyermekvddelrni szakembcr a jelz6-

rendszer er6sftdsdnek is,

2019-ben az egytlttmtikddCsi megallapodisok megk6tdsdt 6s a kapcsolatfelveteleket ktivet6erL az

intdzrdnyck felt6rkCpezC#vel, a sztlksdgletek felrn6r6#vel folytat6dott a munka.

Fokozatosan sikerult kiCplteni az ntdm'ny kapcsolatrendszert. A segfi6k koordin6l{srival 23 6vo-

ddban, iskol6ban alakult ment6lhigi6n6s team (az 6vodai 6s iskolai szoci6lis segit6k mellett taglai az

iskolai v6d6n6, pszichol6gus, gyermekv6delrni felel6s, esetenkdnt az igazgat6) igy a t6rsszakm6knak

rendszeres id6kozonk6nt lehet6s6g0k van egyutt gondolkodni, tev€keny#giiket osszehangolni, tud6-

sukat komplex m6don haszn6lni a veszdlyeaetettsdg megekizdse, kezeldse Crdek6ben.

A k6rd6ivek 6s szem6lyes interj0k alapj6n a gyermek- 6s i{irisigv6delmi feladatok ell6t6sdnak t6-

mogadsa mellett, a sokr€tii prevenci6s tevdkenys6gre is egyre nagyobb ig6ny jelenlkezett.
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. medlacl6

3. dbra: neveldsi, ohatdsi intdzminyek igdnyei a snil<sigletfelmdrdsek alapjdn

Az ig6nyekre reag6lva, a ny6r folyam6n me$6ndnt a szolg{ltatdsi palctta kialaklt6sa, tartaLni kidol-

goz6sa. IgCnyes programfllz€{ form6j6banjutottak hozzi az 6vod6k, iskol6k.

A pedag6gusokkal val6 egyre szorosabb cg/iittmiik6dCs ellendre a rendszeres fogad6 id6k kihasa6-

latlanok maradtak, a szill6k 6s tanul6k sem Cltek a lehA6s6ggel. Ogy ttint, cClravezet6bb a rendelke-

zCsre 6ll6s biaositdsa, smit a telefonos, email-es eldrhet6s€g tesz lehet6v6. Ez t fajta rugalmass6g

hatdkonyabbnak bizonyult, n6tt a sziil6i 6s pedag6gusi megkeresdsek sz6ma.

A felszabadul6 id6kapacitdst a prevenci6s munkdba forgatva a csoportos tevdkenysdgek mermyisdge

ndvekedhetett, a segit6i hdl6zrt distressz szintje csdkkent, munkfjukban motivihabbd v6ltak. A

gyermek klienskdr eldrdse a programokon keresaiil tudott legink6bb megval6sulni. Ott megismerve

a seglt6t, k6s6bb nagyobb bizalommal kercstdk 6t Probl6mdikkal a tanul6k.
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Az Cves tan6cskozison, a szakmakdzi taldlkoz6kon val6 aktiv rdszvdtel lehet6s€get adott a jelzti-

rendszeri tagokkal alaposabban megismertetni a szolgrihatds cdlkittiz6seit, a segit6i eszk0a6rat. A

megaj6nlott tevdkenysdgek kin6lata 6s a pedag6gusok j6 tapasztalatai rdvid id6n belill annl megke-

resdst eredm6nyerek, hogy jelenlegi kapacit6sainkkal nem tudunk minden ig6ny kiel6giteni, v6r6lis-

t6k alakulrak ki.



A magas fluktu6ci6 ellendre, [jabb szakemberek munkdba 6lldsdval 9 ftire Mviilt a segit6k l6tszrima.

Az intizm6nyek sztlks6gleteinek kiszolgdldsAhoz, hat6kony, magas szinvona16 szolgriltat{snyujtdshoz

ez a lfltszAm mCg mindig nem eligsdges. Az egy segit6re jut6 e[l6tand6 ryermekszim ugyan cs6k-

kent az rij belipdkkel, de az intdzmdnyi strukitra ds a kdzlekedCsi id6 tovdbbra is g6tolja, hogy az

6voddk, iskol6k elv4r6sainak teljes m6rt6kben megfeleljenek.

A kdtelez6 kCpz6sek mellett fontos trCningeken, tov6bbkCpzCseken is r6szt vennie a segit6knek,

hogy professzionClisan tudjanak reag6lni a v6ltoz6 vil{gunk kihivdsaira.

A szolg{ltatis 1255 tev6kenys6ge sodn 4449 f6r 6rt el.

Egy6ni fogad66r6kksl etlitottak szima: 77E f6, ebbdl 270 volt grermek

A csoportos tev6kenyadgek corfn 3671 f6, osszesen 5t5 alkalommal vett dszt a k0l6nb6z6

programokon (caapat6pitds, ozem6lyes 6s gmciAlls kompetenclafejleszt6s, kommuniklci6fej-

lesztds, tematlkus foglalkoz{soL, tdboroh klubolq f6rumok).

SZAKMAI TEVEKENYSEG
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. gycrmel rzakcmbCr

4, dbra az ivodai 4s iskolai szocitilis segitdi levdkenysdg megoszldsa 2019-ben

Alapvet6 c6l hosszabb t6von a kerlllet grerekszdmdnak megfelel6 13 f6 smcidlis segit6i stltusz

felt6h6se,

1.2.2 Pszichol6giai tanicsad6s
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A pszichol6giai segltseglyujt6s elengedhetetlen eszkdz a gyermekv6delemben ds a csal6dsegit6sben

is. Dc ncm csak a csal6dsegftdk/eselmenedzserek eltal delegeh esetek kerttlnek pszicholdgushoz, je-

lent6s sz6mri Onkint jelentkez6 van, aki felkeresi intdzm6nyiinket 6s speci{lisan pszichol6gusi segit-



Pszichol6gusaink lehet6sdgeikhez mdrten rCszt vesznek a team-megbesz6l6seken, esctmegbeszCld'

k6n, esetkonferenc i6kon, ezel is segiwe a csalddscglt6k, esefinenedzserek, 6vodai-iskolai szocidlis

segit6k munk6j6r is, hiszen egy-egy esethn rendklvitl fontos a kdzds gondolkod6s, kozds felel6s-

scgv6llalas. R0szlikr6l is megfogelrnazidott a pszicbiltriai konzultici6 indokoltslga a Napra-

for36ban, ryakran at*mbes0lnek ugyanic a probl6mik h{tter€ben az driDtett grerrnek' vagt

szfil6 pszichiltriei kezcl6ct [6nyl6 tllneteivel'

1.2.3 Fejleszt6pedag6gus

Int€zndnyilnkben tovdbbra is heti ndgy 6r6ban 6ll rendelkez6sre fejleszt6pedag6gus, Kovacsn€ Millei

Andrea szemilyeben, akire hosszri evek 6ta szdmlthatunk gyermekkdzpontfsagban, nagy tapaszta-

latban.

A ndlunk fejlevtdsre kerill6 gyerekek legtobb esetben ndr srilyos iskolai kudarcokkal kiizdenek' F6

cCl a tant6rgyi felz6rk6zds mellett ilyen esetekben az iskolai kudarcok okainak feh6r6sa, eA k0vet6en

0j tanul6si stflus 6s napirend kialakit6sa. Akincl ez a folyamat skeres, ott a gyermek 6n6rt6kel6se is

jawlazel6rteredm6nyekfdny6ben,ezazonbannagyonlassri,munkaigdnyesfolyamat'

A fejlesadsre a tanul6k ew tesze folyamatosan, eg6sz 6vben igdnyt tart, de jellemz6 a ny6ri szunet-

ben jelentkez6 gyermekek csoportja is, akik a p6tvizsg6ra val6 felkdsztllishez k6mek segitscget.

A fejleszttipedag6gus az e setmene&serekkel, csalidsegit6kkel €s 6vodai-iskolai vocialis segit6ktel

is rendszeresen komultal, az alrala elldtott gyermekek kdzott vannak gy6mhat6s6gi int6zked6sekkel

l0

s6get kdr dnmaga, vagy gyermeke sz6m6ra. A 2019-es ivben pszichol6giai tandcsad6ink csapatdban

tov6bbra is Vaddsz Eszter, nagy tapasztalattal rendelkez6, szexu{lpszichol6giai szakkdpz6ssel ren-

delkez6 munkatdrs, valamint tan6csad6 szakpszichol6gusunk, Farag6 Anik6 voh jelen v6ltozltos

eszkdaAnal, melyet a kliens wemClyis6g6hez 6s probldm6ja jellegdhez kapcsol6dva rugalmasan

haszn6lrak. Mellettiik Koncz Judit klinikai szakpszichol6gus dolgozik heti 4 6r6ban megbiz6si szer-

z6ddssel. Az 6 munk6ja is jelent6s segitscg a ter6pi6t iginyl6, speci6lis esetek elldt6s6ban, melyeket

gyakan valamelyik k6rh6z deleg6lja hozzink pszichidtriai kivizsgdl6s ut6n.

Leggyakoribb probl6m6k, mclyekkel hozz6juk fordulnak: 6letvezetdsi, gyermeknevelisi gondok,

normatlv krizis, stressz 6s szorongAs kezel6se, dndrt6keldsi k6rddsek, gy{sz, pszichoszo-

matikus tunetek, v6l6f6lben l6v6 sz0l6k ill. gyermckeik.

A 2019-as dvben psztchotdgial tandcsaddsro 728 eselbe kerhk sor, uz Crinlett kllensek saimo

130 f6 wlt. Az el6z6 Cvhez viszony{tva valamive! ldbb kliens sus lt ielenldsen magasabb dra-

szdmrt e drdsban.



erintettek is. A fejleszt6pedag6gus bevon6s6ra minden esetben kfsCrletet tesztink, ahol a gyermek

tankdteles, de nemjdr be az iskoldba.

A 2019-as Cvben 14 gtermek kapott intCzmCny nkben fejlesztdpedagdgiai swlgriltaldst, dsszesen

178 olkalommol

1.2.4 Jogi tanricsadis

1,2.5 Csa16d/p6rkonzultlci6

lt

Dr, Mihrilyi ErcCba mellett 2019-ben bdv lt ezpn specldlls szolgdltotdsunh kapacitdsa dn Kreltl

Gydrgti szenClydben, Eldbbi jogtis4unk heti 5 (Cvi 260), utdbbi sztkember nk heti 3 (dvi 156)

hrdban dll rendelkezCsre. 2019-ben dsszesen 309 alkalommal tartottak jogi tandcsoddst, az igCny-

be vev$ kllease* szdma 3 75 f0 volt. E7 Jelentds ndvekedCs az el6zl Cvihez kCpesl,

A jogi tandcsaddsra teh{t folyamatosan nagy az igCny a lakossdg r6szdr6l, ajog6szok dolg6t neheziti,

hogy a felrner0l6 kdrddsek sokszor keverednek ment6lhigiCn6s, adott esetben pszichi6triai problC-

mCk*al is. Ezen hellzetek kezeldse, kisz{lrdse, sztlksdg esetdn tov6bb deleg6l6sa a szakdrtelrnlik mel-

lett magas fokrl empAtidt 6s emberi hozz66ll{st klvdnnak meg.

Csal6dkonzult{ci6s szolg6hat6sunk ell6t6sa az elrntlt dvekben hullAmzo voh. Ez a szolg6ltat{s feltdt-

lenul p6ros vez€tCst klv6q az ehtrllt Cvekben azonban nem mindig 6lh rendelkezesre kdt pvichol6-

gus 6s/vagy csal6d- ill. p6rkonzultlci6 terubtdn kdpzett munkat6rs. Klinikai szakpszichol6gusunk

szaliterulete mAs, illetve a nalu* tdltott id6s{v ollan csekdly, melybe nem f6r bele a szint6n nagy

iddigdnyu csal{dkonzult6ci6s ell6t6s. Nehezltette a hellzeta az is, hogy a hai l0 6r6rs felvett csa-

l6dter6piris munkatArs, Ilka Andr6s nem sokkal pr6baidej€nek letelte ut{n nem tudta tov6bb v6llalni a

munk6t. Ebb6l a helpetb6l a kdzeLrriltban ismdt egy pozitiv ehnozduHs tdrtdnt: Csalagovits Katalin

csal6dsegftti koll6gan6nk csalddter6pids kdpz€se befejez6ddtt, igy heti I alkalomra bekapcsol6dott a

pszichol6gusok 6ltal vitt szolg6hat6sba.

Fontos prevenci6s c€I, hogy a csalidi- 6s p6r konfliktusok esetdn id6ben forduljanak az 6rintettek

kiilso szakemberh ez. ezzel sok vil6s is elrnirgesed6 viszony lenne megel6zhet6. Az elmflt 6vben

96 csalidkonzultdci6s alkalom zajtott le 36 6rintett eset6ben,6s 64 csal6d- 6s p6rtenipi{s iil6sre

kerth sor 26 elhtott r6szvdtel6vet. Ez mrir jelent6s novekedds a 2018-as dvhez, de m6g mindig

nem jut mindenki beHthar6 id6n beliil ell6t6shoz. A jtiv6 6v c6lkitfiz6se ennek a szolgdltatisnak a

stabil munkatrirsi g{rdijit kialakitani 6s lehet6v6 tenni nagtobb esetszim ellitisit.



1.2.6 Medi6ci6

A munkdnk sor6n toviibbra is nagy aninyban foglalkozunk a viil6sokat megszenved6 gyerekekkel.

akik azt Clik 6t napr6l napra, hogy a sztll6k nem tudnak mAsra fokuszilni, mint a vdldsi harcra. Az

altemativ konfliktusrendezdst, a bajok korai kezelisit sajnos a mindennapi mentdlhigi6nds kultrinink

meg nem eldgsegesen tsrtelmazza, K0zpontunkban gyakan a vdgletekig elrontott emberi kapcsola-

tokkal kellene valamit kezden0nk. Pedig a konllihusok kialakul6s6nak kor6bbi f6zisaiban nagyobb

esCly lenne az 6rintettek sz6mera is Clhet6 megolddsok 6s egyezsigek kialaklt6sdra. Ennek a kult0rA-

nak a hidnydt mutatja medidci6s volgdltat6sunk viszonylag alacsony kihaszn6hsdga is. Pedig ha a

kdzds gyerek kapcs6n rigysem lehet elker0lni, hogy a vil6s k0rtty utdn bizonyos kdrddsekben ne le-

gyen egy0ttmfikddds, meg6llapod6s, akkor j6val fdjdalommentesebb, egylwe szabottabb ds olcs6bb

is egy szakemberek k0zvctit6s6vel vdgigvitt egyeztetdsi folyamat, mint az dvekig ta(6 p€resked€s.

Szeretuenk ezl a szolgdltatdsunkat is tovdbb er6s[teni, nipszer siteni, most is kimutathatd a nAveke-

dds 20 1 8-20 I 9 viszonylatdbon.

2018-ban 29 medirlci6r Ul6s val6rult m.8,2019.ben 76, A szo[lltattussl elEtottak sdma 2018.

ban 34 f6, 20l9.ben 56 f6.

A nmnkacsoport vehet6je Guth lGtalin csal6dseglt6/medi6tor.

1.2.7 Kapcsolattart{si llgyelet

A szolg6ltat6s kethetente pCntekenkCnt 14,00-20,00 6ra k0z0tt mllkodik. igy 26 alkalommal kcrilft

sor az €v sor6n az tlgyeletre. 2019-ban 633zeser 29 f6t drint€tt r szolglltatls, akik 91 alkelommal

(id6sAvban) vettek igdnybe Ugyelet[nket. Az 6rakeret kihasm6hs6ga tov6bbra sem 1007o-.os, viszont

a p6rhuzamosan ell6rott tlgyeletek szAma, azaz amikor azonos id6s{vban tdbb gyermek/csalAd kap-

csolattart6sa zajlik, jelcnleg is megoldand6 problCma. Finanszirozdsi kdrdCs is, hogy a munkotarsak

fibbletterhelise ilyen esetben nem jelenik meg a dfrazdsban, az (Evek 6ta v6ltozatlan) fx 6radd

(3000Ft/6ra), figgalenul az ez td6 alatt elHtott csalddok sz6m6t6l. Ennek hosszu t6rt megold6sa

fontos, mivel a kapcsolattart6si esetek stlyoss6gi foka n6, az dnkdntesen megielentek szdma zsugo-

rodik 6s blr6s6gi, gy6mhivatali vdgzCsekkel elrendelt kapcsolaltartdsok vdltak jellemz6vd.

Szolgdltat6sunk cdlja, hogy a gyerrnekek vAl6s utdn (vagy alatt) is kapcsolatban maradjanak szuleik-

kel, nagysziileikkel, testvdreikkel. Ha a gyermeknek ez az alapvel' ioga valamilyen ok miatt nem biz-

tositott, kapcsolatrartasi iigyeletilnk mediritori (ktizvetit6i) segits6get, semleges helyet 6s a gyermek

szdmira term6szetes ktirnyezetet (6t€kokkal berendezett szob{t) tud felaj6nlani. N6 a klilOn 616 szt}-

l{it6l elidegeniten gyermekek szdma, akik a kapcsolattartis ideje alatt sem akarjdk a kapcsolatfelvd-

teh.

A munkacsoport vezet6je 2019-ben Csalagovits Itutalin csalddsegit6, mediator lett.
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1.2.8 K6szenl6ti szolgilat

A kdszenlCti szolg6latot az nt€zmlny nyitvatartisi idej6n kivlil miikddtetjiik a jogszab6lyi el6ird-

soknak megfelel6en, mellaek keretCben 0gyeletes munkatdrsunk telefonon tan6csaddst, t6j€koaatdst

ad v6ls6ghelyzetbe kertilt XVI. kertiletben dl6 egydneknek 6s csalddoknak. Els6dleges c6l' hogy aki

a kerllletben krtzishelyzetbe keriil, az azonnrli seglts6get kaphasron, vrgy aki ilyen szem6lyr6l

tt d, u iele,E,g a bajt, 6s szakemberrel konzult{tni tudjon I sziiks6ges l6p6sekr6l. A kdszenl6ti

szolg6lat munkatdrsa az azonnali, kUlsd beavatkoz6st kivrin6 helyzetekben mozg6sitja az intCzkedis-

re jogosult szerveket (rend6rsdg, ment6k). A szolg6ltat6s kihasm6lts6ga alacsony volt a 2019'es iv-

ben. A 2019-as Cvben 25 alkalommal hivtik a keriilet lakosai a kdszenl€ti szolg6latot.

1.2.9 Egy6b speciilis szolg(ltatisok

Ami mCg a K6zponthoz tartoz6 speci6lis volg6ltatdLs, de az el6z6ekben nem kertllt emlitdsre:

o Utcai/lak6telepi szoci6lis munka (ennek keretdben meg;r a Gdzol6 kalandklub ds a ny6ri G6zol6

Kalandtdbor): l0 szombati kirdndul6s + 5 napos ny6ri tAbor; szolg6ltst6sban rCszes0l6k szdma

l8 f6.

o Szocidlis diagn6zis felv&ele: Ez az Evek 6ta ,pilot"-k6nt m0kod6, majd 2019 janu6r 1't6l min-

den kdzpont szimAra kdtelez6, orsz{gosan ill. fdvdrosi szinten is csak nagyon lassan meggydkc-

r6edni tud6 rij szolg6hatfu a Napraforg6ban scm mutatott elt6r6 tapasztalatot. KCt jelcntkezdt

siker0lt fehcnntlnk, kifejezetten a diagn6zisk6szftdsre felvett esetmenedzscr szemdlydben, dc

mindketten a pr6baid6 alatt vary kdzvetlen ezuten kildpelq a meghirdet€tt nunkak6r dsszesen 6

h6napon 6t voh badltetlcn jelentkcz6k h!i6n, igy a napi g]akorlatba, az intdzm6nyi gondolkod6s-

ba sem tudtuk egyel6re bedplteni e, a szolgAltatAst. A 2019-es 6vben lgy ennek a feladatnak az

ell6t6sa sz€m6lyi feltdtelek hi6ny6ban eldgtelen voh.

r.3. Szakmai trimogatris nyrljtdsa a Csal6d- 6s Gyermekj6l6ti 5zo196-

latnak 6s a jelz6rendszer munkijdnak koordin6l6sa

A grermekv6delmi jelzdrendszer miikodtetEse a csal6d- 6s Gyermekj6leti Szrlgilat fela-

datai k6z6 keriilt a 2016-os jogszabdlyi viltozisokkal. A csal6d- 6s Gyermekj6lcti Kozpontnak

azonban szakmai t{mogauist kell nyrijtania a Csalid- ds Gyermekj6lCti Szolg6lat szAm6ra, kiemelten

a jelz6rendszeri munkljdnak segitCse, koordin6lisa 6rdek€ben is.
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1.4 Egyiittmiiktid6s a hivatali szervekkel 6s a gyermeliv6delemben

r6sztvev6 mds int6zm6nyekkel, civil szervezetekkel

A CsaHd- 6s Gyermekj6l€ti Kdzpont kapcsolatban 6ll a jelz6rendszer dsszes rCsavev6jCvel illetve

tdrekszik is az egytttmllkdddsre mindazokkal, akik ryermekvCdelrni feladatokat l6tnak el. A kapcso-

Iat - megltdlds0nk szerint - j6nak mondhat6, de folyamaros munkdt igdnyel a kidpltett kapcsolatok

megtart6sa, az rljak kialakit6sa, adott gyermekek kapcsrin a rendszeres kommunik6ci6 megszertuz€-

A Kdzpont esetmenedzserei kdzvetlen munkakapcsolatban vannak a gyimhet6s6g munkatrirsaival.

A K{blt6szerogri Egyeztet6 F6rum munkdj6ban - az elrnflt dvhez hasonl6an - az intdzmdnyvezet6

ill. Horvdth Andrea 6vodai/iskolai szoci6lis segft6 koordinitor vett r6sa.

A KEF-fel egyiittmiikddisben 2019-ben is vohak kdzds pontjaink, pl. rendezvdnyen val6 megielenis

formijdban.

Folytat6dtak a fdvdrosi csaldd- 6s grermekj6l6ti k6zpontok szakmai tal6lkoz6i ,Hil6zat' elne-

vez6ssel Papp Krisztina vqpt6 szak|ra koordinildsa mellett, a Szoci6lis 6s Gyermekv6delrni F6-

igazgat6s6g ,,.A szoci6lis Agz.z:rt midszorlani 6s inform6ci6s rendszereinek megirjit6sa" c. kiemelt

projekt rdszekdnt. A havi egy tal6lkoz6n mi is kdpvisehettilk magunkat, t6bbs6gdben valamelyik

szakmai vezet6 szem6lydben. A tal6lkoz6 jelent6s szakmai f6rum, ahol a jogszabdlyi v6ltozisokt6l

se

14

Mivel intizmdnytinkben egy helyen mfikddik mindkct int6zm6nyi rcszegysig, ezirt kiveban

megszervezhet6 az egytttrniikdd€s, illetve sz6mtalan lehet6s6g van a munkat6rsak szem{lyes konzul-

t6ci6ira, inform6lis taldlkozdsaira. Cs tdbb tertlleten k6zds munkavCgzis is folyik (l6sd a speci6lis

szolg6ltatrisok Cs prevenci6s bcszdmol6kat).

H6rom hetente tartunk kdzds teamet a kit szakmai egyscg (ami a csalddsegit6k, €setmenedzse-

rek, 6vodai-iskolai szoci6lis segit6k, ill. pszichol6gusok-jogdsz felbontds alapjdn akdr 4 munkateru-

letnek is tekinthet6) rCszvdtel€vel, melynek fti tartalmi eleme a k6zos $iermekj6lCti esetek riszletes

dtbeszdldse, elemzcse, tov6bbi teend6k 6ssze6llit6sa. JogszaMlyi v6ltozdsok, protokollok megjelenc-

se csctdn tematikus team keret6ben bevdlj0k meg azokat,

A Kdzpont folyamatosan tdjdkoztatja a Szolg6latot az lltala nldjrott szolgdltat6sok6l, illetve

kdlcsdndsen informdljuk egymdst a klienseink szcmdra elcrhet6, m6s intczminyek 6s szervezetek

6ltal nyrljtott ell6r6sokr6l.



kezdve, az [j szakmai feladatok 6s probl6m6k ritbeszilds6re. egyes kiugr6, gyermekvddelrnet 6rint6

konkdt iigyben kdztis Allisfoglaldsra is lehet6sdg ad6dik. A 2019-es dv kiemelked6 tdmii voltak az

6vodai/iskolai szoci6lis segit<l munka beindul6sdt k6vet<j kirddsei, problCrrdi; GDPR t6jdkoaat6;

egy-egyj6 gyakorlat bemutat6sa; a szocidlis diagn6zis kCrddsei, stb.
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rr. csALAu- ns GyERMEKJoLETI szor,cAlar

A Csaldd 6s Gyermekj6liti Szolg6lat minden XVI. ker letben 616 egyCn, csal6d, k0zdss6g szdm6-

ra nyitott, szolgdltat6sai 6llampolg6ri jogoq tink6ntes alapon vehet6k igCnybe, illetve veszflyezte-

tett gyermekekkel kapcsolatos jelzCseke ktitelez6 a kapcsolatfelv€tel az 6rintett gyermekekkel, csa-

l6dokkal. Az alapellCtds keret6ben segitsdget nyujtottunk szoci6lis, ment6lhigiCnds, dletvezetdsi, fog-

lalkoaat6si, lakhat6si iigyekben, ds hozz6nk tartozott a gyermekj6lCti alapell6t6s is.

A szolgdlat munkatCrsai - az ig6nyeke vdlaszoha - preventiv kdzdss6gi szoci6lis munk6t is v€gez-

nek.

Az ilgyfelek sztrmdra minden program, szolg6hat6s, klub, csoport ingyenesen volt igdnybe vchct6.

Az 5512015. EMM rendela 2016. janudr 0l-t6l megv6ltoztatta a m kodds{lnket. A v{hozisra rca-

g{lva akkor a Csal6d- Cs Gyermekj6l&i Smlg6laton bel0l 2 csoportot hoaunk l&te, igy a hagyom6'

nyos csaudscgltCst a CsalCdseglt6 Csoport, az 6j feladatot, a gyermekj6ldti alapellAt6st pedig a

Gyermekj6l&i Csoport vdgcac.

2019-ben egy csoportkdnt twdkcnykedtek a csalAdseglt6k, dc az esetelosadsn6l az csetek differen-

ci6h elosa6s6ra tdrekedtllnk.

SegltsCget jelentettek a Csal6d- 6s Gyermekj6liti Kozpont szakmai egy#g esetmenedzscrei 6k

szakmai segltsdga, tandcsokat adtak a kiemeh gyermekvddelrni esetekndl.

1. A szolg{latnil megielent szem6lyelg csalddok jellemz6i

A csal{dseglt€s c6lj3: hozzdj6ruhri az 6nkorm6n}zat mfik6d6si terUletCn 6lti egy6nek, csalidok,

valamint k0z6s#gi csoportok i6l&6hez, fejl6d€sdhea tovdbb6 a kdmyezetiikhoz val6 alkalmazko-

ddshoz. C6l ugyanakkor, a szoci6lis 6s ment6lhigiCnds probldm{k miatt veszdlyeztetett, illetve krizis-

helyzetbe keriilt szemdlyek, csal6dok 6lewezetdsi kdpessdgdnek me g6rz6se, az ilyenhelyzethez veze-

t6 okok megel6zese, valamint a krizishelyzet megsziintetds6nek el6segitCse'

Szolg6larunk alaptevdkeny#ge a csalidgondozds, melyndl az egy|ni esetkezelds m6dszer6t al-

kalmazva, a csal6dok vagy egyedtrl6ll6 emberek probl6mriik megold6sdhoz kapnak segits6get.
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A 2019-ben gondozott eseteke vonatkoz6 ftbb probl6m6k megoszl6sa az al6bbi 6br6n l6that6.
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S.dbra: A salgtiltatdst egntmfrkAddsi megdllapodds alapjdn igenybe vevd csalddok szdma elsdd-

leges probldma szerint

Tovdbbra is az anyagi problima szerepeh legtdbbszdr hozott probl6makCnt (29/o),lasonl&an az el6'

l7

Szakkdpzett munkat6rsaink szem6lyes timogat{st nyujtanak mosl is a hozz6nk fordul6knak. Fela-

datunk az tlgyGlek t6jdkoaat6sa, 6rdekeik v6delrne, a csal6dok meger6sitdse abban, hogy saj6t dle-

tiik rendezdsdben 6n6ll6v6 v6ljanak.

A Szolg6lat l6tja el a gyermekj6ldti alapell6t6 tevikenysdget, miikddteti az iszlel6- 6s jelz6rendszert,

a hat6srigi jellegii gondoz6 tevCkenysig a Kdzpont feladata, ahol a Szolg6latnak is lehet szerepe.

kaphat rdszfeladatokat.

2019-ben 940 iigyf6llel (518 csalAddal) kerilltek kapcsolatba a csalidsegit6 koll6g6k, Ebb6l 533

f6vel (254 csaliddal) egyfittm{ikdd6si meg{llapodis alapj6n ttirt6nt az ellAt6s, 407 16 (264 csa-

l{d) pedig egyszrri esetkezelds kepcsAn kerlllt a szolgilat nyilv{ntart{s{ba.

z6 6vhez.

Csokkent az iigyintez6s miatt a szolg6latot megkeresok ar6nya (4%, ami ez el6z6 dvben 6% volt).

A csal6di-kapcsolati probldnlikkal kiizd6k ar6nya nagyon magas ( I 8 o/o), ez az elhtlz6d6 valdsoka

vezethet6 vissza, ahol a szill6k k6z6tti elrn6rgesedett viszony elszenved6je maga a gyermek.

,"-'
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6. dbra: ,l szolgdfuatds, eg/rttnfikddesi ,rregdllaPodds alapidn igdnybevevd csolddok szdna

o csoldd ,sszetllele szeinl

Tov6bbra is magas az egyedul6ll6ak aranya (18 o/o), de ezt megel'zi a gyerm€k.ket nevel6 csal6dok

szAna (27o/o). Az "l szlll6 ryerekkeVgyerekekkel" helpetben l6vdk sz6ma az elrnfilt 6;lrczk9pst

erc,I&'ede$,25 o/o.

7. dbra A r.otadltotdsl egrilln{k1desi megdtldPodis atapjdn igiaybevevd szenClyek ga"dasdgi aktivitds s:erinti

megoszldsa

47Egyedail t16

l3H{zast{si, 6lett{rsi kapcs,6l6k, gyerek n{lk

69Hizsstfu i, 6lett{rsi kepcs.6ldk,l-2 gyerekkel

38H{z8sttui, dlettdrsi krpcs.€16}qJ vagy ttibb gyerekkel

64Egy sz0l6 1-2 gyereklel

l3Egy sziil6 3 vagy tdbb gyerekkel

10Egy6b

254Ossze,sen

(tsALAD| OSsznf'(;r'u- (csaldd0k sznnra)

129Aktfv keres6, foglalkoztatott

3EMunkan6lkiili

31Nyugdljas

59Egy6b inakttu

276Gyermek, tanu16

s33Osszesen:
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Sz6mottevd az igazolatlan mulaszt6s ktivetkeaiben l6t6kdriinkbe keriilt iigyfdl, nagyobb azonban a

beilleszkeddsi neh6zs€gekkel kiDd6k ardnya.

A gyermeknevel6si probl6m6k is vezet6 helyet foglaltak el ilgyfeleink ilet6ben (10 %), Cs nOvekedett

a magatartdszavarral, teljesitmdnlzavarral ktizd6k ardnya is.
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A Szolg6lat gondozasAba kerlilt S/ermekek nagy sdmban v€sz€lyeztetettek A veszdlyezetett'

segr6l bedrkezett jelzdst kdva6en a csalddseglt6 felveszi a kapcsolatot az 6rintett gyer-

mek/gyermekek csal6djdval, 6s elkezd6dik az egy0ttmfikdddsen alapul6 seglt6 munka, melynek c6lja

az Eszlelt v esz€lyeaetettsdg enyh{tCse, megszllntet6se.

A veszClyezleletl klskoriak szdma a veszCllezlelettsdg Jb okt sze n,

Gyermekek szima

400

350

300

2SO

200

150

100

50

r Gy€rmekek szdma

0

x0rnye:€ti Magatartdsi
fdcsoport f6rsoport

Eg€szsdt0tyi
f6csoport

Anyagl
f6csoport

8. dbra: A szotgilatruil megjelen| veszdlyeztetett kiskar ak problima szerinti megoszldsa 2019-ben

A gondozds 6s a jelzdsek aleoja sokfCle vesz6lyezte.tettsdgi ok l€het. A fenti 6bra a vez€t6 okok alap-

jan tdrt6n6 megoszldst mutatja, melynek mentdn zajlottak a gondozdsi folyamatok. Termdszetesen a

gyermekv6delmi probl€m6k sokr&iiek, minden gondozott csaldd speci6lis probl6mahalmazt hordoz,

egy 'rezetb ok kiv6laszt{sa sokszor nem iletszer , de a statisaika 6s 6ttekinthet6s€g miatt fontos.

A vezet6 okok a ldrnyezeti fdesoportba sorolhat6ak: a nevelCsi probldnra (78), illetve a csalidi kont

liktus (41), a gyermek csal6don beltili Mntalrnazasa (73), a sziil6k, csalid 6letvitele (25), a gyermek

elhanyagol6sa (50) volt az, mely a gyermeket veszdlyeztette. Ide sorolhat6 m6g az iskolai kirekesads

(15), a kortrirs csoport negatlv hat6sa (13), vagy az el6glelen lakAskdrtlkndnyek (25).

l9

A munkan6lktlliek szima fel6re csdkkent 2018-hoz kCpest. A foglalkoaatouak ardnya n6tt 2019-

ben. Az inaktiv helyzetben l6v6k az elm0l dvhez viszonylwa kisebb szdmban keriiltek a Szolg6lat 16-

t6kdrdbe.



Az dltalunk kezelt probldmrik kdzi.Jl a magatartdsi fdcsoportba sorolhat6 okok is giakoriak voltak,

mint pdldriul a gyermekint6zrndnybe val6 beilleszkedCsi nehCzsCg (26), valamint a tankotelezettsdg

mulasztdsa (21). Ezek ut{n kdvetkezik csak az anyagificsoporl.

Megiegyezend6, hogy markinsan n6tt a veszelyeztetett kiskor{ak szdma a 2019.6vben, fgy a

munkdnk fiikusza a csalldi mriikdd6sbeli zavarok elh[ritrisa volt.

2. A Csal6d-6s Gyermekj6l6ti Szolgdlat tev6kenys6ge a 2019. 6vben

2.1 Szakmai tevdkenys6gek adatai

F6bb szakmai tev6kenys6g
(halmozott szdm)

r F6bb s:akmai
tev6kenys6g (halmozott
sz6m)

9.dbra: A Szolgdlat szalotai tevikenysigeinek megoszldsa 2019-ben

(minden OgyfCl szerepel, aki valamilyen szolgihatAs igdnybe vett a 2019. dvben)

Az esetkezeldsek kapcs6n ugyanann6l a kliensndl az aktu6lis hellzetben sz0ksdges segit6 tev6keny-

sCg term6vetesen '16bbv6ltoz6s", teh6t nemcsak ism6tl6ddsek, hanem a probl6makezel6s jellege

szerint, a probl6mahellzetre adott, a gondoz6 tev6kenyseg sor6n sokszor vdhoz6 6s k0l0nbdz6 v6la-

szok is jellemz6k.

Az frgtintCzCs jelent6s mdrtdkti, ami a tiizifa t6mogatAs feh6telekdnt a keriileti rendeletben el6irt csa-

l6dsegit6s javaslattev6 szerepnek is volt ktiszdnhet6.

In II
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Az informdcidnyijttis et6forduldsi aninya tovribbra is magas, mivel a helyzetjavul6st segito inform6-

ci6k biaosftAsa termdszetesen alapvet6en sziiks€ges az esetkezeldsekndl.

A segk6 beszClgetCs viszonylag gyakran szerepelt a csalAdsegit6k ,,repertofuj6ban", 6leg az inaktiv

helyzetben l6v6k mian, akik igdnyeltik, hogy a csalddgondoz6k ilyen formriban is ment6lhigidnCs se-

gitsCget nyujtsanak szimuka.

Ez a technika ugyanakkor minden gondoz6 tevdkenysCgndl j6l haszrdlhat6, hiszen a cdl, hogy az

0gfdl ,,rnaga termelje ki" a megolddst a problim6jdra az egyUttgondolkod6s sor6n.

Egyetlen szoci6lis intdzmdny sem tudja feladatait elszigctcltcn megoldani. Szolg6latunk egyrdsa

kapcsolatban 6ll a szakmai ir6nyit6s kuldnbdz6 forumaival: hivatallal, ddnt6shoz6kkal, mdsrdszt ktiz-

vetlenUl cgyuttmflkddik ezzal l161sadalrni kiimyezettel, melynek igdnyeit kieldgfti, 6s amelyre ez 4hal

hatdst is gyakorol.

Ennek Crdekdben a munkatdrsak munkaidejiik jelent6s rCsz& tcrepmunk6val tdltik.

A terepmunka sor{n, a kdvetkezd m6dokon segitetttlk klicnseinket:

o csalddldtogatds

o hivatalos ugyek intdzesanek segltCse: kisdrds, Crdckkcpviselet, szilllt6s, stb.

o konzuh6ci6 a csal{d Cbtdben rdsa vw6 egyCb szakeraberekkel.

Az iv sor6n szoros kapcsolatot tartottunk az al{bbi szervekkel, int€zm6nyekkel:
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o XVI. ker. Onkorm6nyzat / Szoci{li! Iroda 6s az Eg6szsdgttgyi ds SzociAlis Bizotts6g /,

r Napraforg6 Csal{d- 6s Gyermekj6l6ti Kdzpont,

o F6v6rosi Pedag6giai Szakszol86lst XVl. kerllleti tagint6zmCnye,

o eg6szs6gtgi int&m6nyek (fcln6tVryerrnck h6ziorvosok, v6d6n6k, k6rhdzak)

o szocidlisintdzndnyek, gondozisikozpontok,

. bentlak6sos intCznrdnyelq hajl6ktalaneU6t6 intdanCnyek,

. oktat{si int6zrn6nyek / 6vod6lq iskol6k,/,

r mAs kerllletekben rniikdd6 csal6d- 6s gyermekj6l6ti szolg6latok

o k6z0zemi szenek, szolg{ltat6k /Diibeszed6 Zrt, ELMU, F6vdrosi Gdzmfivek stb./,

. t6rsadalmi szervezetek / Nyugdlfoly6sit6 Int6zet, OEP, stb' /,

o civil szervezetek / pl. H{l6zat Alapitviny, H6ra A.lapiw6ny' Vtirtiskereszt

XVI. kerifbti Int&m6nye es Utcai Szoci6lis Gondoz6 Smlgdtata, Gyermekdtkeaetdsi

Alapitviny /,

' egYhAzak



2.2 Adominvkdzvetit6s

2019-ben 64 alkalommal osztottunk ruh{t az intdzmdn}tnk mellett l€v6 rakt6rhelfsdg0nkben. A

kerllleti lakosok nagy vAmban igdnylik a t6mogat6st (243 kerilleti lakos keresett meg minket osve-

sen I 147 esetben).

A nagyobb Crtdk0 fclaj6nlAsokat /hltor, babakocsi, TV, egydb hdrartasi eszk0z stb./ kdzds ddntds

utdn junattuk el a niszorul6 kerttleti lakosok szimdra (dsszescn 29 0gyfcl0nket tudtuk segftcni czen

a m6don).

2019-ban 22 esetben voh lehet6sdg0nk a nagyon r6szorul6 helyzetben lCv6 klienseink szimdra krlzis

6telmiszer caomagot add. 50+25 kedcsonyl eomagot az Onkorminyzat j6voh6Ml adhattunk a

nchCz helpetben lCv6 ds vclllr* egytittm0kdd6, gondozott csal6djainknalq bclccrtve a K0zpont [gy-

fcleit is.

A Vortskercszt keruhti szervezete ll alkalomnul osszrscn 295 dlelrniszcr csornagot aj6nlott fel,

amcly a sz0kds anyagi helpetbcn l6v6knck jelcntctt aktudlisan komoly seglts{get. Az 0grfchk a

Kdzpont ds a Szolg{l8t 0gyfdlk0rdb6l kerllhek ki.

Gyermek6rkeztct6si Alepftvlny a Szolg6lst 6ltal aj6nlott 10, I keruletbcn 616, rAszorul6 caalidot

scgft havi rendszcrcssdggcl nagpbb Clelrniszcradom6nnyal.

A karicsonyi id6szak az edomtnyoz{s k0t6nleges ideje int6zm6nyllnkben is' ezt tapasztaljuk az

dvr6l Cvre egyre t6bb fel6l drkez6 megkeresdssel ds felaj6nl6ssal. Ennek koordindlAsa egyre inkdbb

nagy kihfuAs Cs komoly munkacrd kapacit6st igCnyl6 feladat, melynek azonban mCgis 6r6mmel eleget

teszllnk. Tavaty 6ta Ugfcleink megfogalruztratj6t klvAns6gaikat, hogy minek orltlndnek a legiobban

az ururepek k6zeledt6vel, a projeh neve ,,kar{csonyi tdrt6netek". Ker[letl lakosr{gi adomlnyo'

zjk {ltal 19 caslid jurhatotr adom6nyhoz. Egyre tobben szereln6k szem6lycsebbd tenni felajdnldsu-

kat, igy intdzmCnygnk kdzrem0kUddsdvel szemClyes talAlkozdsok r6vdn tdrt6nt meg az ajind6kok

6tad6sa az esetek d6nt6 tdbbsdgdben. A Fejl6d6 Kerwfuos - Budapcst F6v:tros XVI. kerllleti On-

korminyzata 5 csat{d kiv6ns6g6t tudta tcljcsitcni, nagyobb dsszegll t6mogatest kaphattak tlgyfele-

ink (teljes kdrt takarltds, aut6javit6s, eg6szs6g0gyi eszkoz6k stb.)

szstmlry Krist6f k6pvisel6 rir 3 naStcselidosnek jurtatott gazdag clelrniszercsomsgot az llnne-

pek el6tt.

A Maryarorsz6gi vietnimiak Egyesiilete 5 kerllleti csrlldnak okozott nagy 6r6m6t azzal, hogy

olyan ajand€kokat kaphattak, amire igazdn v6gltak (pl. gerincv6d6 z6n6val elldtott kanap6, paplan-

p6rna csomag, olajradidtor, speciitis hordoz6 eszkdz' emeletes 6gy matraccal)'
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A keriileti rivodrik kdztil is tobben eljuftattek ,,cip6sdoboz" adominyaikat, hogy kioszthassuk az

arra r6szorul6knak.

Evek 6ta tapasztaljuk az ilnnepekhez kapcsol6d6 adom6nyoz6si ig6nf, mellyel megkeresnek ben-

nttnket. figy gondoljuk, azzal, hogy a keriileten belilli segfteni akar6st sajdt eszkdzeinkkel segltj0k

megval6sulni ds mederbe terelni, a keriileten beliili szolidarit6st erdsitjiik Cs az elkdtelez6d6st is

Kertv6rosunk fel6, azon tt! hogy intCzmdnyeinkkel kapcsolatban 6116 klienseink vim6ra isjelent6s,

[j er6fondsok Cs lehet6s6gek nyilnak meg ilyenkor.

Tiizifa r6mogat6shoz a Csal6d- ds Gyermekj6lCti Szolg6lat aj{nl6s6val ell6tott Cs a Szoci6lis lrodA-

hoz beadott kdrelemmel juthat az ai ig€nyll kertlleti lakos, amennyiben megfelel a rendeletben el6irt

fehdteleknek.

2.3 Dijh{tralEkkal kiizd6 csahdok szlmlra iigyint6z6s

Folyamatosan fordultak hozzink h6tral6kot felhabnoz6 kertileti lakosok. Megoldtist kerestiink a

problemriikra k0ls6 ds bels6 erdfonlsok figyelcmbcvcteldvel, scgftetttlnk az $gylmtz'sben, figye'

lemmel kls€rttik klienseink tovdbbi 6laviteldt.

Felvettuk a kapcsolatot a szknl6z6 c6gekkel, v6llalatokkal, 14 Ug{elunk 6rdek6ben adtunk be pAM-

zatot a H/1;6ZN - Budapesti Dflfizet6kert 6s Df hdtral6kosok6rt Alapftvrfurynak, amely r6v6n

az Crintettek vlz, csatorna, szcm&d$, lakbdr szimlAkon Usszesen 2.505.929 forint j6vilrand6 t6mo-

g8tesi lehetdseget nyertek a v6llah saj6l rdsz kifzetdsdnek fllggvdnydben.

A rexihrirraldkot cs6kkent6 rendkivtlli telepiildsi t6mogat6s kertlleti lehetos6gdnek segfts6gdvel na-

ryobb osszegii h6tral6kok megsztintetd#re is re6lis lehet6s6g0nk volt'

2019-ben Rezsih6tral6kot cs6kkent6 rendkfvtlli telep0l6si tamogat{sra 29 k6relrnet adtunk be, ebb6l

28 ugyfelunket t6mogatta az 6nkorm6n)zat.
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A kerilleti Szocfilis Irod6val €s a Keriiletgazda Szolgiltatd Szervezettel egyiittmiikOdve (az 6 segit-

sdgukkel) a kerttletben kiv6gott fAk feldolgoz6sdval, 45 rdszorul6 csaldd sz{m6ra 129 alkalommal

tudtunk tilzel6f6t juttatni.



A h6tral6k csdkkentdsdt szolg6l6 RTT tdmogat6sok r6szletezdsit mutatja a k6vetkez6 6bra.

I O.dbra: Hdtraldk lrezelCsi tevdkenysCg 20 I 9-ben

2.4 Munkav{llal6s tanicsadis

Jogszabdlyv{ltoz6s miatt mcgsziint a k0telez6 egy0ttm0k0d6s az 6lldskeresdkkel, ami miatt j6val ke-

vcscbbn kercstck mcg bcnnilnket. Tov6bb6 a munkalehet6s€gek isjelent6s b6v{ll6se 6gyelhet6 meg,

hab6r klienseink k0z0l tdbben tartoznak azok kOzd, akiknek specidlis munkaerdpiaci Fllemzdi nehe-

zftik az elhelyezkcdast. ElhelyczkedCsUk 6rdekCben {lllskercs6 tanlcrodlct m{k6dtetmdq ahol

0gyfehink tjsdghirdetCack alapj6n 6s a kinyomtatott aktu6lis fbv6rosi 6lHslist{k (mclpka e-nnilcn

mMen hdten mcskapunk) ahpj6n All6shirdetdsekre jclentkezhcttclq amihcz biaosltottuk a telefoni-

l6s lchetosdgdt, dndktrajzlr6sban scgftettonk, s az internetcn is kerest{lnk szdrrukra munkalehe{6s€-

gcka.

Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a BFKH Foglalkoaatdsi Hivatalivsl , ahov4 ha indokolt, az 6l-

ldskeresds eredm6nycssdge 6rdekdben, vtgy az Atktpzflsi lehet6sdgek mistt tovlbb tudjuk irdnltani

klicnscinka.

2016. 6v6n egdttmokoddsi mcgallapod{st kdtdttunk a zugl6i Alt{s-ler Munklkdzvetlt6 Irodivrt,

igy rajtuk keresztlil is ki tudjuk k6zvetiteni az Ugyfeleinket.

2.5 Ilajl6ktabnok elHt{se

Szolgflatunk I hajliktalannal kerlilt kapcsolatba, akit csal{dgondoz6nlq az alapellrl{s keretdn bel0l,

inforrnici6val, ruhaadom6nnyal, illetve ugyintdzCssel (iratp6tl6s) s€gitett.

Intdzrndnyunk gyakorlatilag nem l6t el hajldktalanokat, rnert nem feladala. A Vdrdskeresa az On-

korm6nlzattal k0t6tt szerz6dds alapjen utcai szoci6lis gondoz6 szolg6latot miikOdtet a kertlletben,

Aram 32. 000 Fr 418.397 Ft 450. 397 Fr

GiE 214. 056 Ft L 103. l l5Fr 1.317. l7t Fr

Diibeszed6 379. 562 Ft 608. 420 Fr 987.982 Ft

Tdrsash6z Lakrisszdvetkezet 39. 406 Fr 225.495 Ft 264.90t Ft

Vagyonhasznositds 192 Fr 29.873Ft 30. 065 Fr

Osszesen 665. 2I6 Ft 2.385.300Ft 3.050. 5t6 Ft

AdOssdgkcrlisbc
ItT'l' iisszegc bcrlnrt larl(,ais iir,..-

f,zescll

2019.6r 0nrcy

24



tehdt a hajldktalanokkal val6 t6r6d€s speci6lisan az 6 feladatuk. Az utcai szocidlis munk6ssal nagyon

j6, aktiv munkakapcsolatban 6llunk.

2,6 Tdvoltattds k6szenl6ti szolgilat miikiHtet6se

JogszaMlyi kdtelezettsdg szerint, bdntalmazAs esetdn, az ideiglenes t6vohart6 hatirozat rend6rsdgi

megktllddse utdn a b6ntalmazottal 6s a bAntalrnaz6val is 24 6r6n belill fel kell, hogy vegytk a kapcso-

latot.

HCtv6gdken el6zetes beosa{s szerint 6lltak kdszcnldtben a Smlgdlat kijchh szakemberei.

3. Kertv6rosi Csalddi Szrillft6 Szolgdlat

A 2018-as Cv nary fcjlcsztise volt ez az tj szolgahat{s. cclja, hogy a kertiletben il6 csal6doknak

megk6nnyitse a kiil0nb0z6 szolg6hatdsokhoz val6 hozzAf€rtsl, amely a csal6dok dletmin6sdgdnck

javitddhoz klv6n hozz6j6rulni. Egy 7 ulCscs Nissan NV 200-as aut6t kapott intCzrndnyunk, illetve

sikerlllt egy igcn r6termett, lelkiismeretes, kcrilleti nagycsal6dos anyuk6t gdpkocsivezet6nek felven'

nllnk.

A rzolg{ltatirt 2019-ben 8E f6 vette ig6nybe t0? alkalommal. A gycrmekek igy eljutottak a szok-

sCgcs fcjlcsaCsrc, orvosi rendcl6be, k6rh6zakba, intdzrndnyekbe. Az eddigi tapasztalatok azt mutat-

j6\ hogy cls6sorban a fogyatdkkal, k6nikus bctegs{ggel dl6 gyermekek sztllei szdrnrira jelent nagy

segftsega a sz6llft6s, illetv€ 6voda rdszdrol is felnrrtlh igdny a fejleszt6sek megszervezCsdben, ahol a

fejlcsztCs m{sik intdzmdnyten zajtik 6s a napkdzbeni utsztatAsa a gyermekeknek kdrlllmdnyes.

4. Megel6z6 tev6kenys6g, prevetrci6s szolgfltatisok

Prevenci6s tev6kenysdgeinkkel nagy litsz6mban Crjtlk el I gy€rekeket Cs a feln6tteket egyar6nt' Cd-

lunk egyrcsa, hogy 6rtelrnes szabadid6s tevdkcny#geket kindljunk, m6srdsa, hogy klubjaink seglt'

#g6vel megel6zz0k a probl6m6k kialakul6s6t. Figyclemmel kis6rj0k a lakoss6gi ig6nyek€t, pr6b6ljuk

ezeke reag6lva osszedllitani kin{latunkat, kiemelten figyelve a sdr0lCkenyebb t6rsadalrni csoportokra

(id6selq kamaszok, kisgyermekes csalddok, fogyat6kkal vagy k6nikus betegsdggel 6l6k)'

Cdlzottan pr6Mljuk el6mi a valamilyen szempontb6l veszdlyeaetett ryermekekct is, hiszcn min6l

konibban lort6nik a beavatkozas, a gyermek oPtirn6lis fejl6d6s6hez val6 houa1arul6s, vagy a sziiks6-
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ges korrekci6, anndl hatdkonyabb lesz a munkdnk, is ann6l ritk6bb lesz a kds6bbiek sordn esetlege-

senjelentkez6, nagy t{rsadalmi kdrokat okoz6 deviancia.

4.1 Sziinidei Napraforg6s Napok

A nyeri szUnet kezdetdn, jfniusban 2 hetes, napk0zbeni elfoglaltsdgot biaosit6, szabadid6s progra-

mokat szcrveaiink az 6ltal6nos iskolai korosa6lynak, hozz6jArulva ezzel a sziinidei gyermekfeltigye-

let sokszor nehezen megoldhatd probldmdj6nak megolddsr{hoz is. A 2019-es Cv programjai k6a sze-

repeh pl. Tarzan park, helyi AcClgy6r ldtogat{sa, Fair Play Event , Csod6k Palot6ja, Szfirdszmtzeum,

PAI utcai fitk nyom6ban - Fiiv6szkert l6togat6s, Nemzeti Mrizeum, F6v6rosi Allatken, Sarkad Ud-

var stb. A tdbor egyik napj6n a Magyar Vordskereszt helyi szervezete tartott programot a gyeffne-

keknek.

4.2 Filmklub id6seknek k6thetente

Romantikus flmek ds vfgi6tdkok vetlt€se meleg tea, pogdcsa mellett, a filrnvctltCs ut{n beszClgetds a

klub k{n{lata. A progamra nagy sz[ksdg van, ezt bizonyltja az, hogy klubtagjaink folyamatosan j0l-

tek a vaftCsekre, s igazi, egym{st j6l ismer6 Cs seglt6 k6zdss6ggd fejlddtek az Cv sordn.

A Napraforg6 K6zpontn6l mfik6d6 Alzheimer bacgck hozzAtartoz6i csoportja alulr6l jdv6 kezde-

mdnyez6s, egy drintett hozzitattoz6 kdr6s6re 6s bevon6s6val indult. Int6zrn6nltnk a csoport mfikO-

dtsfihez szewez6 munk6t, infiastrukttrdt, ds a csoportok levezetdsdt biaosltja kdt kollCg6val, illetve

a tdmdban jaratos szakcmberek meghfvrisdval. A csoport tartalmilag egy 0nsegit6 csoportkCnt miikti-

dik, ahol a tagok egym6st segitik, sajdt 6ltaluk mdr megismert, 6t4h tapasaalatokkal, 6rz6sckkel, ne-

h6zsdgekkel. A csoport cdlja az is, hogy a kerUletben 616, Alzheimer *teghozzatartoz6t 6pol6 em-

berek 6let6t kdnnyftse. Mivel a demens hozzAtartozik napkdzbeni feliigyelae kertilet0nkben nem

megoldott, ez az Apol6, felugyel6 csalddtagra 16 6ri6si terheket: nem jut el orvoshoz, mfitdtre, vagy

csak ttgyet intdzni, fodr6szhoz, bankba stb. A hozzetartomi klubba sem tudnak emiatt id6nk6nt el-

jonni. Erre a probl6mira egy dernens napkOzi l6trehozisa lenne a megoldis. Ez6rt a tagok ki-

relrnet fogalrnaaak meg az dv sordn az Onko rmfunyzat fel6, hogy a szdmukra legnagyobb problim6t

jelent6, a beteg ho""6tartoz6 24 6r6s feltigyeletdvel kapcsolatban segitseget kdrjenek.

Az 6v sonin tdbb el6adrison 6s programon is r6szt vehettek a csoporttagok:

. Eletv6gi Tervezds Alapitvdny ismertet6je
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. Az otthoni gondoz6s- id6sotthoni elhelyezis

. ZenCvel a demencirival 6l6k6rt

. A Szentendrei Skanzen demencia programjCnak megldtogatesa

r A demencia nyelve-nehdz hellzetek megold6sa, kommunikici6 a demens egy6nekkel

4.4. Mama-baba klub

A klub r6gi hagyominy int6zmCnyilnkben. A kismam6k tapasaalatot cserdlnek, m(g gyermekeik

€gygtt jetszanak. Ezek az alkalmak a sziil6k visszajelzCsei szerint nagyban eltisegitik a gyermekek

beillcszkedCsdt a b6lcs6dCbe, illeNe 6vodeba. Ezen trtlmen6en az anydk szdm{ra j6 lehet6sdg a kis'

gyermekes id6szak sor6n is a kdzdssdghez val6 tartoz6s, az hol6ci6 csdkkentCse. A programot szf-

nesitettdk a meghlvott el6ad6k valamint az ilnnepi alkalmak (htsvct, mikul6s, kar6csony). Az el6add-

sok t6m6i kdz{il Cvr6l dvre ismitl6dnek azok, amelyek Ieghasznosabbnak t{lnnek a visszajelz6sek

alapj6n, hiszen a babdk 6s mam6k cserCl6dnek. A klub legfbbb kihlvAsa is ez: 6w6l dvre rljra kiCplteni

a,psapatot,', hiszen a bdlcs6d6s vagy 6vod6s kort gyerekek az intdzmdnybe kertllCssel m6r nem jdr-

nak a klubba, szffk 1-2 dv, amikor a klubnak helye van a csalddok €letdben. KivCtelt kCpeznek a

tobbgyermek€s csal6dok, ahol az anyuk6k ismeroskCnt tdmek vissza az tjabb ,psemetdvel", s llnnep,

ha az int€zrndrry&j6r6 nagyobb gyermek is visszatdr egt-egy foglalkozAsra.

Az el6ad6sok tdm6i vohak 2019-ben:

o Alvdsza,*ar, tesn'ir filtckenyseg
o Hogtan kezeUlik helyesen, ha hisztizik a germek?
o Bdlcsddei, ivodai beszokatds
o BeszCdfejlddis
o Hdztarnisi balesetelg mCrgezCxk
. Els6segcly nytijtds

4.5 Erzstbet tribor ..

Az intdzrnenyitnkben gondozott gyermekek kdzott sokan vannak, akik nem jutnak el nyaralni. Igr

rijra p6ly6aunk a Magyar Nemzeti Udfildsi AlapfW6ny Erzsibet t6bor programjtua. 19 {lis gyerek-

csoport vett rdszt kdt kisdr6vel a zdnkai t6borban.

4.6 Kamaszklub

Nyitott, szemdlyisigfejlesa6 jellegii csoportfoglalkozris' A csoportfoglalkoz6sok cdlcsoportja:

l2-t 7 6ves kamaszok. A szabadid6 tarralmas elt6lt6se, t6rsas kapcsolatok kialaklt6sa 6s az egyinek

reke6ci6j6nak form6l6sa heti rendszeress6ggel megtartott klubfoglalkozls keret6ben.
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Tartalmilag mindea j{tCkos formdban, kdz6s beszdlgetCsek}el. egydni, pdros 6s csoportos onismereti

feladatok, j6tdkok segitsCgdvel tdrtint. A csoport neve: The Place.

I l.dbra: Kuboh rdborok tevdknysdgei 2019'ben

4.E L6mpis klub

A Vakok 4s GycngCnl6t6k K0zdp-Magyarorurigi Regiondlis Egyes0letdnek kdzdssdgi civil szerve-

z6jCnek megkere#se nyom6n irtezrn€ny0nk 2019-ben is hclyet biaosftott a,,L6mpr[s Klub" - a

XVI. kerilletben CI6 {rintetteknek szervezett - foglalkoz6snak, mel)ne havonta cgy alkalommal kerlil

sor intdanenyunkben.

5. Atmeneti gondoz6s

A kiziselldt{s eszkozei kdzdtt kiugr6 jelentosdgii az 6tmeneti gondozast nyrijt6 otthonok megl6te.

Kerilletiink ell6t6si szerz6d6s form6jdban tesz eleget jogszab6lyi kotelezettsCg6nek.

5.1 Csalidok Atmeneti Otthona

A XVl. keriileti Onkormdnlzat 6s a Magyar Protest6ns Segdlyszervezet kdzti szerz6d6s szerint a

SegClyszervezet 6ves szinten k6t kerfil€ti csal6d szlmrira biaosida a szolgfltat6st, azaz a csalddok

6tmeneti otthon6ban val6 elhelyez6st.

Sztlnidei Napraforg6s Napok 10 440

Fikn Klub t7 102
All6skeres6 klub fJ 32

66Alzheimer betegek hoz,csop, l0
34 405Mama-baba klub

ErzsCbet t6bor (6 nap) 6 l9
r68Kamaszklub, t6rsasidtCk klub 25

Osszesen 155

K l,uIIOH. (-s( )P(|Itr'oK s't'ATlsz rII(.(.rA

ti l.til!( )K \t't\'t,l Itrrgakrrn {lralnroz-ott adat)
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4.7, Trlrsasj{t6kklub

A fiatalabb korosadlynak (7 - 13 dv kdz6tt) k0l6n csoportot tartanak munkat6rsaink a kamaszklub-

bal prirhuzamosan. Igy a kill6nMz6 kor( testv6rek is talAlnak megfelel6 programot. A k6z0s j6tik

soriin a kommunikAci6 fejlesaCse, ismeretitad6s is mcgval6sul, dc sz6mos szociAlis k6szsCget is er6-

sftenek, tanltanak a tdrsasj6tCkok a kdz6ssCgdplt€s mellett.

A pmgramokat a gyerekek, fiatalok iskolai elfoglahs{gaihoz igazodva, kds6 ddlut6nra szerveaUk.

Fontosnak tartottuk, hogy a programok a fiatalok igdnyeihez igazodjanak.

lroglallioz"risok ( rtl ka lntr li)
szirnla

1232



Az elrnrilt 6v sor6n 2 csalddnak biaositott takhat6si lehet6sdget a csal6dok dtmeneti otthona.

5.2 SOS Krizis Alaprtviny Csal{dok Atmeneti Otthona

Mivel az SOS Krizis AlapitvAny a kerillettlnkben m0k6dteti az egyik csal6dok dtmeneti otthonel

szoros az egyuttmukddds. A szakmakdzi megbesz€lCsen abban egyeaunk meg, hogy a csalddok

gondozls6t az Otthon szakcmberei vCgzik, ugyanakkor haszn6lj6k az Altalunk nyujtott szolg6ltat6so-

kat,

V6gig teljes kihaszn6ltsdggal miik0dtek.

5.3 .Arrnyhfd" Gyermekek Atmenctl Otthona

2019-ben 6 gyermck kcrOh clhelyezisre a IV. ker0leti Aranyhld Gyermekek Amen*i Otthon6ban.

A grermekek Atmeneti otthona - a megkotdtt clldtdsi szerz6dCsbcn foglaltakat t0heljesltve - ldtta el a

feLncrul6 vtlks6gletekct. Ez csak rigy val6sulhatott mcg, hogy a lokishcllzpteket megismcrve pol'

gdrmesteri engeddlyt kaptunk kCt esaben is a l+ltsz6n trlllCfisdrc, a plusz k6hsdgeket vdllalta a kertl-

leti onkormAnyzst. Ez a tanngatris 6s cgltttgondolkod6s clengcdhctctlcn a rugalrnas 6s a hcllzetnek

megfelel6 klzise lldtdshoz, int6zrrdnyUnk sdm6ra nagy biaons6got jclcnt ez 8z cglruftm0kddds.

belcer lt gtermekekiellemzdi a 2019'es dvben

Haz,
condozAs

Gy6mhoz
kcri f

csalAdba

forsdott 233l. syEflrck l3 2014

Gy6mhoz
kcrolt

csalldba
focadott 95

Haza
gondoz6sxl0 20142. grcrmck

Ea"s-
any6hoz320

Hazz
condozAs201 83. syerErk l4

Eaes-

anydhoz318
Heza

cotrdozrs
vddclcmbc

vcttxxt3 20194. sycrmek

mag ber
vao100x20115. syermek l5
meg bent
vao63xx \ x14 2015 x6.

llekcriilds okni

ijj

(;rorrncL

TI
I I

I:t

U

III
:!-
er5 a
Z. .z 

=

a:

l2.dbra: a keriilel nkb6l a G O-ba

29

:-: E n;,1
.aEa



o. Eszlel6- 6s jelz6rendszer miiktidtet6se

Az egyinek, csalddok, gyermekek probl6m6inak iddben tdrtdn6 felismerdse ds azok mihamarabbi

enyhltCse, megolddsa 6rdek6ben sz 6llam a szocirilis 6s gyermekj6l&i ell6t6rendszerdnek keretCben

Cszlel6- is jelzorendszert mfkddtet.

Ez az 6szlel6- ds jelz6rendszer {gazatok, intCzmCnyek, szakemberek Cs magrinszemClyek kdzOlti

egy0ftmiik6dds, amelynek cClja a probl6mrik, veszllyeztetl llnyezbk, kizishelyzetek Cszleldse ds

felismerCse ds jelzCse ez ene a cdba kijel0lt szolgdltat6 fel6, melyek az 1993. Evi III. tdrvdny 6s az

1997. ivi XXXI. tdrvdny szerint a csaldd- 6s gyermekj6lCti szolgdhat6k, fgy kertilet0nkben a mi in-

tdzmCnytink. A tlrgr6vben az 6s el6 ds jelzdrendszer 6ltal k$ld0tt jelzesek szlma (hrlmozott

edrt)

300

250

200

150

100

50

0

V r Na$konlakkel kepcs.koldfi
i€lz6s

r G17 av$rkkll lapct.k0ld6$
ieh6s

ff."c.-d
13.dbra: A Szolgdlathoz beCrkezett jelzisek szdma 2019'ben

A Csakld- ds Gyermekjd,lCti Szotgdlot inttqdnyegsCgCha a 2019-es Cvben ESI szmCllyel kop'

csol atba n & kezat j e lzds.

A k6zneveldsi intdzmdnyek lattak el minket a legtdbb jelzissel (286), kapcsolatunk az'tm'zm inyeik-

kel a legaktfuabbnak mondhat6. A szemdlyes gondoskodast nyujt6 szocidlis szolg{ltat6k - m6s csa-

trid- ds gyermekj6l6ti szolgalat, csal6d- 6s gyermekj6ldti k6zpont- is gyakran kuldtek jelzdsl (282),

legt6bbsz6r eset6tad6s kera6ben kerul hozzlnk egy kor6bban m6shol gondozott csal6d, akik a keru-

letbe kdhdzrek. Az eg€szs'gig$ szolg6hat6k koztll a vdd6n6k kiemelt szerepet toftenek be a jelz6k
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rangsor6ban (33 esetben jeleztek). Atmeneti gondozist biaosft6 intizrndnyek 29 esetben kUldtek

jelzCst.

2019-ban 6 alkalommal szerveaunk szakmakdzi megbeszdl6st, a kdvetkez6 int€zmdnyekkel:

o BFKH XVl. kerllleti Hivatal Gy6mugyi Osadlya

o BFKH XVI. kerlileti Hivatel Gydmugyi Osztdlya, Pedag6gia Szakszolg6lat

r Pedag6giai Szakszolg6lat 6voda Cs iskolapszichol6gusai, 6vodai-iskolai szociAlis segltdk

. Terule'ti V6d6n6i Szolg6lat, 6vodai-iskolai szoci6lis seglt6k

. Ker0leti oktat6si intdzmdnyek, 6vodai-iskolai szoci6lis segit6k

. Csal6dbanit Orszlg Nonprofit Kdzhasart Kff., kertlleti bdlcsddCk, tertileti vdd6n6i szolg6lat

6.1.2 Eves Sz:kmai Tanicskozis

A 2019-as 6v jelz6rendszeri mfikdddsdr6l sz6l6 6ves szakmai tgndcskozirs 2020. febru6r 20-6n ke-

rglt megrendezdsre. Az dves tan6cskozis megrendezdse a Szolg6lat szakmai egyseg6nek feladata, de

egdsz intdzm6nyunk ftszt vesz az el1k6szltCsben ds lebonyolltisban. A tdmAt, a szexudlis eduk{ci6t a

Napraforg6 Kozpont szakrnai tearlje szavaza meg, azok atapj6n a megkeres6sek alapj6n, amelyek a

20lE-20.19-es dvekben hozz6nk drkeaek, 6s az elrnth dvekhez kCpest rljszerilek, srilyosak 6s aktuili

sak voltakr.

Szexu6[is ingerel6raszt6s koniban a hatdkony szexedukic6r6l cinrmel Szigeti Rdka eg6sz#gfejleszt6

szakpszichol6gus tartott el6ad6st, aki a L€lekkel az eg,.szs'g€tt Alapftvriny munkat6rsa. Az 6ves ta-

n6cskoz6sra n6gr 6ve hlvunk kiilso el6ad6t, ahogyan azt az Elvtvfl 6ttal kiadott szakmai aj6nl6s is

leher6#gk6nt megfogalmazza, ugyanis tapasztalatunk szerint a kiil6nbdz6 intizm6nyek szAmAra ez

vonz6 ds hawnos form6ja egy-egy aktu6lis probl6ma elemzdsdnek. A ktils6 el6ad6 bevon6sa 6ta az

' ld mig az Eves besz6mol6 ,,Kiemelt veszdlyeztetettsdgi tergletek az 6v sorin fejezetdt"

3l

6.1 A jelz6rendszer te&ieinrk taHlkodsi pontjai

6, t. I Szakmakdzi megbesz6l6s

A sztkmakdzi taldlkozdsoh a jelz5rcndszer m{ik0dCsChez is a szoci6lis- €s gyermekj6ldti munk6ban

€rintettek szemdlyes kapcsolatainak kialakitds6hoz, mcger6sitCsChez fontos eszk0z, illetve a ktlzds

munk6nkat Crint6 v6hozdsok, 0j inform6ci6k megosztds6ra ad leha6sdget. Megtart6sukat jogszab6ly

irja el6.



A fii t€nra feldolgozisdra kdt dve vezettiink be szakmai miihelyeket, rdszben a ndvekv6 ldtszdmra

val6 tekintettel, Ez a munkaforma is dsszhangban 6ll az EMMI protokollal, mivel igy lehetsCgcs szfi-

kebb kdrben az adott t6mera reag6lni, kdrdCseket Cs vdlemCnyeket megfogalmazni, Cs ez is egy tjabb

f6rurq ahol kdpet kaphatunk kdlcsdndsen arr6l, milyen nehizsdgekkel ktizdenek az intCzmCnyek

gyermekvCdelmi ds szociAlis tCrcn. Az cddigi tapasaalat az, hogy a rdsavev6k 2/3-ad rlsze narad a

m0hclymunk6kon is, drtdkcli, hogy aktudlis kCrdCsek ment6n lehet konzultdlni. Ezen a tan6cskozAson

a 109 rCsavev6 kdzUl tObb, mint 90-en-en vdgig maradtak. a t6rndhoz kapcsolt 5 szakmai m0helyen.

A szakmai mfihelyek kdzul nCgyet a Napraforg6 K0zpont szakemberei vezettek kctt6s vczetCsbcn

SzUcsi G6borral, a rend6rsCg bilnmegel6zdsi tan6csad6jdval illetve 6voda Cs iskolapszichol6gusokkal

kdzOsen, akik meger6sltettdk a tdma ahualit6sCt. Az 0tddik szakmai m0hely a kuls6 el6ad6 tartotta.

HaMr szcrcncs6rc a probldma mdg tdvolr6l scm olyan mCrtdk0, mint n€hiny egyCb budapesti ker0-

lctbcg {rgy a k6vctkcz6 tcrlllct, ahol a gyermckvddclcmnek nagyon fontos felel6ssdge lesz, az Cppcn

a gyermckck magAra hagyottsdga a szexudlis ingerckkel el{rasaott mindennapokban, ahol nem lehet

cd[ hogy a mddia ds internct alakftsa gyermekeink nevel6sCt ezen I ter{lleten. Ea er6slti meg a rend-

6rsdg bfinmegelUzdsi munkAja is: az dves tan6cskoz6s intemetes szexu6lis zaklatCssal foglalkoz6

szakrnai m0helydn a BRFK 6hal a tdmeban kCsztlh kisfilmet is bemutatt6k a kollCgik. A tdma teh6t

mindenkCppen jelen van a gycrmekeink mindcnnapjaiban Cs nekilnk, vel0k drintkez6 szakcmbcrcknek

ezzcl sokkal intazlvcbbcn kcll foglalkoznunk, mint amire eddig felkdsdlh0nk

Matolcsi Ildik6 szolg6latvezet6 a gyermckv€delrni 6s szociAlis jelz6rendszer intCat€nyeinek kik0l-

d6tr 6s visszadrkezett lr6sbcli beszAmol6kat €lemezte (105 rnegkeresdst hlldt nk ki a szociAlis ds

gyermekvddehni terllleten Crintett keruleti intd_anCnyekn€k, 5t jelzkrerdszcri tag v6laszoh). Az

elemls a beszimol6hoz csatoh intCzkeddsi tervben olvashat6.

A 2019-es Cvben a Napraforg6 Kdzpont Cp0lete m6r kicsinek bizonyult a tanlcskozAsrq igy m6s

helyszfrr ut6n kellat ndznunk, ahol a rdsavev6k kCnyelrnesen elfdmek, a milhelybeszdlgetdsck is lc-

hets6gesek ds a Napraforg6 Kdzpont munkat6rsai sern szorulnak ki, hiszen a tandcskoz6s legf6bb

cClja, hogy 6sszehozza a tcrilleten a szoci6lis Cs gyermekv6delrni terlileten tev6kenyked6 szskembe-

reket. igy iddn a Szentmihalyi Kulturalis K6zpont dptlet6ben rendezhettiik meg programunkat. Nagy

6r6m a jelz6rendszeri tagok magas r6szv€teli ar6nya mellett, hogy a XVI. kertlleti Polg6rmesteri Hi-
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6ves tan6cskozAs rdsavev6inek szdma megn6tt. Ot ive,2016-ban a ktlls6 venddgek (tehet a Napra-

forg6 Kdzpont munkatdrsain hvlli rCsztvev6i letszi.m) 46 fb volt, a mostani tandcskozison 78 fii.

Osszpsen 1l)9 fd vett rdsd az idei tandakoztison.



vatal munkatirsai is jelent<is sz6mban jelen voltak. illetve a Kdpvisel6testiiletb6l is megielentek a ta-

n6cskozdson.

6.1.3 Esetmegbeszdl6sn esetkonfercncia

2019-ben 6 esetkonferencia ds l3 esetmegbeszdlds volt intizmdnyiinkben. Az esetkonferenci6k c6lja

az adott gyermekkel fogtalkoz6, k0l6nbdz6 szakmdk k€pvisel6i 6s a csal6d kdai inform6ci6csere, is

kdzds gondolkozls az adott problCma min6l hatCkonyabb megoldCsa drdekdben. Tdbbnyire olyan

esetben kerul sor a megrendezCsdre, ha a glermek veszClyeaetettsCge olyao mdrtdkben megn6, mely

sztiks6gessC teszi az azonnali beavatkozdst, vagy az eset kapcsdn tObb szakma k€pvisel6i drintettek,

igy a megfelel6 cselekvdsi m6d egyeztetdse, a munkamegosads 6sszehangoldsa elengedhetetlen a

hatdkonysdghoz. Az eredrnCnyes vociflis segit6munka, val6di vdltozdsok csak a rendelkezdsre 6116

er6forr6sok bevondsdval, folyamatos dsszehangolduival tortenhetnek.
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III. t int6zm6ny miikiid6s6nek szem6lyi 6s tdrg-vi felt6telei

A 2019-es ivben igen magas fluktuAci6 volt int4zmdnyUnkben: 25 ki-Cs beldp€s tdnint az iv sor6n.

Ennek okait folyamatosan elemzi a vezet<1s6g, mivel a munka jellegdb6l fakad, hogy a segit6 kapcso-

lat kidpitisChez id6 szilks€ges ds a gyakori szakember v6ltds 6ppen a seglt6 munka szinvonaldt kCr-

d6jelezi meg.

Fluktuici6 2019

1)

!,J

6

...tmanadrraraL ...Ldtlrt6l
(.bb6l1t6 (.bb6l ,' 5

t.aktnal trardt) r..lrul varatol

munkokdr6k

t .itcddy.lat la.,am I ll- A bcL96 .mb.rd( .dna

A fluktu6ci6 okai k6z6tt szerepehek tcrmdszetes, dlctcftlusMl ad6d6 vahozdsok (gazdasdgis koll6ga

nyugdljba vonul6sa, egy munkatirs messzire clk0h6z6se, gyermek sz0let6s).

H6rom munkakor eseteben t6bb pr6bdlkoz,s t6rt6nt az alkalmas munkat6rs me6aldlds6ra, m6r pr6-

baid6 alatt felrnondott hat szemdly. Kiemelend6 a szoci6lis diagn6zis k6szit6 esetmenedzser munka-

kor, rnely k6telez6 jelleggel 20l9janudr l-t6l bct6ltend6, 6s amelyet folyamatosan hirdetttink, mdgis

az 6v fel6ben (6 h6napon keresaiil) uresen 6llt, k6t szemdly vettunk fel, azonban mind a ketren pr6-

baid6 alatt elmentek.
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A szoci6lis 6gazatban is ismert t€nyez6v6 v6lt a munkaer6 hidny 6s ezzel egy0tt a verseny a j6 szak-

emberek megtal6l4s6ra Cs megtartrisrira. F6k6nt az 6vodai is iskolai szocidlis segit6k eset6ben nyil-

v6nval6 probl6ma ez, ahov6 els6sorban a fiatal, mobilis emberek jelentkeznek, akik tudat6ban van-

nak a ker{iletek kdai nagy ktildnbsCgeknek azon a tCrem, hogy a szocidlis bdrt6bla nem vonz6 bdreit

milyen m6don egdszlti ki az adott fenntart6.

A kdvetkez6 Cv nagy feladata a fenntart6val val6 egyezetdse annak, hogy milyen m6don tudja a 16.

kertilet a csal6d - 6s gyermekj6lCti szolg6ltat6st vonz6bb6 tenni, ennek az 6vnek a flukturici6ja

ugyanis, ha hosszri tdvon jellemz6v6 vilik, a Napraforg6 Kozpont szakmai szinvonal6t fogiajelen-

t6sen csdkkenteni.

Az int6zm6nyber dolgoz6k l6tszdma 2019 december 3l-6n:

o I f$lntianCnyvezad

o 2 fd szakmai vezetf (egiklik eselmenedaer/tandcsad6, mdsik csalddseg&6)

o 4 f6 eselnuteduer/tandcsadi

o 1,25!6 pszicholdgus tandcsadd (30, illetve 20 drdban alkalmawtt kCt 16)

o 10 t6 csalddseg{t$

o 8,5 fd 6vodai/bkolai szocidlis segltt

o 1 gCpkocsiveTetf (Kertvdrosi Csalddi Szdllltd Szolgdlat)

o 3 /6 szocidlis osszbztens

o 1,5 td recepcids

o 0,5 fd raharaktdros

o heti 14 drdban megbtzdsos szen ddssel klinikai sztkpszicholdgus, iogdsz ds feilesz-

tt pedagdgus

tlres 6ll6surk ugyanebben az id6pontban 3 volt.

Az 6v sor6n 9 ptily6zatunk zAfllt sikertelentil, melyek rijra kiirlsra ker[ltek, arni az 6ll6sok felt6lt6-

sdnek elhriz6d6s6val j6rq igy t6bb munkakdrben is folyamatos volt a hirlny. Az €v minden h6-

napj6ban volt betdltetlen iilldsunk, tObbnyire t0bb bet6ltetlen hely is, jrinius h6napban volt a legma-

gasabb ez a szim: 6 all6shely volt iiresen.

A szem6lyes gondoskodris form6inak szakmai laszamnorm6it a 15/1998. GV.30) NM rendelet taf-

talmazza, mely alapjdn a kerulet lakoss6gszam6hoz ei6irt szakmai l6tszim 18 csal6dsegit6, l0 eset-

menedzser/tandcsad6 6s 13 6vodai 6s iskolai szociAlis segit6. Int6zndnyi:mkben a tan6csad6k ala-
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csony l6tsz6ma a specialis szolgaltatdsok biztosit6sAban jelent er6s korl{tozottsegot, eDnek bdvltese

j6v6beni cdlunk, kiemelten a csal6dterdpia meger6sitCse. Tov6bbd az er6s flultu{ci6 6s a bettiltetlen

4ll6shelyek magas volta miatt a helyettesitCsek a 2019-es Cvben igen nary probl6m6t jelentettek a

feladatell6t6sban, mely p6ld6ul a kamaszcsoPortok felfilggesrdsChez Yezelell, mivel a koll€gdk a

gondozAst kelletr, hogy prioritdskdnt kezelj€k a prevenci6val szemben. Sajnos a Napraforg6 ipillete

nem is lenne alkalmas afia. ha az el6lrt normdk szerinti szakmai l6tszdmmal miik6dndnk, m6r az

6vodai ds iskolai szoci{lis segit6ink is ktlldn telephelyen dolgoznak helyszffke miatt. A szakmai

team tov6bbi megbont6sa abszoltt kontraindikAlt lenne hatdkonysdg szempontj{Ml.

A m6r 1,5 6ve fui6 rij szolg6ltat6s, az 6vodai 6s iskolai szociAlis segltds siker6t jelzi,hogy az int€z'

mdnyek fel6l egyre t0bb €rdekl6d6s Cs megkeresCs ir6nyul felCjuk, igy a mud<aterhel6s megn6veke-

ddse miatt k6rt0k a fenntart6t6l az enged6lyezett ldtszemon belttl k6t tjabb 6ll6shely bet0lt6s6t.

Az engcdClyt az I. szAmt koltsdgvetds m6dos{t6sn6l megkaptuk, t6bb sikertelen felv6teli elj6r6s

utdn sikerult is 6j munkatdrsakat taldlni a csapatba. Ez mindenkdppcn az 6v eredmdnyei k6zd tarto-

zik.

Minden Cvbcn jelentkeznek intdzmCnytlnkbe hallgat6k, akik a szalmai gtakorlatukat szeretndk a

Napraforg6 Kdzpontban t6lteni. A szolg6lat 6s a kdzpont felv6lwa igyekszik eleget tenni a megke-

resdsnek. Szakmais{gunk fontos tttkdnek tartjuk, hogy folyamatosan vannak jelentkez6k, a gyakor-

lat k6zben j6 visszajelzCsek j dnnek intdzmdnyhkkel 6s munk6nkkal kapcsolatbaq s6t vannak, akik

a k0telez6 gyakorlati id6n tul is maradnak nAlunk Onkdnteskdnt'

Inrdan[ny nkben 716 jetent*ezett szakmai gtakorlatra a 2019-es €vben, 6un lelsfiohtatdsi in'

tCznCnye*bdl, keuen OK,I *dpzAben vettek szl

150 6r{s gyakorlat6t az B6tvos L6rent Tudom6nyegyetem 3 hallgat6ja tdltdtte n6lunk. Az Apor

Vilmos Katolikus F6iskol6t6l 2 frt fogadtunk 25 6rAs ryakorlatra. Az EFEB Feln6ttolctatfsi Kdz-

pont, valalnint a Pennon Kitrcsldr' Hum6n Szakkdpzo egy-egr hallgat6ja 40 ill. 50 6r6s gyakorlatot

teljcsltett intdzrndnyUnkben . Eg f6 v6,gzett pszichol6gus egCszsdgpszichol6giai specifrk6ci6jfihoz

kCrt 50 6rAs gyakorlati lehet6s6get, amelyet szAmunkra kifejezetten szolg6lan6si paletta'Mvltdsi

lehet6s6g volt, ha csak kis id6re is.

3 di6k pedig 50 6ras k6telez6 k6z6ssdgi szolg6latet teuesltette intezm6nyiinkben, a prevenci6s prog-

ramok keretdben.
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2019-ben intCzmdnytnk megint szdptllt, gazdagodott tdrgyi eszk6zdkben, feltgtelekben:

A kdt tj, 6vodai Cs iskolai szoci6lis segit6 kolliga szim6ra irodabritorokat (asaal, szCk), szolg6lati

telcfont 6s ffirmatikai eszkdzdket (2 db notebook) biaositottunk.

Ebbcn az 6vben is folytat6dott az el6regedett wtrmft6gCpek lecserCldse a szdkhelyen, mivel a munka-

t6rsak - jogszabdlyban et6ft, b6sCges - adminisarAci6ja szdmit6g€pcn zajlik. H6rom darab asaali

szimlt6gdp€t szcreztunk be.

Ehon ott projcktorunk hclyctt [jat vett0nk, ugyanigy cserdre kertlh n6h6ny az elhaszn{l6dott, r6gi

elektromos h{aan6si gCpeink kdz0l.

A kliens fogad6 tCr (aula) szdpft6sdrc Uldgamittr6t cserCh0nk, ez higidniai vempontMl is fontos vel-

t6s voh, mivel a m0b6r fotclek j6l tisafthatdak, fert6tlenlthetdek a koribbi szdvetbevonatri, clhasz-

ndl6dott gamittrdval szemben.

Fontos, a munkahclyi kdmyezaa javft6 ldpCs volt a tctdtdri konlMba beszerclt kltna bcrcndezds.

H6rom iroda ker0h kiftstdsrc.

Ellen6rz6s

2019-es Cv vdgCn Budapest XVI. kcr0lai PolgArrrstcri Hivatala Bels6 cllcn6rlsc zajlott intdzn6-

nyllokbcn okt6bcr 29-t6l 2020. janu6r l4-ig.

A fthdrt hi6nyoss6gok nyomAn a k6vakcz6 javaslatokat fo gatnazla nr,g az ellenirzfr:

o bcls6 szab6lyzatok 6s SZMSZ aktualizilAsa;

o akadAlynrmcs k6zlckcdds biztosltdsa a fcnntart6 6ltal;

o tan6csad6k 6ltal rnegtsrrott 6r6k dokumcnt6ci6j6nak 6tl6that6bM tdtele;

o vds6roh progranrok Cs wdmlt6g6p 6llom6ny felulvizsgdlata, az elavuh progrannk lcscldezdse,

nyihdntartdsb6l ki*ezet€*;

o f6k0nyvi 6s anslitikus nyilvdntartds hclycsbftse, az Cpula4talakftAsi tervek ds tdrburkolat javlt6s

tdrft6s nClk0li 6taddsa a bOlcs6ddnelq aki az 6p0let tulajdonosa;

o jelenldti fven a rsndklWli munkaid6k megfelel6 dokument6ci6ja (hCwdgi programolq t6borok)'

A javaslatok nyomdn int&zked6si terv kCsz0h.
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IV. K6pz6sek,szupervizi6

A l5l1998 0V. NM rendelet klitelezi a csalid- 6s gyermekj6l6ti szolgiltatisban dolgozdket a

szupervizi6ban val6 r6szvdtelre. A szupervki6 a segitr5 foglalkozAstl szakemberek ment6lhigiCnds

karbantart6sa ds fejlesadse mellett min6sCgbiaosltdsi elem is, hiszen az esetek k0ls6 szakember ve-

zetdsdvel t6rten6 elemz6se, kidrtdkeldse a gyermekvCdelem Erz|keny 6s szdmtalan tdmaddsra lehet6-

sCget ad6 terepdn el6segfti a magas szakmaisAggal tortdn6 szoci6lis esetmunket, A team szupervizi6

pedig mindezek mellett szervezetfejlesa6si jelentds€ggel is bir. A vupervizi6 csak akkor hat6kony,

ha bizonyos rendszeressdggel tortdnik. Sajnos a jogszabdly jelenleg a szupervizi6 mdrtCkCt nem hatd-

rczza meg,Igy csak az 6ltal6nos vakmai gyakorlat lehet ir6nyad6.

A 2019-es 6vben minden csalddseglt6 6s esetmenedzser/tan6csad6 munkat6runknak biztosftottuk a

szupervizi6r, t6bbscg6ben osoportos formdban. A 6v6ros t6bbi ker0let6ben a havi cgy szupervlzi6s

alkalom terjedt el jellemz6 gyakorlatkdnt, a vupervizorok elhspontja szerint is minimum nyolc alka-

lom hozhat eredmdny. A munkaerd megtartdsdhoz is elengedhetetlen a szupewlzii, hiszen a segit6

munka alulfzaettsCge 6s alacsony tdrsadatni presztkse mellett a fclcl6ssdgr6llal4s magas szintje Cs

csalddok, egydnek problCmaiban val6 folyamatos jelenl& igen megtcrhel6 6s jelent6s oka a magas

fluktu6ci6nak. A koltsCgvetCsunkben rendelkezCsre 6116 osszeget a k0vetkez6 dvbcn megpr6Mljuk

p6ly6zati leh*6segekkel is kicgCsziteni hogy intdzmCnltnkben is eldrjllk a szakmai normAt, ami eg)r

folyamatos 6s kisz6mfthat6 id6kozonkdnt rendelkezdsre 6116 munkaformAt jelentene'
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20 I 8. jrtlius6t6l a kdpzCsi rendszer megv6ltozott a jogszaMlyok szcrint, erysCgesftett kdpzohelyek ds

k6pzdsi tartal$ak kialaklt6sa zajlik, de sajnos a gyakorlatban a k6pz{seknek mig csak egy sztik k6re

eldrha6, ugyanakkor a kdpz6si id6szak els6 fele 2020 jtlius l-vel laelik. Az intdzrncnyben dolgoz6

csal6dsegft6knelq esetmenedzsereknek Cs asszisaenseknek k€pz4si ktltelezett#ge van, adott id6szak

alatt meShat6rozott pontszam dsszegy{ljtcs€re. A k6pz6sek k0zlll a szabadon v6laszthat6 kateg6ri6-

ban sikeruh a munkatarsak tiibbscgdt eljuttatni kdpz6sre: a k6pz6sre kotelezettek 7l %-nak sikerilft

elvegezni a cSBo szervez6sCben a ,,Gyermekvcdelrni jelz6rendszeri tagok egltttm{lk0d6s6nek el6-

segftdse. A kapcsolati er6szak Cs emberkereskedelem okoAa 6rtalmak felismerdse 6s kezel6se €s a

kapcsolati er6szak felismerdse" clrnii szakmai tanfolyamot'

A k6pz6si kotelezettsegen tril lcnyeges, hogy a munkatArsak a munlc{jukhoz sztlk#ges speci6lis tu-

d6s,k6pessigbirtok6bajussanak,ateljesltettk6pz6sekegyr6szeeztc'lozzaak6rpontotszerzett

vele a dolgoz6, ak6r nem.



A Magl,ar Csal6dsegit6 is Gyermekj6ldti Szolgdltatok Orszigos Egyesi.ilet6nek orsz6gos szakmai

konferencidja ,fiagyomAnyos 6rt6kek, fejl6d6 szolg6ltatdsok" cimmel zajlott, 3 kolldga a konferencia

teljes idejdben, 4 kolldga pedig l-l napon vett rdszt a munkak6rChez leginkdbb illeszked6 timak6-

rdkhdz illeszked6en. A konferencia fontos f6ruma a v6rhat6 jogszabdlyi Cs szakmai viltozdsok meg-

beszClis6nek, a kiil6nkiz6 ktirUlrninyek, lehet6segek 6s probl6m6k kda dolgoz6 vidiki Cs fiiv6rosi

csal6d- Cs gyermekj6l&i szolgriltat6k tal6lkoz6sdnak.

0t munkat6rs rdszt vett a Pannonhalrni Ap6ts6g ds a Hintalovon Alapitvdny k6zds szervezisdben az

apdtsdg ter0let6n rendezett els6 gyermekvidelmi szimp6ziumon, melynek cime a,,Csendt6l a sz6ig"

volt.

Az 6vodai Cs iskolai szocidlis segit6k a legmotiv{ltabbak a ktil6nbdz6 munkacsoportok kdzfl a kdp-

zdsek teriiletdn, ez val6szlntileg 6ppen a tevdkenys6g 0jszerffsCgdMl ad6dik, tovdbbd abb6l a felisme-

rdsb6l, hogy a trdningek, csoportok tartds6ra v8n a lcgnagyobb kereslet ds igdny az intCzmdnyek rC-

sztriSl, az ehhez sz0ksiges speci6lis tud6st azonban nem adj6k a diplom6hoz. MediAtori, facilit6tori,

6lm6nypedag6giai Cs biinmegel6zdsi trCningek vohak a 2019-es 6vben a legndpszeriibbek a koll6g6k

k6zdtt, melyek mind k6zvetlen0l felhasandldsra kerlllnck napi munkdjuk sor6n.

A k6telez6n trlli kdpzdsi ig6ny mindenkCppcn az adott munkatArs elkdtelezettsdgdt, szakmai szlnvo-

nalra tdrekvdsdt mutatja, ezdn t4mogat6sra 6rdcmcs. igy seglt€ttUk egy e$etmenedzser, egy csal6d-

scglt6 6s kdt pszichol6gus tan6csad6 kollCga specidlis tanfolyamon val6 rCszvdteldt is.

A Napraforg6 Kozpont dsszes munkat6rsa egy alkalonrnal kdzdsen vett r6sa bels6, szervezeti trd-

ningen: Jakabos Hadassa, intCzmdny0nk kordbbi pszichol6gusa tartott I napos, Allatasszisadlt trd-

ninga Lad6nybenCn, tdbb szakmai m0helyen kaphattunk nem mindennapi 6lrndnyeka vezetdselrndlet,

Onismeret, kooper6ci6, hatdkonys6g tCmak0rdben.

A szociAlis seglt6 munka ds a speci6lis szolg6ftatdsok er6teljes professzionaliz6l6d6si folyamatai

zajlanak hazAnkban, a jogszab6lyi kdrnyezet gyakori v6ltozisaival. Ezek kdva6se, a form6l6dls

folyamat{ban val6 rCszvdteltink biaosit6sa elengedhctctleq 6s int6zmdnyiink szolgiftat6si

szlnvonalinak fenntaruisdhoz is ndlk0ldzhetetlen alapfehdtel.
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Budapest, 2020. naircius 30.

o Az nt'zm$nyi fluktu6ci6 jelent6s csdkkentise, a munkafeltCtelek javlt6sa (helyettesitdsi

terhek csdkkentCse, a fenntart6val val6 egyeaetelds a kereset kiegCszltds lehet6sigeir6l)

o ehhez kapcsol6d6an intdzmdnyi szervezetfejlesztds;

o az 6vodai/iskolai szociilis segit6k lCtszim6nak emelise mCg 2 f6vel; az intdzmCnyek val6s

w0ks€gleteinek kiszolg6lAsdhoz, hatdkony, magas szinvonalt volgiltatdsnlujtrishoz ez a

l6tv6m mCg mindig nem elCgsdges az egy segit6re jut6 magas cll6totti (gyermek) lCtszdm

miatt;

o az Cpillot bcj6rat6nak akad6lymenteslt€se;

o a munkakdrh0z kot6tt, kdtelez6 kdpzdsek teljesit6se a megadott hatdrid6ig;

. csal6dtenipids ds medi6ci6s kapacitdsaink MvttCse;

o heti 3 6rdban pszichiAtriai konzuhdci6 biaoslt{sa klienseinknek a Napraforg6 Kdzpontban.

u16n6

Naprafo196 es

Gyermekj6ldt i Kozpont
ml,an'nytez*tb

[r.q-r.^ {..-t' 60
' tl

h'..^,- 
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Simon G{bor
Napraforg6 Csal6d- Cs

Gyermekj6ldti K6zpont
szakmai vezet6

Mstolcai Ildik6
Napraforg6 Csal6d- ds

Gyermekj6ldti Szolg6lat
szalmai vezet6
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Fiiggel6k

A NApRAFoRco csalAo- ts cynRrrrtxJoltTr KOzpoNT
6vns mlzoRENDszERI INTEZKEDEsI TERvE

A 2020. fVRE

I. tves szakrnai tandcskozds

Az 6ves tandcskoz6s egyik 6 cdlja, a telepiilCsszintii jclz6rendszeri h6l6zat mffkdd€sCnek minden tag

rCszvCteldvel elkdszitett ir6sbeli beszfunol6kon alapul6 dves hellzetfeltdr6sa, 6s annak rendszerezett

visszacsatoldsa a szakma, a fenntart6, a helyi k0zdssCgek szimdra.

2020. 02.20-6n ker0lt megrendezdsre int6zm6nyUnkben ez az esemCny. A tdrv6nl el6lr6snak meg-

felel6en ir6sos beszimol6t k6rtunk a ker0let jelz6rendszeri tagjait6l, a szoci6lis 6s gyermekvddelrni

tertlletr6l egyardnt. 105 megkeres6st kuldtUnk ki, 5l besz6mol6 drkezctt vissza. Id6n is megkercstuk

a feln6ttekkel kapcsolatban 6116 intCzndnyeket, h6ziowosokat, teriileti szocidlis szolgdlatot, pszichi-

Atriai gondoz6t is.

A nCgy feltett k6rdds a probldm6ka, a megold6si lehet6sCgekre, 6s az egytttm0kdd6sre ir6n1tlt.

A probldm6k kiiziil el6terbe kertllt:

V{l{si konlllktusok, lopcsolati probl6mll a gondollansig, elhaayagollr a csaHdban, a

nevelSri probl6m6k (kett6s nevel6s, sok a ,,r6hagy6" sz0l6, ez{hal a szorong6 vagy agresz-

sziv gyermek), a maginyosan 616 id6sebb korosztily smci6lis helyzete (a 24 6rds fel0gye-

let nincs biaoslwa szdmukra), a gyermekkel szembeni bfincselekmdnyek ftiskoru vev6-

lyeztet€se, kapcsolattartris akad6lyozdsa 6s tart6si kdtelezettsCg ehnulasa6sa), a lakhatr6si

probl6m{k- kizs6km6nyol6 alberleti lehet6sdgek, az igamlatlan hilnyz.{s (6voda, iskola),

agressziv magatartds, gyermekek kozdtti konfliktusos kapcsolat, a kireke-szt6s (interretes

b{ntalmazis) a dohinyz6s, dmgfogyasais valamint internet-fiiggdsEg (kiemelten a k0-

zCpiskol6s korosailyn6l), a viselked6si- Cs beilleszked€si neh€zsdg, a kriminalizll6d6s (ga-

r6zdasig, lop6s, k6bit6szer birtokl6s, sikkasa6s), Felrner0lt az is, hogy a kd#piskoltis gyer-

mek m6r 6hal6nos iskoliban sem kapja rneg a megfelel6 fejlesadst, igy lemarad6sa szinte p6-

tolhatatlan. Tdbben emlftettdk a b{ntalmads (kapcsolati er6szak) 6rz6kel6sCt.

a
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1. Milyen tipus gternekvidelmi/szocidlis problimdkkal szembesiilt az elm lt dv sordn?



Az anyagi jelleg{i probl6mlk koztil megielent, hogy a csal6dok nem rendelkeznek elegend6

meglakaritdssal, Igy a kizstkmfnyol6 alb6rleti konstrukci6k Sldozatfvi vdlnak valamint,

hogy bejelentett lakhely hidny6ban pont a rdszorul6k nem jutnak ell6tdsokhoz (bek0hoz6

,,szeg6ny'' csalddok)

T0bb intdzmdny is emlitette, hogy nehdzkes a gyermekek nevelisi-oktatisi int6zmdnybe val6

beilleszkeddse, oktatdsa amennyiben idegen anyanyehfielq ds a magyar nyelvet m6g nem sa-

j6rirou6k el

2. Milyen javaslatai vonnak a ter bftn ielentl,czd nehizsigek megolddsdhoz? Milyn segttsC'

get vdr ehhez a kertitet szocidlis is gorrneldtMelmi rendszerdnek tagiaitdl?

A v6laszok kdztila teliesseg igdnye nClktll emelnCm kiaz aldbbiakat:

. Hdzi Bfermekorvossal, v6d6n6kkel val6 szorosabb kapcsolat (6vod6k rev6r6l ig6ny).

o Az 6voda 6s az iskola pedag6gusai konzuh6ljanak a gyermekek Ugy6ben (6vod6t elhagy6'

I .osa6lyba l6p6 gyerekek kapcs6n).

o A korai fejleszt6st ig6nyl6 gyerekek mcgfelel6 elldtdsa (fejlesa6pedag6gusok nagyobb 6ra-

szlmban legcnek jelen).

o A hiziorvosok a v6d6n6i szolg6lattal egyUttm{kddve hamarabb reagdljanak az 6vodajelz4s6-

re (diagn6zis fel6llitdsa).

. Utazb gy6gypedag6gus biaoslt6sa (kdzlpiskolAban).

o A nyelvi neh6zs€geL*el k0zd6 diikoknak iskola-el6kCszft6 osadly indltdsa.

o A pszichol6giai ell6t6s novel6s€.

o Kort6rs medi6ci6 bevezetdse.

. A szul6i igazol6sokat ne 3 napban korl6tozz6k'

o Bfinmegel6zdsi 6rek folytst6sa (iskola rend6r r6szdr6l).

o LakhatAsi probl6rr6k megoldisa: dnkorm6nyzati berlak6sok rdszorultaknak'

o ,Fl€ptet6"lak6sok a kerllletben (milkddtetcsuket v6llaln6 a Magyar Protestans SegClyszer-

vezet).

o 24 6rAs felUgyelet, h6tvdgi ilgyelet biaosit6sa a maginyosan 616 id6seknek (hozzAtartozbk

hiAnyri.nak csdkkentdse).

o Az id6sebb korosz6b'nak ingyenes toma biaosit6sa -,fp testb€n €p l6lek"'

o A lakossag tAjdkoaat6sa az 6ltaluk ig6nybe vehet<5 szolgriltat6sok6l, a sz6muka igdnyelhet6

juttal6sokr6l.

o A lakoss6g szoci6lis 6rz6kenyitds6nek el6tdrbe helyez6se'



A probl6m6k orvosl6s6ra szAmos intizmCny mdr bevilt m6dszereket alkalmaz. Sok esetben a

probldmrit helyben kezelik a pedag6gusok is egyib szakemberek, ezCrt nem vonj6k be a Csa-

l6d- is Gyermekj6ldti szolgdlatot. Az egyik 6voda emlitette, hory 6k rij elemkdnt alkalmaz-

zik intdzmdny'tikben aA, hogy az rijonnan beiratkozott gyermekek feltdrkdpez6sdhez felveszik

a kapcsolatot a vdd6n6vel, valamint a bdlcs6ddvel.

T6bb iskola enrlitette, hogy segitsdgkdnt cli meg az int€zmdny6ben feltiin6 iskolai smcillis

segit6t, de jobb lenne' ha magasabb 6rasz{mban lern6nek jelen!

Nagy seglts€get jelent a rend6r0kkel val6 j6 egyiittm(ikddds'

i. Milyen wtt az eg/tiltmfrkbdCse a jelzdrendszeri intdzmdnyekkel?

Tdbben kiemehdk, hogy a v6d6n6kkel, iskolapszichol6gussa[ iskolaorvossal 6s a bfumegel6zdsi

tandcsad6val val6 eptttes munk6juk kit0n6

Az s.o.s. Krizis Alapitvcny megeml(tette, hogy a vdd6n6kkel, b6lcs6d6vel, 6vod6val 6s a

rend6rsCggel j6 a kaPcsolat.

A Kertv6rosi CsalAdi Sz6llit6 Szolgdlattal segitsCgdvel sz6mos gyermek tud eljutni a fejlesztCsre

Kdt 6voda is eml{tette aj6 egy0ttmtikdddst a pedag6giai szakszolg6lattal

Sokkal tdbb jelzds Crkezetl id6rL mint tavaly, 6s a jelz6sek min6sdge is jawl6st mutat. (ponto-

sabb, t€nyszcrfi infornaici6k, adatok).

Naryon sok dicserct drte az 6vodai-iskolai szocidlis seglt6ket. Azirt'zmdnyek ngyon h6l6sak a

munkat6rsak tevdkcnysdgCdrt.

4. Milyen szolgdltatdsok hidtry& raposaalja o szocidlis ds/vagt glerrnehvcdelmi ter leten?

szdmos 6voda, iskola megemlitettc, hogy nagt segfts€get jelentene szAmukra' ha

a v6t6s, gyernrkelhelye#s valamint gyermekvedelrni kdrddsek t€mak6r6ben el6ad6st hallhatn6-

nak,mivelegnet6bbnegatlvtapasztalatukvanazdrintettgyermekek6sszill6kkapcs6n,

egyre t6bb a szoci6lis probl6m6val kiizd6 kertlleti lakos, a kerliletbe 6rkez6 albdrlaet keres6k

nem rendelkezrek eldg megtakaritdssal, igy a kizsikm6nyol6 alb€rlcti konstrukci6k 6ldozatdv6

v6lnak, Iakhstisuk vecz6lybe kerltl, szlmukra megold{st jelenthetne a emciilis alapon b6'

relhet6lak{s,alak'har6siprobl6m6korvosl6sriraklils6f6r6helyekbiztosltisa'

a gyermekv6delemmel, dszlel6- 6s jelz6rendszerrel kapcsolatos tej6koaat6kra lenne ig6ny az is-

kol6k r6szr6l,

I csslidon bel i er6szak jelenl6t6nek felismercsdre szervez6d6 k6pz6s a jelzirendszer tag'

jainaL,

- ndveljdk a fejleszt6pedag6gusok szim6t'
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I pszichds probEmeval kiizd6 gyerekek megsegftdsdhez sziiksdges lenne, hogy a pszichol6gusok

magasabb 6raszimban legyenek jelen az intdzmdnyekben,

a gyermekek pvichds ell6tds6nak (gyermek-pszichi6triai ell6t6s) javitdsa,

az id6sek, demens betegek sz{mdra dpol6st biaosit6 otthon lenne sz0ks6ges,

a fem6ll6 munkaer6 hi6ny miatt t6bb gondoz6ra lenne sziiksdg a Teruleti Szociilis S zolgalatnii,

valamint a jelenlegi szolgiltatisokat kellene atvervezni, rcszfeladatoka osztani a v6laszad6k

szerint.

Remdnyeim szerint a felvetett hidnyosvigok - ha nem is egdszben, de rdszben - p6tolhat6ak. Ezen

szempontsort figyelembe vdve mi is megsz6litva Erezziik magunkat, de vannak olyan felvetdsek,

amelyek nem a mi kompetencirink, a fenntart6t kell megkeresni a megoldds irdekCben.

Il. Az el6ti 6vi int6zked6si terv cdlkitfiziseinek megval6sulisa

l. Pszichol6gus fel6ll6s megtartAsa, a csal6dterdpids team fel6llit6sa: eztn terv rdszben val6sult

meg, jelenleg 3 pszichol6gus kolldga l6tja el a pszichol6giai tan6csad6st, haMr mindannlan

r6szmunkaid6ben, valamint a team Mviilt egy csal6dter6pi6s munkat6rssal. A teamen bel0li

fluktudci6 azonban lefCkezte egy id6re a csal6dter6pi6s szolg6hat6s.

2. Tematikus kamaszklub beinditds: Pirhuzamosan kdt klub, klubonk6nt 6 foglalkozdssal): a

Kamaszllub a 2019-es 6vben m0k0ddtq ndpszerfi voh. A t{rsasj6t6k klub m{ikdddse nem

volt folyamatos, a kisebb gyermekek r6szv6tcle hull6mz6 voh, mely rdszben annak is ffiggv€-

nye, hogy 6k cmk kfs6r6vel 6rkezhanek, ds ez nem minden szlll6 szdm6ra voh kivitelezhet6.

3. A koll6g6t< tdbb, mint 70 o/o-s rfsn vett a ,,Kapcsolj egyb6l" elnevezdsff, kapcsolati ertlszak

felismer6#vel, az €szlel6- ds jelz6rendszer mffkddd#vel kapcsolatos kdpzdsen.

4. Az 6*.lel6-& jelz6rendszeri tagoknak megszervezttlk a,Jfupcsolj egyb6l" kdpz6s bemutatd-

s{t az SZGYF munkatdrsa 6fta1.

5: Tov6bb folyat6dott az dlmdnypedag6giai kdpz6seken vul6 rdszvdtel, 2019-ben tdbb 6vodai

iskolai szoci6lis segit6 kapcsol6dott be a programba.

III. C6lkitffzesek 6s v6llal6sok a 2020.6tlr.e

l. A Kamaszklub is a Tdrsasjdtdk Kub ijjri szervezise: a 2019-es 6vben zajlott er6s fluktu6ci6

miatt a prevenci6s munkdra, ezen beltll pedig kiemelten a kamasz 6s t{rsasj{tek klubra jutott

levesebb energia 6s figyelem.
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2. fiijdkoztat6 a jelzdrendszer miikiidisdrdl- pedag6gusolouk: a Napraforg6 Kdzpont jelz6-

rendszeri tan{csad6j6nak dj€koaatesa az aktualit6sokdl az ea igenyliS iskoldkban, 6vod6k-

ban.

3, Tdjikoztatd a kapcsolattartds tiltaldnos szabdlyairdl - pedagdgusoloru&: A BFKH Gyrim-

Ugl Cs Igazs6g0gyj Osa6ly munkattus6nak kdzrem{kdddsdvel t6j€koaat6s a gyermekelhe-

lyez6s, kapcsolattan6s tCmak6rdben

5, A lceriilet lalosaindl jelentkezd lakhatdsi probldndk enyhltdse: a lehetsCges megoldlsok fel-

tdrkdpezCs€, javaslatok eljuttat6sa az illetdkescknek (pl. a Magyar Protestdns Scgdlyszervezet

Csal6dok ritmeneti Otthona kuls6 f6r6helyek biaoslt6s6val tudna seglteni a n6luk gondozott

csal6dok kildptetdsdben, amennyiben az Onkormdnyzat tulajdon{ban ldv6 bdrlakdsok egyikdt

- bdrleti df, ellendben - megkapn6).

5. Intenzivebb, szemdlys taldlloztisolon alopuli egutmiibdds a lcer let jeb6rendszeri tagia'

ival: ahelyi jehhrendszeri tagok felkeresdse a jelz6rcndszeri felel6s 6hal.

7, nijilaztatds nyijttisa az j ds mdr megldvd szolgdltatdsoklal kapcsolatban: Kerlv{rosi Csa-

lidi Sz6llft6 Szolg6lat, 6vodai Cs iskolai szocidlis seglt6 szolg6ltat6s, Alzheimer betegek hoz-

z{tartoz6inak klubja stb.

8. A lrerala lalosainak szervezett rendezv&ryeken val6 megielenCs: a Napraforg6 Csa[id'6s

Gyermekj6l&i Ktzpontot kozvetlenebbill megismerhetik a lakosok (PI: Fold Napja, Kcrtv6-

ros Napja EgCszsdgNap stb.)

9. Adomdnyrakdr jjdszervezise: tapasztalatunk az, hogy sok a felhat:rozott ruhadarab, a ruha-

raktdr rendezetlen kdpet mutat, ez6n szUksdges a rendszerez€s 6s az 6tl6that6eig, ami a hely

szfikOssdge miatt nem cgyszerii feladat.
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1. Szilldcsoport - a mdr elkezdett, szaldlcnek szdl6 tematikus kiszxg[ejlesztd foglallozdsok

folytatdsa: e$/re tdbb olyan esettel tal6lkoaunk, amelyndl felrner0l a kapcsolati er6szak gya-

ntja. A kolldgdk kezdem6nyezdsCvel, a pszichol6gusok bevon6s6val beindult eg tematikus

csoportfoglalkoz6s 2020 elejdn.



Cdlkit zdseinket ds v6llal6sunkat az al6bbi 0sszefoglal6 tdbldzat teszi szemliletessi:

A Kamaszklub 6s a T6rsasjritdk
Klub rijj6 szerve#se

2020.augusaus Csalagovits Katalin,
T6th Pap Erika

tagok toborzisa a

nydri rendezvdnye-
ken

Farag6 Anik6, Vaddv
Esztet

Sz0l6csoport- fo glalkozdsok
folyatdsa

2020jirnius

a BFKH munkat{r-
srinak bevondsa

szep-2020.
tember

Matolcsi lldik6El6ad6s megszervez6se a peda-
g6gusoknak a vdlds, gyermekel-
helyezCs tdmak6rCben

Matolcsi Ildik6 Magyar Protestdns

S egClyszervezet,

S.O.S. Iftizis Ala-
pltv6ny bevon6s6-
val

Lakhatesi probl6m6kkal kapcso-
latos megolddsi lehet6sCgek fel-
t6rkCpezlse, javaslatok eljuttat6-
sa az illetCkeseknek

6pr-2020.
december

Matolcsi Ildik6Intemivebb egyilttmfikddCs a
jelz6rendveri tagokkal - szemC-

lyes kapcso latfe lvdtel

6j, szines sz6r6lap-
ok nyomtatAsa

Horvfth Andrea
Matolcsi lldik6

2020. 6prilis-
dcccmber

T6jdkoaates nldjt6sa az rij szol-
g6ltat6sokkal kapcsolatban

2020. m6jus-
december

Matolcsi Ildik6,
Hanul6nd Kurdi Agnes

Kcri.ileti szervezCsfi rendezv6-

nyek Litogatrisa a Napraforg6
Kdzpont 6ltal

csal6dseglt6 koll6g6k,
mtc,zmfnyNeza6

2020. jtllius6igAdom6nyahdr 0jj Asze* ezfse

l'illalr lcladxr, cdlkit iizds

Budapest, 2020.03.26. [*^]"t.- it-t'L.
Matolcsi Ildik6

Csal6d- 6s Gyermekjt5l&i Szolgilat szakmai vezet6je,
jelz6rendszeri felel6s
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