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Napraforg6 CsalSd- 6s Gyermekj6!6ti Ktizpont
Csal5d- 6s Gyermekj6l6ti szolg5lata

csa l5dseg it6s tev6kenys6g6nek

2019. 6vi fenntart6i 6tfog6 6rt6kel6se

Budapest F6viros XVI. kertleti dnkormenlzat (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) eltal
fenntartott Napraforg6 Csal6d- 6s Gyermekj6l6ti K6zpont (1163 Budapest, Czir6ki utca 22.)

ellen6rz6s6t 6s Atfog6 6rt6kel6s6t a szociSlis igazgat6sr6l 6s szocidlis ell6tdsokr6l sz6l6 t993.6vi
III. t6rv6ny (a tov6bbiakban: Szt.) gz/8.$ (r) bekezd6s d) pontja, illetve a szem6lyes gondoskoddst

nyrijt6 szociAlis int6zm6nyek szakmai feladatair6l 6s miik6d6siik felt6teleir6l sz6l6 t /zooo. (1.7.)

SzCsM rendelet (a tovibbiakban: Rendelet) r3. $-a alapj6n v6geztiik el.

A Napraforg6 Csal6d- 6s Gyermekj6l6ti K<izponton beliil k6t szakmai egys6g, a Csal6d- 6s

Gyermekj6l6ti K<izpont 6s a Csal6d- 6s Gyermekj6l6ti Szolgdlat (a tov6bbiakban: Szolg6lat)

miik6dik, melyek a jogszabSlyoknak megfelel6 munkamegosztisban v6gzik feladataikat.
A Szolgilat integrAlt formiban ellitja a csal6dsegit6s 6s a ryermekj6l6ti szolg6ltatds k6r6ben

v6gzend6 feladatokat eryarent. Ez alapj6n a Szolg6laton beliil z csoport miikddik, igy a

hagyomdnyos csalddsegit6st a Csalddsegit6 Csoport, a ryermekj6l6ti alapell6t6st pedig a

Gyermekj6l6ti Csoport v6gezi.

A Szt. a csalidsegit6s vonatkoz6s6ban irja el6 a fenntart6 szAmira az 6tfog6 6rt6kel6st. Azonban

szint6n az Szt 6+. S (6) bekezd6se szerint: ,, Csal6dsegit6s a gzermekj6l6ti szolgdltat6ssal e5,
szolg6ltat6 - a csal6d- 6s ryermekj616ti szolg6lat - keret6ben miik6dtethet6. A csal6d- 6s

gyermekj6l6ti szolg6lat elldtja a csal6dsegit6s (+) bekezd6s szerinti feladatait, valamint a Gyt't. eS.

6s 4o. 9-a szerinti ryermekj6l6ti szolgiltat6si feladatokat."

Az int6zm6ny ennek megfelel6en m(ktjdik, viszont pont ebb6l ad6d6an nem vonatkozhat csak a

csalidsegit6 tev6kenys6gre ery 6tfog6 vizsgdlat, de most lehet6s6g szerint inkdbb a csal6d- 6s

gyermekj6l6ti szolg6lat tev6kenys6g6re, azon beliil is a csal6dsegit6s feladatra koncentrdl.

Budapest F6v5ros XvI. keriileti 6nkormSnyzat
K6szitette: H um5n iigyosztSly Int6zm6nyi Iroda
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I. Alapadatok

A szolg6ltat6s helyi adatai:

Napraforg6 Csal6d- ds Gyermekj6ldti Kdzpont (1163 Budapest, Czirdki u.zz.)
Bejegp6s sz6m: BP -o5oz / 3t 7-6 / zol6
Szolgeltatesi hely eltal nyrijtott 6s befogadott szolg6ltatisok adatai:

csal6dsegit6s 6s gyermekj6l6ti szolg6ltatis csal6d- 6s gzermekj6l6ti szolg6lat, illewe csal6d- 6s
ryermekj616ti krizpont form6jiban.

II. Tev6kenys6g 6tfog6 6rt6kel6se

II. a. Az int6zrn6nybe ttirt6n6 felv6tel ryakorlata, a
meg6llapodisok tartalmi vizsgillata,szakmai szempont(r elemz6se

megktittitt

Vizsgdlati m6dszer: a nyomtatvdnyok vizsg6lata, valamint a dokumentdci6 szrir6pr6ba szeni
ellen6rz6se, 8 db.

Az int6zm6nybe ttirt6n6 felv6tel ryakorlata

Az iig,{elekkel t6bb m6don keriilhet kapcsolatba az intbzmlny. Van, hogy dnk6nt keresik meg az
int6zm6nyt - a csal6dsegit6s eset6ben ez a jellemz6'bb - , van, hogr jelz6s 6rkezik a jelz6rendszer
tagjait6l (a jelz6s 6rkezhet a nevel6si-oktat6si int6zm6nyb6l, bdlcs6d6b61, Tertileti Szociilis
Szolg6latb6l, eg6szs6giig,i szolg6ltat6t6l, a lakossdgt6l) vary ir6nyitottan, kdtelez6 jellegel (pl.
hatirozat alapj6n).
A Szolgdlat munkat6rsainak kdteless6ge mindenkivel felvenni a ,,Regisztrdci6s lap"els6 oldal6t,
amin a f6bb adataikon kiviil az is megjelenik, milyen probl6m6val 6rkeztek. Amennfben csak
t6j6koztat6st k6rnek valamivel kapcsolatban vary szolg6ltatast szeretn6nek ig6nybe venni (pl.
jog6sz) 6s nem ig6nylik, vagy nem sziiks6ges a tovibbiakban a rendszeres csal6dsegit6s, eryszeri
esetk6nt kezelik 6ket (ekkor csak a Regisztr6ci6s lapot, a T6j6koztat6si nyilatkozatot t6ltik ki).
Ez alapj6n r6gzitik a klienseket a TEVADMIN (Tev6kenys6g-adminisztr6ci6) - K6zponti
Elektronikus Nyilv6ntart6s a Szolgiltat6st Ig6nybevev6kr6l (a tovdbbiakban: I(ENYSZI)
rendszerbe.

Meg6llapod6s

Budapest F6v6ros xvl. keraileti 6nkormiinyzat
K6szitetter Humiin Ugyoszt5ly Int6zm6nyi Iroda

Amennyiben a probl6ma indokoltti teszi, 6s az iig{61 elfogadja az eryiittmiik<id6sen alapul6
csal6dsegit6st, a m6r emlitett nyomtatv6nyokon kiviil ,,Egyiittmiik6d6si meg6llapod6s"-t ir al6,
valamint a kapcsolatfelv6telt k6vet6 15 napon beliil az ,,Esetnap16" is kit6lt6sre keriil (a szem6lyes
gondoskod6st nyrijt6 gyermekj6l6ti, gyermekv6delmi int6zm6nyek, valamint szem6lyek szakmai
feladatair6l 6s miikdd6siik felt6teleir6l sz6l6 t5/rgg9. (fV. So.) NM rendelet (a tov6bbiakban:
NMr.)S. S (+) bekezd6se alapj6n az esetnapl6t a miniszter 6ltal meghatirozott, a Szocidlis r(gazati
Portilon k6zz6tett form6ban kell vezetni). Az ,,Esetnap16" B. r6sze tartalmazza a ,,Cselekv6si terv"-
et, amely a hozott 6s a felt6rt probl6m6k megold6s6ra, enyhit6s6re ir6nyul. A ,,Cselekv6si terv"-
benmindenki szerepelhet, 6s vrillalhat feladatot, aki 6rintett. Ezt minden 6rintett f6lnek meg kell
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A ,,Cselekv6si terv"-ek 6s ,,Eryiittmiikdd6si meg6llapod6s"-ok megfelel6 szerkezetiiek 6s

adattartamr.lak ahhoz, hogy meghatirozz6k a munka kereteit, az el6rend6 c6lokat.
A vizsg6lt dokumentumok teljes k<iriien kitdlt6ttek, csak a sztiks6ges szem6lyes adatokat
tartalmazz6k. A cselekv6si terv megval6sulisa, vary a c6lok m6dosul6sa j61 nyomon k6vethet6,
6tl6that6.

A dokumentiici6 sorrendben lefiizott 6s naprak6szen nyilv6ntartott.

II. b. Az int6zm6ny feladatainak ell6t6s6ra vonatkoz6 szakmai program
megval6sul6sa

Vizsgdlati m6dszer: a szakmai program Attekint6se, 6s a dolgoz6k beszdmol6ja alapj6n, valamint
tapasztalati riton risszevetni a latottakkal.

Szakmaiprogram:

J6vAhary6 hat6rozat: tof zot6. (I.25.) hatdrozat

A szakmai program kdtelez6 elemeinek alapj6t a Rendelet 5/A. S (1) bekezd6se k6pezi, azonban a

Rendelet r. S (z) bekezd6se alapjin az Szt. 64. $-a, valamint a ryermekek v6delm6r6l 6s a

ry6mtg1,r igazgat6sr6l sz6l6 tgg7.6vi XXXI. t<irv6ny gg-4o/A 5-a szerinti szolg6ltat6sra a

szem6lyes gondoskod6st nyrijt6 gyermekj6l6ti, ryermekv6delmi int6zm6nyek, valamint (a NMr.

+/A. 5. (r) bekezd6s szab6lyait is alkalmazni kell. Ebb6l kdvetkez6en a szakmai program

fel6pit6s6n6l mindk6t jogszab6lyban foglaltakat figyelembe kell venni.

A k6telez6 tartalmi elemek az al6bbiak:

A gyermekj6l6ti, ryermekv6delmi szolgdltat6, int6zm6ny szakmai programj6nak tartalmaznia kell:

. a szolg6ltat6, int6zm6ny nev6t, sz6khelyet, telephelyet;

. az el16tand6 c6lcsoport 6s az ell6tand6 teriilet jellemz6it;

. a szolgdltat6s c6ljdt, feladat6t, alapelveit, iry kiil6n6sen

. a megval6sitani kiv6nt program konkr6t bemutatesAt, a l6trejdv6 kapacit6sok, a

nyrijtott szolg6ltat6selemek, tev6kenys6gek 1eir6s6t,

. az int6zm6nyen beliili 6s m6s int6zm6nyekkel tdrt6n6 eryiittmiikdd6s m6djdt,

o a feladatelldt6s szakmai tartalm6t, m6dj6t, a biztositott szolgdltat6sok form6it, k6r6t,

rendszeress6g6t, valamint a szolg6ltat6si tipusnak megfelel6en a gondoz6si, nevel6si,

fejleszt6si feladatok jelleg6t, tartalm6t, m6djdt;

. az el16t6s ig6nybev6tel6nek m6djit;

. a gyermekj6l6ti szolg5ltat6, int6zm6ny szolgdltat6s6r6l sz6l6 tdj6koztat6s helyi m6djdt;

Budapest F6v5ros xvl. keriileti 6nkorm5nyzat
K6szitette: H umin Ugyoszt5ly Int6zm6nyi Iroda

ismernie, el kell fogadnia, ezt az alSir6sukkal igazolj6k. A ,,Cselekv6si tervet" a szolgdltat6st
ig6nybe vev6vel ktjzdsen f6l6vente kell feliilvizsg6lni, de amennfben 6j probl6mdk jelentkeznek,

aktualizllni sziiks6ges. A csal6ddal folytatott segit6 tev6kenys6get az ,,Int6zked6sek" elnevez6s(
lapon vezetik a csalidsegit6k. Az ,,Esetnapl6"-kat 3 havonta ellen6rzi a szakmaivezet1.
Gyermek vesz6lyeztetetts6ge eset6n a gyAmhat6sdgok, a teriileti gyermekv6delmi szakszolg6latok,
a gyermekj6l6ti szolg6latok 6s a szem6lyes gondoskod6st nyrijt6 szervek 6s szem6lyek eltal kezelt
szem6lyes adatokr6l s2616 45/1997. GII. tZ.) Korm. rendelet z. szdmri mell6klet a ,,Gyermekeink
v6delm6ben" elnevez6sii adatlaprendszer I. sz6mri adatlap ,,T" - T6rzslap is kit<ilt6sre keriil.
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' az ig6nybe vev6k 6s a szem6lyes gondoskod6st v6gz6 szem6lyek jogainak v6delm6vel
kapcsolatos szab6lyokat;

o a szolgdltatdst nyrijt6k folyamatos szakmai felk6sztlts6ge biztositis6nak m6dj6t, form6it,. a nevel6sziil6i foglalkoztatisi jogviszony 6s a helyettes sztil6i jogviszony eg,es k6rd6seir6l
sz6l6 kormdnyrendeletben foglaltak szerinti alkalmass6gi fehitvizsg6lat m6djdt.

Az int6zm6ny szakmai programja megfelel a rendeletekben el6irt felt6teleknek.
Az int6zm6ny nevel6sziil6i 6s helyettes nevel6sziil6i h6l6zatot nem miik6dtet, ez6rt a Szakmai
Program nem 6rinti az alkalmass6gi feliilvizsgdlatokat.

A szakmai munka a program elemeinek megfelel6en megval6sult az al6bbiak szerint:
A szakmai program szerinti szervezeti 6bra j6l mutatja, hogy a csal6d- 6s ryermekj6l6ti
szolgilaton beliil a csalddsegit6s feladatot krild,n csoport v6gzi. A mindennapi munk6ban ez
term6szetesen nem minden esetben v6lik sz6t 6lesen.

A Napraforg6 K<izpont, mint int6zm6ny, a jogszabily 6ltal sz6mukra el6irt feladatokat a szakmai
el6ir6soknak megfelel6en a Szoci6lis Munka Etikai K6dexe alapj6n l6tja el. A magas szinvonali
szakmai munka biztosit6sa 6rdek6ben figyelemmel kis6ri a m6dszertani int6zm6nyek
(tmutat6sait, a Szocialis Agazati Portalon k6z6 tett iratmint6kat, t6j6koztat6kat, a Budapest
F6v6ros KormAnyhivatala Gy6mriryi 6s Igazs6giig,i F6oszt6ly Szoci6lis 6s Gy6mhivataldnak
6ll6sfoglal6sait, azokat napi munk6j6ba be6piti.

Az SZMSZ szerint a csalAdsegit6s c67ja: ,,Hozz|jArulni a telepiil6si cinkorm6nyzat m(k6d6si
teriilet6n 616 egy6nek, csalidok, valamint kiil6nbdz6 kdzciss6gi csoportok j6l6t6hez 6s fejl6d6s6hez,
tov6bbd a k6rnyezetiikh6z val6 alkalmazkod6shoz."

A c6l megval6suldsa 6rdek6ben a segit6 szakemberek minden rendelkez6siikre 6116 eszk<jzt
hasznSlnak.

A feladat szakmai tartalma az aldbbiakat foglalja mag6ba:
- tdj6koztatis, inform6ci6nyrijtds,
- prevenci6,
- a kialakult probl6m6k megolddsdnak segit6se,
- krizisintervenci6.

A Szolgilat alaptev6kenys6ge a csalAdgondoz6s, mely,n6l az egrlni esetkezel6s m6dszer6t
alkalmazva, az <ink6nt jelentkezl, vagr jelzls ritj6n a SzolgAlattal kapcsolatba kertilt csal6dok vary
egiediil6ll6 emberek probl6m6ik megoldAsdhoz kapnak segits6get.

Szakk6pzett munkat6rsaik szem6lyes t6mogat6st nyrijtanak a hozz6juk fordul6knak. Feladatuk az
tig,{elek taj6koztat6sa, 6rdekeik v6delme, a csalddok meger6sit6se abban, hogy saj6t 6lettik
rendez6s6ben 6n6ll6v6 vdljanak.

A csal6dsegit6s, mint tev6kenys6g annyira szerteAgaz6, amennyire a Napraforg6 Kdzponthoz
fordul6 ell6tottak probl6m6i. Ez6rt feladatuknak csak a ktirvonalai lehetnek meghat6rozottak, 6s
szakmai programjuk 6ltal6nos, de 6lland6 c6lokat fogalmazhat meg. Tev6kenys6giik a programnak
megfelel6en zajlik.

II. 9. Az int6zm6ny m(ikiid6s6nek 6ltalenos felt6telei, a terg/i, a szem6lyi, a
miiktid6si, illetve a szakmai felt6telek

Budap€st F5varos XVI. keriileti 6nkorm5nyzat
K6szitettei HumSn Ugyoszt6ly Int6zm6nyi lroda
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A Rendelet szerint:
,,+. 5 (z) CsalSdsegit6s 6s gyermekj6l6ti szolg6ltatSs eset6ben ki kell alakitani
a) IegalSbb eg, olyan helyis6get, ahol csak a szolgSltat6st nyrijt6 szakember 6s a segits6get

ig6nyl6 szem6ly, csaldd vagy csoport tart6zkodik, 6s folyamatosan biztositottak a bizalmas
besz6lget6s k6riilm6nyei,

b) vdrakoz6helyis6get,
c) az adminisztr6ci6s 6s iiglrint6z6si tev6kenys6ghez ktil6n helyis6get, ha tiibb munkatdrsat

foglalkoztatnak, 6s nem 6ll valamennyi munkat6rs sz6m6ra <in61l6 helyis6g rendelkez6sre."

A feladat elldtdsihoz biztositott helyis6gek:
8 db iroda (ebb61 g db vezet6i iroda, 3 db csal6dsegit6, esetmenedzseri szoba, t db a gazdasdgi

tev6kenys6g v6gz6s6t biztositja, r asszisztensi iroda)
r db konferencia terem a prevenci6s programokra, esetkonferenci6kra, reprezentativ esem6nyekre

5 db kliensfogad6 heiyis6g (segit6 besz6lget6s, pszichol6gus, jog6sz, fejleszt6 pedag6gus, medi6ci6

szAmAra)

Mindezek mellett az 6piilet el6tere v6r6k6nt funkciondl, az 6piileten beliil egi helyis6g iratt6rk6nt
miik6dik, az ingatlan mell6k6piilet6ben adominyraktir iizemel. A dolgoz6k sz6m6ra biztositott
teakonyha 6s eb6dl6 helyis6g. A nyriri napi munkav6gz6s komfortosabb kdriilm6nyek k6z6tt

t<irt6nik, illetve az el6t6rben a virakoz6 iig,{elek is kellemesebben 6rzik magukat a felszerelt

l6gkondicion6l6nak k6szrinhet6en. A be6pitett verandin kialakitott dolgoz6i szoba nfl6szdr6i
cse16re szorulnak.

A kliensek fogad6s6ra szolgdl6 helyis6gek a funkci6nak megfelel6en berendezettek, mennyis6giik

a megfelel6 szervez6snek k6sztinhet6en elegend6.

Az irodahelyis6gek e16rt6k a maxim6lis befogad6k6pess6giiket.

Megfelel6 eszktizrendszerrel rendelkeznek: ir6asztal, internet hozzifi6r,6s, sz6mit6g6p, telefon,

mobiltelefonok, fax, nyomtat6, scanner, f6nym6sol6, z6rhat6 szekr6ny, munkav6gz6shez

sziiks69es b6rlet.

Az int6zm6ny honlappal (www.naoraforgor6.hu) rendelkezik, valamint k6z6ss6gi oldalon is

megtaldihat6.

Sziiks6g eset6n rendelkez6sre 6ll egy g6pjdrmii az adom6nyok 6s ellitottak sz6llit6s6ra,

csal6dl6togat6sra 6s kiils6 prevenci6s programokra val6 eljutishoz.

Vizsg6lati m6dszer: empirikus, valamint szem6ll felt6telek vonatkozds6ban a ktilts6gvet6ssel
biztositott munkak<ir<ik 6s stAtussz6m 6ttekint6se, dokumentumok vizsg6lata.

T6rgri felt6telek
Az int6zm6ny t6megkdzleked6ssel j6l megk6zelithet6, parkol6si lehet6s6g megfelel6. Az 6piiletben
az akad6lymentes k6zleked6s nem megoldott, de a fogyat6kkal 616 vagy mozg6sukban m6s okb6l
korldtozott kliensek elliit6sa megoldott.

. Budapest F6vSros xvl. keriileti 6nkorm5nyzat
K6szitette: Hum5n Ugyoszt6ly Int6zm6nyi Iroda
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Szem6lyi felt6telek

A NMr. r. szdmri mell6klete szerinti szakmai l6tsz6mnorm6i, 6s annak teljesiil6se:

A Napraforg6 Csal6d- 6s Gyermekj6l6ti Kdzpontot az inl6zm6nyvezet6 vezeti, mind a Csal6d- 6s

Gyermekj6l6ti Szolgdlat, mind a Csal6d- 6s Gyermekj6l6ti Krizpont szakmai munk6j6t egy-egy
szakmai vezet6 irdnltja.

A Napraforg6 CsalAd- 6s Gyermekj6l6ti K<izpontban megbiz6si szerz6d6ssel heti 4-4 6r6ban
jogisz, klinikai szakpszichol6gus, illetve fejleszt6pedag6gus is dolgozik. 6ket a szakmai l6tsz6m
meghatirozdsakor a tandcsad6 munkakdrbe kell beszimitani.

zo16. janudr l-je 6ta (a csalidsegit6s 6s gyermekj6l6ti szolgdltatds atalakulaseval, a csal6d- 6s

gyermekj6l6ti kcizpontok l6trejdtt6vel) a szakmai l6tszdm bels6 megoszlds6nak meghat6rozisa
int6zm6nf szinten t<irt6nik.

A l6tsz6m kevesebb, mint a jogszabAlyban javasolt, azonban az int6zm6ny tov6bbra is ell6tja
feladatit. Probl6mdt a magas fluktu6ci6 jelent, 2o19-ben z5 ki- 6s bel6p6s t6rt6nt.
A fluktuaci6 6s a betdltetlen 6ll6shelyek magas sz6ma miatt a helyettesit6sek a zorg-es 6vben igen
nary probl6m6t jelentettek a feladatell6t6sban, amely p6ld6ul a kamaszcsoportok
felfiiggeszt6s6hez vezetett, mivel a gondozdst kellett, hogy prioritdsk6nt kezelj6k a prevenci6val

szemben.

Kinevez6ssel, n6rre s2616 munkakriri leirAssal minden dolgoz6 rendelkezik.

Az int6zm6ny rendelkezik tovdbbk6pz6si terwel.
A magas szinvonalri szakmai munka 6s a ki6g6s elkeriil6se 6rdek6ben fontosnak tartj6k az

esetmegbesz6l6 szupervizi6n, team-6pit6sen, szervezetfejleszt6sen val6 r6szv6telt.

Az int6zm6ny dolgoz6i ruh6zati k6lts6gt6rit6sben r6szesiilnek, mig a takarit6/k6zbesit6
alkalmazott munkaruha juttatdst kap.

A m(k6d6si nllvdntartdsba val6 adatszolgdltatis a szakmai tev6kenys6get v6gz6 szem6lyeket

illet6en a Szt. g2/F. $ alapjin biztositott.

Budapest F6v5ros xvl. keriileti 6nkorm5nyzat
K6szitette: H um6n UgyosztSly Int6zm6nyi Iroda

b) Csal6d- 6s ryerme\i6l6ti k6zpont munkak<ir f6 keriiletre
vetitve

int6zm6nyvezet6 1 1

Tooo f6 jirrisi lakossSgsz6mra vetitve, de
minimum g f6 azzal, hogy esetmenedzser
eset6ben - ha ez magasabb l6tsz6mot
eredm6nyez - minden 5o ell5tott csal6dra r f6

esetmenedzser/tan6csad6

rf6 10,2 6,zs

4ooo f6 lakossigsz6mra (telepiil6s/kiizds
hivatalhoz tartoz6 telepiil6sek) vetitye, va5, -
ha ez magasabb l6tszamot eredm6nyez -
minden z5 ell6tott csalidra r f6, de minimum
rf6

rf6 18 11

ro ooo f6 jir6si lakossigszimra vetitve szoci6lis asszisztens
(ajdnlott l6tszim) tf6 3

looo f6 ktiznevel6si int6zm6nyben
nyilvantartott ryermekekre vetitve

6vodai 6s iskolai szociilis
segit6

13 8,s

Naprafo196
l6tsz6ma

rf6

csaliidsegit6

tf6
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Mfiktid6si felt6telek

Alapit6 okirat

Rendelkezik az int6zm6ny, a m6dositrisokkal erys6ges szerkezetbe foglalt alapit6 okirat szima:
Ar/2otg

Az alapit6 okirat tartalmazza az SllamhAztart6sr6l sz6l6 t6rv6ny v6grehajt6s6r61 s2616

S68/2o11.(XII.3r) Korm. rendelet 6ltal elv6rt tartalmi elemeket.

Bejegyzdsi eng edily (Miikdddsi engeddly) :

Az int6zm6ny rendelkezik valamennyi enged6llyel, alapdokumentumok adatai a szolg6ltat6i
nllv6ntart6s adataival megegyeznek. A bejegz6 hat6s6g tantsitv6nya az int6zm6ny ellitottak
sz6m6ra nyitva 6116 helyis6g6ben j61 l6that6 helyen ki van fiiggesztve, mely tartalmazza a
jogszab6lyban ktjtelez6en el6irtakat a szoci6lis, gzermekj6l6ti 6s ryermekv6delmi szolgiltat6k,
int6zm6nyek 6s hdl6zatok hat6s6gi nyilv6ntart6s6r6l 6s ellen6rz6s6r6l sz6l6 369 /2015. (X. z+.)
Korm. rendelet 3. mell6klete szerint.

Jelentdsi, adatszolgdltatdst kdtelezetts4gek (orszd.gos jelentdsi rendszer,
i g 6ny b e u ev 6 i ny ilu dnt ar t d s ) :

Az int6zm6ny kijelcilt munkat6rsai teljesitik a napi, havi, f6l6ves jelent6si k6telezetts6get. Az
adatszolgdltatdsi k<itelezetts6g teljesit6se valamennf szolgdltatds vonatkozds6ban a jogszabdlyi
el6irisoknak megfelelnek.

Szeruezeti is Miiki5ddsi Szabdlyzat

A Szervezeti 6s Miiktid6si Szaballzat ktitelez6 elemeinek alapj6t a Rendelet S/B. S-a k6pezi, amely
szerint tartalmaznia kell:

. az int6zm6ny szervezeti fel6pit6s6nek leir6sdt,

. a szervezeti 6brit,

. t<ibb szem6lyes gondoskod6si forma egy szervezeti keretben t6rt6n6 megszervez6se eset6n
a szervezeti form6t,

. a bels6 szervezeti tagoz6d6st, a szervezeti erys6gek megnevez6s6t 6s feladatkdr6t,

. a szervezeti erys6gek szakmai eS/iittmiikddes6nek, az esetleges helyettesit6seknek a

rendj6t,
. az int6zm6ny irdnlt6si 6s mfikdd6si rendj6vel kapcsolatos k6rd6seket, ide6rwe a

munkaltat6i jogok gpkorl6sinak rendj6t.

A 2017. szeptember6ben elk6szitett Szervezeti 6s Miik6d6si Szabdlyzat megfelel a rendeletben
leirtaknak.

A Hdzirend meg;ielel6, 6s az int6zm6nyben j6l l6that6 helyen ki van fiiggesztve.

Szakrnai felt6telek
Ny iludnt artd.s u ezet is

Az int6zm6ny a jogszab6lyokban kdtelez6en el6irt nyilvintart6sokat vezeti

Budapest F6v6ros xvl keriileti onkorm5nyzat
K6szitette: HumSn iigyoszt5ly Int6zm6nyi lroda
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A szakmai feladatok ell6tasnak m6dja a vonatkoz6 jogszab6lyok 6s a szakmai program
szerint trirt6nik.

Ellatotti j o g ok dru dny esill4se :

A panaszbejelent6s m6dja szabilyozott. Az ell6tottjogi 6s gyermekjogi k6pvisel6 neve,

el6rhet6s6ge, fogad66rija az int6zm6nyben ki van fiiggesztve. Az iig,{elek 6ltal alairt

,,Tdj6koztat6si nyilatkozat"-on mind az ellatottjogi, mind a gyermekjogi k6pvisel6r6l, tov6bb6 a

panaszkezel6s folyamatdr6l informAl6dhat a kliens.

A panaszokat kivizsgAljik, 15 napon beltl az int6zm6nyvezet6 ir6sban 6rtesiti a panasztev6t

panasz6nak kivizsg6l6sdnak eredm6ny616l.

Az int6zm6ny folyamatosan kapcsolatot
6vod6kkal, iskol6kkal, b6lcs6d6kkel, az

szervezetekkel.

tart a szociAlis 6s eg6szs6giigyi int6zm6nyekkel,

atmeneti elldtdst biztosit6 int6zm6nyekkel, civil

A lakoss6g tdj6koztat6sa az ig6nybe vehet6 szolg6ltat6sokr6l, rendezv6nyekr6l folyamatos.

A csalddsegitds teadkeny sdg szakrno,i to:rto,bnd
Az Szt. 6s rendeletei alapjdn a Szolg6lat az aldbbiak szerint l6tja el a csal6dsegit6s tev6kenys6get:

Nmr. 6. $ (z) bekezd6ie alapj6n ,.A csal6dsegit6s 6s 5'ermekj6l6ti szolgdltatis a feladatait

t6j6koztatAs nyrijt6s6val, szoci6lis segit6munkdval, ezen beliil a szem6lyes gondoskoddst nyrijt6

szoci6lis int6zm6nyek szakmai feladatair6l 6s m(k6d6siik feh6telei16l sz6l6 r/zooo. (I. 7.) SZCSM

rendelet z. g 1) pont ib) alponda szerinti esetkezel6ssel, valamint m6s szem6ly, illetve szervezet

6ltal nffitott szolgdltatdsok, ell6tdsok k6zvetit6s6vel lAtja el"'

Budapest F6v5ros xvl. keriileti 6nkorm5nyzat
K6szitetter HumSn Ugyoszt6ly Int6zm6nyi lroda

A Szolg6lat iigf6lnllvintart6st vezet a Szt. 20. !-a alapj6n. A nllv6ntartds EXCEL formitumban
t6rt6nik, amely tartalmazza uryanezen paragrafus (z) bekezd6se szerinti, taxativ m6don felsorolt
kritelez6 tartalmi elemeket.

A nyilv6ntart6s a szocidlis gondoskod6st k6relmez6 szem6ly,r6l az al6bbi kdtelez6 elemeket
tartalmazza (Szt. zo. 5 (z) bekezd6s):
a) a k6relmez6 term6szetes szem6lyazonosit6 adatai 6s Tirsadalombiztositdsi Azonosit6 Jele,

b) a k6relmez6 telefonszima, lak6- 6s tart6zkoddsi helye, 6rtesit6si cime,
c) a k6relmez6 dllampolgirs6ga, bevindorolt, letelepedett vagz menekiilt, hontalan jog6ll6sa, a

szabad mozg6s 6s tart6zkod6s jogdra vonatkoz6 adat,
d) a k6relmez6 cselekv6k6pess6g6re vonatkoz6 adat,
e) a k6re1mez6 t6rv6nyes k6pvisel6j6nek, a k6relmez6 megnevezett hozz|lartoz6jitak, tov6bb6
tart6s bentlak6sos int6zm6nyi elldtAs eset6ben a k6relmez6 nagykorri gyermek6nek neve, sziilet6si
neve, telefonszdma, lak6- 6s tart6zkoddsi helye vagy 6rtesit6si cime,
f) a k6relem el6terjeszt6s6nek vary a beutal6 hatirozat megkiild6s6nek id6pontja,
g) soron kiviili ell6t6sra vonatkoz6 ig6ny 6s

h) * az el6gondozAs lefolytatisdnak id6pontja, ha annak elv6gz6se kdtelez6.

Az int6zm6ny napi szinten kezeli a TEVADMIN (Tev6kenys6g-adminisztrici6) -KEI'{YSZI
rendszert.

Helyi, bels6 nyilvAntart6st is vezetnek, melynek oszlopai igazodnak a szoci6lis esetmunka sor6n

felmeriilt 6s sziiks6ges adatokhoz.
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A szolg6lat az egy6nek 6s a csal6dok 6letvezet6si k6pess6g6nek meg6rz6se, valamint az ery6n 6s a
csaldd 6let6ben jelentkez6 probl6ma megsziintetr6se 6rdek6ben az al6bbi szolg6ltat6sokat
biztositja:

. tAj6koztat6st ad szociAlis, a csal6dtdmogatdsi 6s a tirsadalombiztositdsi ellAt6sok
form6ir6l, az ellit6shoz val6 hozz6jutAs m6dj6r61, inform6ci6t nytjt az 6nkorm6nyzatn6l
ig6nyelhet6 p6nzbeli- 6s term6szetbeni elldt6sokr6l;

. a szoci6lis szolg6ltat6sokhoz va16 hozz6jut6s megszervez6s6t, hivatalos iigrek int6z6sben
val6 ktjzremiikrid6stl

. szoci6lis, 6letvezet6si6s mentAlhigi6n6s tan6csad6st;

o szocidlis s t6munk6t a csal6dban jelentkez6 krizis. m(k6d6si zavarok. illewe
konflikus ok mesold6sdnak el6sesit6s6re

sztiks6g eset6n kiiziiss6sfeileszt nrosramokat valamint egy6ni 6s csoportos
k6 leszt szefvez

tart6s munkan6knliek, a fiatal munkan6lkiiliek, az ad6ss6gterhekkel 6s lakhatdsi
probl6mdkkal kiizd6k, a fogyat6koss5ggal 616k, a kr6nikus betegek, a szenved6lybetegek, a
pszichiAtriai betegek, a k6bit6szer-probl6m6val kiizd6k, illetve egy6b szoci6lisan rdszorult
szem6lyek 6s csaledta&jaik r6sz6re-tanllqsad6g! (inform6ci6t) nyrijt;

. kriziskezel6s;

. a csal6dokon beliil kapcsolater6sit6st szolg6l6 it6 csal6dte
konfliktuskezel6 medi6ci6s programokat 6s szolg6ltat6sokat, valamint a neh6z
6lethellzetben 616 csal6dokat segit6 szolgdltatisokat biztosit.

A csalddsegit6s keret6ben v6gzett tev6kenys6gnek - a szolg6ltat6st ig6nybe vev6 6rdek6ben,
m6sok szem6lyis6gi jogainak s6relme n6lkiil - a sziiks6ges m6rt6kig ki kell terjednie az ig6nybe
vev6 k6rnyezet6re, kiildndsen csal6dj6nak tagjaira.

Kiskorri szem6lyre a csalddsegit6s akkor terjedhet ki, ha a kiskoru csalddtagjdnak ellAtdsa a
csalddsegit6s keret6ben indult, illewe a kiskorri 6rdekei - a gyermekj6l6ti szolgiltatris
ig6nybev6tele n61kii1 - e szolgiiltatiis keret6ben is megfelel6en biztosithat6k.

Term,iszetbeni seoits,lo nuiit1s - adomdnu o uiii tds 6 s kiizuetitd s

Adominvokat lakossdgi felaj6n16sb6l eg6sz 6vben folyamatosan g,.iijt az int6zm6ny. Fontos feladat
sz6mukra a felajdnlisoknak a kliensk<irbe tartoz6 csalddok k6z6tti sz6toszt6sa. A nagy mennyis6gii
ruha adomdnyokat egy kril<inAll6 raktArhelyis6gben tdroljAk. Ruhaoszt6st heti h6rom alkalommal
biztositanak a kertleti rdszorul6 lakosok sz6mdra. A nagyobb 6rt6kii felajdnlAsokat (bttor,
mos6g6p, TV, porsziv6 stb.) k<iz<is d<int6s utdn juttatj6k el a r6szorul6 csal6dok szdmAra.

A magdn szem6lyek adomdnyain kiviil a Maryar V6r6skereszt helyi szervezete havonta zo
csalAdot temogat az int6zm6ny aj6nl5sdra, a Gyermek litkeztet6si Alapiw6ny havonta ro a

keriiletben 616 r6szorultaknak nytjt segits6get.

A csal6dsegit6 a krizishelyzetben 1ev6 csalddok sz6m6ra tn. krizis csomagot adhat. Fontos
szempontnak tartj6k, hory a krizisbe jutott csaldd helyzet6t ismerj6k, kliensk<irbe tarlozzon, iW a

vissza6l6sek elkertilhet6ek.

Kardcsonyi csomagot osztanak a neh6z anyagi k6rilm6nyek ktizdtt 616 csalddok szdmdra.

Elinditottdk ,,kardcsonyi tdrt6netek" elnevez6sii projektjiiket, ahol az tigyfeleik
megfogalmazhatj6k kiv6ns6gaikat, hogy minek drtilndnek a legjobban az iinnepek kdzeledtdvel.

Kir6ndul6st, tdborozdst, egy6b szabadid6s orogramot szerveznek.

Budapest F6v5ros xvl. keriileti 6nkorm6nyzat
K6szitette: Hum5n Ugyoszt6ly Int6zm6nyi Iroda
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Klienseik 6rdek6ben, indokolt esetben (pl. munkakeres6s) a csal6dsegit6 krizremiik6d6s6vel 6s
csak korldtozott m6rt6kben telefonil6si. nvomtat6si Oimititt) lehet6s6get biztositanak.

zetekkel ka tdsok rdszlI

A specidlis 6lethelyzetekkel kapcsolatos szolg6ltatasok kiildncisen:

Ad6ssdgkezel4ssel segiti a h6tral6kot felhalmoz6 keriileti lakosokat. Kideriti a h6tral6k
keletkez6s6nek okait. Megold6st keres a probl6mara kiils6 6s bels6 er6forr6sok
figyelembev6tel6vel, segit az iigyint6z6sben, figrelemmel kis6ri a kliens tovibbi 6leMtel6t.

Egytittmiik<;dik az aktiu kori munkandlk liekkel, elhelyezked6siik segit6se 6rdek6ben
egy6ni 6lliskeres6 tan6csadist v6gez. A munkan6lkiili kliensek 6js6ghirdet6sek alapjdn
6ll6shirdet6sekre jelentkezhetnek, amihez biztositj6k a telefon6l6s lehet6s6g6t,
<in6letrajzir6sban segitenek, az interneten is keresnek sz6mukra munkalehet6s6geket,
valamint tarj6k a kapcsolatot a Budapest F6vdros Korminyhivatala Foglalkoztat6si
Hivatalival, illetve a zugl6i All6s-les Munkakrizvetit6 Iroddval.

Dijhdtral6kkal kiizd6 csaHdok szam6ra iig.vi Folyamatosan t6mogatjik a hdtral6kot
feihalmoz6 keriileti lakosokat. Megolddst keresnek a probl6mdra kiils6 6s bets6
er6forr6sok figyelembev6tel6vel, segitenek az iigrint6z6sben, firyelemmel kis6rik a
kliensek tovibbi 6letvitel6t. A gazd6lkod6si szokdsok racionaliz6lds6ban, munkakeres6sben
mfi k<idnek egflitt klienseik]el.
A rezsihdtral6kot csrikkent6 rendkiviili telepiil6si t6mogat6s keriileti lehet6s6g6nek
segits6g6vel, illetve a H616zat Alapitv6ny t6mogat6s6val a nagyobb 6sszegii h6tral6kok
megsziintet6s6re is re6lis lehet6s6giik volt.
A hajl6ktalanok ell6t6s6ra a V6r6skereszttel kdtdtt 6nkormdnyzati szerz6d6s alapjdn
val6sul meg. Az utcai szociSlis munk6sokkal nagyon j6, aktiv munkakapcsolatot alakitottak
ki.

H6triinyos hebrzetben l6v6k: inform6ci6nyrijt6ssal, tan6csadiissal segitik a k6bit6szer
probl6m6val kiizd6ket, szenved6lybetegeket, fogyat6kossAggal 6l6ket, a kr6nikus 6s

pszichidtriai betegeket, s egr6b szoci6lisan rdszorult szem6lyeket 6s csalddtagjaikat.
Sziiks6g eset6n a kiil6nb6z6 szolgdltat6k vagy egy6b segit6 int6zm6nyek fe16 k6zvetitik,
i16nltjdk klienseiket.

Inform6ci6adds kdtelezetts6se: a Szoci6lis t<irv6ny szerint m6r nem kdtelez6 feladat a

szocidlis informdci1s szolgdltatds, de term6szetesen iig{eleik sz6m6ra tovdbbra is
sztiks6ges a szociAlis biztons6g megteremt6s6hez kapcsol6d6 ellitrisokkal 6s

szolg6ltatdsokkal kapcsolatos t6j6koztat6s biztositasa.

Kdrnyezettanulm6nyok k6szit6se a Gy6mhivatal (p1. gondnoks6g ali helyez6s), k6rhiz,
vary a Szoci6lis Iroda felk6r6s6re.

A Szolg5lat 6ltal biztositott szolg6ltat6sok ig6nyesek, sz6lesk6riiek, nagy hangsirllt fektetnek a

prevenci6ra.

A szolgdltatAsok t6rit6smentesen dllnak a lak6k rendelkez6sere.

P drtziig g i u orl,o.tko zds o k
Az int6zm6ny krilts6gvet6si t6mogatast vesz ig6nybe.

Bankszdml6val rendelkez6 <in6116an gazddlkod6 kdlts6gvet6si szerv

Budapest F6vSros xvl. keriileti onkorm5nyzat
K6szitette: H um5n UgyosztSly Int6zm6nyi I roda
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A csalidsegit6k munkdjdnak hat6konysAgdt neh6z szdmokkal kifejezni, erre szolg6l6 m6r6si
m6dszer m6g nincsen. Sokr6tfi probl6m6kkal keriilnek szembe a szakemberek a szoci6lis segit6
munka folyam6n, a csalidsegit6s eredm6nyess6g6t egy-egy pozitiv irdny( elmozdulds jelentheti,
ami hozz6segiti a csalddot, iigyfelet a felt6rt, megfogalmazott probl6ma megsziin6s6hez.
Uryanakkor a siker id6nk6nt maga a tov6bbi 6lethelyzet-, csal6di-, kapcsolati 6llapotroml6s
megakad6lyoz6sa, a kliens szinten tartisa. Ehhez viszont nemcsak a csal6dsegit6 munkfija
sziiks6ges, hanem maga az iig,{61 (sziil6, ryermek, ery6n) is. A siker att6l is fiigg, milyen tipusri,
m6lys6gri a probl6ma, mennf re motiv6lt az iigf6l annak megoldisdban, mennyire tud/akar
vdltoztatni az adott helyzeten.

II. e. Az int6zm6ny szerepe a helyi szocialis ell6t6rendszerben, valamint az
ell6totti sziiks6gletek alakul6s6nak ismert tendenci6i

Vizsg6lati m6dszer: dokumentumelemz6s.

Az int6zm6ny ell6tja a csal6d- 6s gyermekj6l6ti kdzpont 6s a csalAd- 6s ryermekj6l6ti szolgdlat
feladatait. Jelen 6rt6kel6s els6sorban a szolg6lat feladatai k6ziil a csalidsegit6s feladatot 6rt6keli,
ez6rt ennek a feladatnak az ell6t6rendszerben bet6lt6tt szerep6t ismertetji.ik.

A csal6dsegit6s a szoci6lis ell6t6rendszeren beliil az a tev6kenys6g, amely igrekszik v6laszt adni
minden probl6matipus felmeriil6se eset6n. Amennfben nem saj6t maga kindl megolddst, rigy
inform6ci6t ad a segits6g egy6b lehet6s6geir6l, tovibbirdnltja az iig,{elet az ell6t6rendszer
adekvet tagi6hoz. Ez alapji{n a keriileti ell6t6rendszerben egy k<izponti szerepet t6lt be.

Az int6zm6ny szerkezeti tagoz6d6sa 6s a jogszab6lyi el6ir6sok alapj6n szoros kapcsolatot tart a
g,ermekj6l6ti tev6kenys6ggel, hisz annak r6szek6nt miik6dik. Ez egy-eg csal6d eset6n, illetve
telepiil6s-szinten is pozitiv hozad6kkal j6r.

Budapest F6vSrros XVI. keriileti dnkorm5nyzat
K6szitette: Hum5n Ugyoszt6ly Int6zm6nyi Iroda

Az el6ir6nlzatok feletti rendelkez6si jogosults6g szempontj6b6l teljes jogk6rrel rendelkez6
kcilts6gvet6si int6zm6ny. Az int6zm6ny p6nziigyi, gazdasigi feladatait kiilon meg6llapod6s alapj6n
a Budapest F6v6ros XVI. kertileti Onkorm6nyzat Gazdasdgi Miikddtet6 Ellat6 6s Szolg6ltat6
Szervezete (a tovdbbiakban: GAMESZ), mint 6ndll6an miik6d6 6s gazd6lkod6 int6zm6ny l6tja el.
Sz6mviteli, p6nziiryi nyilv6ntartdsi, adatszolg6ltat6si feladatdt kiv6ve a szakmai munkdhoz k6t6d6
statisztik6kat - nyilv6ntart6sok, - a GAMESZ letja el. Az eryiittmiik<id6si megdllapoddsban
rdgzitett6k a munkamegosztisra 6s a felel6ss6gre vonatkoz6 el6ir6sokat.

II. -d. A gondozisi terv-ek hat6konys6ga, eredm6nyess6ge, tisszhangban az
int6zm6nyben foly6 6pol6si-gondoz6si munk6val

vizsgalati m6dszer: cselekv6si tervek szrir6pr6baszeni vizsgilata (g db), 6s a megval6sul6s
megbesz6l6se a csalddsegit6kkel.

A csalddsegit6s c6lja a szakmai program alapj6n: hozzij6rulni a telepiit6si 6nkormdnyzat
miik6d6si teriilet6n 616 egy6nek, csalidok, valamint kiil<inb6z6 kdz6ss6gi csoportok j6l6t6hez,
fejl6d6s6hez, tov6bb6 a kcirnyezetiikh oz val6 alkalmazkod6shoz. A csalddsegit6s szakmai
munkam6dszerei azt v6rj6k el, hogr a probl6m6k felterasdt k<ivet6en a csal6dsegit6 a segitett
csal6ddal k6z6sen c6lokat tiizzdn ki, 6s a c6lok e16r6se 6rdek6ben meg6llapodjon a megval6sit6s
m6djdr6l. Ennek eszkd,ze a ,,cselekv6si terv", melynek funkci6ja jelen 6rt6kel6s II. a. pontj{ban
kertilt ismertet6sre.
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Az int6zm6ny mindennapi munk6j6ban nem v6lnak sz6t 6lesen a tev6kenys6gek. Az int6zm6nyben
kdz6s teamen tartanak esetmegbesz6l6st, illetve szakmai segits6get nyrijtanak egyrnisnak. Mindez
irgy val6sul meg, hogy tiszteletben tartj6k egym6s szakmai kompetenci6it, a csalddsegit6st v6gz6k
6ndll6an ldtjdk el tev6kenys6gtiket.

Szoros kapcsolatot 6pitett ki 6s tart a Budapest F6v6ros XVL kertileti dnkormrinyzat Teriileti
Szocidlis Szolg6lattal, mely int6zm6nnyel a kapcsolat k6tir6nyu: mindk6t int6zm6ny jelzi a mdsik
fel6, ha olyan kliens keriil a lAt6k6r6be, akinek a m6sik int6zm6ny tud megfeleld segits6get
nyijtani.

2or9. 6vben g+o iigrf6lel (Sr8 csal6ddal) keriiltek kapcsoltba a csalddsegit6k. Ebb6l Sgg f6vel
egyiittm(kdd6si meg6llapod6st kdt6ttek, 4o7 f6 eset6ben eryszeri esetkezel6ssel megold6dott a
jelzett probl6ma.

Tov6bbra is az anyagi probl6ma szerepelt legt6bbsz6r hozott probl6mak6nt (29%), hasonl6an az
el6zd 6vekhez. Cs<ikkent az iiryint6z6s miatt a szolg6latot megkeres5k ar{nya (4%, ami az el6z6
6vben 6% volt). Viszont megemelkedett a csal6di-kapcsolati probl6mdkkal kiizdo'k ardnya (r8 %,
zor8-ban t4yo volt), ami az elhirz6d6 v6lisokra vezethet6 vissza, ahol a sztil6k ktizdtti
elm6rgesedett viszony elszenved6je maga a ryermek. Sz6mottev6 az igazolatlan mulaszt6s
kdvetkezt6ben l5t6k<iriinkbe keriilt iig,{61, naryobb azonban a beilleszked6si neh6zs6gekkel
kiizd6k arinya. A ryermeknevel6si probl6m6k is vezet6 helyen szerepelnek a hozott probl6mik
kdzdtt (ro 7o), 6s nrivekedett a magatartAszavarral, teljesitm6nyzavarral kiizd6k arinya is. A
beilleszked6si neh6zs6gekkel, az igazolatlan mulasztds ktivetkezt6ben el6fordul6 esetek, valamint
a ryermeknevel6si probl6m6k is vezet6 helyet foglaltak el a hozott probl6m6k ktiz<itt.

Tovibbra is magas az eryedtil6l16k ardnya (r8%), de ezt megel6zi a ryermekeket nevel6 csal6dok
szAma (z7Yo). Egne t6bb ,,sziil6 ryerekkel/ryerekekkel" csaldd keresi fel a Szolgdlatot (25%).

A munkan6lkiiliek sz6ma fel6re cstikkent zorS-hoz k6pest. A foglalkoztatottak ardnya n6tt zorg-
ben. Az inaktiv helyzetben l6v6k az elmril 6vhez viszonftva kisebb sz6mban keriiltek a Szolg6lat
Lit6k<ir6be.

A Csal6d- 6s Gyermekj6l6ti Szolg6lat int6zm6nyerys6g,6hez a zorg-es 6vben 854 szem6llyel
kapcsolatban 6rkezett jelz6s, a narykorfakra 6rkezett jelz6sek szAma 4o, melyek eg6szs6giiryi
int6zm6nyekt6l (6), szem6lyes gondoskoddst nyujt6 szoci6lis szolg6ltat6kt6l (to),
6nkormdnyzatt6l (15), valamint Sllampolgdrokt6l (9) 6rkezetek.

Budapest F6v5ros xvl. keriileti 6nkorm5nyzat
K6szitette: Hum5n tigyosztely Int6zm6nyi Iroda
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TiRGY: Beszdmol, o kerileti bdlcs1dik et'es tevikenysdgdr1l.

,,Gyermekekkel foglalkozni minden bizonnyal a leghdldsabb munka, ami a Jbldiinkdn
oszttilyrisziinkriil jutott, de sajdt tikdletessdgiinket is ez mozdltja el6re."

/ Brunszvik Terdz/
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Tisdeh Kdpviselti Test fr let !

I. Bevezel

A keriilet nkben o gtermekek nopki)zbeni elldtdsdl, gondozAs o balcs6dds koni gtermekek esetiben (20 hetes
kort6l-3 eves korig) 0 XVl. Keriileti Kertvdrosi Eglesitett Bblcsdde dt rdszlege biztosltja.
lnlizminyiink qz elldldsl iginybe vevd gtermekek iletkoninak megfelel| feliigeletet, gondozdst, nevercsL

foglalkoztatdst, it keztetdst biztos it.
A gtermek szemdlyisigdben, fejl1disdben neghatdrozo az elsd hdrom dletey, ezdrt is fontos szdmunkra, hogt o
legoptimdlisabb szemilyi is tdrgti kbrryezet biztositrisri,vol hozzdjdruljunk afelnavekvd generdci6 fejl\ddsehez.
Az alapelldtdsi tevikenysigen ktv l az inftzuAny, szolgoltat, tevikenysdgkdnt napkdzbeni gtermekfelitp:eletet,
nyijtotl nyitva lartdst, esle 20 6rdig, vqcsordval, o honi g)eruekgondoz^t, s6 terdpidt, jdtikos gtermektorndt,
feilddAsvizsgdlqtol, tandcsadb4 egtini, konplex fejlesztist, kiscsoportos komple: kipessigfejlesztist, konplex,
gterme\jdtik-, bitor-, eszkbzkdlcsdnzist, baba-mama muzs ikdt nfrkijdlet.

Megnevezis: XVl. Ker leti Kerndrosi Egtesiteu Bdlcsdde
Szdkhely: I165 Budapest, Centendriumi siltitly 5/a.
Leyelezisi cime: 1165 Budapest, Centenririuni sitdny 5/o.
Telefonszdm o : 400- I 2 63, 40 3 -620 3
E-mail cime: egtesitettbolcsode@gameszl 6.hu
Honlap : www. bo I 6 kertvqros i bolcs odek. hu

1.2. A Bdlcstidei elldttis:

Az 1997.ivi XXXI. ty. 42. € alopjdn

J

l.l. Az IntCatCny adatai:

"12. S- (1) A bblcsddei elldtds keretiben - ha e tdniny kiviteh nem tesz - o hdrom dven aluli gtermekck napkbzbeni
e I l.itasdt kell biztositani.

(2) Bdlcsddei elldtfut biztosithat a bdlcsdde, a mini biilcsdde, a munkahelyi bblcsdde ds a csolddi bdlcsdde.
(3)l Bblcs ei etldtds keretdben a sajdlos nevelisi iginyi gtermel valamint a korai fejlesztisre is gondozdsra jogosuh

gtermek netelise is goddozdsa is rigezhet4.
(1) A bblcsddei elldtds keretiben az (l) bekezdis szetinti elldtdson til - szolgdhatdskiht - specidlis tahticsadds, iddszakos

gtermekleli.igtelet, gtermekhotel ikbdterise tagt mds gtermekneveldst segitd szolgdltatds is biztosithat6. &eket a
szolgdltatdsokot a gtermek hatodik ilet 'inek betblldsdig lehet iginybe venni.

(5) A bblcsddei ereldsi dv szeptenber l-jitdl a kbvetkezd iv ougusztus 3l-dig tart.
12/A. $! (1) Bt;lcsddei e A is keretiben a g)enkek h szhetes kordt6l nerelhetd is gondozhat6
a) az 6vodai nevelisre nem drelt g)ermek esetin a (2) bekezdisben meEhaldrozott iddpontig.
b): a a sajdtos nevelisi iginyi g,'ermeh valdrniht a korai fejlesztisrc is gondozdsra jogosult gtermek esetik a (3)

bekezddsben rheghatdrozott iddponlig,
c) az a) 6s b) pont ald nem lartoz6 gtermek eseftn, ha a harnadik ekftvit
ca) janudr l-je ds augusztus 3l-e kbzattt tbhi be, az ado Ar augusztus 3l-Aig,
cb) szepternber l-je is december 3l-e kbzaft kihi be, o kbvetkezd iv augusztus 3l-iig, ha a sz 16, tdrvinyes kipviseld

nyilatkozik arrd[ hogt a gtermek napkbzbeni ellAAsfu eddig az iddpontig b6lcsddei elldtds ketetibeh kivdnja meqoldani.
(2) Ha a gtermek harmadik dletivat betiihiitte, de testi rdgr' iflelthi fejlettsigi szintje alapjdn mig nem irett az dlodai

herelie'e, is oyodoi jelentkzzisA az orvos nem javasolja, bdlcsddei elldtds keretdben gondozhat4, fiewlhel6 a g)emek
negtedik iletivdnek betdhisdt kaivetd augusztus 31-dig.

(3) A bdlcsddei elldtdsban a sajdtos nevelisi igifiyi g/ernek annak a: dvnek o. augusztus 31- napjdig vehet riszt,
amelyben a hatodtk 4letifit betbhi

(1) Meg kell szi,ntetni annak o germeknek a bblcsddei elldttisrit, aki orvosi szakvileminy alapjdn egiszs4gi dllapola miatl
bdlcs6di ben nem gondozhanS.

13. S- (1) A bblcsdde olyan bdlcs6dei elldtdst ntlijtd ihtizmdtty, amely o gtermekek hapkiibeni elldtdsa keretdben, a
Bblcsddei newlis-gondozd: orszdgos alapprogramja szerint, jogszabdlyban meghalirorott szakirdnyi figzettsiggel
rendelkez6 szemdly dhaL aktir tdbb csoportban nyijt szakszeri gondozdst ds hevelist.

(2) A b1lcsdde szervezelileg mikiidhel
a) 6hdll6 bdlcs e6nt, annak tagintizmenyelaint,
b) bdlcsddei igazgatdstig, illetve egr'esitett bblcsdde szervezeti formdban, annak ldginftzdinyeldnl,



c) tbbbcili dvoda-bblcsadekint, vagt
d) ,bbbcihi, kt)zti,s igozgatasi ihtd.miny dndll, srervezei As szakmai eglsigevnl
(3): A biilcs eifelwtel sonin el6nyben kell risresiteni
a) - ha a glerme* sziildje, ruis tiindnyes liepvtel,je a felviteli kerelem benyijtt^dt kovetd 30 nopon beliil igatolia, hog/

munka\ris.onyban vagt munkafig2isre irdny!16 egib jogpiszonyban dll -

aa) o rends.eres ggrnekeidelni kedve.ninyre jogosult gtermeket,
ab) a harom vagl tdbb gtermeket neteld csalitdban il6 gerneket.
ac) a. eg/edildll, szdil, dltal neveh gtermekzl is
b) avidelembe eelt gr'enneket.
(1) A bdlcsfue tlyAri nyitvatafldsi rendjat o fekntarti hag/joj6vd. A fennrartd a bblcsddei s. net ideiire a s:iil6, tiirvinyes

kipvise16 kirisire gondoskodik a gternek inlizninyi gondozasdialc nevelisinek megszerveisdrdl-
(5) A ninis.ter rendeletben a bblcsfuik szdmdra - a bbbsMei dolgoz'k s:obnai lejlesztise, s:alonai innePsigek

megtartd5a is o bdlcsddei elldtdshoz kapcsolido szohnai cdlok megvalisitasa irdehiben - hevelis-gondo.ds nilk li
munkanapot hatdro; meg. A nevelis-gondozds ailkiili munkanapon a bt;lcsddei nevelis is gortdozas s.ilnetel, a lenatart6nak
o;oaban erre irdnval, s:iil6i, t ninyes k4peisel6i *irasre gondosl<odnia kell a gtermekeklelngr'elelinek megs.ervezisirdl "

I Slotiszlikai adsroh:

2019-ben 228 tryitvqtqrtdsi nqpon fogqdruk a gterme*eket, iv vigin az elldtott g)ernekek szdmo 326f6.

Evesfehalousig: 85 %o-os volt.
202ti trrl/asz.ii{ 34 kisgtermek beszoktatdsa fog negval1sulni, q sztlak ek*ort6l iginyeltik a gtermek k

b a I csdde i e I he lyezis dt.

Otthoni gtermekgondozds keretiben azon csaldd g)ermekei gondozhatdk, ahol

a) hdrmas vag) l'bbes ilcersziilis brtint;
b) vqgt kefies iktekkel egli)tt legaldbb hdrom, iskalakbleles kot alatti g)emeket nevelnek

Az otrhoni glermekgondozds mcimdlis iddtqrtana mdsf,l dv. Ez az idd meghosszabbithatd iisszesen

kA evig a Bizottstig hatdrozato olaPidn.

Orthoni g)ermekgondozbt az elmih Avben nen iginyeltik csalddok'

I d 6 s za * o s g) em e kle I I g) e I el :

Az iddszakos gtermekfeliig)elel keretdben a bt;lcsddei elldtd'sban eg)ibkinl nem rdszesiil,, 4 6ven aluli gtermek

sz akszerfr gondoz ds q, iir6n i k.

Az idfiszakos gtermek /elfrg)elet szolgdhatdst a l@riilet bdlcsddiiben 2488 qlkalonmal vettik iginybe. A sztl6'

elfogloisdga*idejir" 
"An,iny 

ordrq-kirheli g/ermeke Ieliigleletit, ahol g)ermekeikel kipzett szakemberek

feliig/eletire bizhati dk, m ig iigteiket intizik.

4

Feladqtaink ellotdstiban 2019-ben is Jipelenbe vettik a bdlcsddik szdnara kdtelezden el6irt sza*mal ldnanyi
vdltozdsokat. A m^dszertani levelek itmutatdsqinak belarldsdru tbrel<sziinlc volominl a mindsigi munko

fejlesztdsire nog) hangsilyt Iel(tetiin*. A gtermekek napirendjinelc valamint q gterme*eket elldt6 *olligdk
'sioktnai 

nunkaltinak isszehangoltisdra folyamatos Jigelmet fordltunk. Fonlosnak irezzik o hangulotos

balcsddei ligkt;rt - evszakokhoz, jeles napok)oz alkalnazkod6 kornyezet-Lialakitasdt.

A Biilcs1devezet6k q szakmai proSrdniaikban negfogalnaztdk elkdpzeldseiket, meb' led:6bb cilia, hogt egt

olyan g,termek is csaltidbqr(it intdzniny c6tjait szolgdlja, melyet \sszehangolt szemezissel, kell6 notivdltsriggal,

magas sziwonali szoknai fel*iszi)ltsiggel, hiyatdstudattol ldt el az inthninyiink valamennyi al*almozo iq.
A izabnai tekintilyiink meger6sltishtel, ndveldsfu:el arra torekszink. hogl a2 elkdvetkezi neveldsi 6ve*ben is

fonlos szerepet liilts nk be a kisgterme*es csalddok iletiben
A szitl1k is a kisgtermeknevelik szdmdra mdr gtakorlotld vdlt a balcsddik rugalnassdga, o sziildi iginyekhez

kdzeline. A ,ugilnassdg azt jelenti, hogt a sziil1k a gnrmekeket, a reggeliztetisi iddl kivive, q dAleldtti

id1szakban Oaii*or tehoznald*. llyen esetekben a g,,ermek a napirendhez igazodva kapcsol'dik q balcsddei

ilethez.

{ Szolgdltatdsok:



A csoportdsszefttel vdllozdkonysdga is a sztles skdldn nozgd elvdrisok kezeldse q kisgtermeknewldtdl
kiemelkedden mogas szintfr ismereteket, rugalmassdgol iginyel. A kisg,,erneknevel6 feladatai, munkarendje a
bolcsfidei gondozds-nevelis elvei ds q napi gakorlot olapjdn szervezend1.

Az iddszokos bdlcsfidei elhelyezis iginybevdtele eselin is fokozatosan, lehet6leg a sziil,vel tdrftnih a
kis gterm e k beszo kt at as a.

A fejlfldisvizsgdlat, tondcsqdds q sz l6k szdmd,ro nyijt segitsiget a nevelisi, feilesztisi kirdisek
negvdl aszol asdban, illeve q hidnyosstigok /eltdrdsdban.

{ tandcsadds 12f6, l2 alkalonnol,

{ egtini fejlesztis 10f6, 136 alkalonnal

I liscsoportos loglalkozds 7 f6,68 olkalomnal.

A jdrdt, esz*02 8 germekbitot *Alcshnzds irdnti kereslet az elmilt 6thez viszonyitvo csdkkent.

Az o tapxztalot, iogt egtes ternikeh nagton kereseltek o csalddok kdrAben, minl pl. csecsemdmtrleg, idrdkdk,
bgzisrtgeb. E Av sordn Asszesen 57 alkalommql birehek o sziildk eszkdzi)ket a bi;lcsddibdl.

A jdt&os gtermek tornoszolgdttatds, 89 kisgtermek vette iginybe rendszeresen, 133 alkalonnal. A iritikos
gtermek tiina a harmonikus, iisszerendezett mozgtis o karnyezel megismerdsdvel pdrhuzqmosan alaktl ki' a
ienilyisigfejtddisben nagton fontos szerepet blt be. A negfelel| karnyezet biztosirdsA'val, nozgasfejleszr4

eszkAzAk*i, 
-jtitikok*al 

tigin" o gtermek kidolgozzq a szdmdra leggazdasdgosabb ds legharmonikusohh

nozgrisokot.'A gtermekek kiegtensilyozott nozgdsfejl6disihez sziiksig von o rendszeres mozgasra' a hely-

hellietvdltozati, egtensilfejlesztisre is labdakezelisre, nely el1segiti a harnonikus idrast, helyes tesxartds

ki;lakutds(it, az irinyoh elsajdtitt,srit. A bblcsdde erre o cdlra kialakitott lornalermiben gdgtpedagdgus,

szqk*ipzett kisgtermeknevel6 segi,slgiyel szolgdltataskint baba-torna iginybevitelire van lehetdsig

Kiscsoportos (10-12 fd) loglalkozasikon heti 2x30 percben a g)ermekk jdrdkos, inekes-mond6kas

I es t m ozgds on v e h el nek riszt a k is gter n ekn ev e I 6 k i r dnyit tis tiv o l.

A sd tentpio hozzdjdrul az immunrendszer erdsitisdhez, a lelsGligiti megbetegedisek kikiiszdbobsihez, az

elnih evien 93 f6'324 olkalommal ttitogoudk q s6 szobdt a Napsugdr Bdlcsdddben. A sd gip meghibasoddsa

miau a szolgdltittis az 6szi h napokbai rdyid ideig sz netelt emiqu nem tudtdk igdnybe venni a gtermekek o

szolgdltotdst.
Itt a'kkgtermeknevel| felitgtelete mellett aktivan jdtsna az inhaldlds i6tikony hatdadt dlvezhetik a gtermekelc

A Sziv,ii,tiny es a cenii Balcs1ddkben x telies ldtszdmmal ldtogottdk a g"erekek a s6 szobdt

A nlfijlott nyitva-lartuis szolgdhotdst nem veuik iginybe a csalddok oz iv folyamdn'

Baba-mama maaikaszolgtiltatdst 107 kisgternek 140 ol*alommql vettdk iginybe rendszeresen.

A foglalkozdsok sordn dalokot, mond,kikot tanulnaN mozgassal, hangs2efrel ds ritmusklsireuel.

,1" iarej Uot, csdrg6k...) 4s o zenei hangr4 (hangszerek hangiai, az ineHis) val6 figtelis
ismeretet bdv it, o figtelen iddtartamdt meghosszabbiti a.

A foglalkoztlsok hirno"ok is drbnteliek a gtermekek szdmdro. .A gtermekeket a hozzdjuk ill6 zenei ingenel

iiriii* *ariit, ig/ejl6dik a halldsuh dneHisi-, beszdd-, ds ritmusk&zsig h nendridjuk, mozgdsuk.
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februiir 20 2662 1934 4596

m6rcius 20 2985 2184 5 r69

riprilis 2E64 5095

m6jus 22 3314 2476 5790
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{ Sajdtos neveldsi igCnyli g)emekek elldtdsa:

2019-ben 18 sajdtos nevelisi iginy germek gondozdsdt, valomint I korai fejlesztdsre iogosult gtermek

nevelesit, integrdci6i dnok segilis vegezl k.

A B6b a balis6diben integrritt csopirrban 4 kisg"ernek lejl1disit segitettiilc Intdzndnliink e at kiil"nbbzd

sirtlisfr germekekel: autizmus siektrum ,avor', megkdsett beszidfeil1dis, nugds lejlddisiben elmaradt

gtermekeket.
7 gernekek fejlesztdset a Keriileti Pedagdgiai Szakzolgdlqttal l<ij_tdtt egr' ttnfrkdd4si negdllapodds alapjdn o

b{opidus miikatars, valaninr q bdlcs6di gigpedag1gusai ldttdk el. Munkdiukqt asszehangolva' a gtermekek

egtini fejl1disit figtelembe vite vtgeztiL

Ataniv/olyandnakeriiletbolcsddiibllfolyonatosjelzisekirkeztekafejleszt1pedag6gusainkho-2..loala
batcsftdiikben egre tdbb a nen megfelelS iitenben fejtdd| gternek. Ezek alapidn q B'bitu Balcs6ddb6l kettd, a

Borostydn aarciaaeOOt hdron gtinek szakdrrdi vizsgdlatdt inditottdk e!. Ebben a tandvben a gterekek a

grdg,pedagSgiai feitesztis neli;t minden esetben kaptak mozgdsfejlesztist, valamint a szenzoros integrdci4l

segitd fejlesztisr.

A gtermekeink ebben o tanivben a gtdgpedagdgiai leJtesztds mellett ninden esetben koplak mozgdsfeilesz,bl

,io.irt o szenzoros inlegtdcidt iegti leitesztCsten rlszes Uek. A beszidfogtatikos gtermekek szdmdra

bgopAdiai elldtqst is biztosiloltunk.
EEben qz iletkorban q sqjtitos neveldsi igittyi g,'ernekek fejl1ddsbeli kiil6nbsige' egiszsdges tdrsoikhoz kipest a

t"Sk*"bb, sok esetben a"negfetetd leilesztisi iAddat a kttAnbsig minimalizdlhat1, esetleg kAesen eltiintethetd.

A korqi lejleszftsben rdszesilS gtermek utolarheti tdrsqil-
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A kkg)emeknevelfik s?"rcpe a korai leilesdf munkdban

Mind az dp, mind o sajdtos nevel^si iginyfr gtermek fogaddsa esetiben fontos, hogt megismerjiik a gtermek

szociokuhurdlis kdr yezetdt is, amelyben dl. A ndskint fejl6d6 gternek elldtdsa - az esetek tdbbsigdben - a

csoltid szdmdra is sok nehizsdget okoz. Nemcsak az addig olkalmazon esetleges orvosi kezelisek terdpidN korai

fejleszris iddbeni negolddsa, hanem a gternek jbvdjAdrt val6 agg6dds, a testvirek*el val6 foglalkozth, q csalddi-tirhek 
negosztdsa... stb. A probldndk negoldasdban ,,bbnyire sztvesen egtiiltmfrkbdnek a

kisgtermekievel6vet, g,'dgpedag6gussal. Az egiittm kidA megalqpozhatja o balcsdddbe lipdsr megel1zd

csalddldtogatl* ,l csitadtitogatdl sordn ak*or kapharunk teljesebb kipet a gtermek karnyezedrdl, k66da\i

kapcsolqlairil, ha ninden csalidtagielen van.

A'sziil1vel brtdndfokozalos beszoktatds, az ismeretlen felndttek, gtermekek, karttyezet, a megvdhozott nqpirend

ds az tlj szokisok'minden gternek szdndrq nehdz iddszakol jelentenek A biztonstigot jelentd sziil1i jelenlit, a

ndr mLgismert kisgtermeknevel1k biztosithqtjdk az ij kbmyezel efogadd,stil Ez a szil6 szdmdra is fontos, merl

negtapisztalja, hig gternekit elfogadjdk, sziiksig esettn segitik a kiili)nbiad tevdktrysigekben, tiirelemmel

tdmogatj dh Iej tesztiN is ugtanolyan neveldsben-gondozdsbon riszesiil, minl t usai

Fontos a sajdtos nevelisi igdnyfr gernekek helybeni koroi fejlesztise, is csalddjuk szdmdra az esilyegtenl1sig
biztositdsa. Az inttzminyes elldttis lehetdsiget nytUt a sziilak szdndra, hogt akdr riszuunkaiddben is munktfu

vdllalhassanak
Egtinre szabou fejlesztdssel lehet1siget kapnak oz idejdrd gternekek arra, hogt /elzdrkdzzonok, vogt
iletnin1sdg kben jelentdsen el6re lipve teljesebb 6letet ilhessenek
A k anb,zd siriilissel ild 20 hetes kortdl-6 Aes korig tdrtinik a gtermekek koroi, kouplex jdrikba dgtqzoll

fej leszttse,

{ rdszleges integrdci| keretdben az ip tdrsak kdzdssigibe val6 beilleszkeddsinek el1segitdse

{ szocidlis *ipessig kfejlesztise, a kortdrs csoport mintanyiitd szerepinek kihaszndldsd'val

A specidlis sziksigleti gtermekek elldtasdra jelentkez1 kisgternekneteld* folyamatos kipzisen, dnhipzisen

vesznek riszt, ezzel is kisziilve o kisgtermekekfogoddsdra.

{ A Balcstde hapacitdsmatatli:

2019-ben a nfikddisi ler6helyek szdma vdltozatlan volt, 374 fdrdhelyen fogodtuk o bAlcsddis koni
gtermekeket.

Bdlcsdde rnegnevezhe, clme: FCfihelyeh
saima:

Felved
gtermehek

sztima 2018.
december 3l-dn

,, Napsugtit Bdlcsdde"

I161 Bu.lapest, Felsdmalom u 5'7.

80lii 5sl6 (ebbdt
sajdtos nevelCsi
isintfi t8lA*

,, Borostydn Bdlcsdde"

I 162 Budapest, Mono*i a. 67.

40li, 10 f6

,, Szivd m d ny Bd lcsiide "

I 163 Budapest, Ciniki u. 22.

52 f6 48ld

,, Bdb a Balcsdde"

I163 Budapest, Iblozs u.36.

73 16 (ebbdt 116
sojdlos nevel{si

igdnyli)*

,, Centi Bdlcsdde"

I t65 Budapesl, Cenlendtiumi sitdn! 5/o-

t tllii t t 0fi;

80 fii
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II. A Bdlcsddei lelvdtel laposdalota q 2019/2020-as nevel4si ivben:

A jelentkez k szdma a 2019/2020-es nevelisi 6,re: 288 fd volt, felvett gternekek szdma 220fd, elutasitott
gternekek szdma 68 J6.

A Fenntartf a lerdhely hidnyt a Centi Bolcsdde is Napsugir Bdlcsdde bdvitisevel kivdnjo megoldani. A

siheres pdlydzatokon elirt eredminynek kas:iinhetfien vdrhatdan 2020 nyardra jelenldsen csdkkenni fog
azon gtermekek szdna, akiketfir6hely hidny miatt keriilnek elutasitdsro.

A g,,ermekek bdlcsddei qdaptdci,jo folyomatos volt.

Il l. M{i*ddCsi felrCteleh

J H um6ne16forrds:

Munkavdllal6i litszdnunk I 10,25 J6.
Alkalnazonoink biren ktvili jutlaldsqil qz Onkormdnyzat a kdhs4?edsben biztosilota.
Bolcsddiink nagt hangsilyt fektetnek a munkahelyi kdrnyezet eszftlikus kialqkitdsdra is ai6 munkotdrsi

kopcsolatok kidpitisire. Fontosnak tartju* a balcsfidei munkovdllalok egsigkint val6 eg/iinmfrkddes4\ ezA d

csapob* asszekovdcsolasdl minden 6vben ttibb olkalommal is tervezzuk

S:ocidlis Munka Nopjo a: elmilt ivben is megrendezisre *eriilt, o kivdld rcAesilminyt nyiilo
munkotdrsainkat elismerisben riszesitetriik (2 fd). Ebben qz 6yben q B6bila Bdlcsddevezetdje is

e|ismerisben riszes h.

{ SzakkCpzCs-tovibbkdpzls:

A mqi szakmai kijvetelminyeknek negfelel6 magas sziwonal munkit q bdlcsddei szakemberek csok ig tudidk

megval1sitani, hq folyamalosan kdpezik, tovdbbkipzik nagukat. lsmereteiket bdvililt Sazdagitidk. Az Egtesitett

Ba'ics1de kienelt'feladqla kerileti szinten, a tovdbbkipzisek s:ervezise, a helyszin biztositdsa, oz dn*Apzds

t(imogataso. Kiltdnds figtelnetforditunk a pdlyakezd6 kisgterneknewl1k tovdbbkipzisdre'

KCpzlsek, tovdbbhdpztsek (egini szaknai lej l6dis biztositds a) :

A'szocirilis, gt"r^ikialU ii gternekvddelni tevikenysdget vtgzd szokemberek szdmara ki;telez1 a s:aknoi

tovtibbkipzi{ melyei a 19g3. evi ltt. Ti'rvdny szabdlyoz, q rdszletes szabdlyokat a 9/2000. (ylll.4.) SZCSM

rendelel' tartolma:zq. Azok a szocidlis vag; gternekvidelmi intizminyben dolgoz6, szemilyes gondoskoddtt

vigzdle akik oz 1/2000.
(1.i.) SZCSM. rendeler, yagt tepikenysdgiiket fidtldsbon, munkoiszonyban, vag/ kozalkolnazotti iogviszonybqn

,Agzilr, * o kipesitisi el1iosoknak ne{elel6 szakkipesitissel rendelkeznek, tovdbbkapzAsre kaklezettek. 2018.

jniius l-ir kaie6en a *ipzisi ciklus i qldbbira m6dosult: rovtibbkipztsi id1szak 6 6tr6l 4 ivre. Fels'1fokn
"vigzetsig eserin 80, eg,tdb szak*dpesitds esettn 60 tovdbbkdpzesi pontot kell megszerezni. A hdtelezd

toiabbkipzAse* tenezdsiafentiekfigelenbeviteliyel, el6re meghatdrozort iternten alapidn firtanik
Ezirt a' tovdbbkipzisek in,iinaLTndlqszrasdndl lehet1sdger biztositunk a *isgterneknevelak irdekl4disi

kardnek ds a legljibb, legkorszerfrbb ismeretek figtelembevitelivel szenezziik neg o kipzdseket'

A bdlcs6de keretein bel lrendszeresek a bel6 tovdbbkipzisek is.

Sz a knq i Ie I kisziilts 0g
{ "2016. januL l-6t pedagogus iletpdlya kiterjeszrdse q bdlcs1dei szqkdolgozdkra, aki* szak*ipesitisiitk

n e I t ett lel s 6foki vi gzet ts 4gge I r e nde I kez ne k.

{ Az Nmr. 176 $-al egisz h ki: bdlcsddei doika nunkakdr.

A twdbbkipzisek lehet6sigeinek figelemuel kisirise a tqgi d.m9nyek vezet'inek is fontos feladato, a bels6

iovtibbkipiasek szervezisel uoloiit o" dn*ipzis eldsegitise. Knllnds ligtelmet kell forditoni a pdlyakezdd

k is gter m e kn ev el 6 k gtakor noki idej Ane k s z e rvez t sir e, t dm ogqt qs dr u'

{ A 8/2000. (Vttt.4.) SzCsM rendelet szobtilyozza a szemilyes gondoskoddsl vdgzd szenilyek odotainak

nfrkadisi rryilvrintorttisba v6tel4t, a 9/2000. (vllt.4.) szcsM rendelet pedig a szemilyes gondoskoddst

vigz6 s:eiilyek toy(ibbkipzisL hqiirozzq meg. Ezen rendelete* irtelmeben, a nyilvdntqfidsba re '

,"ikk"pr"tt iolgo",nak n;ghatdrozott szami kredit pontot kell gt jtenie o I bes kipzisi ciuus alou.

{ 20tg. jqnudr it6l pedig, i wzetdkipzis keretiben a vezet,i megbizds kezdetdt6l szdmitou.egt rven

betiil Llapoz1 kipzis rcljesltdsire, tovdbbti q: alapozd kdpzts reliesitisdnek iddpontidtdl szdnito kAt

eyen beliil, mqjd ezt kdvetden ktt ivenkdnt negriyjit6 kipzis teljesitdsire kiiteles minden vezet6.
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{ Fontos a ezzel kapcsololos szervezisi, koordindci6s feladatoh meglertezise, hogt nindenki eleget

tudjon tenni q rendelet eldirdsainak Ez tdrtinhet akkreditdcids kipzisen val6 riszvilellel vag)
nigasabb szinti szafudpzeusig megszerzis&el. Ev vigin keriileti viszonylqtban q teliesitett
tovtibbkipzesi pontok dsszesittisre keriilnelc, is a Szocidlis ts Cyernekvddelmi Fdigazgatlsdggal wl6
kapcsolaflortas\ a tovdbbkipzisek koordindldsdt, a lejelentisi kazlezeusdget a szakmoi tandcsad6

ttigzi el'
A szakmqi munka mindsdgine* emeldse irdekdben bbb kolldgandnk vesz rds iskola rendszer kdpzdsben.

Minden tvben nd a diplondual rendelkezl kisgtermekneveldink szdma, jelenleg I fd kisgtermeknevel1 vesz riszt

f\kkolai kipzisben. A pedagdgus dletpdlya nodell bevezetise Aszfttnzdleg hat a *isgtermekneveldkre o kipzis,
dnkipzis ter letin.
A vigzettsignek is a munkakarnek megfeleldek a besorolasok.

tntezminyink aktivan rtszt vesz gtakarlati helyet biztosilvq kisgtermekneveldk kipzisiben. A Kdroli Gaspdr

Reformdlus Eg)elem tanulLinak is az ELTE tanuldinak is biztositiuk a gtakorlati helyszint.

Az iskola hallgatdi (2 f6) 320 6rds szakmoi gtakorlatukat a Centi Biilcsdddben ti)hdfiek Ez idd qlatt ismertik
neg az intizminy, intdznd4,vezet6, bilcsddevezetd, valomint kisgterneknevel6k dltal vezeten dokumentdcihkar,

helyi sajdtossdgokqt. Ebben az iddben ismerkedtek meg o bdlcsdde nfrkrtddsivel, oz intizminyiink
szabdlyzataival, oz intdzmdny nfrkadesit szabdlyoz' jogszabdlyi hdttirrel. Az el1irdnyzott temqlika szerint

vigeztdk a negfigteliseket. Megfigyelisi timakiirdk: Folyamotos napirend szervezdse, napirend, munkarend

egsige, udvaira vald kimenetel szervezise, udvaron tartdzkodds, dndll6sdg, dnelldtds, ftrd6szobQ haszndlqt.

szobaTisztas,lg, jdtdk tevikenysAg, inek-zene, a kisgtermeknevel1k szemilye, negjelenise, tdrsgondozin6k

kapcsolota, konnunilaiciGmetakomnunikdcid, csaldd-kisgtermeknevel| kopcsolata, kommunikdcii a bevitel,

kiqd(h id4szakdban.

A bdtcsddei dajkakipzist 2019 decemberiig minden kolliga elv4geztu, As sikeres vizsgdt tettek.

{ S.emdl)'i fehAtek|:

A szemilyes gondoskoddst rt'tijl6 gernekjdefi, g'ermekvddelmi intdzmdnyek' valaminl szem€lt'ek szskmai

fetqdabn6l is n{kaddsiik feltireteirdl sz6t6 15/1998 (1V.30.) NM rendeler litszdnminimumra vonqtkoz4
'nelligete 

rendelkezik onil, hogt q fenntart1nak a bdlcs1dd* szdmdro milyen szqkuai litszdmot kell

biztosilania.
A rendelettel 1sszhangban, balcsddiinkben dolgozd ninden kisgtermeknevel6 sza**ipzett, ti)bben rendelkeznek

fdiskoloi oklevillel is. A fdiskolai oklevillel rendelkez6k szdna ivr6l dvre emelkedilc

+ Tdtgri lehCteleh:

A b0lcs6dCk gondozris-nevelds cilja a g,,ermek testi-lelki harm6niijdnali kiegtensilyozott fejl^distnek
el1segitise. A balcs1dei nevelds-londoz,is sz irzelmi fejl1dis, o szocializdci| es eg4szseges Alehdd

negiapoz,isa. A szenilyi es tdrg,,i feltitelek megleremlAsdvel lehetdsiget biztositunk a kisgtermekeknek az

anit"i jat1*ro, ttywgodr piheniire, az egiszsiges dletn1d megalapozasdra. Az ,!v sordn nagt hongsilyt

forditottunk j dtsz6 eszkazah g"ermek biloro* beszerzisire.

Az lntizminy orra tdrelczik hogt ninil idedlisabb kArnyezetet teremtsen o g)ermekek szdmarq.

A b1lcsddei Apnkftt, j6szdudvTrrit ds egtib hetykigeit o jogszabdlyi is szakmai el6irdsok szerint alakirjuk ki,

figtelenbe vive a kisgtermekek litszdmdl, dletkordl.
"UZg,, 

hangsrllyt fordiunh arra, hogt a biztonsdg mellett a feltitelek idedlisak legtenek ds o bdlcsddei nevevs,

gondoz,is megval6sitdstit szolgtili a.

i AOl"rddOk"rrirgi felszeretii[e /olyanatosqn bdviil, az elhaszndlddou jritikok, btltorok cserAie fo-lyamatosan

biztositott. I figZs ja9rAkertUin ielipiteu foidtdkok ds vdltozatos mobil idtdkok biztosititik a gtermekek szdmdra

q fe|h1t\en jtuA ehet6s0get.

.1" szenilyi is trirgti feiitelek megteremlis,vel lehedsAgd biztositunk o kisg,'ermekekne* az dnfeledt i-dtil{ra,
nyugodt'pihenisi, az egiszsigei iletmdd negalapozristira. Az 6v sordn nagt hangstlyt forditottunk idtsz6

esz*bz6k, gternek bilorok beszerzisire.
A csoporizobtik berendezise o gtermeke* 4letkordnak negfelel6en vannak kiolakina'

A gtirnekekjdtiktevil<enysdgdt szinesiti* a ktlanfile kiqlahitdsi idtszdsarkok'
,liatAf*Atrtir kialqkitdsi nlnden bOlcs1diben az egdszsagiigti ds pedagigiai szemPontok Jig)elembevitelevel
tb AnilL
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Egiszsig g)i szempontok:
. Kbnnyentisztdntarthati,ferldtlenilheld.
o A balesetek elkeriil4se irdekiben a gtermek korosztdlynak negfeleli miretfr is anyagi eszkizdk

keriilj enek beszerz isr e.

P e dag1gi ai sz emponto k :

o Minden tevikenysigforndhoz legtene* negfelel1 jdtikzerek (nonipuldci6, konstudlds, utdrud-,

szerepjdtils nozgdsfej leszt6 j driN stb.)-

. A jdtik szine, nagtsdga, forndjo keltsefel is tartsa ibren o gtermek irdeHddisit.

. Tdbb fajta lehet4sigre lehessen felhoszndlni.

. Legr'enek mds nemzetek szokdsait tiikrdzd jtitikok

. Jdftkvdlasztdsndl legten szempont a nemek kdzA i eg)enldsig elvinek betartdsa (a kisldnyoknak is

legten aut6, o fiilonk is bobo).

Elhelyezis:
o A gtermekek szdmdra mindenoldqlrhl negkazelithetd jdtikpolcon, dllandd helyen, gtermekek szdmdro

eldrhetd magassdgban.
o Tdrol\edinye kben (kos arokban, dobozban, vddrdkben, tdlqkban).

. Kis€9/ermekflevel1 dltal eldrhetd Polcon (feliigeletet igdnyli jtitikok).

. Az alapjfuAkok minden csoportban megtaldlhat6ak legtenek de ezen feliil termiszetesen minden

korosztdllt szdmdra kiebgil| nindsigben ds nennyisigben dlliqnak rendel*ezisre.

{ Fluktuticid:

2019-ben a Jluktudci6 az el6zd ivekhez viszonyina folyamatosan ndvekszilc els6sorban szqkdcs, dietetikus,

technikai kisegit 6 nunkakbrdkben.

IV. Ellrt szaLmai eredmCnye*

A kernletben a batcsddik 2019-ben is elkisziteftk szakmai programjaikot, is annak negfelel,en vigezrik

tevi*errysigiiket, negval1sitoUdk ciliaikat. A programok, ttyiltnapok sokasdga, szinessige a gtermekeknek.

sziildknek is o kolligdknak is nag) ardmet okozott

A bdlcsddiben foly6 gondoztisineveldsi nunko nagas szinten tbr6nd v1gzisire firekszink Figtelembe vessz *,

hogt o gternih'elsi is legbnrosabb iletk()zdssige a csaldd, amely az elsddleges szocializdcii szintere. ln
oti*rl *l * elsd szemilyi kaadis az anya is gtermeke ktizdtl, mely egt ilelre meghotdroz6, cdlunk a szillak

megerdsiftse a sz l6i szerep kben.

Nogt hangsilyt forditunk az dndll\sdg el1segitisire, a gtermek kreativitasdnqk kibontal@ztqtasdra. Cilunk'

no6, *i"Sy"^rti*ott, a t(irsadalombd beilleszkedni tud6, kreqtiv leln ft vd1anak a mo gtermekei'

I tratcsiaAten'qay6 munka szaknai tartalma, elvei ds nddszerei kbzippontjdbon nindig a gtermek ill. A

g,,ernekfelftrel nilknli elfogaddso, szere,ete' megirldse munkdnkfontos risze'

7, "griri 
bdntisndd 

'blaositia q telies oaaforduldst, nega a . Ezt csak szenilyi dllanddstiggal,

felneidrendszerret tudjuk eldini, amely a kisgterneknevel|-gtermek kapcsolal elengedhetetlen resze. A
" 
bdlcsdde nevelGgondoi6 Teladata, hogt minden gtermeket a kordnak egtini feilettsigi szintjdnek negfelelden a

sajdt fejl6ddsi ritnuso szerinl segltsen dt az eleve nehiz folyomato*on'

Fontos is kiemelt Ieladatunk o csaldddal val6 egiittmfikAdis.
A sziil,k*el nopi izinten fennlartunk egl 6szinte, korrekl, q kdlcsdnds bizalnon alopul' kapcsolatot.

A szi)l6k ds a idlcsdde jolyanatosan triiikoz,qtidk egmdst a glemekleil6disdr6l. A tdiAkoztatds mindig-dszin'e.

hileles szenilyes ha;gvitet,fr, a: driiteu szemilyisigi iogait tiszteletben tqrt6. lddPonl eg)eztetisl kdvetden

lehet1siget biztosituni a szildknek o gtermekkel kapcsolatos kirdisek megbeszdlisire.

A ,,idti neveldsi iginyff gterneke{ szileivel vai6 kapcsolottartas, szemilyes taldlkoziso* szdma gtakoribb.

igazodik q s:nl6 igi4Yeihez.
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A Teom megbeszdlheken riszt vesz <t gtermek kisgtermekneteldje, gfigpedagdgiai asszisztens, a
gt6gpedag6gus, bdlcsddevezetd 6s a gtermekorvos. Az ilyn jelleg taldlkozasok lehetdsdget adnak orra, hogt
a sz 16 redlis kipet kopjon gtermekir6l, gondozdsi, nevelisi kirdiseire ydlaszt kapjon.

A tapasztqlqtok ozl mutatjdk, hogtfokozatosan nd is a specidlis sznkigleteket iginyl6 g,ernekek s- 'md.

Megdllapithatd, hogt az intizminyeinkben egtre tdbb a fejlSddsben (nozgtis, beszdd) megtorpant gtermek
szdmq, akiknek a lemerqddsa nem olyan foki, hogt SNI-s sttituszba keriljenek, de vel k is igen indokolt q koroi
fej leszt is mihamarqbbi szakem berrel brtdnd bevonds a.
A szakmai tapasztalatok ds a legfrissebb ludomdnyos kutqtdsok is egtirtelnlien aldtdnasztjdk, hogt koroi
fej leszt isnil nincs eredminyesebben ds hatdkonyabbon kifizetddd befekk6s.

A kernlet Pedog1giai Nopjainak keretdben leherdseg nk yoll az dyodai neyeldsbe betekinteniink. A Bdlcsddib6l
sok *isgtermeknevel4 vefl res a nyilt nopokon is az el6addsokon.

I Nyllt napok, frnnepek:

A neveldsi iv sordn tdre*edt nk arra, hogt a sz l6ket minil tiibb rendenilryinkbe bevonjuk, ezdltql erdsltett k a
csaldd-balcsdde kapcsolatdt. A bdlcsddei nevel4s csak akkor lehet sikeres, ha j6 o csqldd ds a balcsdde
hopcsolalo. Egt ttnfrkAdis nkben eg)enrqng partnerek vagrunlg hiszen q kdzds cil, o gtermek hormonikus

fejl6ddse.

Kizi)s csalddi programo h :

I Farsang,
I Twqszi alkotd dihltdn, Hisvit
{ Anydk napja,
! Gyermeknap,
f Balcsdde-bicsuztati,
I Mikulds-vdrds,
{ Alkot6 dilutdnok,
I Kardcsony.

A csalddoknak leherdsdget biztositunk, hogt megismerhesse gtermekinek mindennapi szocializdci4s szlnterdl. A
hagtondnyflrzd tinnepelg rendendnyel< erre nagton j6 lehadsiget biztosilanak. Remek lehetdsiget ad a
k ldnbdzd nyil, napok megszervezise is, nifl pAddul a gtermeknapi rendeminyel<, k litnbdzd csalddi lqeattv
dilutdnok vagt az 6voddba mend gr'ermekek bicsuztqldjo is, a Csalddi nap.

A g,,ermekek ileluezise intizniryt nkben kozponti illqp alapjdn ftrtdnik, uelyet dietetikusok As a:
dlelmezistezetdk kbzosen kiszitenek el.

Az 6y soron o mogqs lluktwici| / szokdcs, *onyhaldny, dietetikusold komoly kihivds eli dllitottak minket, o kiesd
munkovdllal1k megiiresedett helyeit nen minden esetben tudtuk p6tolni. A gtermekek elldtdsdt helyettesitissel
tudtuk megoldoni.
Az itlapok tervezise sordn folyomotosan frg)elenbe vessz k q tbrvdnyi vdltozdsokat, igtekziink mindl zdkkend

mentesebbd tenni q gtermekek szdmdra a vdltozdsok bevezetisit, nagt hangsilyt forditunk o /okozotossdgra.
A 37/2011 ( Il/.30 ) EMMI rendelet m6dositdsa szdmos vdltorqst hozott o g,termek i\elmezis ter let6n.

A sziil1k szdmdrq fibb alkalommal tartottunk tdjikoztalast q vdltozdsokr6l, egtbekdne Akl bemutatdvol, ahol
megismerhettdk az ilelmezis sordn felhaszndlt alapanyagokat, yalqmint az egdszsiges tdpldlkozds irdnyelveit.
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VI. Korbanto tis-fel jittis:

A 2019 evben is q kdllsigvetis vdgrehajtdsdt a gazdasdgosstig, hatikonysdg figeleubevdtele jellemezte, q
m kddishez sziiksiges legfontosabb eszkazdk ker ltek beszerzdsre.
Az itt bdlcsdde kiszpdnzigdttyldsein tdl o kiaddsokat igtekeztiink dtulqldssal teljesiteni.

2019 evi kdksdgvetis sordn az aldbbfelsorolt m kddishez sziiksdges kiaddsaink yoltak:

{ Folyauatos ilelmiszer beszerzis,
{ izemeltetisi-karbantartdsi kiadasok.
{ Tiszlll6szer beszerzis,
{ Kommunikdci6s szolgdltotrisok kiaddsai,
{ Kdnyv-folydirolbeszerzds,
{ lrodqszer beszerzis.
{ Kis i ik tdrg)i eszkdz beszerzds,
{ A Centi, Napsugdr Balcsdde zsirfug6 tisztitdsa,
{ A szakmqi eszkdzd,k, jdtdkok, gtermek bitorok visdrldsa,
I Konyhoi eszkdzdk, htisdardl6, robotgdp, tefiil botmixer, mikro siit6, kti,vdfizl, edinyek vdsd,rldsa,

I Etelszdllitdshoz konyhai termo edinyek, badelldk beszerzise,
{ Mdterdru vdsdrlds a gernekek dgtnenffjdnek elkdszttdsdhez,
I Napsugdr Balcsdde I db Halogeneritor / s6 gip/ beszerzis,
I Az dt Bdlcsdde rdszdrejdtik beszerzis,
{ I db asztali szdmitdgdp ts I db monitor beszerzds

f Szoftver beszerzis
{ 2 db Tisztit6szer szekr,lny beszerzis
{ Centi Bblcsddiben rugdsjotik beszerzise,
{ 2 db nos6gdp beszerzise a Szivdrvdny 6s Napsugdr Bdlcsddibe,
I Benzines fffnytr6 Szivdrvdny Bi;lcsdde,4 db gtermekasztal, 16 db btilcsddei szik.
I I db mosogat6gip es I db sdvinyvdgd Borostydn Bblcs6de,
{ Napsugdr, Centi Bdlcs1dikbe sz1nyeg beszerzis,
{ 2 db irodqszdk beszerzis.
{ Centi Bdlcsfide: pelenkdzl asztal, 3 db fisfr is pohdrtart6 beszerzis. 3 db udvari fin jdftktdrol1, I db

mos d6-sz e kr 6ny b esz erzds.

I Sztvdmdny: 4 db tdlal6 szekriny beszerzis,
{ Az at bdlcsdde viztiszlltd sz rd csere,

{ Bdbitq Bdlcsdddben 5 db felndtl dll6z6 pad beszerztse, Rozsdqmentes 2 db csepegleld polc beszerzis,
{ Napsugdr Centi Bdlcsddikben RM papirtdrl1 adagol6 20 db.

{ Borostydn Balcsddejdtsz6 udvorainak kAes kbr felijitbo megtbfietu,
I A Bibita B()lcs6de keritisinekfestdse befejezdddtt,
,L Cenri Bdlcsdddben firtint felijltdsok:
{ Az dpiilet telies kbr homlokzdti hdszigeteldse, valamint
! a tetd telies szigeteldse megtbrtdnt,
{ o Centi Bdlcsdde f4zdkonyhdjq teljes kor felijitdson esett dt, mely nagtmertikben megkdnnyiti a

kolldsdk nunkaijdt,
{ 14 fdvel bdviih d balcsddei elldtdsban rdszesil| gtermekek szdmo is, mely egt csoportszoba

kialakitd.saval is a hozzdtqrloz6 gr'ermeAiirddszobq es dtud6 helyisdg kialakitdsaval valisult meg,

+ A felndtt munkovdllal,k rdszire ij dlttE6, zuhanyzd is nosd6 helyisigek keriiltek kiqlqkitdsra,
+ A Katica csoport fiirddszobdja teljes fel jitrison esett dt, valaminl a folyamatosan jelentkezd duguldsok

miatl kicserivsre ker hek a csoporthoz tarlozd csatornacsiNek is.

{ 2 udvarkeritiseinekfestise, valqminl qz udvarijdtdkok tillagnegwdsa is megta efi.
{ Napsugdr Bdlcs4de k ltdri jdtdkainak festise,

Az intizndny ds a fennlartd folyqmatosan nagt) h(tngsilyt fordit dp leteinekfeliiitrisdra.

A keriilet balcsddii o Napsugir Bolcsdde kiyiteliyel rigi dptletek, az dllag meg6vds mellett q Bdbita

Bdlcsddiben nagtobb felij ittisdru, nqgobb rdlorditdsra lenne sz ksdg.
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l:l l. Elleni;nisek

A helyi szakmal progrom m[k\ddsdnek, ellendrzCsdnek rendszere

A balcsddiben tdbb ritegfr ellen6nesi feladolokat vigziink A szqkmai ellendrzts lenatikdidt, rendszeressigit o

,,Szabdlyzat q balcs1de szqkmai ellen6rzisdrdl" kisz lt szqbdlyzotunk tarlqlmazza, mely megkdnnyiti a

balcsddevezetdlc kisgtermeknewl1* nunkijdt. Riszletesen torlalmq:zd o szqkmqi tevikenystggel i;sszef ggd

e I I e ndrzis i fel a dat okar :

f A szoktnoi progrom is az ives mun*atem vegrehaildsdnak ellendntse.
{ Eves tervezds tematikus IoglalkozAsi dgqnldnt (technikai, kisgternekneveldi, ilelmezissel kapcsolatos

t ev i ke nys t ge * e I I e n 6rz is e ).
I Lebonrds - hovi /egini fejlesztesek
f Negtedivenkdnti konyhai roktdr ellendrzdsekre is sor ker ll.
{ Folyamatos ellendnisek vohqk: munko is tffmidelmi dokumentdcid, kdrtevd irtassal kopcsolalban.

{ Kisgtermeknevelak adninisztrdci'jdnak /csoportnapl'k fejl,idisi nopld, izen6frEet, volamint gtermek

egdszsigng)i tOrzslopj dnaH ellendrzise.
+ A Cenri Bdlcsdde tevadmin adatszolgdltatds ellen6rzise megtdrtint.
{ A felviteli napl6k is a gondozdssal, nevelissel, fejlfldissel kapcsolaros adminisztdcid folyamatos

s z abd lyszer{ v ez et is ine lc el I endrzis e.

2019 evben a bblcsddik szokmai munkdjdnak ellendrzisire kevis iddt ndank forditani a Centi Bdlcsdde

Ielijitdsa niatt.

VIII. Az Int{anCn! kapcsol rcn*zere:

Fenntarldi szinlen:
I PolgdrnesteriHivqtal,
{ KipviselGtestiilet,
I EizousrigoN Egdszsigng)i 6s Szocidlis Bizottstig,

f Humdn Ugosztdly,
t Ogtoszt,ilyok, stb.

Gy e me kv Cde lml s zinle n :
f Napra/orgd Csald& is Gyernekidliti Szolgdlot,

{ Gyernekiogi kdPviseld,

{ ts/l998. (tv.30.) 2. $,
{ Fdvdrosi WL keriileti Pedag6giai Szakszolgdlat.

Tovdbb*dpzCsi szinle n :
{ Nenzeri Szakkdpzisi is Felndukipzisi Intizet (Budapesr),

{ Szakldpzd iskoldk
Td n i n td anC ry e * sziatJ C n :

{ Ovoddk
{ Vid6n6i Szolgdlat,
{ Egtib szocidlis intizmdrYek,
I Korai Fejlesztd kdzPont,

I Tanuldsi Kipessiget Vizsgdl| Szakirtdi is Rehabilitdci6s lntezer

Edekkdpehelell sinte n :
I KdzalkalmazouiTandcs,
! Szat6i Erdekvddelmi F6ruu.

SzAtdk*et gakorolt Pa ne*opcsolati Jormdk:
f S:iil csoporlos beszilgetds.
{ Sz l6i drtekezlet,
{ Nyilr nopoN
{ 0nnepek.
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Szlll i Fdrum:

Minden balcsdddben m kddik Sziil6i Erdekyidelni F6run

A F6rum tagjai az odott riszleg szokmai progrqmjdbo betekinftst nyerhettek.
Napttotgd Csshid Cs Glemekjdhi Kd4tont:

2019 ivben az Eg,teslteu Bdlcsdde intizminyei, aktivan rdszt vettel; folyanatosdn egltttn kddtek a Napraforgo
Cs aldd- is Gyermekj dl dt i Kdzpont munkst drsaivctl.
A bit I cs 6dd k j e lz 6r en dsz eri kdt e I ez efl s Agii ket fo ly ctm ot os a n e I I d tt d k.

A gtermekvddelemmel kapcsolatban minden bolcs6ddben gtermekvidelnifelel4s vegzi a csalddok tdnogatdsdt.
Az iszlel6 is jelzdrendszer az intizminyek kdzdu jdl nfrkddik, a gternekvidelmifeladatok*al megbizott kolldgdk
I e I k i is m er etes en v igz i k m un kdj u kat.
Az dt gtermekvddelmi felel4s filevente kAzais megbeszdldst tqrt, ev vdgen beszdmol6t kiszitenek.
A keriileten ktvttli szakmqi kopcsololunk o Magtar Bdlcs1dik Egtes letetel, a budapesti Eg)esitett
B 0l cs 6dev ez et 6kkel n eg[el el 6.

Megg,t6z6disen, hogt a nehizstgek ellenire oz lnt€zminy teljesiti k ldeks4l felodotait 6s tdbbletfelodatokat is
vdllal szolgdltatdsahtal. Az lntizminy munkatdrsai sokszor erdn feli)l teljesitenek, melyet hivatdstudatb6l, o
gtermekek is a keriilet szeretetirt tesznek.

Kirem beszdmol6n elfogadasdt.

Tisztelettel : Tamas Jdnosni
lntizminyvezetd
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Bevezet6

3

2019. els6 feldvdben is a kihaszniiltsri g 70o/o, vagy afttldtti volt. Az a ndvekv6 tendencia, ami

el6z6 dvben elkezd<iddu, az 6v els6 lel6ben folytat6dott. Az ellatdsi szerz<iddssel rendelkez6

Budapest XVI. keriiletdb<il l6tsz6m fiildtt is fogadtunk stlyos dlethelyzeti gondok miatt

n6vend6keket. akiknek a finansziroz6sa a kdt fenntart6 kdzdtti kiildn meg6llapodris keret€ben

t6rt6nt, gondozasi napok alapjan. 2019 jrinius6ban a megldv6 keriileteken kivtil a fenntart6 a

F6ti OnkormriLnyzaual is ell6tisi szerz6d6st kiitdtt kdt f6r6hely erejdig.

A fluktueci6, a szakmai strib megtartds Aban, az egys6ges nevel6si hatiisrendszer

megval6sitasriban, a teljes k6rfi elkitris biaositasriban az el6zb 6vi szakmai ellen6rzdst v6gz6k

semmilyen kifog6st nem taleltak, c6lunk ennek a tendenciri.,nak, szakmai min<is€gnek a

meg6rz6se volt.

A gyermekotthon fizikai ktimyezet6nek javilAsa az anyagi lehet6s€gek fiiggv6ny6ben

folyamatos, az (letl€r eszt6tikusabb6, bardtsrigosabb6 t6tel6ben sajdt kezdem6nyezdstink

(diszit6s) van.

A dokumenuici6k vezet6se 6s az adminisztrativ feladatok pontosak ds naprakdszek.

J6indulatu, elfogad6, odafordul6 es gyermekktizpontu legkdrr6l, bdnrism6dr6l jeleznek vissza

az el6gedettsegi kdrd6iveket kitdlt6k is, es a sztil6kttil, gyerekekt6l, a trirsint6zm6nyek

munkatarsait6l is pozitiv visszajelzeseket kapunk a Gyermekotthon l6gkdr6r6l, a

gyermekekkel val6 tdroddsrdl a veliik, sziileikkel val6 kapcsolatok6l.



Szem6lyi felt6telek alakulisa

A huminer6forriis ajelenlegi elldtotti ldtszriLrn ttikrdben maxim6lisan rendelkezdsiinkre 6ll.

Viszont az el6z6 6vi statisaikib6l is kitrinik, hogy az dv vdg6n m6r az elliitotti l6tszrirn

megkdzelitette a teljes kihasmrilts6got, ez sziiks6gessd tette a teljes 6lkisri nevel6

alkalmazrisrit. 2019 milrciusrlt6l tdltdttiik be a munkakdrt Lriszl6 Kriroly nevel6vel. Vass

M6Lria szakmai egys6gvezet6 2019. okt6ber 22-6vel kezddd6en felmentesi idejdt tdlti

nyugdijba vonuldsa okiin. Helyette Simon Bdlint kertilt kinevez6sre sikeres pitlyir:at

benyrijtds6t kdvet6en.

Mivel teljesen megvdltozott 2018. jtilius 1-t6l a tovribbkdpzdsi rendszer, a tovdbbk6pz6si

id5szak tartama n6gy 6vre korl6toz6dott. A rendelet szerint 2018. jrilius l-6n tovribbk6pz6sre

k6telezett, tov6bbk6pz6si id6szaka 2018. jrilius 1- 6n egysdgen fjra kezd6dik. A pontszerz<i

id<iszak hossza fix, ha a tovribbk6pzesi kdtelezetts6g a tov6bbk6pz6si id<iszak vege eltitt

teljesiil, az rij tov6bbk6pz6si idriszak csak az el<iirt tovdbbk6pz6si id6szak letelte utin indul.
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Szem6lyi felt6telek 2019. december 31.

Simon BrlLl'int

Vass Miiria

Huszrlr Katalin pszichol6giai tanicsad6

Ldszl6 Krirolv nevel6 I 2019. 03. 0l -t6l

KirAly Edina nevel6

Remport LiLszl6nd gyermekv6delmi asszisztens

Kiss B6la gondnok

Bel6n Mihilvn6 gyermekfeliigyel<i

Lringi Andr6sne gyermekfeliigyel<i

Ndmeth Imrdn6 gyermekfeliigyel<i

Szegedi Judit gyermekfeltigyel<i / megbiz:issal/

gyermekfeliigyel6

T6th Judit gyermekfeliigyel6

szakmai egysdg vezet<i 2019. 10.22-tbl.

szakmai egysdg vezet<i 2019. 10.22-ig.

Szeleczki Anett



Fizikai ktirnyezet, infrastruktrira

A szakmai egys6g, telephely dptiletdnek rillapotaj6, kiel6git6.

A belsS terekben a k6telez6 tisztas6gi festds megt6rt6nt, az igdnyelt olallAbazat kialakitrisra

keriilt. A gyermekek szirmina a WIFI hozzrif6r6s biztositott 6s a k6z6s helyis6gben kiit6n

sz6mit6g6p 6ll rendelkez6siike.

A britorzat cserejdre, nemcsak az elhasznril6d6s, hanem a bekeriil6k 6letkora miatt is nagy

ig6ny meriilt ftil. A m6sodik emelet csecsem6k, ill. kisgyermekek elhelyez6s6re szolgiilt

kordbban, kis6gyakkal, kismdretr.i kom6dokkal volt berendezve. A kamaszok szimtiaa

sztiks6ges hever6k, ruh6sszekrdnyek p6tlds6ra igdny mertilt fel - €s ez folyamatosan meg is

t6rtdnt, tdrtdnik.

Az otthon targyi feltdtelei biaositottak, a hiinyz' eszkdzdk, felszereldsek p6tl6sara

folyamatosan volt lehet6s6gtink (britorzat, illetve az dgynemtik, paplanok, primri'k,

lakristextilirik csereje, amelyek megkoptak, elhasm6l6dtak az 6vek alatt).

Decemberben 1.950.000 Ft. 6rtekii beruhiizrlsra keriilt sor. A b6vit6s sor6n a szobrik britorzata.

elektronikai berendezdsek p6tlasa kertilt el6tdrbe.

A kribel TV ki6pit6se is megtdrtdnt, ami nagyon hidnyzott mrir. A ftildszinti dtkez6-

nappaliban a vezetdkek ki6pit6se utdn elhelyezdsre keriilt egy, a gyerekek haszn6latrlra szrlLnt

szrimit6gdp intemetkapcsolattal.

Osszess6g6ben m6ra egy sokkal szebb, tiszLibb, ,,megielen6s6ben" eszt6tikusabb

kdmyezetben 6lhetnek a befogadott gondozottak. Folyamatosan dekoraci6, virrigok

elhelyez6sdvel kivanjuk m6g ezt a hatist fokozni.

Az iu 6l6k szirmfu{ra pedig az otthon-6lmdnf tudjuk biaositani az elfogad6, odafordul6

segit6 gondoskodas, nevelds mellett.
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Javitdsi 6s karbantartdsi munkilatok a 2019. 6vben

villanybojlerek

cserej e

mosd6 csaptelepek

csereje

aramv6d6 reldk

6ves ellen6rz6se

villanyzsrlmoly 6s

tr.izhely 6ves

karbantartrisa

falfestds javitris

szemdlyfelvon6

berendez6s

ellentirz6se

dugul6s elhdritis

(szennyvizelvezetd

s)

h6 kdzpont

ellen6rzds

krirtev<i irtris

kerti pad

6sszeszerelds ds

javit6s

lapra szerelt

szekrdnyek

dsszeszerel6se 6s

szobaberende26s

klimaberendezdsek

ti sztitrisa,

fert6tlenitdse.

karbantartiisa

ellen6rz6se

ajt6szerel6s

zdrj avitris

elektromos

hirr.tartlsi g6pek

ellen6rz6se

hordozhat6 kdzi

szerszimok

id6szakos

feltilvizsgiilata ds

szigetel6s

ellenrlll6s mdr6s

villdrnv6delmi

feltilvizsgiiLlat

villamos

berendezdsek

Tiizvddelmi

Szabvilnyoss6gi

feliilvizsgdlata

jeszoter feltjft'is4

valamint eseddkes

karbantartasa

(negyeddvenkdnt)

kertdszeti

munk6latok,

vidgtelepitds

v6szviLigitiis

ellen6rz6se

kapu elektromos

ellenrirzese,

javitisa

tr.izolt6 k6sziil6kek

id6szakos

ellen6rz6se,

cserdj e

selejtez6s

ruhrlsszekr6nyek

zirhat6v| t6tele,

zircser6k

Jriliusban az els6 szint fiird6szobrlinak teljes k6ni fehijitasa is megtdrtent, amelynek soriin a

jelenlegi norm6knak megfelel6, korszeni helyis6gek kertiltek kialakit6sra.

Gondnokunk nem csak a fenti munk6latokat v6gzi, koordiniilja, de 6 vezeti a kir6nduliisok,

t6borok alkalm6v al az ]utaztlst biztosit6 buszt. Valamint a bevasarl6sokban is rendszeresen 6s

tevrilegesen vesz r6szt, ezitltal cs6kkentve az igencsak eln6isedett szakmai strlb fizikai terheit.
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A gyermekotthonban 2019. 6vben elliitottak korosadlyi bontiisa

Osszesen FiI Ldny

3-6 6ves: 2 2

6- 10 dves: 5 1

1t 2 9

14- 18 dves: 7 9

l8 6v fttldtt: 2 2

osszesen: 3'7 16 2t

Az ,,Aranyhid" Gyermekek Atmeneti Otthondban ttirt6n6 pedagrigiai munka

bemutatisa

A2019.{vdben24 rij bekertil6st regiszrAltunk. Az elkitotti l6tsz6m a 2019. 6vdben 37 fo volt,

(13 gyermek mi.r az elozo dvben is a Gyermekotthon lak6ja volt). A 2019. dv els6 fdl6vdben

ell6tottak kiiz<rl 6 f6 mir az eA megelozo 6vekben is szemdlyes gondoskodiis keret6ben

6tmeneti gondoz6sunk alatt rillt, vagyis ezek a gyerekek m6r masodik alkalommal kertiltek az

Otthonban elhelyezdsre.

Az adatok rittekint6s6b6l kideriil, hogy a kamasz korosadlyb6l kertlnek be a legt6bben. A

kamaszkor ellentmond6sos jelleg6b6l fakad6an a csal6dban m6r eleve megldv6 probldmrik,

konfl iktusok ilyenkor intenzivebbd v6lnak, ftiler6s6dnek.

A 2019. 6vben gondozottak ldtszlma 37 f6, nagy rdsztik egysziil<is csaledban 61, csak 4

,,teljes" csaladdal volt kapcsolatunk az 6v soriin, de ezekben a csalidokban is az anyiik mellett

nem a v€rszerinti aprik littak el a sztil6i szerepet. Az els6 f6l6vben bekeriil6 gyerekek kdztil

csuprin egy gyermek tudhatja maga mellett mindk6t v6rszerinti sziil6jdt, ebben az esetben az

anya m6sodik kapcsolatrib6l sztiletett 6 meg, de a veliik 6ki bdtyja m6g az anya kor6bbi

kapcsolatib6l sziiletett. Tapasaalatunk szerint most a nevel6aprik kompetenciiijit a nevelt

gyermekek nem k6rd6jelezik meg 6s elfogadjak 6ket az anya trirsakdnt, illetve sziil6ta$kent.

Ezeknll a csaladokn6l szerencsdre, eltenien az elmrilt 6vben tapasztaltakt6l, nem gener6lt

fesztilts6get az anydk rij prirkapcsolata.

A 2019-es dvet 5 gyermekk el zirta az Atmeneti Otthon. Az esetek trilnyom6 r6szdben a

bekertil6st okoz6 lakhat6si 6s 6letviteli probldm6k megold6dtak. 3 gyermek eset6ben

nagykoruvri v6llast miatt keriilt sor az ellittits megsztintet6s6re. 2 gyermek eset6ben

gyrirnhat6srigi int6zked6st kdvet6en a gyermek nevel6sbev6tel6re keriilt sor. A bekeriil6sek

okai k6zdtt kimagasl6 helyet foglal el a lakhat6si probl6ma. Tdbb esetben a sziil6i
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elhanyagokis 6s gondoskodris hianyossriga allt a hettdrben. Illetve el6fordult olyan is, hogy a

sziil6 k6rhriai kezel6sre szorult 6s emiatt kdrte gyermeke r{sz€re az ellitlAsr.

Aggodalomra ad okot, hogy egyre nagyobb szimban k6rik a sziil6k gyermekeik ell6tasat a

csakidban kialakult konfliktushelyzetek miatt. Ez tulnyom6 resa a sziil6 gyermek kdziitti

konfliktus miatt A 2019-ben a 37 gondozott gyermekb6l 2 gyermek szakelletesba kertilt, 28

gyermeket sikeresen hazagondoaunk. 5 gyermek tov6bbra is az itmeneti gyermekotthon

lakoja.

A 2019. I. fdldvdben gondozottak k6ziil 8 f6 6llt vddelembe vdteli hatarozat hatiilya alatt:

. 3 gyermek miir v6delembe vdteli hatirozat hatrilya alatt rillt

o 5 gyermek esetdben a gondozrisi folyamat sorar tettek javaslatot az esetmenedzserek
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Segit6, tdmogat6 szem6lyis6gkorrekci6s tev6kenys6gek

Sokszor maga a sziil6 is drtdkvesztett szerepet dl meg gyermeke miatt. aki nem kdpes. vagy

nem akar normiikat betartani. Ezekndl a serdilldkn6l mar kis eredmdnyek is m6rfiJldkcinek

szlmitanak. Pl.. egy szintvizsga letev6se, rilt. iskola 8 oszt6lyrinak abszolviiliisa. egy szakma

megszerzds6nek folyamata, iskoLiba j6nls, gyakorlatokon val6 rdszvdtel. Az otthon minden

nap biaosit szdmukra tanul6szobrit, ami 1.5 6rris tev6kenys6g. Tanulmiinyi eredm6nyeiket,

iskolai magatart6sukat, hi6nyzrisaikat napi szinten kdvetjiik, telefonos kapcsolatban iillunk az

osztdlyfiindkcikkel. Az elmaradt hiriLnyaikat p6toltatjuk, a megszakadt iskolal6togatiisokat rijra

kezdem€nyezztk. korrepetiikist szerveztink sziimukra. Sokszor m6g a kamasz koroszt6lyi

ellitottjainknrll is el6fordul, hogy nincs folyamatosan vdgzett tanulassal tdltdtt idejiik, nincs

konkdt tapasaalatuk arr6l, hogy a tanukissal kapcsolatban mit 6s hogyan drdemes egym6s

utin tanulnia.

Fontos, meghatdroz6 t€nyez6, hogy mi biaositunk egy fix, a mindennapokban ugyanazon

id6ben ismdtl6d6 id6szakot. Tapasaalatunk, hogy aki koncentriiltan tdlti el ezt az id6t, itt

kapnak alapot a k6s6bbi id6szakokra, egyfajta berillit6d6st is megtanulnak. A cdlunk az volt,

hogy. a bekeriilds uuin, min6l hamarabb megfelel6 szok6sokat 6s tev6kenysdgeket rdgzitsiink

benniik, Atlathat6vii 6s szervezettd tegytik szilrnukra a tanul6si folyamatot.

Fontos t6nyez6 az is, hogy a gyermekek mindennapjair6l friss inform6ci6ink vannak, a

hozzriri{ldsunk a gyermekek fel6 nem szimon k6r6 jellegti, inkribb motiv6l6, 6s meg6rt<i

attitriddel dtvdzdtt. Tdbbszdr tapasztaltuk, hogy egy-egy gyermek egydni brin6sm6dban

rdszesitdse: gyors 6s j6 eredmdnyeket produkiilt. A gyermek 6rdmmel szriLrnolt be jobb

osz.{lyzatAr6l, 6rdekeltebb lett saj6t jdv6je, iskolai el6menetele iniLnt. Ez egy tanul6szobai

alkalom eset6ben a nevel6 r6sz6r6l kb.40-50 percet igdnybevev6 intenziv tanul6si id6szakot

jelent egy gyermek esetdben. K6zds aktiv ism6tldsekkel drisitott memoriz6l6s: nyel{an,

irodalom. tdrtenelem tantrirgyakndl v6lt be. Kezdetben fontos a" vezet6s, a celi;.of. ir:lnyiuls,

prir kdzds tanul6si alkalom utiin a kiskamasz korosarily, csak ellen6rzdst, n6ha egy kis

korrepetrilist ig6nyel, de mrir 6nrill6an vegzi feladatait. Hatdkonyan 6s intenziven t6lti el a

tanuliisra szint id6szakot. Szdmos ell6tottunk eset6ben a negativ hattdr, ds a kor6bban meg6lt

traumiik k6sleltetik, visszafogj6k, esetleg egyfajta,,4 depresszi6ban jelentkez6

drdektelens6get, frisults6got, lemondrist, eredmdnyeznek az olyan gyermekn6l is, aki el6z<ileg

jobb eredmdnyeket ert el. Egy bar6tsdgos, engedmdnyeket ad6, de korliitoz6 jellegri attitriddel

jobb eredm6nyeket tudtunk nriluk el6mi, mint egy felntitt - dominanci6jara 6ptil<i

befoly6sokisi attitiiddel. Ezdrt kap hangsrily a sz6beli meger6sitds, 6s a jutalmaz6s, pozitiv
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megerdsitds. bekeriilt gyermekek nagy r6,sze negativ dnk6pe az eddigi dletut szeretet- 6s

kapcsolati vesaesdgeik okrin, nem biznak dnmagukban, dnelfogadasuk sdriilt. Arra

tdreksztink, hogy teljesitmdnyhez, eredmdnyhez, sikerekhez juttassuk 6ket. Hogy dnmagukkal

kapcsolatban rij felismerdsekhez jussanak. Szerethet6 vagyok, k6pes vagyok 16, stb. Ezdttal

kezdjenek 6n6pitkez6sbe.

Mivel sokszor alulmotiv6ltak, sziiksdgiik van e[<isz6r egy elfogad6 kOmyezetre, utana tudnak

csak brirmilyen el6remutat6 l6p6st tenni. Kevdsbd traumatizrllt el66lettel, szem6lyis6ggel,

m6g" miik6d6" tanul6i st6tusszal 6rkez6k, a bekertilds fiin 2-3 hdt pihen6id6 eltelt6vel, er<ire

kapnak 6s beindulhat egy pozitiv jellegri v6ltozris-spir6l. Altaldnoss6gban, meg6llapithat6

hogy a serdtil6 koroszt6lyndl a beilleszked6s kdnnyebb, nem okoz nagyobb gondot az

alkalmazkodiis, a csoportban 6l6s (feler6sddik a kortrirscsoportok jelent6s6ge) Szenzitiv

peri6dusban vannak, pr6briljuk enyhiteni szrirnukra a megfosztottsig 6lmdny6t, ami azdrt

mindig ott huz6dik a hdttdrben. Erzelmi odaforduliissal, a feltdtel n6lktili elfogadris

6lm6nydvel pr6briljuk dlhet6vd tenni a mindennapjaikat. Mindnyrijuk sz|mAra fontos a fizikai

kdzelsdg 6s, az hogy a gyermekfeltigyel6ink is megdrtik az igdnyeiket, sztiksdgleteiket, akik a

nap 24 6rdjhban rendelkez6sre 6llnak.

A Gyermekotthon lak6i (6vod6skoruak, egyiittmtikdd6 kisiskol6sok, serdiil<ik) illewe sziileik

fel6 tartozunk azzal, hogy gyermekeik nyugalmrlt, biaons6g6t a negativ hatasokt6l, mintakt6l

meg6vjuk 6ket. Ez a feleldssdg esetenk6nt arra k6telez, hogy a javaslatot tev6 csal6dsegit6

kdzpont feld jelezziik, az egyiittmrikdddsi megrillapodrist felbontjuk a sziil6vel, ha gyermeke

disszoci6Llis magatartrisrlval veszdlyezteti tarsait. Erre a legv6gs6 esetben kertil sor, 6s minden

alaklommal megragadjuk az alkalmat, hogy a gyermek, a sziil6 szinnAra miir ezt megel6z6en

visszajelezzem a hib6s mtikdddst: sztil6i konzultaci6k, fegyelmez6 besz6lgetdsek,

otthonvezet6i sz6beli, irisbeli figyelmeZet6s, esetkonferenciiira td(6n6 javaslat stb.

Sziimos elliitottunk eset6ben a negativ hattdr, es a kor6bban meg6lt traumiik k6sleltetik,

visszafogirik, esetleg egyfajta ,,a depresszi6ban jelentkez6 ,,6rdektelens6get, f6sults6got,

lemondiist, eredm6nyemek az olyan gyermekn6l is, aki el<iz6leg jobb eredm6nyeket 6rt el.

Ezeknek az ell6tottjainak a pszich6s, lelki megsegit6se is folyamatos, szinte napi jellegr.i az

otthon dolgoz6i 6ltal. Illetve gyogypedag6giai- pszichi6triai ell6trisuk is folyamatos a IV. ker.

SZTK rendel6sein, Henter Judit gy6gypedag6gus, Dr. Kov6cs Alice gyermekpszichidter 6ltal.
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A csal6di kapcsolatrendszer esetleges vissza6pit6s6nek lehettis6gei a nevel6i munka

soran

A sztikik brir hiu6rben vannak, mdgis sokszor rltalakul a kapcsolatuk bekeriilds utiin,

etmin6stil a gyermekek szemdben is egy apa, egy anya szemdlye. Van klasszikus rigymond j6

pdlda is, ahol, csak egy itmeneti dac okozta rdvid konfliktusr6l van sz6, vagy egy nem j6l

meg6lt korl6tozrisr6l. Ott hamarabb enyhiil a konfliktushelyzet, ha biaositunk, ds

kezdem6nyeziink a sziil6 6s a gyermek szfunitra is ventillici6s lehet6sdget. Illetve t6mogatjuk,

szorgalmazztk a kapcsolatfelvdtelt. A serdiil<ikn6l t<ibbszdr megtapasaaltuk, hogy sztileikhez

kdt6ddsiik bizonyalan, ambivalens jellegriL, egyszer keresik a kapcsolatot, utrina pedig

elutasitjrik azt. Tdbbszdr itt 6lik meg azt a kamaszok, huzamosabb id<ire elszakadva, bar a

csaladi h6ttdr hi6ny6t enyhitik a kortiirsak, de mdgis visszakivrinkoznak akrir a bantatmaz6

kdmyezettikbe. Ha biaonsiigot ad6 kapcsolatok megszrinnek, a testvdrek nem telefon6lnak,

megfoszotts6g 6lm6ny6t dlhetik meg.
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Az grermekotthonban zaj16 pszichol6gusi tev6kenys69 bemutatdsa

2018 szeptemberdt6l dolgozom f6lst6tuszu pszichol6guskdnt az Aranyhid Gyermekek

Atmeneti otthon6ban. Munkrim sorin az egy6ni tan6csadiis mellett nagy hangstty fektetek a

gyerekekkel val6 spontdn interakci6kra, h6tk6mapi besz6lgetdseke. Leginkribb azokkal a

gyerekekkel dolgozom egy6ni foglalkoziisok sor6n. akik magukt6l kerestek meg, illetve

akinek csaliidsegit6i ajanl6sra kell pszichol6giai elkit6sban rdszesiilnie. Ugy kitom az itt lak6

gyerekek nagy r6sze kevdsb6 nyitott az egydni foglalkozdsokra, azonban a k6tetlen

besz6lget6seket sokszor maguk kezdemdnyezik. Leggyakabban felmeriil6 t6miik az iskolai

t6rt6ndsek, kortrirs 6s csakidi kapcsolatok, az intdzmdnyi t6rten6sek 6s az ezen tertileteken

felmertil6 konfliktusok. Kisebb, 6vodas vagy kisiskolds korosztrllyn6l fejleszt6 j6t6kokon

vagy valamilyen kreativ foglalkoziison kereszttil f6k6nt a pozitiv meger6sitds 6s szoci6lis

k6szsdgfejleszt6s a c6lom. Ha sziiksdgesnek itdljiik a sziil<ikkel is konzultillok gyermekiikr6l,

valamint igyekszem a sziil6vel val6 szerz6d6skdtdskor, vagyis a felvdtelekor is jelen lenni. A

szabad interakci6k 6s egydni foglalkozisokkor tett megfigyeldseimr6l valamint

megl6tasaimr6l rendszeresen konzulullok az intdzetvezet6vel, nevel6kkel ds

gyermekfeltigyel6kkel egyarri.nt, amellyel a gyerekek hazagondozitsitt igyekszem segiteni.

Ennek 6rdek6ben a havi rendszeressdggel tartand6 int6zmdnyi team-megbeszdldseken is r6szt

veszek. Kezdem6nyez6semre havi egy alkalommal intervizi6s megbeszdldst tartunk a

csaliidsegitdben dolgoz6 pszichol6gus kolldgri,kkal. Okt6ber k6zep6t6l kdthetente filmklubot

szervezek a gyerekeknek. Ennek c6lja olyan filmek vetitdse. amely a korosztrillt foglalkoztat6

probl6miikat 6rinti, kiildnds tekintettel az 6let olyan teriileteire, amelyre maguk is befolydssal

tudnak lenni (pl. korfirs kapcsolatok). A vetitesek utAn vezetett beszdlgetdst is terveztem,

mely'e nagyobb hangsrill szeretndk fektetni a j6v6ben. Ezen kivtil tarsasjatdk-estet vagy

egy6b tematikus csoportfoglalkoz6st is be szeretn6k majd vezetni.

(Huszrir Katalin, pszichol6gus)

12



Szabadid6s tev6kenys6gek

Hetente egy alkalommal kdpz<imiivdsz anam6, Szarka Hajnalka foglalkozik a gyermekekkel

d6lutd.,nonk6nt. A t6li id6szakban a kiiltdri programok vannak el<inyben. Igdnybe szoktuk

venni a V6,roshiya el6tti t6ren fel6llitott jdgprilyat. Kisebbek 6s nagyobbak szrirnrira mind

aktiv, tartalmas mozg6sos kikapcsol6ddst biztosit a terit6smentesen ig6nybe vehet6 program.

J6 id6 eseten a Gyermekotthon kdzeldben feldpitett. testedzesre is alkalmas jritsz6tereket

kitogaduk 6s az adomrinyba kapott kerdkprirokat is drdmmel haszn6ljdLk a kdmydken a

gyerekek. 2019 kanicsonyira D6ri Tibor IV. keriiletdnek polgdrmestere j6volt6b6l jelent6s

mennyis6gii szabadid6s sportfelszerel€st kaptak a gyermekek ajriLndekba. Mint pdlddul

kosdrlabda palank, srilyz6 kdszletek, ktil6nbdz6 labdrlk. Ezeknek az eszkdzdknek a binokeban

jelent6sen tudjuk ndvelni a sportokisi lehet6s6geket a gyermekotthonban.

A Gyermekotthon gondozottjai r6szt vettek az Ujpesti Csal6di Napon ahol v6gigkdvettdk a

szinpadi programokat, koncerteket, 6s az egydb meghirdetett programokat is. Az id6n is

kdrelemmel fordultunk a mar hagyom6nyosnak mondhat6 ny6ri sztinidei programlehet6s6g

(Halassy Uszoda, illetve Tarzan Park ) iigyeben. K6relmiink tdmogatiisra tal6lt a mrikddtet<ik,

fennra(6 r6sz6r6l- igy heti egy alakalommal mind kdt intezmdnl't ingyenesen ldtogathatjuk

majd.

Nagyon hasznos hogy kaptunk szirnit6gdpet az ell6tott gyermekink szimrira. Ennek

hasmalata r6szben a hri.zi feladatok elkdszit6s6ben,m Asrdszl a kapcsolattartasban, majd a

d6luuimi, esti, pihentet6 6s sz6rakoztat6 tev6kenysegekben hasznos celokat segit. A ny6ri

sziiLnid6ben k6t sikeres piiyiuztnak kdszdnhet6en k6t tibort is tudott az otthon szervezni a

gyermekek resz6re, amelyet kitdr6 tirdmmel 6s lelkesed6ssel fogadtak a gyerekek'
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Szakmai c6lkitiiz6sek

. A gyermekotthon kihasznriltsiigdnak ndvel6se.

o A tdrvenyben el6irt, szemdlyes gondoskodiis keretdben tdrt6n6 teljes ktini ell6Lis

biaositrisa.

o Az ellltris sonin keletkezS dokumentrici6k pontos ds naprakesz vezetdse

(gyermekv6delmi adatlapok, megrillapodris, nevel6i feljegyzdsek stb.).

o Az esetleges jogszabrilyi hrittdr vriltozisriLnak megismerdse ds alkalmazrisa.

o A fluktudci6 elkeriilese, a szakmai strib megtartisara val6 torekvds.

. Szakmai tov6bbkdpzdseken, 6rzdkenyit6 programokban val6 r6szv6tel, illetve

szupervizi6 6s rekre6ci6 biaositrisa a ki6gds megel6zese c6lj6b6l'

o A gyermekofthon trirgyi feltdteleinek folyamatos p6tkiLs4 illewe az dletmin<isdg

folyamatos javitiisa, az otthon6lmdny megleremtese.

Az elmrilt fdldvben is egyseges hatiisrendszer kialakitisara tdrekedtem. Mind szem6lyes

segit6 tevdkenysdgemmel (sokat dolgoztam csoport mellett), mind a szakmai munk6r6l

foly6 beszdlget6sek, team-tilesek sordn arra tdrekedtem, hogy munkatiirsaim megertsdk, az

intervenci6k mindig a gondozott gyermek egy6ni, 6s eletkori saj6,tossdgaihoz valamint a

neveldsi helyzetben val6 aktudlis allapotiihoz igazodva val6suljanak meg a folyamatos

gondozisi nevel6si feladatok. A differenci6Llt briin6sm6d, az egy6ni sztiksegleteknek megfelel<i

beavatkozisok megteremtdsdben velemdnyem szerint nagyobbat ldptiink.

Mind a bent l6v6 gondozottak eset6ben, mind az irjonnan bekeriil6kn6l ana f6kuszdltam, hogy

mihamarabb ismerjiik a gyermek aktuelis szemdlyis6grillapot6t. mint testi fizikai, mind

6rtelmi, 6rzelmi szoci6lis hi6nyossrigait, saj6tossrigait.

Sok inform6ci6t tartalmaztak az eddigi feljegyz6sek. bekdrt orvosi- es szak6rtSi vdlemdnyek,

a sztil6kkel, munkatiirsaimmal val6 beszelgetdsek, de legink6bb a gyermekek viselkeddsi,

szok6sai, sokszor m6r ritgztilt magatart6sm6dok. Mindezeket dsszegezve j6 eredmdnynek

tartom, hogy ma minden elliitottunk megkapja a sziiksdges tenlpiat, fejlesa6st. Ennek

6rdek6ben egytittmtikciddm dr. Kovics Alice Gyermek 6s ifiris6gpszichi6terrel, illetve a

Pedag6giai Szakszolgrilattal.

Az ,,Aranyhid" Gyermekek Atmeneti Otthonaban, a gyermekotlhoni szolg6ltatdson, teljes

k6ni ellatason kivtil a77al rudjuk m6g segiteni az 6tmenetileg neh6z helyzetbe keriilt sziil<iket,

hogy erdsitjiik azokat a kapcsolatokat, kiit6ddseket (ha megvannak!), amelyek a sziilok es a
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gyermekek kdzdfti szeretetteljes, ragaszkod6sr6l, elkdtelez6ddsr6l sz6lnak. Mindkdt szerepl6

€rezze r6szt*r61, a j6indulatot, az elfogadrist. meg6rt6st a segits6gnyrijtis szinddkrit abban,

hogy <ik mihamarabb rijra csalddkent 6lhessenek. itdlkez6snek, min6sitdsnek nincs helye az

otthon falai kdztitt, mert abban a pillanatban elvesztettiik a gyermek j6indulatit,

egytittmiikdd6si sziLnd6k6t. A sziil<ivel val6 kommunikilci6 minos6ge, a hozzdjuk val6

viszonlulasunk pillanatok alaft k6pes szakad6kot k6pezni kdztiink 6s a gyermek kdztitt. A v6r

szava feliilirhatatlan, a mintiik mrlr hatottak, a gyerekek bekertil6skor mrir sok tiinetet

hordoznak, de ha a nem nyerjiik meg 6ket a sziil6kkel egyiitt- esdlyiink sincs a szem6lyisdg

konekci6ra.

Ehhez elengedhetetleniil sziiksdg van mdg a gyermek bekeriil6s kori helyzetenek,

szem6lyis6grillapoUinak felt€rk6pez6s6re, hogy min6l szem6lyre sz6l6an k6sztilhessenek a

fejlesadsi, neveldsi tervez6sek, min6l hatdkonyabb lehessen az egy{ni differenciilt gondozis,

fej lesztes.
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Vezet6i int6zked6sek

A kommunikrici6val, a pontos informAci6riramldssal kapcsolatban kellett vdltoztat6sokat

kezdemdnyezni.

A csoportnapl6 vezetese automatizmus, ahogy kapcsolattartdsi lap vagy a gy6gyszerez6si

ftizet is. A neveloi feljegyzdsek folyamatosan elk6sziilnek. ahogy a sziiksdges adatlapok is.

A gyerekekkel tiirt6ntekr6l, vagy az riltaluk illewe a sziil<ikt6l hallottakr6l gyakran kdszittink

feljegyzdseket. eml6keaet6ket-, amelyek segitenek a gyermek, a csaLid probl6mriinak

megismerds6ben, feltrirrls6ban 6s k6zelebb visznek benniinket az aktuelis cselekvdsi tervek,

intervenci6k megfogalmaziisiihoz. Mivel a hivatalos Hi2irend a Szakmai Program szerves

r6sze. azt m6dositani nem egyszerii, ez6rt azokat a vrlltoztat6sokat, amiket felt6tleniil

alkalmazni kellett, egy un." Hdzirendhez kapcsol6d6 feladatok" cimsz6 alatt tetttik kdzz6. A

gondozottak €letkori saj6tossrigaihoz kellett igazitani a napirendet, hiszen eltdr6 m6don 6s

mris id<ipontban zajlanak a gondozisi feladatok egy 6vodriskorunal 6s egy kamaszndl- A

kimen6k rendjdt is bevontuk ebbe az" irrinymutat6 ir6sba".

Ezeket a m6dositasokat, kereteket a team-iildseken kdzdsen beszelttik meg a munkatarsakkal,

hogy a vdgs6 formriban megjelen6sre 6s a ndvend6kekkel is aldirrisra keriil6 vriltozattal

mindenki egyetertsen. N6h6ny ngyben magukat a gyerekeket is bevontuk. igy alakitottuk ki a

felel6si rendszert, a Napirendet kiildn a tanitasi id6szakra, ktildn a sziinet idoszakdLra.

Egy6bk6nt ez 6v tavaszAn kidolgoauk a Fenntart6 lel6 felterjesa6sre keriil6 Szakmai

Program m6dositrls6t, benne a megv6ltoztatoft H6zirenddel.

Az Otthonban vdgzett munkrinkhoz tov6bbi segits6get is kaptunk. Az eg6szsdges, dletkori

sztiks6gleteknek megfelel6 kiegdszitd dtrend megtervez6s6ben dietetikus tandcs6ra is

szamithatunk mrir e fdl6r't61.
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Kapcsolatok

Kiemelt t6rekv6s r6sziink6l, hogy minden az ellit6shoz, mrikdd6shez flizod<i kapcsolatunk

korrekt, a kdlcsontis ds hatdkony egyiittmiikddds jegyeben tdrtdnjen. Rem6nyeink szerint ea

tapasztaljak mindazok, akik kapcsolatba keriilnek, keriiltek veliink.

Nagyon j6 a kapcsolatunk az inl6zm€n1't elkit6 gyermekorvossal, heti rendszeressdggel keresi

fel int6zm6nyiinket, de ktiliin k6r6sre azonnal. A szakrendelesekhez sziiksdges beutal6kat is

ki6llitja szamunkra. A ktimydkbeli gy6gyszertri,r (Karolyi Patika) munkatrfusai is sok hasznos

tandccsal latnak el benniiLnket egy-egy nem v6ny kdteles, de ajdnlott kdszitm6ny

kiv6laszt{srindl, 6r-6rt6k aranyban igyekeznek mindig hatdkony k6szitmdnyek megvrisarllLsit

aj rimlani.

t7

Kiil6ntisen fontos a szakmakdzi megbesz6l6seken, jelz6rendszeri szakmai konferenci6kon

t6rt6n6 r6szv6tel ahol be tudjuk mutatni be a gyermekotthont, az itt zajl6 munk6t, elldtast,

gondozist, nevel6st.

Kiemelt fontossegf a csaltid- 6s Gyermekj6leti Kdzpontokkal fol]tatott munka az 6ltaluk

szervezett konferenciiikon, esetmegbeszdldseken ttirten6 rdszvetel.

A sziil6i 6rtekezletek lebonyolitiisa is nagy szerepet j6tszik a munkifurk soran. Ezdrt

igyeksztink negyed6vente riltaltinos sziil6i 6rtekezletet tartani, ahol beszrirnolunk a k6vetkez5

negyed6vben tervezett feladatokr6l, programokr6l.

Az 6vodrikkal, iskolakkal, munkatiirsaimmal szinte napi kapcsolatot tartunk fenn, reszt

vesziink gyermek kis6rds6ben, ha arra sziiks6g van.

A szociiilis h6l6 minden drintett taglrival kiviil6 kapcsolatot tartunk fenn. A jelz6 rendszer

tagjait segitjtik a tandcsainkkal, iigyint6z6sben nyrijtott segitS munkiinkkal'



Osszegz6s

A gyermekek biaonsdghoz es tilland6s6ghoz val6 joga okrim megoldist kell keresni a

gyermekomiak, a csal6dok lakhatdsi problem6ira, az int6zmenyekr6l intezm6nyekre val6

viindorkis 6s vrir6lisulk helyett. Folyamatosan tdreksziink arra, hogy a gyermek

viselkeddsdnek hiitteret, ok-okozati <isszefiigg6seit meg6rtse a sztil<i, kepes legyen az

dnreflexi6ra ds a viiltozlsra.

A biaonsrigon kiviil, az 6rzelmi ajrlnlatunk, gondoskod6sunk pedagogiai munkrink minden

eleme az szolgdlja hogy drtdkelje iit 6nmaget, legyen tisztiiban 6rtdkeivel. lassa be esetleges

hibait, higgyen abban, hogy k6pes a v ltozAsra, higgyen abban, hogy 6rt6kes egyedei ds

megism6telhetetlen.

Toreksziink, hogy az onhonban elhelyez6st nyer<ik min6l sikeresebbek, k6pessdgeikhez

m6rten eredmdnyesek legyenek az oktatasban.

T<ireksziink arr4 hogy szabadidejiik elttilt6sdhez mindl tobb 6letkoruknak, 6rdekl6d6stiknek

megfelel6 program, tev6kenys6g kinalat 6lljon rendelkez6sre. Ttireksztink art4 fogy az

otthon felszereltsdgdben, funkciondlisan is egyre kedvez6bb, bar6ts6gos, esztdtikus legyen.

Valamint hangulat6ban 6s l6gkdrdben is megtartsa, kiteljesitse az o$hon-6lm6ny nyujt6

6letmin6seget.

A^ a megtart6- t6rnogat6 er6t, amely a csal6dokkal foglalkoz6 szakemberek

egyiittmrik6d6s6n rtl, hozzisegiti mind a sziil<iket, mind a gyermekeket a bekeriil6st el6iddz6

okok felszamol{sdhoz, 6s a gyermek vdrszerinti csakidjaba val6 integraci6t szolgalja.

A gyermekvddelmi munk6t nem lehet hit n6lkiil v6gezni. Hinntink kell abban, hogy

ktizremiikdd6siinkkel a sziil6k nem esnek ki v{gleg sziil6i szereptikb{l, 6s nem szoknak le

teljesen a sztil6i felel6ssdgvrillaldsr6l, a gyerek 6s a sziilok visszatalalnak egymrishoz' a

kdzttik l6v6 6rzelmi k6t6des feltil tudja imi a kiil6nbdz6 nehdz elethelyzetekben keletkezett

konfl iktusokat, fesziiltsegeket, ellenrilLisokat.

Budapest, 2020. janurir 16.

Simon 86lint

szakmai egys6gvezet6
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tjpest Onkormdnyzatrinak Szocirilis Int6zm6nye
KtizPonti lgazgatis

1042 BudaPest, De6k Ferenc u 93'

, Tel.: 231-6010,231-0000 Fax: 390-4370

E-mail: szeiujP@axelero hu

tso 9001

szei.hu

Miiller Kinga
Humin UgYosztr{lY

Irodavezet6 AsszonY

16sz6re

Tisztelt Irodavezeto Asszony !

Szoci6lis hozzajarul6si ad6

JARULfK 6SSZBSEN:

lkt.sz: , | ;-D)-D
iigyint6z6: Bruzsa Melinda

gazdas gi vezeto

tel: 231-6015

targy: 2019. 6vi gazddtkod6i jelent6s

ii rrrrri rlerl Hi','atl I

&tn:r:!':::

il l,l

Az Elldtasi Szerz6d6sben foglaltak szerint megktildjtk 0n6k r€szdre a 2019' 6v

g-aafi."a"t"rOf elsz6moldsunkai szives felhaszn6l6s c6ljrib6l'

Az,,Aranyhid Gyermekek Atmeneti otthona" l6tj a el 2003-t6l - ell6tasi szerz6d6s keret6ben -

" 
lvr. ["iuf., gyermekek 6tmeneti szoci6lis' otthoni ell6tas6t'

Szem6lYi juttatas (bdr):

Kdzleked6si kdlts6gtdrit6s:

Megbizrisi dij
SZEMELYI TiUTASOX dSSZESEX :

rk Fi6Gzgrn:
r...tn,.-n,a,._r-*

3.t47.048.-
84.522.-

297.1 10

3.528.680.-

654.305.-
654.305.-

1.593.397.-

1 1.520.-

140.624.-

Dologi kiadfsok
1.) Szakmai anYagok

GY6gYszer beszerz6s

2.) tzemeltet6si anYagok

3.) Szolg6ltatisok
Telefon
Intemet
Vasarolt 6lelmez6s
Kdziizemi dijak
Karbantartas, kisj avitas

Szakmai 6s egY6b szolg6ltatas

6.952.-
23.525.-

347.246.-
270.114.-

93.885.-
301.933-

0--

Budapest Fdviros
XVl. ker0let 6nkormdnl zata

1163 BudaPest Havashalom ut 43'

mell.



4.) Ery6b dologi
Afa
Egy6b dologi

Zsebpbnz

Beruh6z6s
Fehijittis

KIADAS OSSZNSOX:

Normativa 2 f6 r6sz6re:

Bev6tel XVI. kertilett6l:

BEVETEL oSSZTSBN:

I f6 I napi bev6tele: 9.216'-

I fti 1 naPi kiad6sa: 9.169'-

Budapest, 2020. marcius 30'

Cimzett
Irattiir

2s3.406.-
1.340.-

142.855.-

178.795.-
756.642.-

6.711.819.-

6.127.605.-

Bruzsa
mb. igazgat6

1.641.805.-
5.085.800.-

Tisztelettel: g*-
lrs !

a

Kapjdk:

?1

{n*o'*';'
i

D


