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I. Az int6zm6ny c6lkitiiz6se
Int6zm6ny az dtmenetileg lakhatrisi nehdzs6gekkel kiizd<i gyermekes csal6doknak, vdrand6s,
esetlegesen b6ntalmazott anydknak nyrijt segitsdget probl6m6ik megoldriviban. A bekeriil6
csalddok az egytittes elhelyez6s r6vdn meg<irzik egys6giiket, igy a gyermeket vagy
gyermekeket nem kell elszakitani sziileikt<il a szociiilis krizis miatt. Ezt az dtmeneti ellet6st
tizenk6t h6napra vehetik ig6nybe a r6szorult csakidok, ami sziiksdg eset6n hat h6nappal
meghosszabbithat6. Fontos a csaliidok az int6zmdnyb6l val6 kikeriil6s6nek e16segitese, 6n6ll6
6letdnek er6sit6se, er6fonrisaik olyan fejleszt6se, amelynek segits6gdvel a szolgiiltatiis
igdnybe v6tele ut6n alkalmass6 viilnak az dnall6 6letvitel ism6telt kialakitrisara. Ennek
megval6sit6sriLra komplex csal6dgondoz6si programot biaosit az inlfzm€ny.

II. A szolgiltatri tev6kenys69 alapelvei
Az intdzmdny ig6nybev6tele az <inkdntess6g elvdn alapul, ennek megfelel6en a szolgalht6
tev6kenys6g elsridleges alapelve az ell6t6st ig6nybe vev6 sziil<ik 6s gyermekek emberi
mdlt6s6g6nak, dnrendelkez6si jogiinak tiszteletben tartiisa.
Az intdzrnlny altal nyijtott szolg6ltat6sokat olyan m6don szervezzik, hogy az ne sdrtse a
csaLidok auton6mi6j 6t.

lll. Az int€zm6ny miiktid6se

1. Az int6zm6nybe ttirt6nd felv6tel

Az int6zmdnyiinkbe a csal6dok sajdt kdrelmiik. vagy az illetdkes csal6dsegit6 6s gyermekj6l6ti
szolgdLlat, illetve kdzpont javaslata alapj6n kertilnek felv6telre. A felv6telr6l sz6l6 d6nt6st egy

szemdlyes interjri el6zi meg, amelyen a csal6d tej6koztatAst kap a szolgiltat6s
ig6nybev6tel6nek felt6teleir6l, az int|zmdny miikdd6s6r6l 6s a hiui rendben foglalt
szabrilyrendszerrol, az irt€zmdny vezet6se pedig k6pet kap a csalid el6tt 6116 kihiv6sokr6l,
illetve a megold6sra vrir6 probl6m6kr6l. Kedvez<i ddnt6s eset6n az intdzm|ny a csal6ddal
gondoz6si megiillapod6st k6t. Ebben a megiillapodiisban a csaldd vdllalja, hogy megfrzeti az

intdzm6ny riltal megszabott szem6lyi t6ritdsi dijat, elfogadja a hrizi rendet, 6s egyiittmrikddik a

gyermekj6l6ti szol96lattal. Az inl|zlr,3ny szolgrlltatiis6nak ig6nybevdtele 6nk6ntes.

2. Az intbzmfinyben v6gzett gondozrisi tev6kenys6g

A felv6tel utii.n megkezdtidik a csaliid komplex csakidgondoz6si folyamata, amelynek f<ibb

elemei a k6vetkez6k:



o A folyamatos munkav6llal6s el6segit6se.
o A kikeriildsi motiv6ci6 fenntart6sa, el<i-takardkossdgi programban val6 r6szvdtel

szorgalmazAsa.
o A csalddok bels6 er6forr6sainak felterkdpezdse.
. A csakidok rokoni, tarsadalmi 6s int6zm6nyi kapcsolatainak er<isit6s6t. hetyrerillitrisrit

el6segit6 szolgeltatAsok biaositasa.
r Ugyintdz6s, inform6ci6 kdzvetit6s, tanAcsadris, 6rdekk6pviselet.
. Jogsegdlyszolgiilat.
. Mentri{higi6n6s segitsdgnytjtas.
o Altemativrik kidolgoz6sa az intdzrndnyb6l val6 kikertil6shez, 6s a lakhatiis hosszrl Livri

megold6sr{ra.
. Kapcsolatfelvdtel a sz6lesebb csal6d kdr6ben.
o Albdrleti lehet<is6gekkeresdse.
o Gazdrilkodrisi terv kdszit6se a kikertil6s utrini h6napoka fokuszilva.
o Rendszeres jdvedelem - megfelel6 munkahely meglaliklsrinak segit6se.
o Gyermekj6l6ti szolgiilafial val6 folyamatos kapcsolattartds.

A csaLid gondozisa a gondoziisi id6 lejdrta, vagyis egy-mdsfel dv utrin szrinik meg. A
probldmrlk id6 el6tti megold6d6sa vagy b6rmilyen mris ok miatt a csakid is ddnthet fgy a
gondozdsi folyamat brirmely pontjriLn. hogy felbontja a gondozrisi megrlllapodrist, 6s kikdltdzik
az inlezmenybol. Az intdzmdny is felbonthatja id6 el<itt a megiillapoddst, amennyiben az
igdnybevev<i nem tartja be a gondoz6si megrillapodrisban foglaltakat, nem mrikddik egyiitt az

intdzmdny munkatiirsaival, nem fizeti a viillalt szem6lyi t6ritesi dijat, vagy sulyosan megs6rti
az intdzmdny hiuirendj 6t.

IV. A 2019 6vben elldtott csalidok f6bb jellemz6i

2019.-es 6vben 17 csal6dot gondoztunk Int6zmdnytinkben. 9 rij bekdlt6z6 csaldd volt ds 7
kikdltdz6. Jellemz6en Pest megyei lakcimmel rendelkez6 csalddokat vetttink fel, de volt egy
Heves megyei; 6s egy Borsod megyei 6lland6 lakcimmel rendelkez6 csalddunk is.
A 9 bekdltdz6 csal6db6l 6 esetben teljes csal6d,2 esetben anya ds gyermekei 6s 1 esetben apa
6s gyermeke k6lt6z6tt be Intdzmdnytinkbe.
A bekertil6s szerinti fo probldma a lakhatrlsi hiriny, amelyhez szirnos j6,ruldkos probl6ma
tarsult. A leggyakoribb eset, amikor az alberletiiket felmondjrik 6s nincs megtakaritasuk egy
mrisik albdrlet kauci6jdLnak megfizet6sdre. Jellemz<ien nincs olyan termdszetes tiimogat6
kdzegiik, csalddi hdtt6r, akik tudtak volna segiteni lakhat6sukban. Valamint az is jellemzo,
hogy a csakidoknak nincs iilland6 bev6teliik a csaliidt6mogatrisi ellitrisokon kivtil. Igy a

legtdbb esetben a bekdlt6zes nem jdrt egy stabil munkahely feladrisrival. A munkaer6piac
valamely szegmens6ben valamennyien elhelyezkedtek, de ez legldbb esetben nem bejelentett
munkahely. Ennek oka dsszetett: nem rendelkeznek szakkdpesitdssel, a vrillalkoz6nak is,
nekik is jobban megdri az alkalmi foglalkodates, naponta, vagy hetente frzetrek munkabdrt.
Az eddigi 6lettik ilyen munkaviszonyb6l tev6ddtt 6ssze. T6bben eillami gondoskod6sban

nevelkedtek, nem rendelkeznek sziil6, csalAdi mintriaattal. A folyamatos kdltdzdsek miatt nem
alakult ki kdt6d6siik a helyi t6rsadalmakba.
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A gondozist intdzm6nytinkben csakidsegit6. gyermekgondoz6, pszichol6gus, pszichidter,
mentrllhigidnds szakember ds jogdsz munkatarsak v6gzik.

3. Az int6zm6nyben t6rt6n6 elldtrls megsziin6se



A csakidok bekdltdzdse utrin n6gy esetben dertilt f6ny pszich6s probl6mrikra. melyek
megnehezitett6k a csaldd mindennapjait. Intdzmdnytink pszichi6tere, pszichol6gusa, valamint
mentiilhigidn6s szakembere nyijtott segitsdget probl6mrijuk megold6srihoz. A bekdlt<iz6
csal6dok k6ziil hat esetben fordult el6, hogy segits6get k6rtek Intdzm6nytink jog6szrlt6l. Ezek
gyermektartiisi, v6l6si, hagyatdki tigyek voltak.
Egy csalid esetdben kellett anyrinak elmaradt orvosi vizsg6latokra, egdszs6gtigyi ellitrlsra
id<ipontokat k6mi, segiteni az iigyintdzdsben.
A kikdltdz<i csal6dok nagy rdsze az ellittisi id<i alatt el6 takardkoss6got k6pezett, mely
segits6g6vel albdrletbe tudtak kik6lt6zni. hat esetben kdtdzdtt ki a csalad albdrletbe, egy
esetben csalidtag}l,oz, egy esetben a sziikik kiildn kdltiiztek, anya a gyermekkel
visszakdlt6zdtt sziileihez. egy csakid eset6ben pedig olyan munkahelyet sikeriilt taldlnunk,
ahol a csal6d lakhat6s6t is biztositotta a munkahely a gondnoki 6lkissal egytitt.

V. Az otthon 6ltal a 2019. 6vben biztositott szolg6ltatdsok, elldtdsok

1. A sziil6k tdmogatisa

Hdztartdsgazddlknddsi csoport, dletvezetdsi, gtermekneveldsi tandcsadds Az
otthonban lak6 csatridok rendszerint komplex probl6mahalmazzal kiizdenek. Az
int6zm6nyiinkben foly6 szocirilis munka soriin igyeksztink ezen probldmiik
mindegyikdvel foglalkozni. Folyamatos neh6zsdget jelent ahiulartAsvezetds, az anyagi
forr6sok beosztds6nak kdrd6se, amit kiemelten kezeltink. Felaj6nljuk hAztaftAsi napl6
vezetds6t, amelyen a csaldd nyomon tudja kdvetni. hogy mire mennyi pdna k6ltdtt, es

ennek iltl6t6sa utiLn kdz6sen strat6girit dolgozunk ki a forrdsok hatekonyabb
felhaszndl6srira. Hasonl6an fontosnak ta(juk az 6letvezetdsi ds gyerekneveldsi
taniicsadiist, amelyek rdvdn a konfliktus-mentesebb6 viihal a csaliidi 6let, 6s a jobb
sziil<ii neveldsi kompetencidk egy6rtelmiien a gyermekek javrit szolgriljrik.

Elenh csoport A pszichodrrirna eszkdzeinek felhaszn6tiisival a csal6dok eddigi
6lett6rtdnetdnek megielenit6se

Jogi tandcsadas A hozzix* 6rkez6 csal6dokndl gyakoriak a rendezetlen jogi iigyek,
pdldriLul a vril6perek. gyermektartiis-meg:illapit6sok, 6r6ks6gi ds ingatlaniigyek. Az
ilyen esetekben val6 eligazodashoz int6zmdnyiink jogi tan6csadast biaosit, az

iigyint6z6sben pedig az int6zmdny csakidsegit6i segitenek.

Intizmdnyi kapcsolattartds koordindlasa Az intdzmdnytink munkat6rsai a sziil6kkel
egyiittmrik6dve tartj6k a kapcsolatot azol<kal az intdzm€nyekkel. amelyekkel a csaldd

kapcsolatban 6ll. Sztikseg esetdn kdzvetittink, kezeljiik a felmertil6 konfliktusokat,
kdpviseljiik a klienseink 6rdekeit.

Addsstigkezelds segitdse Az int6zm6nyeinkben lak6 csal6dokn6l a rossz anyagi helyzet
miatt visszat6r6 probl6ma az elad6sodotts6g. Ennek megoldiisrira segitiink a

csaliidoknak felkutatni az ad6ssiigrendez6si lehet6sdgeket, sziiks6g eset6n pedig
szakembert is bevonunk ebbe a folyamatba.

a

a

a

a

a

Mentdlhigi4nis tanricsadas ds konzultacii A sziiltik lelki eg6szsege kiemelt
fontossrigri, mind a sajrit, mind pedig gyermekeik 6rdek6ben, de miis tertleteken,
peldriul a munkaeropiacon val6 6rvdnyestilds ter6n is nagy jelent6sdge van. Ez6rt
intdzmdnytnkben mentrilhigi6n6s szakember rill a csal6dok rendelkez6sdre.
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Munkaer6-piaci reintegrdci6 el6kiszitdse, segitsdgnyujtds az dlldskeresdsben A
csaliidok helyzetdnek javitris6hoz elengedhetetlen, hogy a csal6d feln<itt tagja(i)
elhelyezkedjenek, ds munkajrivedelemhez jussanak. Lak6ink munkaer<i-piaci
reintegriici6ja komplex feladat, sziiksdg van hozzit tcibbek k<jz6tt az dnbizalom
er<isitds6re, az dnismeret fejlesZesdre. a munkalehet6s6gek felkutatesiru egy a
munkaad6k figyelm6t felkelt<i 6n6letrajz elkdszitdsdre, a napirend, a gyerekek
iskoklba-6vod6ba jrirdsanak megszervezdsdre, esetenk6nt gyerekfeliigyelet
biztositiis6ra. Intdzmdnyiink dolgoz6i mindezekben segitenek, hogy a munkaer6-piaci
reintegriici6 sikeres legyen.

Telefondldsi ds internetezisi lehetdsdg Intdzm6nytinkben a lak6knak intemetezdsi 6s

telefonrlLl6si lehet<is6get biaositunk az dlLiskeres6shez. a hivatalos iigyek intdzdsdhez,
a csaliidi kapcsolatok 6pol6siihoz. A hivatalos tigyek int6z6sekor sziiksdg eset6n
int6zm6nytink munkatrirsai beszdlnek a kliens nev6ben, de alapvet6en az az elviink,
hogy ha k6pes 16, akkor az iigyf6l maga int6zze az tgyeit.

a Hivatalos gek intdzdsdben val6 segitsignyrtjtds Int6zm6nyiink munkatrirsai
segits6get nyijtanak a klienseknek hivatalos iigyeik intdzds6ben, pdld6ul beadviinyok,
fellebbezdsek, k6relmek fogalmaziisiiban, rirlapok kitdlt6s6ben, kdpviselik az iigyfelek
6rdekeit, sziiksdg esetdn k6zvetitenek.

Pszichidtriai segitsdgnyiljtds A lak6k kdr6ben egyre tdbb pszichiiitriai probldmiival,
szenveddlybetegsdggel kiizd6 kliens takilhat6. A megncivekedett igdnyre tekintettel a
pszichi6ter havonta kdt alkalommal tart rendeldst az inl€zmenyben.

2. A grermekek sz6m6ra biztositott szolgriltataisok:

Jdtszdhdz A gyerekek traumatiz6ltsrigrinak enyhitdse kiemelt fontossiigu feladata
intdzmdnytinknek. Ennek egyik eszkdze a heti tdbb alkalommal megtartott jAtsz6hazi

foglalkoz6s, amelynek c6lja, hogy a gyerekek az intdzmdrry riltal biaositott jrit6kokkal
szabadon jiitszhassanak, hogy ezzel is kicsit kiszakadjanak a mindennapokb6l. A
jatszohiu arra is alkalmat teremt, hogy a kdpzett nevel6k a gyakorlatban is mintdt
kdzvetitsenek a sztil6k feld a gyerekekkel val6 helyes foglalkozisr6l, az

er<iszakmentes konfliktuskezeldsr6l, illetve arra, hogy a sziil6k meglapasztaljili<, hogy
a gyermekekkel val6 foglalkoz6s. a kdz6s j6tdk mennyire javithat egy gyermek lelki
rillapotrin, magatart6s6n.

Filmklub Rendszeresen szerveztink filmklubot a gyerekeknek. A vetitdseket az

int6zm6ny klubhelyis6gdben tartjuk, kivetit6 segitsdg6vel.

Mozgdsfejlesztds ds egib fejlesztd foglalkozasok Az int6zm6nytinkben lak6
gyermekek t6bbs6ge hritrrinyos helyzetii, arnivel az is vele jiir, hogy sokuk nem kapja
meg a majdani sikeres iskolai el6menetelhez sztiks6ges fejlesa6seket,
kompetenciiikat. Ezen h lrtny enyhit6s6re fejleszt<i foglalkozAsokat tartunk,
amelyeken egy6nre szabva igyeksziink fejleszteni a gyerekek kiilcinb<tz6 k6pess6geit.

Korrepetdlas A csal6di haftdr esetleges hiriLnyossrigai miatt a n6lunk lak6 gyerekek
sokszor kiizdenek tanul6si neh6zs6gekkel. Ezdrt a korai fejlesa6s mellett a konkr6t
iskolai feladatok sikeresebb teljesit6sdben is segittink a gyerekeknek, amemyiben
sziiks6g van 16. Az int€zmdny kdnywiniban eldrhet<iek fejlesa6 kiadv6nyok 6s

kdtelezS olvasmdnyok.
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a A pedag6giai szakszolgdlat szolgdltatasaihoz val6 hozzafdrds biztositdsa Fontosnak
tartjuk, hogy az int6zm6nyeinkben lak6 gyerekek minden szolg6ltatiishoz
hozz|f€4enek, ami sikeresebb dletprilyrihoz segitheti 6ket. Ennek 6rdek6ben j6
kapcsolatot alakitottunk ki a helyi pedag6giai szakszolgdlaftal. amelynek
szolg6ltatdsait - fejlesa6s, gyermekpszichol6gus - a n6lunk lak6 gyerekek
rendszeresen ig6nybe veszik.

A kazneveldsi intdzmdnyekhez val6 hozzrifdrds biztositdsa A helyi iskokival 6s

6vodrival rdgi kapcsolatot rlpolunk. Ezen intdzmdnyek azonnal felveszik a hozzA*
kdlt<iz6 csal6dok gyermekeit. a sajiitos neveldsi igdnyrieket is, akrir a tan6v v6g6n is.

3, A csalddok szimira biztositott szolgdltatdsok

Szemdlyi higidnd biztositisa, mosdsi leher6sig, tisztit6 ds tisztdlkodrisi szerek
biztositdsa, ruhanemfr, textilia, ruhdzat, dgtnem , trirdlktizf. lntdzm6nyiiink k6zds
fiird6szobriban, beoszt6s szerinti mos6gdphasznrilattal biztositja a tisztdlkodrlsi ds

mosiisi lehet<is6get. A lak6szoba& tiszan ta(aset 6s a kcizds helyisdgek szint6n
beoszt6s szerinti takaritrisdt naponta ellen<irzi. Int6zmdnytnk rendszeresen fogad
ruhaadomdnyokat intdzmdnyekt<il 6s magrinszem6lyekt6l.

Elelmezis, f6zdsi lehetdsdg, dlelmiszer nyersanyag biztositdsa, ilelmiszersegdly-akci1k
Intdzmdnytinkben k6zds konyhdk 6llnak a csallLdok rendelkezdsdre. Krizis eset6n

alapvet<i 6lelmiszerekkel segitjtik a csalAdokat. Az elmrilt dvek sor6n j6 kapcsolatot
dpitetttink ki a Magyar Elelmiszerbank Egyestilettel, amely rendszeresen tiimogatja a

csalddj ainkat dlelmiszerekkel.

Szolgdltatdsokhoz ds juttatasokhoz val6 hozzdfdrds biztositdsa A hozzink €rkez6
csal6dok sok esetben nem jutnak hozzd azokhoz a szolg6ltatrisokhoz. illetve szoci6lis
juttatiisokhoz, amelyekre jogosultak lenndnek, ds amelyek javithatn6nak a
helyzettikh6z. Az int6zm6nytinlben tdltdtt idejiik alatt tdj6koztatjuk az 6ket megillet6
szolg6ltat6sokr6l 6s juttatrisokr6l, 6s segitiink az tigyintdzdsben,hogy azokhoz hozzit is
jussanak.
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Egdszsdgilgti elldtdshoz is vdddndi szolgdltatasokhoz val6 hozzdfdrds biztosltdsa A
hozzin* 6rkez6 csal6dok sokszor kiildnfele egdszs6gtigyi probldmdkt6l szenvednek.

Ezek megold6sa, illewe kezeldse elengedhetetlen fontoss:igti az egdszsdgiik, de ak6r
munkaer<ipiaci, iskolai lehet6s6geik, teljesitmdnytik javitdsa erdekdben is. Ez6rt
gondoz6si programunk rdsz6t kdpezi az egdszs6giigyi probldmak felt6rkdpez6se, 6s

azok kezel6s6nek el<isegit6se. Anyagi krizis eset6n int6zmdnyiink segitsdget nyujt a

gy6 gyszereik kiv itltbsiitoz.

Csalddi nap, kozassdgi programok A csaliid koh6zi6jdnak er6sft6s6hez fontosnak
tartjuk, hogy int6zm6nytink dvente t6bbszdr olyan programokat biZositson,
amelyeken az egesz csakid r6szt vesz. A kdzds 6lm6ny j6tdkonyan hat a csal6dtagok
lelki eg6szs6gdre, a csakidok feln6tt 6s gyermek tagiai kdz<itti kapcsolatra, illetve
csalridok egymris kciziitti €.s az inllzm€ry munkat6rsaival val6 kapcsolati.ra is.

Onsegitd csoportok Int6zm6nyeinkben 6nsegit6 csoportokat is szerveziink, mert rigy
v6ljiik, hogy a klienseink helyzetdnek javitflstthoz elengedhetetlen, hogy pozitiv
peld6kat lassanak, amely pozitiv p6ldakat leginkribb sajet kdzegiik, sajiit sorstiirsaik
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tudj6k biaositani szimukra. Egyes klienseink - a munkaerripiacon. a csalddi
kapcsolatok rendezdsdben, a gyerekneveldsben el6rt - sikerei dsztdnz<ileg hathatnak
i nt6zm6nyiink mds lak6ira is.

VI. Az 6v f6bb programjai

Farsang 2019.02.23.-An tartottuk a farsangot. Az iinneps6gre a csaliidokkal k6zds
frinksiit6ssel, diszitdssel kdsziil6dtiink, mindenki bedlt6z6tt, feln<ittek ds gyermekek
egyariint. 3 tagri zsriri birrilta a jelmezeket, ktildn dijakkal jutalmazva a legviccesebb,
legszebb ds legdtletesebb alkotiisokat, mindenki kapott jutalmat. Tombola is volt, mely
nagy izgalmat ds nevetdseket okozott a csaltidok kcizdtt. Mindenki nagyon j6l 6reae
magrit, a farsang vdgdt a farsangi birl zirna le. mely k6z6s t6Lncol6ssal, m6k6val 6rt
v6get.

Husvdt A m6r szokdssri vril6 htsv6ti bAbel6adi$t az Orszagos Bribmisszi6
munkatrirsai tartottiik. Az el<iadris ulin a gyermekek 6s sztileik egy zends, beszdlget<is

foglalkoziison vettek r6szt. A brlbel6ad6s a hfsv6ti t6makdrben keriilt el6adrlsra.

Csalddi nap Nyar elej6n a szokiisos csalddi napunkat megtartva a hagyomrinnyd vril6
k6zris bogriicsoz6ssal, fiiz6ssel, sport programokkal tdltdttiink egy napot. A f6zdshez
az alapanyagokat, felszerel6seket Int6zm6nyiiLnk biztositotta. Vdllalkoz6 csakidf6k,
sztil6k k6szitettdk kdzdsen kollegriinkkal az eteleket, az arryik siitemdn)4 stitcittek, mig
a gyerekek sporfvet6lked6n vettek r6szt.

Bdbszinhaz. Az Orsz6gos Bribmisszi6 munkatarsai eltal tartott b6belad6sokon. Az
eloadrls uuln a gyermekek 6s sztileik egy zends, besz6lget6s foglalkozdson vettek rdsa.
Az el6adris t6m6ja az advent 6s a Szenteste volt.

2019. 12. 07.-dn megl6togatott benntinket a Mikukis 6s a krampusza.
Klubhelyis6giinkben kdzds dnekl6ssel v6rtuk 6ket. Minden gyermeket n6v szerint

sz6litottak ds n6hiiny mondatos jellemz6ssel 6tvehett6k csomagiaikat a gyermekek.

Advent heteiben k2as kdsziil6ddssel vrirtuk a Kariicsony. Heti tdbb alkalommal is
tanc-, 6s 6nekpr6b6t tartottunk. Intdzmdnyi programunk keret6ben, 2019. 12.21.-dn
megtartottuk a kardcsonyi iinnepsdgiinket melyre meghiltuk timogat6inkat is. Az
ajand6kosztis keret6ben a gyerekek ritvehett6k szem6lyre sz6l6 ajtind6kaikat. Az estdt

a svddasztalos vacsor6t k6vet6en egy tdncos zends bdl zrirta. Mindenki nagyon j6l
erede magal-

Az €vet a szilveszteri k6zds est6vel, trinccal, sz6rakozassal 6s az fjdv k6szdnt6s6vel

ndhany kollegri.nkkal egyiitt tdltdttiink lak6inkkal.

Az 6v sor6n a csal6doknak biztositottuk Int6zmdnytink klub helyis6g6t, hogy a
csaliidtagok sztilet6snapjrit meg tudjrik iinnepelni, ahol elkiil6niilve hivhattak a

gyermekeik r6szdre barati tri.Lrsasiigot, 6s megtinnepelhett6k az esemdnlt.

a

a

a

a

a

a

a

a
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A KRizrsKOzpoNT 2019 Evr revfxnxvsfcp

Az dv sor6n 10 biintalmazott csaliid kertllt elhelyezdsre otthonunkban, kizrir6lag n<ik. illetve a
vehik dlo l9 gyermek.
Egyediil 6116 n6 egy f6, egy gyermekkel harom anya, kdt gyermekkel k6t anya, hrirom
gyermekkel ndgy anya keriilt elhelyez6sre.
Csalddi rlllapotukat tekintve 6t f6 hajadon, n6gy fti hrizas, egy f6 elv6lt. A gondoz6s
id6tartama leggyakrabban (8csal6d) 44-56 nap, egy csaliid esetdben l5-28, ds egy csalddnrll 2-
l4 nap volt.
Iskolai v6gzetts6gtket tekintve nyolc anya nyolc osztrily, vagy anniil kevesebb, k6t anya
kdzdpfokri k6pesitdssel rendelkezett.
Eletkori megoszl6suk szerint egy f6 15-19 6ves, n€gy anya 25-29, kett6 30-34, illetve 35-39,
egy arrya 40-44 6ves korcsoportba tartozott.
Jdvedelmi helyzetiik szerint egy f6 volt jdvedetem n6lkiil, nyolc f6 r6szesiilt csakidi
p6tl6kban, hat f6 GYES, GYET ell6tott, n6gy f<i rendelkezett munkabdrrel, egy f6 kapott
foglalkoaatast helyettesit6 trfunogatrist. K6t f6 alkalmi munket vellalt a gondoz6s id6tartama
alatt. H6rom f6 esetdben kellett uj banksz6ml6t nyitni, 6s intdzkedni transzfereik (Csal6di
p6tl6k, GYES, FHT) dtirrinyitas itra, ndgy f6 eset6ben kellett postai dtitturyitrist kemi.
Fizikai 6s verb6lis brintalmaziist minden anya et6lt, ndgy esetben fogvatartiis, k6t esetben
dlland6 kontroll, illetve gazdas6gi fiigg6s6g, egy esetben izol5ci6, 6s n6gy esetben a

gyermekekre is kiterjedt a sz6beli terror. Egy feln6ttn6l fordult el<i szexuiilis biintalmaz6s.
A b6ntalmazAs hat anya esetdben mrir a kapcsolat els6 dv6ben elkezd6ddtt, n6gy esetben

k6s6bb, 5-6 6v utrin alakult ki.

Bdntalmazri eg6szs6giiryi 6llapota/eset

BeteRsig Kezelt Kezeletlen Nincs adal
Egisuiges
Pszichis problimdk 1

Pszich itrioi
betegsig
Drogfiigg6sig 5

Alkoholfiiggdsdg 7

Gytigszerfiiggdsdg
Jtitikszenveddly
Osszesen l9

A fenti 6bl6zat j6l szemldlteti a b6ntalmaz6 eg6szsdgi 6llapotrit. Az eroszak h6tter6ben

minden esetben elofordult valamilyen fiigg6s6g, szerhaszniiat, vagy pszichidtriai betegs6g.

A biintalmazottak termdszetes segit6 kdmyezetdben azonos ar6nyban szerepelnek a sajiit,6s a

biu;rlalma:;o sziilei.(4-4 eset) Ezek mellett a bar6t (3), szomszdd, testv6r (2-2), szerepelnek. Az
6ltaluk nyijtott segitsdg domin6nsan (9 eset) lelki titunogatest jelent. A lakhatrisi 6s anyagi

tiirnogatds (3-3 eset) is megielenik.

Minden menekiil<i kapott segits6get a kriziskdzpontba kertil6shez. Ezt d6nt6en (9 eset) a
csal6d 6s gyermekj6ldti szolgdlatok biaositottdk, az utazast leginkribb a kriziskdzpontok
biztositottiik.

,7
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A bantalmaz6val val6 csal6di kapcsolat tekintetdben az dleft6rs (4 eset), hrLastrirs, illetve
olyan dleuilrs, aki egyik gyermek6nek sem az apja. (3-3 eset)
A b6ntalmaz6s gyakorisdga az esetek feldn6l (5) rendszeres, havi tobb alkalommal tdrt6nik,
hiirom esetben hetente tribbsz<ir fordul el<i, egy esetben heti rendszeressdggel, 6s egy esetben
havonta fordul el<i.

A bantalmazAsok jellemzoen valamilyen fiigg6s6gi helyzetben, vagy a megvoniis id6szak6ban
jdnnek l6tre. A legut6bbi bintalmaziis kdzvetlen az otthonba keriil6s el6tt t6rt6nt.
A brintalmazrisr6l a kdzvetlen rokonok minden esetben tudtak, n6gy esetben a csaldd 6s

gyermekj6l6ti szolgiilatnak is volt tudomiisa.
A b6ntalmazottak fel6nek (5) ez voh az el<i kil6p6se a kdrnyezetb6l, 5t f<i mrir 1-5 alkalommal
is ig6nybe vette ezt a segits6get.
A gondoziisi folyamatban sokf6le szolg6ltat6si sztiks6glet. jelenik meg. Ezek kdziil
kiemelkedik az egdszs6giigyi elldt6s, a kiil6nf6le iigyint6zdsek (Ovoda" iskola" bank, TB, stb.),
a rokonokkal val6 kapcsolatfelvdtel, a pszichol6giai, pszichi6teri, jogi segitsdgnytjt6s.

A kil6p6si p16bilkozrisok kudarcainak
oka
Erzelmi fligg6sdg 2

Fdlelem
Anyagi ftiggos6g 8

Lakhatris megoldatlansriga 8

Termdszetes temogat6 kdzeg hi6nya 4

Nem bizott abban, hogy tud egyediil
boldogulni

I

Gyermekkel zsarolta a biintalmaz6

A bantalmaz6 kapcsolatb6l val6 kil6pdsi pr6b6lkoz6sok kudarcainak legfontosabb oka az

anyagi 6s lakhat6si fiigg6sdg. Egy egyedtil6ll6 anyrinak gyermekekkel nagyon kicsi az es6lye,

hogy 6ndll6 egzisztenciflt tud teremteni. Ez6rt gyakran el6fordul. hogy a krizisk6zpontban
tart6zkodis id6szaka alatt megkeresi azon koriibbi kapcsolatait, akikndl esdl)'t let az

rijrakezd6sre. Az irjrakezd6shez segitsdget jelent a hosszabb t6w lakhatas biaositasa mellett a

termdszetes tiirnogat6 k6zeg fel6pitdse.

A gondozott csakldok bemutat6sa

1. Csal6d
A csatiid, sziilok k6t gyerekkel a Napraforg6 Csakid- ds Gyermekj6l6ti Kdzpont ajinl{sdra
2018.07.11-6n koltdzdtt int6zmdnyiinkbe XVI. keriileti atb6rletiikb6l. A sziil6k munkahellyel
rendelkeaek, a gyerekek b6lcsodds 6s 6vodris koruak voltak. Az apa az dpitoiparban
dolgozott seg6dmunkriskdnt. az anya egy sz6llod6ban takaritott rdszmunkaid6ben. A nagyobb
gyermek a XVI. keriileti Margardta Ovod6ba jrln, a kisebb pedig a Centen6riumi bdlcs<id6be.

A csalrid beilleszkeddse az intdzmeny 6let6be zdkken6mentes volt. Lak6trirsaikkal hamar

<isszebardtkoztak. komolyabb konfliktus nem alakult ki. A bekdltdzdsiik utin az anya gyorsan

ittvitte az 6vod6s gyerek6t a Centenariumi 6vodriba. 6t pedig felvettdk oda konyhai

8
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I

A kriziselkitrisb6l val6 kil6pds leggyakoribb ftja a csal6dok Atmeneti otthon6ba val6 kdltdz6s.

Ez n€gy esetben fordult el6, k6t esetben rokonokhoz k6lt6z<itt, illetve visszament a
biintalmaz6hoz. Egy esetben a sajrit ingatlandba k6ltdzdtt,6s egy esetben albdrletbe.



kisegit<inek. Igy lehet6vd v6lt a teljes id6s foglalkoztatrisa, mivel ugyanoda j6rt dolgozni.
ahova reggelente mindk6t gyermekdt vinnie kellett. A csakid rendezett, napirendhez igazod6
6letet 61. A sztil6k munkavrillal6sa az6ta is folyamatos, s6t, az anyiit a munkahelye beiratta
egy dajkatanfolyamra, 6s most miir dajkak6nt dolgozik. Munkahely6n megbecsiilik. Az apa
ugyan a gondoz6si id6 alatt munkahelyet vdltott. de az 6 munkavdllaliisa is folyamatos. A
gyerekek is folyamatosan jrimak b<ilcs<iddbe-6vodiiba, jelzds nem 6rkezett r6luk. A sziil6k
elldtjdk 6ket, felel<iss6ggel gondoskodnak r6luk. A csal6d eszkdz6klel, napi haszniilati
t6rgyakkal, ruhdkkal el van liitva. Az intdzm6ny az Elelmiszerbank Egyesiilett<il kapott
6lelmiszeradomrlnyokkal 6s ruhaadomrinyokkal tdmogatja a csal:idot, a napi 6letvitelhez
intdzm6nyi segitsdget nem igdnyelnek. Az int6zm6nyben fizetend<i szem6lyi t6rit6si dijat
rendszeresen fizetik. A lakhatdsi helyzetiik a magas albdrteti iirak 6s a gyerekek miatt
toviibbra is bizonflalan. P6lydatak a XVI. keriiletben dnkormrinyzati lakrisra, de sajnos nem
j6rtak sikerrel. A csalid gondoziisa jelenleg is ta(.
2. Csalid
A csaliid 2019.01.27-6n kdltctzdtt int6zmdnyiinkbe a Napraforg6 Csal6d- 6s Gyermekj6l6ti
K6zpont ajdnLlsriLra. C6ljuk az volt, hogy pdna takaritsanak meg a gondozasi id6 alatt, amivel
hosszabb t6von is meg tudjrii< oldani a lakhat6sukat. A csal6d a sztilcikb6l,6s k6t eltal6nos
iskokis koru (tizenegy ds tizenkdt 6ves) firigyermekiikb6l allt. A sziil6k elmond6suk szerint a

bek6lt6z6skor 6s a gondozis ideje alatt is folyamatosan dolgoztak (k6rh6zban takaritottak,
papirgyrirban dolgoztak), a gyerekek k6t kiildnbdzri iskoldba jdLrtak (a nagyobbnak szak6rt6i
bizotts6g specialis iskoldt jelSlt ki, a kisebb hagyomrinyos riltal6nos iskol6ba j6rt). A csaliid
beilleszkeddse az intdzm6ny 6let6be nem volt zdkken6mentes. Rendkiviil zdrk6zott 6letet
dltek, nem igaziin engedtek betekint6st a mindennapjaikba. Az intdzm6nyb6l rendszerint kora
reggel t6voztak ds csak k6s6 este drkeztek haza. Sokszor a hdtveg€n is t6vol voltak
napk<izben. Ez az elzitrkbztis a tdbbi lak6val szemben is fenn6llt, ami konfliktusokhoz
vezetett. A legminimrilisabb kapcsolatot sem kivdntiik fenntartani a lak6trirsaikkal, ami
ellen6rz6seket sziilt veltik szemben, tdbbszdr sztiksdg volt az intezmeny munkat6rsainak
kdzvetitdsdre. Az int€zmdny szabelyait nem minden esetben tartottii4( be. a k6telez6 takaritast
tdbb alkalommal nem v6gezt6k el, szobrijukban tdbbnyire rendetlensdg volt. A sziil6k
munkavrillalasa a gondozds ideje alatt folyamatos volt, ds a gyerekek is rendszeresen j6.Lrtak

iskolriba, jelzds r6luk hozz6r/r- nem 6rkezett. A csaldd minim6lisan rendelkezett eszkdz6kkel,
napi hasznrilati t6rgyakkal. ruhii{<kal, szinte csak annyival, amennyit egyszere k6zben el

tudtak hozni. Az int6zm6nyben fizetend6 szem6lyi t6rit6si dijat rendszeresen frzettdk, az

utols6 h6nap kiv6tel6vel elmaradiisuk nem volt. A csal6d el6zetes bejelent6s n6lktil tiivozott
az int6zmdnyb6l.

Erd<ikertes, 2020 02.24

Tak6cs Imre
vezeto
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. telephely
i besz6mo16

Int6zm6n bem utat6sa 6ltal6nos a atok:

A telephelyen az ingatlan kdt tagol6dih az egytk (els6) r6szben mrlkiidik a

az udvaron talelhat6 egy mosod6v6 6talakitottmeleged6, illetve a n6pkonyha, tovribbri

fiird6 kontener, ami a kertileti 6nkormrin segits6g6vel nflhatott meg.

A m6sik (h6tuls6) r6szbcn, rakt6r, illewe ta'gyal6 helyis6gek segitik a napi

munket. Itt kap helyet az utcai szolgelatok

tal6ljuk.

tr bbzisan illetve a hell vezetSs6g irodriit is itt

V6rtiskeresa Budapest F6varosi Szervezet

r05 Budapest Arany J. u. 3 1 .

M Vdr6 skereszt Nappali Szocidlis Kdzpont

. telephely

Cime:

Banksziimla sziirna:

ll0 Budapest, Bihari tt 15.

0002-20000552

Magya
Nappali

3.

551

V6rtiskereszt
oci6lis Kdzpont

3.

117

I

2019.

Fenntart6 neve:

Sz6khely:

Nyilvrlntartrisba v6tel sziima:

SzolgAltat6 neve:



Ad6szrirna:

Az ingatlan tulajdonviszonya:

A szolgaltatds form6ja:

Az int6zm6ny ellet6si teriilete:

eg6sz Budapest tertiletrSl fogadunk ell

Nyitva tartas:

Enged6lyezett fdrcihelysz6m:

AZ INTEZMfIM ENGEDfLYEZE

Nappali melegedb - 92 fi5rc engedglyezve

N6pkonyha - 250 fdre enged6lyezve

Id6szakos ferdhely - l9 frire engeddlyezve

Utcai gondoz6 szolg6lat - X, Xvl. XVIL

Az Int6zm6nyben lebonyolitott

Az int6zm6ny bev6teli forrrisainak

Haj l6ktalanok6rt K6 zalapitv 
^nyhoz 

20 I 9 -

t6mogatest.

1. 4 utcai gondoz6 szolg6lat kieg6szit6

2. Gy6gyszet-, ktitszer 6s gy6gy6szati se

3. Nappali meleged6k meghosszabbitott

-+. l0l E-TA (Tartalik alapl

5. Utcai szolgdlatok 6j gepjri.rmti v6sar

3056-2-41

6smentes berlemeny

haj anok nappali ell6tdsa, konyhai ell6t6s, utcai

6lis szolgrilat, idSszakos f6nihely

egesen Budapest X, XVL XVI. keriilet, tovAbb6

ig6nyeket

H t6l - Vasrimapig: 8.00- l8 6r6ig.

N i meleged6: 92 fti

Ido s fer6hely: 19 f6

A.- onyha: 250 adag

lf,rszArrrox

et ell6t6sa

eredm6nve:

erdek6ben t6bb pily{izatot n}ujtottunk be a

is, melyek k6ztil az al6bbiakon nyertiink

gatrisa a t6li idtiszakban

vrisdrl 6snak timogatisa

wa tart6s6nak t6mo gat6sa

csereJ e

z

I



INTfzMfNYI EGYSfGEK BEMU As.c.

NAPPALI ltolrcrnO

Nappali melegedrinkben mtik6d6si ely alapjrin !)2 fcinek nyujtunk ell6t6st, napi

szinten azonban 92-116 hajl6ktalan fordul

a napi tgyfeleink szrima"

A nappali meleged6 helyis6gdben 6jszaka

nyrljtani. Amely 2019. november l-t6l telt

A meleged6t igenybevev6 hajldktalanok t bs6ge utcrin 6s 6jieli mened6khelyen t6lti

€jszak6it, illetve megielentek a b6r szill6n

esetkezel6snek k6 szdihelfier, Az elozo av

meleged6ben, ink6bb 41-60 6ves 0gyfelek

ak6, de ellftatlan iigyfelek is az egyini

ez kepest cscikl<ent a fiatal tigyfeleink szlrna a

Id6sebb klienseinklek biztons6gos es bizt s pontot nytjtunk a szolg6ltatdsainkkal.

Felrnertl6 eg6szs6gtigyi probl€m6juk{<al, izalommal k6mek segits€get szoci6lis 6s mcnt6lis

segitsegnyujtassal tudjuk, tiibbek kiiz6tt s teni 6ket. A fiatal tieyfelek, akik 90% valamilyen

b6dit6szereket di z jntr dr o gokat har.zn{l . Jelenleg mdshelyre kdltdztek vagy valamelyil

Solruknak ttibb Iblyamatban lev6 binta6 iigyebiintet6s v6grehajtrisban ttiltik biintet

volt. Akik jeledeg pedig szabadulnak, BV b6l azok nagyon nagy odafigyel6st

iganyelnek, specirl{is megold6sokat a sz lis munkatdrsainkt6l, padfog6 feliigyelai

kap csolattart6s segit6se, 6ll6s keresi gek, elhelyezked6si tanricsadasok, lakhatrisi

probldmik, megoldrisi I ehet6s6geioek felt

eszk6zeivel.

egy6nre szab{)ttan a szoci6lis munka

krizis id6szakban 19 fcinek tudunk elldt6st

miik6dik.

a n6tt ttibb mint 20o/o-al.

3

meg nAlunk.20lti.okt6ber 15. 6ta 120 % 6tlagban



INTTZMENyI STATISZTIKA IIAVI B NTASBAN

Intezminyiink nappali meleged6jd 3171 regis*riltklienstnk van. Ebb6l 951 fti az,

akik bizonyos idrink6nt ig6nybe veszik g6ltat6sainkat, vannak, akik naponta 6s vannak,

akik tSbb h6nap kihagy6s utdn j6nnek ism t. 2019 mAsodik fel6ben 88 6j regisztnici6 tdrt6nt.

F6rfiak: 755/ f6, N6k:186/f6.

2018.0kr6ber 15-t6l h6tftit6l- pig 8-18 6niig. A meleged6 rendszeres

, mos6s-sz6ritiis lehet6sege, ehhez biztositjuk az

Nappali meleged6
ig6nybev6teli

alkalmak
(havoDta)

2019.

Egtes szolgr iltatisok ig6nybev6teli alkelmainak gz6ms

Mosi

Sz6ri

s

as

Szoci6lis
iigyint6z6s, szoci6lis
ment6lis
secits6grwjtAs

Etkeztet6s Ruhap6tlisH6 f6 Tiszt6lkodis

3 169 198J anuar 3169 3 168 149

2749 ztlfebru6r 2749 2748 il3 2534

maf,ctus 27t8 2009 187 1891 27t8
1848 151 1832 2226prilis 2482

mrijus 2555 l56l 139 l3l0
267 2218 r8ljinius 2218 1998

2607jtlius 2607 2607 t32
2029 2546 8',7augusztus 2546 2546

130 1853 2529 79szeptember 2529 1789

2557 tu195 2217okt6ber 2557 2219

2483 326354 2502november 2483

2565 44423612565 2263december

31.r782.24(osszesen: 31.178 27.239

szolgiltat6sai koz6 tartozik a tiszt6l

4

1653

251

2482
,(<( 129

1933

2611

ll8

2483

3u

2.41624.726



eszkdzdket. Segitiink tovibbri ruhap6tl6sb

ad6, TAJ. k6rtya p6t16s6ban, rehabi

elinditdsdban, szem6lyre sz6l6 segdl

alkalm6val t6rk6peziink fel. Biaosi

6ll6shirdet6seket olvasni 6s munkatgyben

h6napban vannak kultur6lis 6s k6zrn

k6sztiltink az adott h6napban tartand6 pro

Kiemelked6 progmmjaink k0z6tt szere

]4.{gVizkereszt, janu6ri n6pszokriso

Februdr:
A farsangi mulats6g zenes miisonal jel
szavazat alagjdn az els6 h6rom Hil0n dijat

M{rcius: Nemzetk6zi N6napi megeml

Mdrcius 15. Nemzeti tinnep megemldkez

fulllg H0sv6ti diszek rajzok k6szit

hagyomdnyair6l. Csoki nyuszi osztisa h

!d{gg Magyar V6riiskeresa 6dordul6ja

Jrinius -irilius: kert6szkedds virrigok 6l

melegeddi ktiz6tt rendezett v6ndor kupa

Okt6ben Megernl6kez6s az Aradi

beszdlgetes es megem16kez6s.

November: Felkeszit6 besz6lget6s a t
alapjrin iig{eleinkkel. Mint a kihiil6s

December: Mikul6s 6rkezett az intezm6n

Kar6csonl rajzok, Adventi koszoru kar6

feny6fa 6llit6s.

illetve alapiratok (szem6ll igazolvdny, lakcim,

it6ci6s e116t6sok megkezd6s6ban, nyugdijazris

) int6z6s6ben., melyeket egy6ni esetkezel6s

z6rhat6 sze,k6nyeket, a betdrdk tudnak

elefon6lni, tv-t nr:zni, k6rtyrizni, sakkozni. Minden

programj aink iigyfeleink r6sz€re. K6z6sen

okra.

Ir rdbbek k626fi:
lbesz6lget6s.

ezes felvonul6ssal a legjobbnak itilt kciz6ns6g

FA,nl siit6;

, kok6rdak6szit6s rajzol6s

beter6 iigyfel eink r6sz6re

kez6sek rajzok k6szit6se

gondoz6sa

a Magyar Vdr,iskereszt Budapesti hajldktalan

noks69.

uka 6s Okt6ber 23. fonadalomr6l val6 kdz6s

i id6szak vesz6lyeire eg6szs6giigyi szempontok
ye1

be 6s fogadta rigyfeleinket.
nyi diszek k6szit6se. Int6zmenyiink feldiszit6se,

R

Szeotember: II. Ping-pong bajnoksrig

ktlsz6nt6s, k6zmrivess6g,

tojesfest6s, besz6lgetes a r6gi id6k htsv6ti



Kardcsonyi programsorozatunk:

A nappali meleged6ben 6s az i

kdsz6nttittiik 6dess6ggel (csokol6d6 mi

Adventi tot6t Allitotrunk 6ssze, amit 7

,,hiltindijk6nt" jelkepes ajrfurd6kokat

szinesitette a programot.

A miisor r6szben kar6csonl 6s klasszi

kilepttink a komfort z6n6b6l.

A mrisor program rdszek6nt Magyarors

el zen€j€vel iigyfeleinket. Bejglivel, li
feldiszitett kar6csont{6val fogadtuk az

felhelyezese,

Nappali meleged6ben a kar6csonl

zirult, mellyel a nappali meleged6t 6s

karicsony6t tudtuk gazdagabbA tenni,

Az utcai gondoz6 szolgrllatok

csomagot, 6sszesen 280 fti r6szere. ()Vl

kertileti utcai gondoz6 szolg6lat 110 db

Kar6csonyi csomagot keriileti szinten

Az id6szakos fer6helyen 12. h6 24-€n

2018.12.25-26-int szekely k.iposzta 6s

A szilveszteri vacsor6b6l (virsli must6rral

fri r6szestilt. Minden programunk sik

szakos f6r6helyen Mikukiskor 100 iigyfelnnket

ul6s). A meleged6t igdnybe vev6 iigyfeleklck

ltunk ki. Kar6csonyi k6zmiives foglalkoz6s

6r6t6l tartottuk a kar6csonyi finnepsdgiinket

kisos kdz6s iinnepi diszit6st.

zene tjra feldolgozrisban, volt hallhat6 egy kicsit

3. helyez6st ddrt tang6harmonikAs k6pr6ztatta

er sfitem6nnyel iidlt6vel, iinnepi dekor6ci6val,

eket. Unnepi hangulatot fokozta a ktiztis diszek

rendezvdnysorozatunk kar6csonyi csomagosztiissal

6jjeli mened6khelyet ig6nybevev<i iigyfeleink

100 db csomag keriilt kioszt6sra.

ber 20+61 folyamatosan osztottak kar6csonl

eti utcai gondoz6 szolg6lat 85 db csomag, )V2

aE,

295 iigyf6l szrfunra biaositottunk.

szelet burgonya piir6 volt a iinnepi vacsora.

, di6s bejgli volt a kar6csonf vacsora.

torm6val, keny6nel es alkoholmentes pezsg6) 19

zbnit.

o

12.20-e11 intdzm€nytinkben 13

iigfeleinlnek. Nagyizgalommal vrirt6k, a

fti ti,lttttt ki. ,C, kitdlt6k edess6ger kaptak 6s



Ell{tottak jellemzdi

Nagyobbr6szt f6rfiak, 80%-uk sza116n I

mened6khelyek6l t6mek be hozzink, t

6vn6l r6gebb 6ta hajl6ktalan. Nappali mel

Jellernz6, hogy nagyr6sziik szocidlis m

nyujt6 int6zmdnyekkel is, tdbbs6giik

Ell6tottjaink k6z6n nagyobb sz6mban az 5

ell6tottak szfuna kisebb, de 6k is ehhez a k

legvesz6lyeztetettebb az eg6szs6g, munka

(Az eg6szs6gi dllaporukra jellemz6 a tdbb

hatrisai egy6b szervekre, kering6si zavarok

t6pl6lkozds. Balesetekbdl szirmaz6 trir6se

zavarok, pszichi6triai betegs6gek.)

Sz6mit6g6p-intemet hasznAlatot biztosi

email cimet l6tesittink. lgy az ngyfel

visszakeriil6sre. A munkaer6 piacr6l

6veseknek kifejezetten nagy t6r6s az 6l

korosztill4, R6szben a v6gzetts6giiket

hogy tij szakmrit sajrititsanak el, m6sr6

szffks6gl*eik (6lelem, sz6ll6s) megsz

a tul6lesre tdreketlnek.

Szoci6lis mosoda nlt6s6t, a k6b6nyai 6

6vek 6ta folyamatosan iizemel a Bihari

Abet6r6k76%-a fi:rfi,24Yo-a n6, az al6bbi

l8-30 6v ll5
3140 6v

41-50 6v 257

51-60 6v 281

6l- /u ev 142

I t- ev ,Ltt

. A k6rny6kbeli 6lmeneti 6s 6jje1i

b6 a v6ros legtAvolabbi pontjair6l is. A ttjbbseg dt

6nk,,t<irzsk6ziins€ge" stabilnak mondhat6.

kapcsAn kapcsolatban van m6s szolg6ltat6st

az etkezes miatt j6n.

-60 6letdviiket betdlt6 fdrfiak vannak. A n6i

roszt{lyhoz lartoznak. Ez a koroszt6ly a

laliis 6s kapcsolati hril6jukat vizsgrilva egyar6nt.

iitet ut6ni 6llapotban l6vci, alkoholista 6s annak

rossz fogazat, err6sztdsi zavarok, eg6szs6gtelen

r6gi siriil6sek, depresszi6 6s egy6b ment6lis

0gyfeleinlnek, 6n6letrajzir6sban seg6dkeziink,

ek nagyobb lehet6sdg van a munkaer6piacra val6

l6s, minden ember szil'rn6ra krizishelyzet. A 4l-60

be, mert egyre kevesb6 foglalkoztatjrik ezt a

we nehezen kapnak munk6t, neh6z 6ket motiv6lni,

a t6bb 6vi munkakies6s 6s a minderurapi fizik6lis

, annlra felern6szti mindennapjaikat, hogy ink6bb

orm6nyzat t6mogat6s6val hajl6ktalanok szii,mil(a,

7

134

a lakoss6g 6s tigyfeleink egyarant haszn6ljak.

korcsoportos megoszl6sban:



tr 18-30 6v

131.40 dv

O41-so 6v

tr 51-60 6v

161.70 6v

E 7l dv.

A keriiletben 6ki rdszorul6 lako regisztrAci6ja minden 6vben egyre n6vekv6

tendenci6t mutat. A csal6dsegit6vel szoro egyiittrniikdd6st 6pitett ki int6zmenyiink, ennek az

egy0ttmiikddesnek eredm6nye, hogy b csalAd mindennapi meg6lha6s6ben komoly

segits6get jelent a reggeli, eb€d, uzsonna b ztosit6sa.

Szakmai folyamatok, vAltoz6sok, len'

Kdztis szakmai c6lunk, hogy a mel ne csak a ,,meleged6sr6l" 6s a kiosztott

6telrcil sz6ljon. C6lunk egy olyan befo k6,zeg megteremt6se, melyberr val6ban lehetds6g

nllik a klasszikus 6rtelernben vett szociil munk6ra, a mdlyebb beszdlget6seke 6s ahol

val6ban l6p6seket tehetiink motivici6 t{srira 6s a rehabilitrlci6 infury6ba.

Ennek els6dleges felt6tele az olyan nform6ci6s kdmyezet megteremt6se, ahol

l6tjogosults6ga van a lakcim n6lkiilis6g m 6senek, hogy a hozz6*bet€r6, viszonylag

nagyszrimri iigf€l val6ban inform6ci6t ka

iratok ne legye$ek okai el6relepds€nek.

on az 6t kildih,ev6 szolg6ltat6sok6l, a hi6nyos

Mivel az rij nappali meleged6k vonatkoz6 jogszab6lyok tdrv6nyi szinten arra

6szt6nzi a nappali ell6t6st igenybe vev6 eket. hogy egy nap egy int6zm6nybe menjenek,

6s pr6briljrik m(g ott kieldgiteni napi 6 sziiks6gl ettiket .

8



Kiemelked6 programjaink ktizti szereF

Februir:
A farsangi mulatsdg zen6s miisonal jel]

szavazat alapjdn az els6 h6rom ktil6n dijat

MArcius: Nemzetkdzi N6napi meeeml6kel

Miircius 15. Nemzeti iinnep *.g#tet .rOJ

[qi!!g Hrlsv6ti diszek rajzok k6szir6{

hagyomrturyair6l. 
I

!!{gg Magyar Vdrdskereszt 6vfordul6ja ]
J rinius -irilius : kert6szkedes vinigok Oliet]-l
Szeotember: II. Ping-pong bajnoksrig I

meleSed6i ktizdtt rendez"tt ,Andor kupa ial

I

Okt6ber: Megernl6kez6s az Aradi v6rr!
besz6lget6s 6s megernl6kezes. 

I

November: Felk6szit6 Ueszetgetes a tel
alapj6n ffgyfeleinkkel. Mint u df,Ule, 

""rrl
I

@gi-Mikulis megerkezat az int{
rajzolq Adventi koszoru kar6csonl aiszl

iilirls. 
I

Karicsonyi pmgramsorozatunk: 
I

A nappali meleged6ben 6s az idl

ktiszdntdttffk edessdggel (csokoldd6 mil

Adventi tot6t 6llitottunk tissze, amit 7]

."kiiltindijkent" jelkepes aj6nd6kokat soJ

szinesilette a proglamot.

12.20-en int6zm6nyunkben 13 6nit(

reszdre. NagyiTS'lommal viirtrik, a szok:is1

A szok6sos miisor volt r6szben kar6cson).,]

kildptiink a komfort z6n6b6l.

A miisor progam reszekent Magyarorsz6]

el zen6j6ve1 tigyfeleinket. Bejglivel, lirl

It tdbbek kdzdtt:

fnezes 
felvonulissal a leglobbnak (t6lt kdzdns6g

[apott. Frink stit6s

i6s kdszdnt6s, k6zmiivess6g,

I kokdrtlak6szit6s rajzolas

e, tojrisfest6s, besz6lget6s a r6gi id6k hrisv6ti

hegeml6kez6sek rajzok keszit6se

ise gondoz6sa

a Magyar Vtirtjskeresa Budapesti hajldktalan
noks6g.

hukra 6s Okt6ber 23. fonadalomr6l val6 ktiz6s

[r:T.'" 
vesz6lveire eg6szs6gugvi szernpontok

Lm6nWnkbe 6s fogadta iigyfeleinket. kar6csonyi
pk k6szit6se. Int6zmenyiink feldiszit6se, feny5fa

bszakos f€r6helyen Mikuliskor 100 iigyfelnnket

lul6s), A meleged6t igenybe vev6 iigyfeleknek

| ,o ,unon ki. A kittilt6k edess6get kaptak 6s

isoltunk ki. Kar6csonf k6zmiives foglalkozds

ft turtott t a kar6csonyi tinneps6giinket ffgyfeleink
1.........
E l(ozos dtszltest.

I e. n*.rit* zene $jrafeldolgozasban egy kicsit

I

pon 3. helyezdst eldrt tang6harmonikas kipr6ztatta

fer 
siitem6nnVel iidit6vel, iinnepi dekonici6val,

ln
I

I



feldiszitett kar6csonyf6val fogadtuk az tgl

felhelyez6se.

Nappali melegedciben a kar6csonyi

zdrult, mellycl a nappali meleged6t 6s

kareicsonydt tudtuk gazdagabbd tenni, Ossz]

Az utcai gondoz6 szolgalarok dei

csomagot, tisszesen 280 fti reszere. ()Vl kl

ker0leri utcai gondoz6 szolg6lat 95 dU cJ
csomag, XVII. kertileti utcai gondoz6 szoll

Kardcsonl csomagot int6an6nyi wintel

idciszakos fa6helyen 12,24-bn tif,Ou fal
di6s bejgli volt a kar6csonl uu".oru rn"l

r6szesiiltkolbiiszoslencsefbzel6kben. 
I

A szilvesaeri vacsorrib6l (virsli 
I

pezsgd) l9 fti rdszesiilt. Minden frogramut

I

Az Int6zm6ny kiils6 kapcsolatat 
I

Az AmerrkahAz Alafitvrlny adomriL{

Randszoes kapcsol atban dlunk m6l

A Menhely Alapiwtinnyal kOtOtt eefi

mfik6dtettiik a speci6lis utcai gondoz6 szoll

tart. I

Egrlittmiikod6stiruint6zm6nyekkel 
I

I

- Magyar Vdr6skeresa Budanest rtir]

- V6r6skereszteshajl6ktalanell6t6inl

- X. KerUleti 6nkorm6nyzat 
I

- XVI. Keriileti 6nkormrinyzat 
I- XVII. Kerfileti dnkormanyzat 
I- BMSZKI

- Meohely AlapitvAny

- Okn6nyimda

- FSvrlrosi Hajl6ktalanszdll6k

- Nyugdij foly6sito

eket. Unnepi hangulatot fokozta a kdzds diszek

rendezv6nysorozarunk kar6csonyi csomagoszt6ssal

az 6jieli mened6khelyet ig6nybevev6 tigyfeleink

isen 100 db csomag ker r kiosztdsra.

fember 
20+61 folyamatosan osaoftak kardcsonyi

hrtileti utcai gondoz6 szolgriLlat 187 db csomag, )V2

|mag, XVl. kenileti utcai gondoz6 szolg6lat 45 db

idlat 55 db csomag.)

tisszesen 390 tigyfdl sziimra biztositottunk. Az

tszta 2018.12,25-26-6n szdkely k6poszta 6s mAkos,

ybdl 267 fti r6szesiilt. Szilveszterkor pedig 94 fti

mustiiral. tonn6val, keny6rrel 6s alkoholmentes

k sikeresen z6rult.

ryaink jelent6s r6szet biztositja.

t hajl6ktalanokat ell6t6 int6zmenyekkel.

ittmtik6d6si meg6llapod6s keretdben sikeresen

gdlatot, ami minden nap este 216r6t61 6jjel 01 6r6ig

rirosi Szervezet

pznenyelnK
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Munkatgyi K6zpont (VIII., Haller 
]

Baptista Szeretetszolg6lat

Gyermekj6l6ti Szolgilat 
I

Csalddsegit6 Szolg6lat 
I

NEPKoNYHA 
I

Nepkonyh6nkon naponta 250 mell

szegdny csakidok k6z6tt, 
I

2019.01.01. A n€pkonyhai 6tkeztet6s is adl

( NRSZH r6gzit6s kdteles) tigyfelek ci

n6pkonyhai 6tkeztet6sr. m6s ell6t6 intdzrl

t<irv€ny besezet6se 6ta. 
I

Ez mindenkinek probl6m6t okozon [i
Evelej&61 sz6p lassan adag sz6m cs<lkkel

ii*6z6sek nelki.il biztositani a m"leg ebed]

reggeli 6s uzsonna nem tarozik ide. 
I

A meleged6 szolg6ltat6sit ig6nv{

csalidnak biztositunk rendszeresen meleg (

szolgelat javaslatAra l6tjuk el. 
I

Az er 250 mur*anapjan 20.661 
l

Alapiwdny hetente timogatja telephel ytnkl

Iddszrkos 6jjeli meneddkhely 
I

A krizis id6szakban 6jszakai mened6ka n]

kihasmdlts6g 100 o.,ir. 
I

Novernber 0l+6[ Aprilis 30-ig este l8 6r6tl

Eur6pai Uni6 rimogatdseval a Rriszorul6 Sl

a hajl6ktalan szem6lyek ellet6s6val fo!

csomagolt meleg 6telt osztunl( rr*ror,inu. I

2019.6vbar is n6tt az el6zti dvekhez kep]

hozz6*. A Keriileti Ter0leti Szervezett

K6zpont Csal6dsegit6 munkat6rsai fe16,

6lelmiszer csomagot osztani. A lakossSgl

eg6sz 6vben folyamatosan szolgriltuk ki a

i.,. 6.)

pg egy t6l 6telt osztothrnk ki a hajl6ktalanok 6s

[inisztrdci6s feladat a kormAnyrendelet szerint

tak egy ell6t6 int6zmdnyben vehetik ig6nybe a

lenyben m6r meleg 6tel nem vehetnek ig6nybe a

gyfeleknek 6s ellAt6 int6zmenyeknek egyarfuit.

tdsre kdnyszeriilttink. Jelenleg is 65 f6nek tudjuk,

,t. Tem6szetesen a meleged6ban kiosa6sra keriil6

re vevciktin feliil 6tlagosan eryediil6ll6knak 6s

itelt, akiket a keriileti csal6dsegit6 6s gyermekj6l6ti

;dag meleg 6telt osztottunk ki. Az Amei.ka HAz

pt 6lelmiszeradom6nnyal.

l,itottunk, az enged€lyezett f6rcihely 19 f6re sz6l, a

[l m6snap 8 6r6ig. A h€t minden napj6n.

[em6lyeket Trimogat6 Operativ Program koeldben

fiakoz6 int6zrnenyeinkben munkanapokon el6re

tst a seg6lyket6k sz6ma, egyre ttibben fordulnak

[nu*"tar.u 
a Bdrka K6brinyai humr{nszolgSltat6

inindig jelzi, hogy melyik h6napban mikor tud

I ig6ny els6sorban 6lelmiszerre 6rkezik, emellett

jrozzdnk fordul6kat ruh4 cip6 6s egy6b haszn6lati

l"
t



L4rgyakb6l 6116 adomanyokkal

ruhaosztAsok, a r6szorul6 lakossig (idcisek

szemban jelenik meg ezeken az esemeny

UTCAI GONDOZo SZOLGALAT

Az utcai gondoz6szolg6latok fei

SzCsM rendeler alapjdn l6tjrik el. Felada

segitise, az ismeretlen hajl6ktalanok feld

ruha, tiszt6lkod6szerek, takar6k, gy6gysz

szerz€se, szocirllis ell6tAsokhoz val6 ho

(ogok, szocirilis ell6t6sok, egy6b info

kapcsolatba vonris.

XVI. KERIJLETI IITCAI GONI)

Az elleuisi teriileten a 2019-es 6vben gon

D6vid, Kov6cs L6szl6 €s Sv6ger Szilvia.

A XVI. keriileti Utcai Gondoz6 Szolg6lat a

evben. Ugyfeleink nagyobb r6sze az erd6

vagy rdgi, romos epiiletekben. A kallbik

epiilaekben 6l6knek sajnos nincs fiitesi I

Ugyfefogadasr heti egy alkalommal, k6t

Ugyfeleink iieyf6lfogad6si id6n kiv0l is

A helyszineket 6tlagosan heti rendszeresse

6lethelpet, idrij6ras stb.) ezhelrerlr',e 2-3

2019-ban tisszesen 46 iigyfelet gondoztunk

Utcai szolgilatunk az el6irrisoknak megfel

Diszp&ser Szolg6lati*al. Kiviif az e

Csa16d- 6s Gyermekj6leti Kdzponttal. A je

tettfink a Gyermekj6l6ti K6zpont fel6, ill

bej elent6sek mian.

A keriiletben hajl6ktalanell6to int6znr€nye

hajl6ktalan hiziorvosi rendelSkbe szallitj

lSbadoz6kba hclyezziik el, amannyiben

15. eti irod6irkban rendszeresek az ingyenes

npgdijasok, nagycsal6dosok, stb.) eglre nagyobb

en.

t az 1993.6vi III. w. €s az 112000. (t.7.)
kdz6 tartozik az utcdn 616 hajl6ktalan emberek

t6se, a fizikai sziiks6gletek kielegit6se (6lelmiszer

), alapva6 iiglnt6zds (iratok p6tl6sa, jdvedelem

utds szervez6se), informdci6s segits6gyujtris

6ci6k), majd lehet6s6g szerint az int6zmenyi

SZOLGALAT

t v6gz6 utcai szoci6lis munkrisok: Kiss Gydrgy

keriilet eg6sz6ben tev6kenykedett a 2019-es

tertileteken 61, sajit 6pit€sfi kunyh6kban, s6torban

bbseg6ben fiithet6ek, azonban a s6trakban, romos

giik.

tartunk a telephelyen.

an felkerestek minket problana eseten.

om is lehet.

Nernek szerinti megoszliis: 11 n6 ds 35 fffir.

6en egyiittmiikddik a Menhely Alapitv6ny

tik6d6sffnl a keriiletben miik6d6 Napraforg6

zcirendszer r6szek6nt, 20t9-ben is tiibb bejelent6st

e 6k is kerestek meg minket lakoss6gl

nincsenek. Ug{eleinket betegs6g eset6n

(BMSZKI K6nyves, HKA Szobi u.) 6s

tuk ezt indokolja.

12
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Eredm6nr ek:

Az utcai gondoz6 szolgdlat trimogatdsira li
f6r6helyeket a Bihari 6ti telephelyen Z iiSJ

2019 folyamrin I priLr (2 fti) elhelyez6se tOl

3 tigyfeltnket gondoaunk be rltneneti szri{

ig6nybev6tel6hez segitettiiu:k hozz6.2O I 9-!
H{rom esetben kezdan6nyezttink lesz6zalj

ir6nti k6relmet. Gondoskodtunk arr6l, hogj

hozz6jussanak a megfelel6 orvosi ell6uisht

kdzgy6gyelldtrist intezri. A Hajl6ktalanokl

segitsdg6vel tobb h6napon kereszt0l bizrosl

gy6gyszerek kivAlt6sdt. Azoknak az iigyfeli

hatalmas segitseg volt. I

Szintcn HKA pdlyAzat segtsegevel fedel r{

szerelni a krizis id6szakban rendklviil fonti

hdl6zsrik, s6tor, takar6, meleS ruh6zat stb.) 
|

Igyeksziink j6 kapcsolatot dpolni a teriilettil

megb2ottal. 6k hasznos ertesiil6sekkel tu{
felkutat6sdban, ami a krizis id6szakban kie{

16. kertleti helyszfneink: Zseml6kes romll

L6va u. N6gr6d ver6ce u., Ostoros u-i erd6 
|

lak6telep,Sashalmi niac, Nanl6s+6 , Furmit

ftldi Luk-OIL-Ial szembeni erd6s r6sz,Hl

erd6 
|

Tertp felderit6ses helyszinek: Sashalrni nt

Erzs6bet-liget 
I

Budapest, 2020. m6rcius M. 
I

I

lif,-'l{*uaot ]

R{6laoo.rk "'- . I

Telephelyr.ezetd
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itrehozott, a krizis idrlszakban mlik6d6 iddszakos

feliink vette ig6nybe rendszeres en.

6nt hajl6ktalan ell6t6son beltili p4ros sz6ll6ra.

f6ra,7 f6t pedig 6iieli meaed6khely

gn sajn6latos m6don 3 tigyfeltnk hunl el.

ikol6st, 
ill. egy6b mris rendszeres p6nzbeli ell6t6s

I rossz egeszs6gi 6llapotban ldv6 klienseiak

Z 6s rendszeresen gy6gyszert szed6 figyfeleinknek

nr Kdzalapitvdny fltal kiirt gy6gyszeryitytzat

tani tudtuk iigyfeleinknek a sziiksdges

;knek, akiknek nincs rendszeres jtivedelmiik

dlkiil vagy s6torban 616 0gyfeleinket fel tudruk

,s, tul6l6shez sz0ks6ges eszkdzdkkel (f61ia,

*tin m{lk6d6 mez66rtil&el 6s a k6rzeti

nak segiteni minket pl. 6j tigyfelek, helyszinek

nelten fontos.

162, Ben6 u., Littr I,2,3, Andr6s u. Sarjf 1,2

; Szilas -patak erd6, Mikl6s u. L6ndzsa

ftu. Gabonaszem u., Cinkota-i standkert, Bdkeny

irina 6ti erd6,szentkorona u. erd6, Nagyiccei kis

pc. Sashalom, Nagyicce telep, Ilona telep,

Buncsik Ildikrl
lgazgatfi
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tso 900.l

Ujpcst Onkormrinyzatdnak Szocidlis 6s Eg6szs69iigyi
Int6zm6nYe

KtizPonti lgazgatis
1042 BudaPest, De6k Ferenc u. 93.

Tel.: 23 1-6010, 23 1-0000 Fax: 390-4370

E-mail: szeiujP@axelero.hu

4ffi

Budapest F6v{ros
XVL keriilet OnkormdnYzata
I 163 BudaPest Havashalom tt 43

szei.h

Miiller Kinga
Humrln UgYosztrltY

Irodavezet6 AsszonY
16sz6re

Tisztelt Irodavezet6 AsszonY!
l},.;

Szoci6lis hozz6j 6rulasi ad6

.lAnultr OSSZESEN:

Dologi kiadrlsok
1.) Szakmai anYagok

GY6gYszer beszerz6s

2,) tzemeltet6si anYagok

3.) Szolgdltat6sok
Telefon
Intemet
Vdsarolt 6lelmez6s
K6ziizemi dijak
Karbantart6s, kisj avit6s

Uzemeltetdsi szolg6ltat6s

iw.sz.: 5l)-d-,,,
tigyintdz6: Bruzsa Melinda

gazdas gi wzeto
tel:231-6015

tirgy : 2019. 6vi gazddlkod6i jelent6s

t'i
' rl t,. '- .:,

2020 APR. 01

"&k,
AzEll6t6siSzerzSd6sbenfoglaltakszerintmegKlldjiikon6kr6sz6tea20T9.6v
!-aattoaatarOt elszimol6sunkat szives felhaszn6las c6lj6b6l'

Az"6szif€,y Integr6it Gondozasi K6zpont" l6tja el 2010-t6l - e116t6si szerz6d6s keretdben - a

]ivr.-t -r.i rasz"orul6 id6skoruak 6tmeneti bentlakasos elhelyezdset_es :1et6:il l. xvl.

Lruf.ii O"to". enyzatok 1.875.000 Ft/5 f6r6hely/negyeddv t6rit6si dij fizet6s6re kdtelezett az

ellatottak utdn.

Szemdlvi iuttatds (b6r):

SZEMELiIIT,TTATASOK OSSZTSBN:

1 1 . 148.756.-
11.148.756.-

2.1 18.181.-
2.118.181.-

5.302.504.-

42.755.-

s30.778.-

10.427.-
166.040.-

I .7 57 .935.-
887.418.-

85.408.-
867.812.-

4

9.*.*"-mila4

. ...-;u) ilrvll,



4.) EgY6b dologi
Ara
EgYdb dologi

Beruhizris
Felfjit6s

KIADAS OSSZNSBN:

Normativa 5 fd r6sz6re: 241'059'-

Bevdtel XVi. kertilettol: 7 500'000'-

BEVETEL oSSZBSTN:

I f6 I napi bev6tete: 4.230.-

1 f6 I napi kiadisa: 10.238"

Budapest, 2020. m6rcius 30.

942.655.-
11.2'77 .-

165.s61.-
7.136.818.-

Tisztelettel:

18.735.002.-

7.741.059.-

g.-

Cimzett
Irattar

/

Kapjak

/

Bruzsa Melinda ..

mb. igazgat6
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