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1. Bevezető
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény
(a továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdése értelmében a helyi önkormányzatnak
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról minden év május 31-ig átfogó
értékelést kell készítenie, amelyet a Képviselő-testület is megtárgyal.
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének
28/2011. (X.11.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati
rendelete 1. melléklet II. 3. a. pontja alapján az értékelést – a Polgármesteri Hivatal
Humánszolgáltatási Iroda Gyermekvédelmi Csoportja, Ferencváros Gyámhivatala valamint
a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) –
a Humán Ügyek Bizottsága készítette el és terjesztette a Képviselő-testület elé.
Az értékelés tartalmazza mindazokat a követelményeket, melyeket a gyámhatóságokról,
valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10) Korm. rendelet
10. számú melléklete előír az önkormányzatok számára.
Az értékelés a fentiek alapján bemutatja
a település demográfiai mutatóit, különös tekintettel a 0-18 éves
korosztály adataira;
az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátásokra
vonatkozó

adatokat;

az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat;
a jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedéseket;
a városi gyámhivatal hatósági intézkedéseire, feladataira vonatkozó adatokat;
a felügyeleti szervek, illetve a működést engedélyező szervek ellenőrzésének
megállapításait;
a jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározását a Gyvt. előírásai alapján;
a bűnmegelőzési cselekvési program és koncepció főbb – elsősorban gyermek és
ifjúságvédelemmel összefüggő – elemeit;
a civil szervezetekkel való együttműködés kereteit.
Az értékelésből kitűnik, hogy a települési önkormányzatok milyen nehézségekkel
küszködnek az ellátások biztosítása során, és a Gyvt. az elmúlt időszakban milyen
jelentős ellátási kötelezettséget rótt az önkormányzatokra.
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2. Demográfiai adatok
A kerület állandó népessége 2011. december 31-én 54.216 fő. A 0-18 éves
korosztály kor szerinti megoszlása 2011-ben az alábbiak szerint alakult:
A 0-18 éves korosztály kor szerinti megoszlása
2011-ben (állandó népesség)
2011
0-2 éves korig

1620

3-5 éves korig

1377

6-14 éves korig

3092

15-18 éves korig

1604

Összesen

7693

(A 0-18 évesek száma 2006-ban 8643 fő, 2007-ben 8861 fő, 2008-ban 8409 fő, 2009-ben 7929 fő,
2010-ben 7763 fő volt).

A népességstatisztikai adatok alapján ismert, hogy Ferencváros lakosságának
száma alacsony mértékben ugyan, de folyamatosan csökken, így a 0-18 éves
korosztály a kerület lakosságán belül is egyre kisebb arányban van jelen.
A 0-18 éves korosztály jelenleg a város lakónépességének 14,19 %-át teszi ki.
Fiúk és lányok aránya korcsoportos bontásban
(2011. állandó népesség)

0-2

3-5

6-14

15-18

Fiú

830

674

1573

803

Lány

790

703

1519

801

Összesen

1620

1377

3092

1604
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3. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások
A pénzbeli és természetbeni ellátásokat, azok igénybevételének módját, illetve a
jogosultsági feltételeket a Gyvt. rendelkezéseinek megfelelően az önkormányzat
helyi rendeletben szabályozta. E szabályokat Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni
támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete tartalmazza. A
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságról, illetve a rendkívüli
gyermekvédelmi
támogatásról
szóló
döntést
a
Polgármesteri
Hivatal
Humánszolgáltatási Irodájának Gyermekvédelmi Csoportja hozza meg.
3.1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot - a Gyvt. által
szabályozott módon – a jegyző állapítja meg. A rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a
gyermek szociális helyzete alapján jogosult a Gyvt-ben meghatározott
gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, illetve külön jogszabályban
meghatározott egyéb kedvezményeknek (pl. ingyenes tankönyv) az igénybevételére.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság fennállása esetén
évente két alkalommal pénzbeli támogatás kerül folyósításra. A pénzbeli támogatás
összege 2011-ben alkalmanként 5800 Ft/fő volt.
2011-ben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot kellett
megállapítani, ha a családban az egy főre eső havi jövedelem nem haladta meg a
nyugdíjminimum 130 %-át. Egyedülálló szülő, tartós beteg vagy fogyatékos gyermek,
valamint nagykorúvá vált gyermek esetében az egy főre jutó jövedelmi értékhatár a
nyugdíjminimum 140 %-a volt.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságról elmondható, hogy
az összes támogatást figyelembe véve a legtöbben ebben a támogatási formában
részesülnek. Az alábbi grafikonon a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultak számának változását figyelhetjük meg:

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számának
változása havonként 2011-ben

820
800

809
799

793

796

780

787
776

779

779

760

801

792

774
751

740
720
jan.

feb.

márc.

ápr.

máj.

jún.

5

júl.

aug. szept. okt.

nov.

dec.

Értékelés Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának
2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
_____________________________________________________________________________________

Több év óta figyelemmel kísérjük a rendszeres jellegű gyermektámogatások
változását. A 2006-2007. évi adatok nem teljesen a valós képet mutatják, mivel a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezménynek kevésbé haszonélvezői a gyermekek
napközbeni ellátásában, valamint az óvodai nevelésben nem részesülő gyermekek,
illetve a már nagykorú, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanuló 25 év alatti
személyek. Ennek következtében sokan a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultságot nem veszik igénybe. A 2010-2011-es adatokból
viszont az látható, hogy a támogatottak száma már nagyobb mértékben növekedett,
mint az azt megelőző években. Számításaink szerint ez a tendencia továbbra is
jellemezni fogja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt. Az alábbi diagramm jól
mutatja a támogatottak számának elmúlt évek során bekövetkezett változásait:
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számának változása 2006-2011 között

segélyzettek száma

(december 31-i adatok alapján)

880
860
840
820
800
780
760
740
720
700
2006

2007

2008

2009

2010

2011

év

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek, illetve fiatal
felnőttek számát korcsoportos bontásban is megvizsgáltuk, ez a decemberi adatok
alapján az alábbiak szerint alakult:

19 évestől
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3.2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

A kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra jogosultak köre alacsony, sőt csökkenő
tendenciát mutat. Ennek oka, hogy sok feltételnek kell megfelelni, így a kiegészítő
gyermekvédelmi támogatásra az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki a gyermek tartására
köteles, és nyugellátásban, baleseti nyugellátásban, nyugdíjszerű rendszeres
szociális pénzellátásban, vagy időskorúak járadékában részesül. A támogatást a
jegyző állapítja meg, havi összege gyermekenként a nyugdíjminimum 22 %-a, azaz
6.270,-Ft volt. Az egyszeri pótlék összege 2011. évben 8.400,-Ft volt. A kiegészítő
gyermekvédelmi támogatás 2011. évben 3 gyermek vonatkozásában (3 család)
került megállapításra.
Kiegészítő gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számának
változása 2006-2011 között
(december 31-i adatok alapján)

15
10
5
0
segélyezettek száma

2006

2007

2008

2009

2010

2011

10

12

7

6

5

3

3.3. Óvodáztatási támogatás

Annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a
szülője részére, aki a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába,
továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és akinek
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll, a tárgyév
június és december hónapjában óvodáztatási támogatást kell folyósítani.
A támogatás folyósításának további feltétele, hogy a gyermek felett a szülői
felügyeleti jogot gyakorló szülő, illetve ha mindkét szülő gyakorolja a szülői felügyeleti
jogot, mindkét szülő a jegyzői eljárásban önkéntes nyilatkozatot tegyen arról, hogy
gyermekének hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott
tanulmányait fejezte be sikeresen. Az óvodáztatási támogatás összege első
alkalommal 20.000 Ft, ezt követő esetekben pedig 10.000 Ft. A 2011. évben 34
család 34 gyermeke részesült óvodáztatási támogatásban. Ebből első alkalommal 3
gyermek további alkalmakkor 31 gyermek részesült támogatásban.
Évente – a felülvizsgálati eljárások megkezdésekor - kétszer küldünk az óvodáknak
ezen ellátásról szóló tájékoztatót, hogy tegyék közszemlére és hívják fel a szülők
figyelmét ezen ellátás létezésére. A jogosultak száma évről-évre nő, így a jogszabály
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eléri azt a célt, hogy a halmozottan hátrányos családban élő gyermekek mielőbb
közösségbe kerüljenek, ahol szocializációjuk, fejlesztésük biztosított.
Óvodáztatási támogatásban részesülők számának alakulása
2009-2011 között
40
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3.4. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

A Gyvt. rendelkezéseinek értelmében a települési önkormányzat Képviselő-testülete
a gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a gyermeket
gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. A törvény meghatározza azt is, hogy
elsősorban azokat a gyermekeket kell alkalmanként rendkívüli támogatásban
részesíteni, akiknek ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve az
alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt anyagi segítségre szorulnak. A helyi
rendelet meghatározza, hogy különösen mely esetekben nyújtható támogatás.
Alkalmanként jelentkező többletkiadások különösen:
a szülő halála esetén,
a családot ért elemi kár esetén,
a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartására,
a gyermek fogadásának előkészítéséhez és a megszületett gyermekkel
kapcsolatosan felmerülő kiadások,
a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásnak, illetve a
gyermek családba való visszakerülésének elősegítése,
a szülő vagy a gyermek 5 napot meghaladó kórházi kezelése esetén,
iskoláztatásával, óvodai nevelésével vagy bölcsődei elhelyezésével
kapcsolatos egyszeri kiadásokra.
a családban egyidejűleg három vagy több gyermek születik.
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás jelenleg tisztán pénzbeli támogatásként
funkcionál.
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek számát az alábbi
táblázat havi bontásban szemlélteti.
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Hónap

Tételszám

Gyermek

Január

117

96

Február

109

99

Március

72

72

Április

58

53

Május

66

65

Június

43

43

Július

41

41

Augusztus

37

37

Szeptember

70

70

Október

52

52

November

37

37

December

63

63

Összesen

765

728

Újszülöttek támogatása 2011. évben

Az újszülöttek részére történő egyszeri rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra
jogosultak köre az elmúlt évben – a helyi rendelet módosítása miatt – kibővült,
egyrészt azon családok részére biztosítottuk ezt az ellátást, ahol a gyermek
születésekor mindkét szülő Ferencvárosban rendelkezet lakóhellyel és a szülők
egyikének lakóhelye a gyermek születésekor legalább öt éve megszakítás nélkül a
kerületben volt, másrészt pedig azon családok esetében, ahol a gyermek egyik
szülője öt éve megszakítás nélkül Ferencvárosban rendelkezik lakóhellyel.
Az ellátás összege az első esetben újszülöttenként a mindenkori legkisebb öregségi
nyugdíj 1,5-szerese (ezer forintra kerekítve), azaz 43.000,-Ft, a második esetben
pedig a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 0,75-szerese (ezer forintra kerekítve),
azaz 21.000,-Ft.
Ez a típusú támogatás 2011. októberével a helyi rendelet módosításával
megváltozott.
Az újszülöttek támogatására 2011. január – szeptember hónap között összesen 115
fő részére állapítottunk meg támogatást, a támogatásra kiutalt összeg összesen
3662 eFt.
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3.5. Tankönyvtámogatás

A polgármester a más közoktatási intézmények Budapest IX. kerületi lakóhellyel
rendelkező nappali tagozatos tanulói részére az 1-12. osztályban a speciális
tanintézeti oktatásban részesülőknek a szükséges tankönyvek árát megtéríti,
valamint az 1-12. osztályban a tankönyvek árának 50 %-át megtéríti annak:
akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el a mindenkori
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át,
gyermekét egyedül nevelő szülő esetében a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 250 %-át.
A tankönyvtámogatással kapcsolatos feladatok a Gyermekvédelmi Csoporthoz 2011.
október 12. napján kerültek át, a hivatal átszervezésének eredményeként.
2011. évben a Gyermekvédelmi Csoport
tankönyvtámogatást, 5582 forint összegben.

egy

esetben

állapított

meg

3.6. Gyermekétkeztetés

Az Önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási intézményekbe, alapfokú
művészetoktatási intézményekbe beiratkozott gyermekek, tanulók, növendékek
esetében kérelemre a polgármester a térítési díjat a szociálisan rászoruló családok
esetében csökkentheti:
25 %-kal, ha a tanuló családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el a
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át,
50 %-kal, ha a tanuló családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el a
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át.
A gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok a Gyermekvédelmi Csoporthoz 2011.
október 12. napján kerültek át, a hivatal átszervezésének eredményeként.
2011. évben a Gyermekvédelmi
kedvezményes gyermekétkeztetést.

Csoport

három

esetben

állapított

meg

A nyári gyermekétkeztetés keretében – figyelemmel a települési önkormányzat
részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2011. évben nyújtott támogatás
igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól szóló
16/2011. (IV.29.) NEFMI rendelet rendelkezéseire – 340 gyermek étkezéséről
gondoskodtunk.
3.7. Legalább középfokú nyelvvizsga, „B” kategóriás vezetői engedély
támogatásának megállapítása

A polgármester a Budapest IX. kerületi lakóhellyel rendelkező, nappali tagozatos
tanulók részére az érettségi vizsga letételéig, támogatja a legalább középfokú
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komplex típusú nyelvvizsgák vizsgadíját, valamint a B kategóriás vezetői engedély
megszerzését.
A „B” kategóriás vezetői engedéllyel valamint a legalább középfokú nyelvvizsga
támogatásával kapcsolatos feladatok a Gyermekvédelmi Csoporthoz 2011. október
12. napján kerültek át, a hivatal átszervezésének eredményeként.
3.8. „Bursa Hungarica” Ösztöndíj Pályázat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. évben is
csatlakozott a „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázathoz, amely a
szociális helyzetük miatt rászoruló nappali tagozatos egyetemi és főiskolai hallgatók,
továbbá felsőoktatási intézménybe jelentkezni kívánó fiataloknak a tanulmányok
megkezdését követően nyújt rendszeres anyagi támogatást.
A „Bursa Hungarica” Ösztöndíj Pályázattal kapcsolatos feladatok a Gyermekvédelmi
Csoporthoz 2011. október 12. napján kerültek át, a hivatal átszervezésének
eredményeként.
2011 évben 78 fő fiatal felnőtt pályázta meg az ösztöndíjat.
Az „A” típusú pályázatok közül 63 pályázót tudtunk támogatni, míg a „B” típusú
pályázatok közül 5 pályázót sikerült támogatni.
3.9. Az önkormányzatot terhelő kiadások a pénzbeli támogatások esetében

A 2011. évi támogatásokra 56.996 eFt lett kifizetve, mely az alábbiak szerint oszlott
meg:

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás:

28.415 eFt

Tankönyv támogatás:

6.293 eFt

Iskolai nyelvvizsga, jogosítvány megszerzésének támogatása:

2.684 eFt

Hivatásos gondnokok:

15.929 eFt

„Bursa Hungarica” ösztöndíj pályázat:

3.675 eFt

___________________________________________________________________
Összesen 56.996 eFt
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4. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata valamennyi gyermekjóléti
alapellátást, azaz a gyermekjóléti központ szolgáltatásait, a gyermekek napközbeni
ellátását és a gyermekek átmeneti gondozását is biztosítja. Az alábbiakban ezen
ellátásokat mutatjuk be, illetve elemezzük működésük tapasztalatait is.
A gyermekjóléti alapellátások – és ezen belül is a gyermekjóléti szolgálatok –
megerősítése és kiemelt prevenciós lehetőségként kezelése a gyermekvédelmi
törvény egyik legjelentősebb eleme. A törvény elveinek és céljainak megvalósulását
a helyi alapellátás minél jobb színvonalú megteremtése és működtetése garantálja.
Az alapellátás célja, hogy a gyermek és családja lakóhelyén kaphassa meg mindazt
a támogatást és segítséget, amely a gyermek jólétéhez szükséges.
4.1. Gyermekjóléti Központ

1996-tól a Ferencvárosi Gyermekjóléti Szolgálat, majd FECSKE Gyermekjóléti
Központ, jelenleg a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények
Igazgatósága a (továbbiakban: FESZGYI) Gyermekjóléti Központ néven, szakmailag
önálló tagintézményként látja el feladatait Ferencvárosban. 2011. december elsejétől
a Gyermekjóléti Központ a FESZGYI szakmai egységeként végzi tevékenységét.
Szakmai munkát a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.), ennek a törvénynek végrehajtási
utasítása, a 15/1998 sz. NM. rendelet, a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális
és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete
szabályozza. A Gyermekjóléti Központ feletti szakmai, gazdasági, bér- és munkaügyi
kérdésekben a FESZGYI Igazgatósága gyakorolja a felügyeletet. 2009. márciusától a
Központ elfoglalta a szolgáltatás igényeinek megfelelő telephelyét az Üllői út 69.
szám alatt, ahol jelenleg is működik.
A Gyermekjóléti Központban éves rendszerességgel zajlanak Budapest Főváros
Kormányhivatala Szociális és Gyámhivatal, valamint a Módszertani Gyermekjóléti
Központ közös szakmai átfogó vizsgálatai és a fenntartó, Budapest Főváros IX.
Kerület Ferencváros Önkormányzatának szakmai felügyeleti vizsgálatai. Az eddig
megtörtént vizsgálatok megállapításai megerősítették a Gyermekjóléti Központban az
eddig végzett munka helyes irányvonalát, a kitűzött szakmai célok helyességét. A
vizsgálati megállapítások kiemelték a személyi és tárgyi feltételek javulását és ezzel
kapcsolatban a szakmai munka színvonalának növekedését.
A Gyermekjóléti Központ szolgáltatásai

A Gyvt. 94. § (3) bekezdés szerint az a települési önkormányzat, ahol
negyvenezernél több állandó lakos él, a 40. § (3) bekezdés szerinti gyermekjóléti
központot is köteles működtetni. A Gyermekjóléti Központ alapfeladata továbbra is a
gyermekjóléti szolgáltatás, mely alapján a Központ a gyermekvédelmi alapellátás
keretében biztosítja a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének,
jólétének, a családban történő nevelésének elősegítését, a veszélyeztetettség
megelőzését és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, valamint a
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gyermekek családjából történő kiemelésének megelőzését. Az alapfeladatot a
klasszikus szociális munka eszközrendszerével egyéni, önkéntes alapon igénybe vett
családgondozói munkával biztosítjuk. Ennek érdekében a kerület, földrajzi alapon
körzetekre lett osztva, minden körzetben családgondozó felel a körzetben tartózkodó
gyermekkorú, fiatalkorú népesség gyermekvédelméért. Feladata a körzetébe tartozó
minden olyan intézménnyel kapcsolatot építeni, amelyek az adott korosztállyal
foglalkoznak. Fő módszerünk a családgondozás, tanácsadás, az egyéni esetkezelés.
Minden családgondozó heti két alkalommal a Központban ügyeleti szolgálatot lát el.
A szerdai napon ügyfélfogadási idő nincs, ekkor csak az előre egyeztetett időpontra
érkező ügyfeleket fogadjuk. Ezen a napon délelőtt Team-értekezletet tartunk, a nap
hátralevő részében az esetlegesen megszervezésre kerülő szupervízió kerül
lebonyolításra, illetve ilyenkor van lehetőség az adminisztrációs feladatok végzésére.
Az Ügyfélfogadási időt módosítottuk ennek értelmében a hétfő és csütörtöki napon
09.30-tól este 18.00-ig, a többi napokon 16.30-ig fogadjuk ügyfeleinket.
A gyermekjóléti központ a gyermekjóléti szolgáltatás alapfeladatain túl speciális
szolgáltatásokat, így:
- utcai és lakótelepi szociális munkát,
- kapcsolattartási ügyeletet,
- kórházi szociális munkát és
- készenléti szolgáltatást
biztosít.
Az utcai és lakótelepi szociális munka célja a szabadidejét az utcán töltő, kallódó,
csellengő gyermekek speciális segítése. Ezek az utcán felügyelet nélkül lévő
gyermekek potenciálisan veszélyeztetettnek tekinthetők. Ezt a tevékenységet a
Központ és az Alul-Járó fokozott aktiválásával szervezzük meg. Jelenleg az Alul-Járó
munkatársaival oldjuk meg a feladatot. Ez egyrészt klub rendszerű foglalkozásokból
tevődik össze, mely az Alul-Járóban kerül megrendezésre, másrészt az igények és
lehetőségek felmérésből áll.
A kapcsolattartási ügyelet keretében a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult
hozzátartozó számára találkozásra, zavartalan együttlétre semleges helyet és
mediációt biztosít a Központ. Ezt a szolgáltatást szerződés alapján korábban (2009.
február 28-ig) a Ferencvárosi Tanoda látta el. Jelenleg ezt a szolgáltatást a
Gyermekjóléti Központ saját szervezésében két külsős, de a FESZGYI-n belül
alkalmazott kollega és a Roma Mediátor Program egy munkatársa végzi.
Igénybevételét gyámhivatali, vagy bírósági határozatban kell elrendelni, majd az
ügyfelekkel megkötött szerződés alapján lehet igénybe venni. 2011-ben 5 család
vette igénybe a szolgáltatást, összesen 26 ügyeleti napon, s a megvalósult
találkozások száma 50 volt.
A kórházi szociális munka célja a szociális válsághelyzetben lévő anya és
gyermekének segítése, a kórházakban ellátott veszélyeztetett kiskorúak segítése.
Az új szolgáltatást 2009. március hóban indítottuk be. A kapcsolatfelvétel már
megtörtént a kerületi gyermekek, fiatalok beutalási rendje szerinti kórházakkal, így a
Heim Pál Kórházzal is. Az NCSSZI módszertani ajánlása alapján dolgoztuk ki a
szolgáltatás helyi programját. A kórházi szociális munkát egy családgondozó végzi
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osztott munkakőrben, mely státusz jelenleg nincs betöltve, így a feladatot minden
családgondozó köteles a maga területén ellátni.
A kerület lakosságának minél jobb ellátása érdekében a hétvégén, vagy
munkaszüneti napokon, illetve munkaidőn kívül felmerülő sürgős esetekben a
készenléti szolgálat tud azonnali segítséget nyújtani. Ennek megfelelően szükséges
a megfelelő szakember folyamatos elérhetősége. A készenléti szolgálatot egy
állandóan hívható telefonszám biztosításával szerveztük meg úgy, hogy a
készenlétben lévő munkatárs szakszerű segítséget tudjon nyújtani, vagy ilyen
segítséget tudjon mozgósítani. A szolgáltatást 2011. március 16-án indítottuk.
Telefonszáma: 06 20 247-2199.
A kötelezően ellátandó szolgáltatás a jogi, pszichológiai, fejlesztő pedagógiai
tanácsadás heti 10-20 órában. Ezeket a szolgáltatásokat részmunkaidős
szerződéssel, vagy külsős számára megbízási szerződéssel látjuk el. A
szolgáltatások ingyenesek, nyíltak, s önkéntesek. A jogi és pszichológiai tanácsadást
egyéni, vagy családi formában szervezzük meg, míg a fejlesztő pedagógiai
szolgáltatást, elsősorban kiscsoportos, vagy szükség szerint egyéni formában.
A kerület lakosságának minél hatékonyabb tájékoztatására, az ellátás színvonalának
emelésére erősítjük a lakossági kommunikációt. Ennek eszköze a Gyermekjóléti
Központ szolgáltatásairól készülő tájékoztató eljuttatása a kerület intézményeihez,
valamint a lakossághoz. Ennek egyik legjobb eszköze lehet az Internet is. Már
szerződést kötöttünk a honlap címére (www.FESZGYIgyermekjolet.hu), melyet
sajnos még nem tudunk tartalommal feltölteni.
A szakmai tevékenység tapasztalatai

Ferencváros szociális, társadalmi viszonyai az elmúlt évben is, a korábbi évekhez
hasonló arányokat mutat. Az eseteink 2011. évi záró mennyisége a december 31-i
állapotot tekintve ebben az évben is magasabb lett. Ez a növekedés annak ellenére
tapasztalható, hogy 2009. évtől folyamatosan törekszünk arra, hogy minden esetet
áttekintsünk, s azokat az eseteket, melyek már nem igényeltek gondozást lezárjunk.
Az év végi OSAP statisztikában megjelenő számokat az alábbi tábla szemlélteti.
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Az esetek áttekintése során igyekeztünk szigorúan arra koncentrálni, hogy a
valójában közvetlen gondozást nem igénylő eseteket, megfelelő eljárással, lezárjuk.
Azzal a ténnyel kellett szembenézni, hogy ezeknek az eseteknek nagyobb hányadát
átlagban 4-6 hónapon belül újra meg kellett nyitni, s ezzel az esetszámokat
lényegében nem sikerült csökkenteni.

A fenti statikus tábla, csak a december 31-i állapotot tükrözi, pontosabb képet nyújt a
Gyermekjóléti Központ saját statisztikai felmérése, melyet gyakrabban készítünk el,
így reálisabb képet kapunk a Központ tevékenységéről. Ezt családgondozónként
végezzük, s mivel a családgondozók területi elven szétosztva kapják az eseteket,
ebből a kliensek területi megoszlásáról is kaphatunk képet.
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Ez alapján a közvetlen gondozást igénylő esetek száma kismértékben csökkent,
egyrészt annak köszönhetően, hogy az elmúlt év folyamán, és 2010-ben is sok olyan
ügyet zártunk le, melyek korábban a nyilvántartásunkban szerepeltek, de közvetlen
családgondozást már nem igényeltek. A fenti ábrán ezeket a saját felmérés alapján
készített esetszámokat láthatjuk. Megfigyelhető a területeken tapasztalható
aránytalanság és az, hogy szinte mindenhol hozzávetőleg stagnáltak, vagy
csökkentek az esetszámok, kivéve a Középső Ferencvárost. Itt növekedés látható.
Ennek oka nem a gyermekvédelmi és szociális viszonyok változása, hanem az, hogy
a kerületen belüli alacsonyabb státuszú lakosság a Középső Ferencváros azon
szigeteire koncentrálódik, ahol a lakásállomány még lehetővé teszi számukra a
lakhatást.
A 2011. év közben tapasztalható esetszám emelkedés a tankötelezettség
elmulasztásával kapcsolatos jelzések növekedésével magyarázható. A kezdeti
bizonytalankodás, a törvények ismeretének hiánya után az oktatási intézmények
tömegesen kezdték el küldeni a jelzéseiket. A szeptemberi létszámunkban az olyan
esetek is megjelentek, melyeket korábban nem kellett nyilvántartásba venni, így
például a 10 órát meghaladó igazolatlan mulasztások. Ezen ügyek és a gondozást
nem igénylő esetek 2011. őszi belső ellenőrzésekor, áttekintésekor lezártnak
tekinthető ügyek után lett a közvetlen gondozást igénylő esetek száma 657 gyermek.
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A Gyermekjóléti Központ 2011. évi esetek probléma előfordulásának aránya
alapjaiban és összességében a 2010. évihez hasonlóan alakult. A problémák
eloszlására most is jellemző, hogy egy adott esetre több ilyen is jut. Szinte
mindegyiknél megtalálható elem az anyagi probléma, aminek hátterében lakhatással
összefüggő gondok és munkanélküliség rejtőzik. 2011. évben is csökkent az anyagi
jellegű problémák aránya (25% → 23%), ami a munkavállalási, az abból fakadó
megélhetési és lakhatási problémák két évvel ezelőtti szintjére állt vissza. Várható az
anyagi problémák, s ezen belül is a lakhatással összefüggő anyagi nehézségek
számának növekedése. Klienseink jó része az elsődleges munkaerő piacon nem
képes megmaradni, számukra a közfoglalkoztatási rendszer nyújthatna alternatívát,
azonban annak beszűkülése, a feltételek szigorodása jelentős mértékben
megnehezíti az érvényesülésüket.
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Ebben az évben is a legtöbb jelzés a gyermekjóléti szolgálatnál az iskolai
tankötelezettség elmulasztásából származik. A gyermek intézménybe való
beilleszkedési nehézségek aránya meredeken emelkedik (7% → 16% → 23 %). Ez a
terület egyre nagyobb problémát jelent a gyermekvédelem mai rendszerében. A
tankötelezettség korhatárának megemelése, a megfelelő iskolatípus, a szociálisan
vagy egyéb okból hátrányos helyzetű fiatalokat felvállaló oktatási, képzési formák
hiánya, nagyon sok olyan fiatalnál, családjuknál okoz gondot, ahol egyébként
gyermekvédelmi intézkedésre nem lenne szükség. A 2012-ben hatályba lépő
tankötelezettségi határ csökkentése nem oldja meg a valós problémát. A 16 éves
korban utcára kerülő gyermekek alapproblémájára nem igazán látunk megoldást, a
munkaerőpiacra tudás és szakképzettség nélkül kikerülő gyermekek gondozása
továbbra is a Gyermekjóléti Központ feladata, de ehhez igen kevés eszköz áll
rendelkezésünkre.
Az igazolatlan mulasztásokkal kapcsolatos jelzések alakulása
Igazolatlan hiányzások
Mulasztott órák
Fő
Átlag óra
50 óra felett
Átlag életkor

Jelzések

14796
236
62,69
76
15,84

Iskola
Gyámhatóság
Egyéb
Összes jelzés

328
114
9
451

A tankötelezettség elmulasztása adta az elmúlt évben a legtöbb feladatot a
Gyermekjóléti Központ számára. Jellemzően az általános iskola felső tagozatán, a
középfokú oktatási intézményekben, átlagban a 15-17 éves korosztálynál figyelhető
meg a mulasztások növekedése, főleg azoknál a gyerekeknél, akiknek iskolai
mulasztásaik mellett a családban is veszélyeztető tényezők állhatnak fenn. Mint azt
már korábban is meg lehetett állapítani, gyakran már a korai gyermekkorban,
óvodáskorban is problémákat tapasztalhattak a szülők, a pedagógusok, melyeket
akkor nem jeleztek a szakembereknek és ezek a problémák tovább görgetve, a
későbbiekben okoznak beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarokat. Sokszor
tapasztaljuk, hogy ezek a családok nem járatják gyermekeiket rendszeresen
óvodába, emiatt a közösségbe való beilleszkedésük nem megfelelő, alapvető
szocializációs képességeik hiányosak, értelmi nevelésük késik. Az iskolába így már
hátrányokkal kerülnek. Az alsó tagozatot - még ha nem is mindenben felelnek meg
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az elvárásoknak - „sikeresen” befejezik. A felső tagozatba lépve problémáik
hatványozottabban jelennek meg, a mai iskola teljesítményszemléletű pedagógiája
nem képes ezt kezelni, sorozatos kudarcok érik őket. A család nem képes a
gyermekre hatást gyakorolni, kudarcaikat enyhíteni, a családon belül is konfliktus
helyzet alakul ki, megkezdődik a gyermekek beilleszkedési, szocializációs zavarának
kialakulása.
A 2011. évben gyakran kaptunk jelzéseket a tankötelezettség elmulasztásáról, olyan
gyermekekről, olyan iskolákból, akikkel korábban nem álltunk kapcsolatban. A
jelzések még mindig gyakran megkésettek, az iskola nem tesz kísérletet arra, hogy a
tankötelezettség elmulasztásának okait megpróbálja feltárni. A gyermekvédelem
rendszerétől „elvárják”, hogy oldja meg a problémát, s ha ez nem sikerül, a
felelősséget elhárítják magukról.
Az elmúlt év során törekedtünk arra, hogy az oktatási és gyermekvédelmi rendszerek
együttműködését erősítsük, hogy ezt a folyamatot megállítsuk. Ennek eszköze lehet
az oktatási és gyermekvédelmi rendszer korai, megelőző beavatkozása, a családok
hatékony támogatása. Ennek eszköze a 2011-ben már széleskörűen alkalmazott un.
Intézkedési terv alkalmazása. A tervet a pedagógus, a család, gyermek és a
Gyermekjóléti Központ családgondozója közösen állítja össze, konszenzus alapján
születik, s célja a hiányzások számának lefaragása. Ezt a módszert az 50 igazolatlan
órát el nem érő, de legalább 10 óra hiányzással bíró gyermekek esetében
alkalmazzuk. Az együttműködés a családok részéről szinte teljes körű, azonban a
pedagógusok oldaláról ez nem mondható el.
Még mindig komoly problémát okoz a tanulási- és/vagy magatartási zavarral bíró
gyermekeknek megfelelő, elfogadó szellemű iskolát találni, megfelelő fejlesztést,
esetleg terápiát biztosítani.
Évek óta küzdünk ellene, de az elmúlt évben is előfordult az iskolai kudarcokkal
küzdő, magatartászavaros gyermekek magántanulói státuszba való kényszerítése,
ezzel mintegy az iskola jóváhagyását közvetítve a fiatalok felé. Jövőre is kiemelt
figyelmet fordítunk ezekre a gyermekekre, az iskolák figyelmét többször felhívjuk a
veszélyekre, pozitív irányú elmozdulást azonban az elmúlt évben sem tapasztaltunk.
2011-ben is több ízben fordult elő, hogy az oktatási intézmények, figyelmen kívül
hagyva a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet vonatkozó részét, nem kérik ki a
Gyermekjóléti Központ véleményét a magántanulói státusz engedélyezésével
kapcsolatban.
A 2010. évi jogszabályi változások alkalmazása még 2011-ben sem zajlott
zökkenőmentesen. Az oktatási intézmények egy részéről még mindig elmondható,
hogy nem ismerik a mulasztásokkal kapcsolatos eljárási kötelezettségeket, s ha
ismerik is nem alkalmazzák azokat. A kerületi iskolák részére, a kerületi
gyermekvédelmi munkaközösségen keresztül eljuttattunk több módszertani anyagot
az eljárásokról, s mint minden tanév kezdetén, az iskolák gyermekvédelmi
munkaközösségének értekezletén tájékoztattuk az iskolákat.
A tankötelezettség korhatárának 16 évre módosítása statisztikailag „jótékony” hatást
gyakorol majd a gyermekvédelemre, de a módosítás bevezetésével kapcsolatos
szabályok még nem egyértelműek, hatásuk pedig kiszámíthatatlan. Nagy a
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valószínűsége, hogy az oktatásból pontosan azok a fiatalok fognak kikerülni, akik
számára nem lesz alternatíva, a számukra nyújtható segítség, megoldási
lehetőségek egyelőre még körvonalakban sem léteznek.
Az 50. igazolatlan óra után védelembe vételi eljárás keretében a jegyzői
gyámhatóság felfüggeszti az iskoláztatási támogatás (családi pótlék) folyósítását.
Amennyiben a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, az
iskoláztatási támogatást, eseti gondnok kijelölésével, természetben, un.
pénzfelhasználási terv alapján kapja meg a család. Az eseti gondnok személyére a
Gyermekjóléti Központ, a gyermek érdekeit előtérbe helyezve, a hatályos
jogszabályokat (Gyvt. 68/A-68/C. §) betartva tesz javaslatot. Az eseti gondnoki
javaslattétel során minden esetben arra törekszünk, hogy az eseti gondnok személye
megfeleljen a hatályos szabályozásnak, s a gyermek érdekét, s a kitűzött célt lehető
legjobban szolgálja. Az iskolák részéről érthetetlen ellenállás tapasztalható, mereven
elzárkóznak azoktól az esetektől, mikor a törvényeket betartva az oktatási intézmény
gyermekvédelmi felelősére teszünk javaslatot. Minden esetben a javaslattétel előtt
megkeressük a szóba jöhető eseti gondnokot, a családot, s egyeztetünk velük. 2011ben alakult ki az a gyakorlat, hogy egyre több esetben a Gyermekjóléti Központ saját
családgondozóin belül keres eseti gondnokot, vagy nagyon ritkán, a FESZGYI
Családsegítő Szolgálata dolgozói közül kér fel munkatársat erre a tisztre. Ennek oka
az érintett intézmények merev ellenállása, a számukra is kötelezően ellátandó
gyermekvédelmi feladatok semmibe vétele.
A Központhoz érkező jelzések 11 %-a a családon belüli gyermeknevelési gondokból
adódó helyzetek, veszélyeztető tényezők. Ezek hátterében, a korábbi évekhez
hasonlóan, a családok belső szerkezetének megbomlása, a negatív társadalmi,
szocializációs helyzetek feldolgozásának hiánya, egészségügyi, főleg pszichiátriai
betegségek állnak. A családgondozó feladata ilyenkor a gyermekek családban
történő nevelésének támogatása. Elmondható, hogy a családgondozó munkáját
erősen meghatározza, hogy milyen eszközöket tud igénybe venni, s nem utolsó
sorban az, hogy a családot sikerül-e meggyőzni az együttműködés fontosságáról.
Tapasztalatunk szerint a családok részéről az együttműködési hajlandóság aránya
növekszik, ez annak tudható be, hogy a Gyermekjóléti Központról a lakosság
körében egyre inkább erősödik az a kép, ami a Központ segítő, támogató szerepét
határozza meg. Az elmúlt évben munkatársaink tudatosan ezt az attitűdöt, szerepet
hangsúlyozták segítő tevékenységük során. Úgy érezzük, hogy a lakosság nagy
része bizalommal viseltetik irántunk, problémáikkal megkeresnek bennünket.
Az elmúlt években megváltoztak, szigorodtak a szabálysértéssel, vagy
bűncselekménnyel vádolt fiatalkorúakra vonatkozó eljárásokkal kapcsolatos
szabályok is. Vélhetően ezzel magyarázható, hogy jelentősen csökkent a
szabálysértést elkövető fiatalokról érkezett jelzések száma. Az elkövetett esetek
javarészt kisebb értékű vagyon elleni cselekmények. Kevesebb jelzés érkezett kisebb
értékre elkövetett áruházi lopásról is. A csökkenés jelentős, aminek hátterében még
nem tudjuk, hogy a szabályozás szigorításának visszatartó hatása áll, avagy a
szabályokat alkalmazók elnézőbb hozzáállása.
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Bűncselekmények vonatkozásában ugyanilyen változás tapasztalható. A lopások
állnak a vezető helyen. Nem jelenik meg a számok között, de az agresszió az
oktatási intézményekben továbbra is gyakori. Gyakoriak az iskolák környékén
bandába verődő fiatalok által elkövetett lopások, rablások. Csökkent a gyermekek,
csecsemők sérelmére elkövetett bántalmazások száma.
A megtörtént esetekről csak hosszabb idő eltelte után kapunk értesítést. Az
igazságszolgáltatás a fiatalkorú elkövetők esetében még mindig nem működik
megfelelő gyorsasággal. Az elmúlt évben a Pártfogói Szolgálattal inkább csak
néhány információ nyújtásában merült ki a kapcsolatunk. A közös munkánk
hatékonyságát beárnyékolja, hogy a pártfogókhoz is néha csak a cselekmény
elkövetése után, hosszú idő elteltével kerül a fiatal, de ekkora már általában
nagykorúvá válik. A törvénymódosítás lehetővé tette, hogy pártfogói felügyelet mellet
a gyermekvédelem is támogassa a fiatalkorú elkövetőt, védelembe vétel keretében.
A szabályozás és a gyakorlat közötti különbséget jelzi, hogy kerületünkben egyetlen
ilyen eset sem fordult elő.
Az elmúlt évekhez képest nem történt érzékelhető változás a szenvedélybetegség,
alkohol és drogfogyasztás terén. A divat, s a kotráscsoportok hatására a parti,
dizájner drogok használata és a füves cigaretta a jellemző. Még mindig több
kamaszkorú gondozottról tudjuk, hogy használ kábítószert, de a szerhasználat szinte
mindig rejtve marad, így nehéz segíteni nekik. Tapasztalatunk, hogy a korábban
kialakult iskolai, iskolakerülő galerik, a tagok idősödésével átalakulnak bűnözői
csoportokká, kábítószer terjesztőkké, s ők azok, akik akár az iskolákban, vagy annak
környékén terjesztik az anyagot. A Gyermekjóléti Központ eddigi lehetőségeit
meghaladták ezeknek az eseteknek a kezelési lehetőségei. A Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum (KEF) szervezetében az Alul-Járó Ifjúsági Információs Szolgálat
képviseli a FESZGYI Gyermekjóléti Központot. 2011-ben a Gyermekjóléti Központ és
a Drogprevenciós Alapítvány Drogoplex Drogambulancia és Civil Ártalomcsökkentő
Szociális Kontaktprogram között alakult ki szorosabb együttműködés. Ennek
keretében a Drogprevenciós Alapítvány ellátást nyújt a drogproblémával küzdő

21

Értékelés Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának
2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
_____________________________________________________________________________________

egyének és családtagjaik számára, egészségügyi és szociális szolgáltatást biztosítva
a ferencvárosi illetőségű fiatalok számára.
A 2011. évben az eseteink majd negyedénél az anyagi problémák, mint
veszélyeztető tényező jelentek meg. A Gyvt. alapján ezek a problémák nem okozzák
a gyermek veszélyeztetését, sajnos azonban a valóság nem ezt mutatja. Egyre
gyakoribbak a lakással, lakhatással kapcsolatos megoldhatatlannak tűnő helyzetek,
melyek a gyermekekre vonatkoztatva veszélyeztető tényezőkké válnak.
Klienseink körében még mindig jellemző az un. ráköltözés, mikor is egy, általában kis
önkormányzati bérleménnyel rendelkező rokonhoz költöznek más rokonok,
ismerősök. Gyakori a kerületen belüli, akár egy bérházon belül is a költözés. Ezt
tapasztaljuk a Kén utcában, de sűrűn előfordul a Középső Ferencvárosban is.
Ezekben a lakásokban több generáció él kis helyen, ami általában egy szoba,
konyha. Itt szinte minden esetben az együttélésből adódó konfliktusok is felmerülnek.
2011-ben is gyakori volt, hogy az önkormányzati bérlakásokból, hátralékok miatt
kilakoltatással fenyegetett családok fordulnak hozzánk. Ezeknek a családoknak az
elhelyezése még mindig komoly problémát jelent a Gyermekjóléti Központ számára.
Az egyre súlyosbodó problémát jelzi, hogy az eddig nagy segítséget jelentő
Szalmaszál Alapítvány albérleti támogatásai is nagymértékben megcsappantak.
A megoldás még mindig a szociális alapú bérlakás-program lenne, s a meglévő
önkormányzati bérlakásokkal való gazdálkodás szempontjai között a szociális
szempontok szerepét kell növelni. A volt állami gondozottak lakásprogramja még
mindig komolyabb szakmai együttműködést kíván meg. Az elmúlt évben egy
alkalommal sem kérték a Gyermekjóléti Központ véleményét.
A munkanélküliséghez kapcsolódó megélhetési és a munkavállalási gondok továbbra
is gyakoriak, s így az ebből fakadó gyermekeket veszélyeztető tényezők is
súlyosbodnak. A szociális ellátásokhoz kapcsolódó szabályok szigorítása azt a
helyzetet eredményezi, hogy a perifériára sodródott családok a létük elemi feltételeit
sem tudják biztosítani. Ahol eddig a lakhatással kapcsolatos költségeket nem tudták
fedezni, ott már a napi megélhetéssel, étkezéssel vannak problémák. A
Gyermekjóléti Központnak nincsenek eszközei ennek kezelésére. 2011-ben az
Élelmiszerbankkal szervezett közös akció, élelmiszerosztás csak pillanatnyi
segítséget nyújt, azonban hosszú távon ez sem jelent megoldást. Mind gyakrabban
keresik meg a Gyermekjóléti Központot olyan családok, akik létfenntartásukhoz
kérnek segítséget. A kérés leggyakrabban élelmiszerre, gyógyszerre irányul. Ezt a
FESZGYI Igazgatósága közreműködésével, korlátozottan, de igyekszünk orvosolni,
de egyre gyakrabban mi sem tudunk segítséget nyújtani. A Gyermekjóléti Központ
rendszeresen fogad ruhaadományokat, így a rászoruló családok részére szinte
mindig tudunk ruházatot biztosítani. Az elmúlt év őszén a nálunk vendégségben, s
gyakorlaton járt Raoul Wallenberg Szakközépiskola végzős osztályának akciójában
ruha, játék és ajándékgyűjtés folyt az iskolában. Ennek a gyűjtésnek az
eredményeként karácsonykor jelentősebb ruha, játék és egyéb ajándék adományt
tudtunk adni a rászoruló gyermekeknek.
A megélhetési, lakhatási zavarok kezelése az egyre szigorodó adósságkezelési
szolgáltatás közreműködésével hatékonyabbá válhatna, melyet a gyermekjóléti
központ ügyfelei közül is sokan igénybe vesznek. Jó az együttműködés a két
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szolgáltatás között, rendszeres az információáramlás, a családok hozzásegítése a
szolgáltatáshoz.
2011. évben a FESZGYI Gyermekjóléti Központ 25 esetben gondozott várandós
anyát, akik valamely okból veszélyeztetettnek minősültek, ez valamivel alacsonyabb
szám, mint az ezt megelőző évben. A 25 gondozott anya közül 11 volt kiskorú. A
gondozás
az
esetek
túlnyomó
részében
családgondozóink
saját
kapcsolatrendszerén, valamint a védőnői hálózaton keresztül, korábbi gondozás alatt
álló gyermekekkel kapcsolatban indult meg. A jellemző problémák a várandós
anyákkal túlnyomó részt anyagi jellegű, lakhatási problémák, s nem utolsó sorban a
hagyományos családi modellek hiánya. Az anyák többsége nem rendelkezik
jövedelemmel, nincsenek felkészülve a gyermekvállalásra, nem tudnak olyan
körülményeket teremteni a gyermek számára, ami a megfelelő ellátásukat biztosítaná.
Ilyen esetekben segítséget próbálunk nyújtani a család belső forrásainak hatékony
igénybe vételére, s a külső forrásokhoz, juttatásokhoz való hozzájutáshoz. Szinte
minden esetben támogatást kellett nyújtani a gyermek születésével kapcsolatos
adminisztratív tevékenységekben. Sok esetben anyagi támogatásra (jellemzően
segélyek, krízis segély) is szükség volt, melyeknek az igénylésében tudtunk
segítséget nyújtani. Sajnos az előző évben már több esetben is előfordult, hogy az
anya a fenti okok miatt már nem is vihette haza a gyermeket, hanem az a kórházból
átmeneti nevelésbe került.
Megoldatlan problémát jelent még a kiskorú anyák magas száma (11). Számukra a
fent említett anyagi jellegű problémákon kívül az életkorukból adódóan is
támogatásra van szükség. Életvezetési tanácsadással, információnyújtással,
felkészítéssel a gyermekvállalásra tudunk segítséget nyújtani. 2011-ben elnyert
pályázati pénzből, segítő klubfoglalkozást szervezünk számukra, ahol tanácsadást,
segítséget, s nem utolsó sorban olyan elfogadó közösséget kapnak, ahol
megnyílhatnak, s enyhíthetik a gyermekvállalással felszínre kerülő problémáikat.
A Dzsumbuj felszámolása 2008-ban elkezdődött. Az „A” épületet lebontották, s ezzel
együtt járt a Dzsumbujhelp önálló szolgálat átalakulása, elköltözése majd
megszűnése. A bontás, a többi ház folyamatos kiürítése következtében lényegesen
csökkent a Dzsumbujból érkező esetek száma. Az elmúlt években a Kén utcai
telepen viszont nőtt az esetek száma, s a családgondozók tapasztalatai alapján is
érezhető volt a kriminalizálódás növekedése. Egyrészt a lebontásra ítélt Dzsumbujból
költöztek ide, s itt is elindult egy olyan folyamat, ami annak idején a Dzsumbujra volt
jellemző. A tavalyi évben a helyzet a területen normalizálódott, a rendőrség
segítsége hathatós volt. A súlyosan kriminalizálódott családok egy része elköltözött,
így már kevesebb problémával kell szembenézni.
A Gyermekjóléti Központ a Gyvt., és az ahhoz kapcsolódó 15/1998 NM rendelet
alapján végzi munkáját. Ezek a szabályok az elmúlt időszakban több alkalommal is
jelentősen változtak. Az ezekhez a változásokhoz való alkalmazkodás állandó
odafigyelést igényel mind a gyermekjóléti munkatársai részéről, mind a jelzőrendszer
részéről is. A Gyermekjóléti Központ heti team ülésein áttekintjük ezeket a
szabályokat, kialakítjuk egységes értelmezésüket. A jelzőrendszer felé rendszeresen
kommunikáljuk ezeket, de ezen a téren még részünkről is hatékonyabb
kommunikáció szükséges.
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A Gyermekjóléti Központ családgondozói szakmai tapasztalataikra, tudásukra
hallgatva, a FESZGYI szakmai felügyelete alatt dolgoznak. Fő eszközük a szakmai
képzettség, saját személyiségük, s a kliensekkel kialakított bizalmi viszony. Egy-egy
családgondozóra az ideálisnál, s a törvényi ajánlásnál több eset jut. A Központtá
alakulással javult némiképp a helyzet azzal, hogy a kiegészítő szolgáltatásokat is
igénybe lehet venni. 2010-ben biztosítottunk a családgondozók számára szupervíziót,
amely nem érte el célját. 2011-ben már nem volt lehetőségünk biztosítani a
dolgozóink számára, annak ellenére, hogy egy hatékony, folyamatos szupervízió
nagyban segítené a szociális munkát.
Az családgondozás során sokat vitatott eszköz a szakmai fórumokon már sokszor
elemzett védelembe vételi eljárás. Az alábbi grafikonon a IX. kerület védelembe vett
gyermekeinek alakulását láthatjuk, mely korábbi években folyamatosan nőtt, majd
2009, 2010-ben csökkent, majd a tavalyi évben újra jelentősen növekedett. Ennek a
növekedésnek egyértelműen a fő oka a tankötelezettség elmulasztásával
kapcsolatos védelembe vételek számának növekedése.

A védelembe vételi eljárás során a család szereplői számára kötelezően előírnak
magatartásformákat, s a gyermekjóléti családgondozóját hivatalból kirendelik
családgondozásra a védelembe vételben foglaltak ellenőrzésére. Ez ettől a ponttól
kezdve ellentétes a családgondozói, segítői szereppel. A gyermekjóléti központ
munkatársának ellenőrizni, segítenie is kell egyben, de a védelembe vételt
megelőzően neki kell javaslatot is tennie. A védelembe vételi felkérések száma
növekedett, mivel a Ket. és a Gyvt. változásával minden a Gyámhatóság felé küldött
jelzés védelembe vételi javaslatkérés, ami végzés formájában érkezik a Központhoz.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a Gyámhatóság és a Gyermekjóléti központ
számára megnövekedett azon esetek száma, melyekről már a kezdetekről tudjuk,
hogy nem igényel védelembe vételt, de az eljárást le kell folytatni. A védelembe
vételek két évenkénti kötelező Gyámhivatali felülvizsgálatával kapcsolatosan a
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tapasztalatunk az, hogy ez a rendelkezés csak egy újabb hivatali procedúrát jelent
mind a családok, mind a szociális szolgáltatók számára. A legritkább esetben történt
a két éven túli védelembe vételi felülvizsgálaton családból való kiemelés.
Lehetőség van a védelembe vétel mellett kötelezni a családot az egész napos, vagy
akár az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények szolgáltatásainak igénybe vételére
is. Hasznos eszköznek tartjuk, s családgondozóink rendszeresen élnek is vele.
Ebben partner a FESZGYI Gyermekek Átmeneti Otthona is.

A gyermekvédelem, s tágabb értelemben, a családvédelem eszközrendszerében
fontos a távoltartás intézménye, amelynek a helyi intézményrendszere 2011-ben sem
állt fel. Több alkalommal indítványoztuk az intézkedést a rendőrség, s a bíróságok
felé. Nagyon nagy szükség van arra, hogy egyrészt a törvényi előírásoknak
megfelelő szervezeti forma, eljárási rend kialakuljon a kerületben. Ennek érdekében
a Gyámhivatallal kell egyeztetni a további teendőinket, s indítványoztunk egyeztetést
a kerületi Rendőrséggel is, ez azonban 2011-ben sem valósult meg.
A Gyermekjóléti Központ a korábbi évekhez hasonlóan aktív szerepet vállalt 2011ben is a szakmai kapcsolatok, a szakmai műhelyek munkájában. A Központ vezetője
részt vesz a Módszertani Gyermekjóléti Szolgálatok által létrehozott teamek
tevékenységében, a gyermekjóléti szolgáltatás és az átmeneti ellátás
együttműködésének fejlesztésére létrehozott munkacsoportban, s a szakellátás és
alapellátás együttműködését fejlesztő munkacsoportban.
A Gyermekjóléti Központ, s családgondozók mindig is szerepet vállaltak a szakmai
képzések, a felsőfokú szociális szakmai képzések gyakorlati lebonyolításában. A
tavalyi évben az ELTE Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék, az ELTE Bárczi
Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Pázmány Péter Tudományegyetem, Kodolányi János,
Wesley János Főiskola, Raoul Wallenberg Szakközépiskola hallgatói töltötték nálunk
szakma gyakorlatukat. 2011-ben összesen 8 hallgató töltötte nálunk hosszabbrövidebb szakmai gyakorlatát. Különös figyelmet fordítunk arra, hogy a hallgatók a
gyakorlatuk során a szociális munka gyakorlati oldalának minden szegmensét
megismerhessék, s segítsük a szakma iránti elhívatottság kialakulását. Az
intézményvezető a hozzánk látogató csoportok, szociális asszisztens hallgatók,
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pszichopedagógia szakos hallgatók számára előadást tartott a kerület, s általában a
gyermekjóléti szolgáltatás helyzetéről, feladatairól, a helyi sajátosságokról.
2010. évtől Ferencvárosban, az önkormányzat folyamatosan igénybe veszi a NEFMI
vonatkozó rendelete szerinti normatív nyári gyermekétkeztetési támogatást. Az
étkeztetés megszervezésében a Gyermekjóléti Központ tevékenyen részt vett. 2011ben is támogattuk a rászoruló családok számára biztosított étkeztetést.
A jelz őrendszer, intézményi kapcsolatok

A Gyvt. alapján a Gyermekjóléti Központ eszközrendszerének, információs
bázisának az egyik legfontosabb eleme az un. gyermekvédelmi jelzőrendszer, az
onnan érkező jelzések. A gyermekvédelmi alapellátás információ forrása, prevenciós
eszköze ez, ha megfelelően működik.
Évek óta jellemző, hogy nő a jelzések száma, ennek ellenére mindig tapasztaljuk,
hogy a szereplők többször figyelmen kívül hagyják a jelzőrendszeri feladataikat,
szerepüket. A gyermekvédelem rendszerében a jelzőrendszer feladata a gyermekek
veszélyeztetésének korai észlelése, s ezután a veszélyeztetés megszüntetése, a
gyermekkel foglalkozó intézmények összehangolt tevékenysége által, melynek
koordinálását a Gyermekjóléti Központ végzi. Általános az a felfogás, mely szerint a
beérkező jelzések alapján a veszélyeztető tényező megoldása kizárólagosan a
gyermekjóléti szolgálatok feladata.
A jelzések megoszlása az elmúlt évihez képest jelentős növekedést mutat. A négy
évvel ezelőtti jelzésekhez képest több mint duplájára nőtt, 2008-ban 674, 2009-ben
964, s 2010-ben 1200, 2011-ben 1379 db jelzést kaptunk.
A 2011. évben is a legtöbb jelzés a közoktatási intézmények felől, ezen belül is az
általános iskolákból érkezett. Az iskolákkal kapcsolatban még mindig elmondható,
hogy a gyermekvédelmi tevékenységük meglehetősen eltérő koncepciót követ. Az
iskolák, talán az iskoláztatási támogatással kapcsolatos törvények hatására, egyre
gyakrabban teljesítik jelzési kötelezettségüket. Azonban még mindig gyakori a kései
jelzés, mikor már csak a masszív kialakult veszélyhelyzetről érkezik értesítés, s ekkor
már kevés eszköz áll rendelkezésünkre. 2011-ben is találkoztunk azzal a jelenséggel,
hogy az iskolakötelezettség elmulasztásáról félévkor, és év végén kapunk jelzést, az
akkor már több száz óráról.

26

Értékelés Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának
2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
_____________________________________________________________________________________

Kevesebb problémával találkoztunk a jelzések tartalmával kapcsolatban, viszont a
jelzések gyakran pontatlanok, gyakran a lényegi információkat mellőzik. Nem ritka az
a jelzés, melyben nem gyermekvédelmi, hanem inkább olyan nevelési, oktatási
jellegű zavarokat említ, amelyek inkább a pedagógia kompetencia körébe tartozik, s
nem a gyermekvédelemébe. Annak ellenére, hogy folyamatosan tájékoztatjuk az
oktatási intézményeket a hiányzásokkal kapcsolatos jelzések tartalmi részének
szabályairól, még mindig a jelzések többségben az iskola által megtett intézkedések
legtöbb esetben kimerülnek a szülő értesítésében, vagy az iskola intézkedései közé
sorolt, a Gyermekjóléti Központ által végzett családgondozásban. Az iskola általában
nem tesz lépéseket arra, hogy a hiányzások okait felderítse, nincs javaslatuk arra,
hogy a kialakult helyzetet miképpen lehet megoldani. Az iskolák részéről gyakori az a
vélemény, amely a jelzés után a Gyermekjóléti Központot teszi felelőssé azért, ha
nem történt azonnali és látványos javulás egy-egy esetben.
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Az oktatási intézmények feladatai közé tartozik a gyermekek preventív védelme, míg
a Gyermekjóléti Központ, a már kialakult veszélyeztetettség esetén, az iskola és a
szolgálat közös munkáján alapuló gyermekvédelmet végzi. Ennek kiváló eszköze
lehetne, az un. Intézkedési Terv közös elkészítése, s végrehajtása. Ebben még nem
minden iskola érzi felelősségét, partnerségét, azt gyakran a gyermek családja és a
Gyermekjóléti Központ kizárólagos feladatának tekinti.

Az óvodáktól, bölcsődéktől még a tavalyi évben is kevés jelzés érkezett. Bölcsödéből
egyáltalán nem kaptunk jelzést, óvodákból is csak konkrét, már nálunk folyamatban
lévő esetben. A Gyermekjóléti Központ a bölcsődék és óvodák vezetői,
gyermekvédelmi értekezletén rendszeresen részt vesz. Ez a tény azért különösen
figyelemre méltó, mert látványosan megugrik a regisztrált gyermekvédelmi esetek
száma az iskolába kerüléskor. Ezek az esetek már ezt megelőzően is
veszélyeztetettséget okoztak, csak jelzés hiányában nem kerülnek gondozásba ezek
a családok. A szakmaközi jelzőrendszerei találkozókon igyekszünk egyeztetni a
gyermekvédelemmel kapcsolatos teendőket, közvetítjük egymás felé a témával
kapcsolatos aktuális kérdéseket.
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A elmúlt években a Gyermekjóléti Központ munkatársai folyamatosan, az aktuális
esetek mentén, keresték fel az intézményeket, az ott dolgozó gyermekvédelmi
felelősöket, számukra segítséget nyújtottak a
veszélyeztetettség korai
felismeréséhez, az azokban az esetekben megteendő lépésekhez. A találkozásokat
a következő években is folytatni szeretnénk, kibővítve azzal, hogy a gyermekvédelmi
felelősök - itt főleg az óvoda, bölcsőde dolgozóira gondolunk - számára szervezünk
találkozót, tájékoztatót a Gyermekjóléti Központban. Ezt már korábban is
folyamatosan terveztük, azonban az esetek nagy száma, a feladatok sokasodása
miatt erre még kevés lehetőségünk volt.
A 0-3 éves korosztály és az intézményes ellátást igénybe nem vevő 3-5 éves
korosztály elsődleges védelmét a védőnői szolgálat látja el. A kapcsolat a védőnőkkel,
a korábbi problémákkal folyamatosan küzdve, még mindig személyfüggő. Írásos
jelzést az esetek kisebb részében már kapunk, igaz többször utólag, a gyermekjóléti
központ kérésére. A védőnőknek a gyermekvédelem rendszerében igen fontos és
kiemelt szerepük van. A korosztályba tartozó gyermekek családjaival ők vannak
szoros kapcsolatban, így a veszélyeztetésről is szinte csak ők értesülnek.
Elengedhetetlenül fontos, hogy a védőnő a tudomására jutó tényezőkről azonnal és
írásban értesítse a Gyermekjóléti Központot, hogy az meg tudjuk tenni a megfelelő
lépéseket.
A háziorvosi szolgálattól ebben az évben sem érkezett egyetlen jelzés sem. Más
forrásból több jelzést is kaptunk bántalmazásról, akár kórházaktól is, vagy súlyos
elhanyagolásról. A háziorvosi szolgálattal kapcsolatos probléma a gyermekjóléti
központ által felkérésre készülő adatlapok hiányossága. 2011-ben is témát adott, az
iskolák által is jelzett probléma az iskolai mulasztások igazolásával kapcsolatban.
Köztudott, hogy a rendszeresen mulasztó gyermekek egy része könnyen szerez
orvosi igazolást, még abban az esetben is, ha nincs annak alapja. Ez az iskoláztatási
támogatás felfüggesztése miatt olyan kérdés, mellyel kapcsolatban egyeztetés
szükséges a kerületi egészségügyi szolgáltatókkal.
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A rendőrség kiemelkedő szerepet tölt be a gyermekvédelemben, a fiatal- és
kiskorúak sérelmére és általuk elkövetett bűncselekmények miatt kiemelt szerepe
van. A rendőrség által eljárás alá vont kiskorúakról nem mindig, s gyakran csak a
cselekmény elkövetése után hónapokkal kapunk jelzést. A kerületi rendőrséggel
kapcsolatunk jó. A gyermekek sérelmére elkövetett súlyosabb bűncselekmények
kezelésében partneri viszony alakult ki a két ágazat között. Továbbra is ápoljuk ezt a
kapcsolatot mert több olyan terület van ahol a feladatok megosztása miatt fontos ez,
mint a megelőző távoltartás intézménye, az abban szereplő kötelező együttműködés,
vagy az egyre gyakoribb közterületen, az iskolák környékén történő erőszakos
bűncselekmények elszaporodása, a lakóterületükön zsarnokoskodó, bűnöző famíliák
ügye. Ezekben a kiemelt kérdésekben azonban még hatékonyabb együttműködésre
van szükség a két ágazat között.
A jelzőrendszer része, s a gyermekvédelemben fontos szerepe van a helyi Nevelési
Tanácsadónak is. A tanácsadóval folyamatosan tartjuk a munkakapcsolatot, és
szükség szerint tartottunk közös esetmegbeszélőket, melyet még rendszeres
formában nem sikerült megszervezni. A tavalyi évben igényként merült fel a
központunk részéről, hogy a Nevelési Tanácsadó munkatársai, pszichológusai
közvetlenebbül, s gyorsabban vegyenek részt a gyermekvédelmi tevékenységben,
amely tapasztalatunk szerint megvalósult.
A Ferencvárosi Gyámhivatallal és a Gyermekvédelmi Csoporttal napi szintű szakmai
kapcsolatban vagyunk. Ez a kapcsolat működőképes, szinte minden esetben
egyeztetés történik a két hivatallal. Munkánk kölcsönös erősítése érdekében a
hivatalok munkatársait rendszeresen meghívjuk a gyermekjóléti központba, s ebből a
gyámhatósággal tervezett találkozó, közös team ebben az évben is megvalósult.
Hasonló közös team, szakmaközi megbeszélés volt a családsegítő központtal, az
adósságkezelési szolgálattal.
A szakellátás szereplőivel a kapcsolatunk a tavalyi évben nem sokat változott. Ezt a
korábbi években is meg kellett állapítani, de mivel munkánk egyik rendkívül fontos
részét érinti, újra ki kell emelni a problémák fő vonásait. A legtöbb gond még mindig
a TEGYESZ-szel való együttműködésben jelenik meg. A meglévő problémák
hatására a Gyermekjóléti Központ vezetője részt vett az elmúlt évben a Módszertani
Gyermekjóléti Központ és a Fővárosi TEGYESZ közös munkacsoportjának
tevékenységégben. A közös munka során feltérképeztük a problémákat, azok
forrásait, s közös megoldási lehetőségeket dolgoztunk ki. Megegyeztünk a kapcsolat,
a közös esetmunka alapelveiben, formáiban, tisztáztuk a szerepeket, feladatokat. A
közös munka ebben az évben is folytatódik, elemeit beépítjük a mindennapi
munkánkba.
A gyermekotthonokkal való kapcsolattartás a tavalyi évhez hasonló képet mutat.
Szükségét látom a folyamatos egyeztetésnek, hiszen a szakellátásnak, a
gyermekotthonokkal kapcsolatban is felmerült néhány olyan tényező, amely
konzultációt, információcserét igényel. Ezek elsősorban a szökések, és a
kapcsolattartási ügyek, a gyermekek állapotának, helyzetének figyelemmel kísérése.
Az átmenti nevelt gyermekek hazagondozása érdekében elengedhetetlenül
szükséges lenne a folyamatos kapcsolattartás, információcsere a Gyermekjóléti
Központ és a gyermekotthonok között.
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Az elkövetkező években is a Gyermekjóléti Központ koordináló szerepét kívánjuk
erősíteni. A jelzőrendszer elsődleges szereplőivel bizalmi alapon kialakított formális
és informális kapcsolatokat tovább kívánjuk erősíteni. A következő grafikonból ez
egyértelműen kitűnik. A gondozási tevékenységünk nagy része az intézményi
kapcsolatainkon keresztül kerül a Gyermekjóléti Központhoz. Az új esetek 45 %-a a
jelzőrendszer által kezdeményezett, s csak 16 %-uk keresi meg önkéntesen az
intézményt, azonban ezek közül is majd mindegyikük korábban már kapcsolatban állt
velünk valamilyen formában.
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A Gyermekjóléti Központ erőforrásai

A FESZGYI Gyermekjóléti Központ szervezeti formája, infrastrukturális elemei az
elmúlt évben nem változtak. Több éves várakozás után 2009. februárban
költözhettünk a Központnak otthont adó új helyre, s azóta a Központ már méltó
helyen fogadhatja ügyfeleit. Ezzel lezárult a FESZGYI Gyermekjóléti Központ
átalakulása, szervezeti formánk kialakult. A Gyermekjóléti Központ új helyét a
lakosság megszokta, folyamatosan nő azoknak a száma, akik ezen a helyszínen
veszik igénybe szolgáltatásainkat. Az a korábbi félelmünk, ami szerint a külső
területekről nem fognak ide eljönni ügyfeleink, nem igazolódott be. Az egymást
támogató szolgáltatásaink, az ügyfélbarát nyitvatartási időnk, mind a hozzánk forduló
kliensek bizalmát növelik. Mára már nem csak a legrászorultabbak keresik fel
segítséget kérve az intézményt, hanem megnőtt azoknak a betérő ügyfeleknek a
száma, akik valamely szociális, gyermeknevelési, anyagi kérdésben csak tanácsot,
információt kérnek. A tavalyi évben 353 ilyen ügyfelünk volt.
A Gyermekjóléti Központ része, önálló egységként az Alul-Járó Ifjúsági Iroda,
megmaradva a klasszikus információs tanácsadás, ifjúsági segítés munkaformájánál.
Ezzel kiegészítve az Alul-Járó Szolgálat munkatársai a gyermekjóléti központ
lakótelepi, utcai szociális munkájában vesznek részt. Az ő munkájukon keresztül is
szorosabban kapcsolódik az Alul-Járó és a Gyermekjóléti Központ a
célcsoportunkhoz.

A korábban Dzsumbujhelp szolgálat integrálódott a Gyermekjóléti Központ
szervezetébe, majd 2010-ben sajnos megszűnt. Az eddig a Dzsumbuj Programiroda
által ellátott feladatok átkerültek a Gyermekjóléti Központba, s az ügyfeleknek is ide
kell jönniük. Ez eleinte nehézséget, fennakadást okozott számukra, de azt hiszem,
hogy ezt viszonylag hamar megszokták. Mindezek mellett el kell mondani, hogy
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szükség van még mindig a területen való aktív jelenlétre. Ezt családgondozóink a
gyakori terepmunkával, családlátogatásokkal igyekszenek megoldani.
A Gyermekjóléti Központ tizenegy családgondozói státusza közül tíz betöltött. A
tizenegy státusz közül kettő osztott státuszban, egyik a kórházi szociális munkát,
másik munkatárs lakótelepi utcai szociális munkát lát el. A folyamatos
munkaszervezéseknek,
területfelosztás
módosításának
köszönhetően
a
családgondozókra nehezedő nyomás valamiképpen enyhült.

A családgondozókra jutó esetszám változó, de még mindig magasabb az ideális,
törvényi 45-nél, de a korábbi évekhez képest már kezelhetőbb. A munkaszervezéssel,
a területi elv megoszlási elv rugalmas alkalmazásával igyekszünk elérni, hogy a
kollegák közötti esetszám eloszlása arányos legyen. Ez az állandóan változó
esetszámok, a területi aránytalanságok miatt egyre nehezebb, azonban a szakmai
szempontok, a kliensek érdekei mellett, ezt is figyelembe vesszük. Munkatársaink
ezt a munkamegosztást pozitívan élték meg, de a még mindig magas esetszámmal
fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy ez az amúgy pszichésen megterhelő munka
eredményességének rovására mehet.

A Központ kiegészítő feladati közül a jogi tanácsadás már stabilan a korábbi időkben
is működött. Szerződéses jogviszonyban vesszük igénybe a tanácsadást, melynek
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korlátozottan, de ügyfeleink jogi képviseletében is segítséget nyújtunk. Jogi
tanácsadást minden hétfőn délután lehet igénybe venni. A tavalyi évben 134 ügyfél
vette igénybe a tanácsadást.
Ebben az évben folyamatosan biztosítottuk a pszichológusi és fejlesztőgyógypedagógusi szolgáltatást is, amely a kerületben élő családok gyermekei
számára nyújt lehetőséget a zökkenőmentes társadalmi beilleszkedéshez azzal,
hogy segítség nyújt a pszichoszociális hátrányok leküzdésére. Mindkét szolgáltatás a
családgondozók körében pozitív hatást gyakorolt munkájukra. Az eddigi tevékenység
során a munkájuk egy része azzal telt, hogy megfelelő segítő szolgáltatást kellett
keresni az ügyfelek részére, ez ma már helyben megtalálható. Elmondható, hogy
ezek az új szolgáltatások egyértelműen sikeresnek, rendkívül hasznosnak
tekinthetőek.
A fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus heti két napot, kedd és csütörtök délután
tölt az intézményben. Feladata az egyéni pedagógiai vizsgálat, elsődleges vélemény
kialakítása, egyéni és kiscsoportos fejlesztő foglalkozások, csoportos tanulássegítő
tréningek gyermekeknek. Egyéni fejlesztő-, ill. gyógypedagógiai tanácsadást végez
gyermekeknek, szülőknek, segít az iskola-, ill. pályaválasztásban. A Gyermekjóléti
Központban szakmaközi konzultációt biztosít a gyermekjóléti központ szociális
munkásai számára. A fejlesztőpedagógus mellett, annak munkája kiegészítéseként
dolgozott 2011-ben a Roma Mediátor Program egy munkatársa is. Az ő feladata a
roma származású gyermekek tanulási segítése. Heti rendszerességgel vettek részt
gyermekek a roma mediátor kollega önállóan szervezett foglalkozásain. A
gyógypedagógus és a roma mediátor kolléga sikeres nyári felzárkóztató
foglalkozásokat szervezett a tantárgyi osztályozóvizsgára kötelezett gyermekek
számára.
A fejlesztő- gyógypedagógiai szolgáltatás mutatói 2011-ben
Összes alkalom

Összes gyermek

Beküldők

392 alkalom
Fiú
Leány

20 gyermek
20 gyermek

Óvodás
Általános iskolás
Középiskolás

2 gyermek
25 gyermek
13 gyermek

FESZGYI GYÁO
GYEJO családgondozó
FESZGYI egyéb

11 gyermek
27 gyermek
2 gyermek

A pszichológusi szolgálat szintén heti két alkalommal, hétfőn és szerda délután
elérhető. Feladata az életviteli tanácsadás, egyéni pszichológiai vizsgálat, elsődleges
vélemény kialakítása, egyéni és kiscsoportos pszichológiai foglalkozások, csoportos
mentálhigiénés tréningek gyermekeknek megszervezése, lebonyolítása. A
pszichológus végzi az egyéni pszichológiai tanácsadást gyermekeknek, szülőknek, s
szakmaközi konzultációt nyújt a Gyermekjóléti Központ munkatársainak.
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A pszichológiai szolgáltatás mutatói 2011-ben
Találkozások száma

Ügyfelek megoszlás

Ügyféllel
Kollegával
14 év alatt

268 alkalom
83 alkalom
13 fő

14 év felett

5 fő

Szülő

15 fő

Az Alul-Járó és a Központ utcai szociális munkásaival 2011-ben elkezdtük a
kiegészítő szolgáltatások beindítását, amelyek egyrészt az iskolán kívüli, a csellengő
gyermekek számára nyújt különféle foglalkozási lehetőségeket, másrészt a
veszélyeztetett csoportok, így különösen a kismamák, hátrányos helyzetű anyák
részére nyújt támogatást. A programokra a forrásokat pályázatok útján biztosítjuk.
A Gyermekjóléti Központ lehetősége és eszköze még az átmeneti elhelyezési formák
ajánlása, alkalmazása. Ez egyrészt a FESZGYI intézményrendszerén belüli
Gyermekek Átmeneti Otthona ami egyedülálló módón 0-18 éves korig fogadja a
gyermekeket. Ami ebből kiemelendő az a 0-3 éves korosztály ellátásának lehetősége,
mellyel a munkatársaink gyakran élnek.
A családok átmeneti otthona szolgáltatást, a Ferencvárosi Önkormányzattal kötött
szerződés alapján, a kerület ellátási kötelezettségéből fakadóan, a Magyar
Vöröskereszt Csepeli Anyaotthona végzi. A szerződés szerinti ellátás 2008 tavaszán
indult, s 14 férőhelyet biztosít az Anyaotthon számunkra. Az igénybevétel ezt
általában elérte, az otthon szabad kapacitásának függvényében több IX. kerületi
lakos is kapott elhelyezést az anyaotthonban illetve a családok átmeneti otthonában.
Az együttműködés rendszere már jól bejáratott, a Gyermekjóléti Központ által
rendszeresített un. „Küldő lappal” irányítjuk az ügyfeleinket Csepelre, s a
családgondozás folyamatában az anyaotthon családgondozója is tevékeny részt
vállal.
4.2. „Alul-járó” Ferencvárosi Ifjúsági Tanácsadó és Információs Iroda

Céljaink, alapelveink, feladataink
Fontosnak tartjuk, hogy nyitottak és rugalmasak legyünk, de az alapszolgáltatások és
a prioritások az elmúlt évek alatt nem változtak: ifjúsági információt nyújtunk,
tanácsadásokat tartunk, internet hozzáférést biztosítunk, klubokat és foglalkozásokat
szervezünk, amiket a fiatalok név nélkül és ingyen vehetnek igénybe. Iskolákba is
megyünk rendhagyó osztályfőnöki óráinkkal, tematikus foglalkozásainkkal, különböző
kerületi és fővárosi rendezvényeken veszünk részt, megragadunk minden alkalmat,
ahol a fiatalokat saját környezetükben is megismerhetjük. A fiatalok igényei szerint
alakítjuk a hétköznapokat: hétfőn nyitás előtt álláskereső klubot tartunk, csütörtökön
15 és 17 óra között pszichológiai tanácsadás van, pénteken egész nap várjuk a
kisebbeket is: filmet nézünk, játszunk és társasjátékozunk, kézműveskedünk. 12 év
feletti érdeklődők részére ezeket a szabadidős foglalkozásokat a teljes nyitva tartási
időben szervezzük.
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A Ferencvárosi Önkormányzat 2000 szeptemberében azzal a céllal hozta létre az
„Alul-járó” Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodát, hogy a környéken lakó és
közlekedő fiatalok számára információs és tanácsadási helyül szolgáljon. Az Ifjúsági
Iroda hiánypótló szereplő, hiszen a fiatalok számára nem áll rendelkezésre más
olyan szolgáltató rendszer, amely ilyen komplex formában kínálna megoldást az
iskolán, illetve munkahelyen kívüli, valamint az ott megoldható problémákra, általuk
nem megválaszolható kérdésekre. Tekintettel arra, hogy az információhoz való jog
alapvető emberi és állampolgári jog, kijelenthető az, hogy irodánk egy olyan
szolgáltató intézmény, amely alapellátás jellegű szolgáltatást nyújt a célcsoport
számára.
Elsődleges célunk, hogy segítséget nyújtsunk a fiatalok számára a mindennapi
életük során felmerülő problémák megoldásában, kérdéseik megválaszolásában,
információs igényeik kielégítésében; az önkéntesség elve alapján veszik igénybe
szolgáltatásainkat. Információs és tanácsadó tevékenységeinken keresztül segítjük a
fiatalokat a felnőtté és önállóvá válás folyamatában, autonómiájuk kialakulásában;
abban, hogy felelősséget vállalhassanak önmagukért, döntéseikért, továbbá hogy
személyes fejlődésük lehetőségeiről tájékozottak legyenek. A fiatalok függetlenségét
segítve egyenrangú félként kezeljük őket, tiszteletben tartjuk autonómiájukat és
jogukat a szabad választáshoz. Ezen kívül teret adunk ifjúsági kezdeményezéseknek,
részt vállalunk abban, hogy találkozhassanak különböző fiatalok egymással.
Az Ifjúsági Iroda a környék iskoláiba és a munkahelyükre járó fiatalok közlekedési
útvonalába esik. Nyitás óta fő célkitűzésünk közé tartozik, hogy a velünk kapcsolatba
lépő fiatalok - középiskolás korosztály és fiatal felnőttek - számára olyan programokat
biztosítsunk, amelyek elősegítik szociális és mentálhigiénés problémáik kezelését,
illetve azok megelőzését. Célunk tehát, hogy bármely fiatal megkereshessen minket
akármilyen problémával, bármilyen kéréssel vagy kérdéssel, s azonnal segítséget
tudjunk nyújtani. Az Ifjúsági Iroda közvetlen légkörével, személyes viszonyával
hozzájárul a kölcsönös tiszteleten alapuló felnőtt-fiatal, és a kortárs kapcsolatok
kialakulásához, a szociális készség fejlesztéséhez. Ez a közvetlenség és partnerség
irodán kívüli tevékenységeink során is fontos szempont. Elő kívánjuk segíteni, hogy
megtalálják helyüket a társadalomban, így is hozzájárulva ahhoz, hogy az
életkorukból és élethelyzetükből adódó esetleges hátrányaikat csökkentsék.
Programjainkkal és szolgáltatásainkkal hozzá kívánunk járulni ahhoz, hogy
kreatívabban, nyitottabban, fogékonyabban éljenek, hogy igény támadjon a
fiatalokban a kortárs közösségben végzett munka, a kortárs közösségekhez való
tartozás iránt. Célunk, hogy a fiatalok szabadidejüket hasznosan töltsék, és a
későbbiek során a velünk megszerzett tudást és készségeket használni és
hasznosítani tudják mindennapi életükben.
Bár az információs és tanácsadó szolgálatunk valamennyi hozzánk forduló személy
számára nyitott, a kerület igényeit és lehetőségeit felmérve az iroda célcsoportját a
ferencvárosi középiskolás fiatalok, valamint fiatal felnőttek alkotják. Az Irodában 12
éves kortól tudjuk az érdeklődőket fogadni, mert nincs rá kapacitásunk és
lehetőségünk, hogy a fiatalabbakkal az ügyeleti időben a számukra megfelelő módon
foglalkozzunk, nekik szóló programokat folyamatosan biztosítsunk. A Pénteki
Klubnap és a lakótelepi tevékenységeink egyes elemei azok a programok,
amelyekbe a fiatalabbak is bekapcsolódhatnak – erről a későbbiekben még szó lesz.

36

Értékelés Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának
2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
_____________________________________________________________________________________

Az iroda nyitvatartási idejét is úgy igazítottuk, hogy az megfeleljen a tanuló és
dolgozó fiatalok szabadidejének: hétfőtől péntekig 13 órától 19 óráig fogadjuk a
fiatalokat, a nyári szünetben 12 órától 18 óráig. Az elmúlt másfél-két évben az
álláskereső fiatalok száma megkétszereződött; a rögtön nyitáskor megjelenő
ügyfelek száma emiatt jóval magasabb lett, mint a korábbi években. Ezen tendencia
miatt idén feladatunk megvizsgálni, hogy a nyitva tartást érdemes-e és hogyan lenne
szükséges megváltoztatni.
Az Irodában zajló szolgáltatatásaink

A szolgáltatásainkat az Ecseri úti aluljáróban található irodánkban lehet igénybe
venni. Szolgáltatásaink: információnyújtás, tanácsadás, valamint az ezeket
kiegészítő segítői szolgáltatások. A tanácsadások egyéni vagy csoportos formában
történnek attól függően, hogy a fiataloknak milyen igényeik vannak, illetve melyik
módszer a leghatékonyabb. Felvilágosító munkánk szintén a fiatalok szükségleteinek,
illetve a hatékonyság figyelembevételével folyik az irodában, vagy külső helyszínen.
Mindennapi tevékenységeink döntően az irodában zajlanak, de az évek során
tapasztaltak alapján programjaink egy részét kivittük az iskolákba, a különböző
kerületi és fővárosi rendezvényekre, hogy a fiataloknak több rétegét sikerüljön
elérnünk.
Céljaink és alapelveink változatlanok, de a konkrét feladatokban és
tevékenységekben igyekszünk folyamatosan megújulni, a helyi „keresletet” és a
fiatalok „megrendelését” kielégíteni; rendszeresen felülvizsgálatot végzünk, így
igazítjuk a változó igényekhez szolgáltatásainkat.
Információk: szociális információk, közérdekű információk, szabadidős
tevékenységek (kulturális információk, sport, szórakozás), lakás, lakhatás,
oktatással kapcsolatos (tanulás és továbbtanulás, iskolarendszerű oktatás és
iskolarendszeren kívüli), diákjogok, álláslehetőségek (diákmunkák, rész- és
teljes állások), utazás, szálláshelyek, turisztika, Európai Uniós lehetőségek
Tanácsadásaink: életviteli, szociális, családi, kapcsolati tanácsadás,
pszichológiai, mentális tanácsadás, pályaválasztás, pályaorientáció,
foglalkoztatással, munkavállalással kapcsolatos tanácsadás, tanulás,
tanulásmódszertan
Kiegészítő szolgáltatásaink: ingyenes Internet-használat az Iroda teljes nyitva
tartási idejében, számítógép használata (3 számítógép áll a fiatalok
rendelkezésére), hirdetési újságok, könyvek, folyóiratok, társasjátékok és
kártyajátékok, klubhelyiség
használata különböző
tevékenységekre,
korrepetálás
Klub- és csoportfoglalkozások az Irodában
Keménydió Klub
Péntekenként zajló program, amire a 12 év alatti gyerekeket is be tudjuk fogadni.
(Hétfőtől csütörtökig a 12 év alatti gyerekek csak információkért jöhetnek az Irodába,
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kivéve, ha korrepetáljuk őket, illetve decemberben az ünnepekhez kapcsolódó
programsorozatunkban szintén részt vehetnek.) A Klub konkrét tevékenységei,
foglalkozásai: filmnézés beszélgetéssel, társas- és önismereti játékok,
kézműveskedés. Mivel a fiatalok hosszabb-rövidebb ideig járnak az Ifjúsági Irodába,
ezért mozgásuktól függően a „lazább és kötetlenebb” foglalkozásokat részesítjük
előnyben, és fokozatosan mélyítjük el a beszélgetéseket, játékokat, tevékenységeket.
A fiatalok sok esetben nem mernek és nem tudnak önmagukról, a saját helyzetükről
beszélni, ezt tudjuk ezzel a klubjelleggel feloldani.
Nevét a Klubot és az Irodát támogató Keménydió Közhasznú Egyesületről kapta –
2006 óta biztosítanak eszközöket, játékokat, gyümölcsöt, teát és édességet az Iroda
foglalkozásaihoz, elsősorban a szabadidős tevékenységeinkhez.
„Alul-járó” Klub
A Keménydió Klub mintájára, a fiatalok igényeire reagálva a hétköznapjainkba
bevezettük az „Alul-járó” Klubot is. Ez a Klub nem teljesen fedi egy klub kereteit –
ugyanis nincs egy adott időhöz kötve, nincs megszervezve és a részvevők számára
teljesen nyitott: sajnos évek óta azt tapasztaljuk, hogy a kézműves foglalkozásokon
kívül minden strukturált, időkeretekhez kötött foglalkozást eleve elutasítják a hozzánk
járó fiatalok. Viszont ha nem nevezzük nevén az éppen zajló tevékenységet, akkor
sokkal nagyobb érdeklődéssel fogadják, aktívabbak a részvevők és nem „ciki”
bekapcsolódni a foglalkozásba. Tehát a szó szoros értelmében nem klub, de
tartalmát tekintve igen. Az Iroda nyitva tartása óta klubjelleggel működik, de néhány
éve a bejáró fiatalok igényei miatt ezt a formáját valósítjuk meg. Annyiban tér el a
korábbi évek gyakorlatától, hogy ha elkezdődik a „klubozás”, akkor az ügyeletben
lévő egyik munkatárs biztosítja az információs és tanácsadó feladatokat, a másik
kolléga pedig a klub vezetőjévé válik, amiről beszámol a teamen is.
A Klub tevékenységei megegyeznek a „Keménydió Klub” korábban felsorolt
tevékenységeivel.
Egészséges életmód kiscsoportos tanácsadás, tematikus beszélgetések
Évek óta azt tapasztaljuk, hogy a fiatalok ugyan az iskolákban több, egészséges
életmóddal kapcsolatos programban vesznek részt, tehát információkkal el vannak
látva – de mégsem ismerik a testüket, a test működését és jelzéseit, az ok-okozati
összefüggéseket, sok esetben nincs tudásuk arról, hogy mit tesznek szervezetükkel,
milyen káros következményekkel kell számolniuk. A beszélgetésekben kiemelt
hangsúlyt kap a prevenció: testkép, a testkép zavarai, a fogamzásgátlással és
szexualitással kapcsolatos felvilágosítás, és fontosnak tartjuk, hogy átbeszéljük, hogy
honnan és hogyan tudnak segítséget kérni, ha bajba kerülnek, és kihez érdemes
fordulniuk – akár családon belül, akár a professzionális segítőkhöz.
Ezeket a tanácsadásokat sajnos még mindig nem tudjuk úgy megszervezni, hogy a
megbeszélt időben 1-2 fiatalnál többen jöjjenek el, ezért indirekt módon, kvázi ad hoc
jelleggel tartjuk – ha van 3-4 fiatal, akkor beszélgetést kezdeményezünk, és ha
nyitottak a témára, akkor belevágunk. Annyiban térnek el ezek a beszélgetések az
„Alul-járó” Klubban zajló beszélgetésektől, hogy térben is elkülönül az Irodában zajló
többi tevékenységtől – mivel másik klubhelyiségünk nincs, a harmonika ajtót
behúzzuk, hogy biztosítani tudjuk a személyesebb beszélgetésekhez a feltételeket.
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2011-ben leggyakoribb téma a fogamzásgátlással és a terhesség-megszakítással
kapcsolatos felvilágosítás volt. A napi rendszerességgel bejáró fiatalokkal folytatott
beszélgetések alapján elmondható, hogy fiatal koruk ellenére már többüknek van
szexuális tapasztalata, de a felelősségteljes védekezés területén ismereteik
hiányosak, sok esetben torzak, nincsenek megfelelően tájékoztatva, kérdéseiket nem
merik feltenni, illetve többször tapasztaltuk, hogy megfogalmazni sem tudják.
Kézműves foglalkozások – a pénteki klubnapon kívül
Az ünnepek köré szerveződő kézműveskedések alapvető célja, hogy a résztvevők
átéljék az alkotás örömét. A csoportos kreatív tevékenységek következtében
interperszonális kapcsolataik javulnak és sikerélményhez jutva önértékelésük
magasabb szintre kerül. Másik fontos célja, hogy a fiatalok és gyerekek ajándékokat
készíthessenek, amelyeket magukkal is visznek és átadják szeretteiknek. 2011-ben a
pénteki Keménydió Klubon kívül kézműves foglalkozásokat tartottunk: februárban
Farsangi maszkokat és Valentin-napi ajándékokat készítettünk, Húsvétkor
papírtojásokat és nyuszikat készítettünk, Anyák napjára gyöngy- és agyagékszerek
készültek, decemberben ajándékkészítő programsorozatunk zajlott.
Álláskereső Klub
Az Iroda nyitva tartási idejében nincs módunk arra, hogy 2-3 főnél nagyobb
tanácsadást biztosíthassunk, ezért 2009-ben beindítottunk egy Álláskereső Klubot a
fiataloknak. Minden hétfőn 12 és 13 óra között hirdetési újságokat, Internetes
portálokat, a Munkaügyi Központ álláslistáját tudtuk biztosítani, de ami az igazi
vonzerőt jelentett az álláskeresőknek az az volt, hogy a hirdetők mobiltelefon számait
is hívhatták a fiatalok. Önéletrajzot írtunk – illetve írtak a segítségünkkel – az
érdeklődők, egyéni és kiscsoportos tanácsadásokat nyújtottunk. A fiatalok
megismertek hatékony álláskeresési, telefonálási és interjúhelyzetben alkalmazandó
technikákat, megtanulták megfogalmazni a munkaerőpiacon eladható képességeiket.
Az Álláskereső Klub időtartamát a jövőben növelni szeretnénk, mert az a tapasztalat,
hogy az egy óra nagyon kevés. A Klubot mindig két munkatárs vezeti, de minőségi
munkához és az elhelyezkedést valóban elősegítő egyénre szabott tanácsadásokhoz
az időkeretek bővítése szükséges.
2012 januárjától egy pályázati támogatásnak köszönhetően sikerült 2 órára bővíteni
a Klubidőt: hétfőnként 10 és 12 óra között várjuk az álláskereső fiatalokat.
2011. évi utcai és lakótelepi szociális munka beszámoló

Az utcai és lakótelepi szociális munka létjogosultságát az indokolta, hogy
megjelentek olyan klienscsoportok, akiknek szükségleteit a meglévő intézményes
rendszerek nem tudták kielégíteni. A Ferencvárosban a Gyermekjóléti Központon
belül az Alul-Járó feladata második éve a FECSKE/FESZGYI által nyújtott
szolgáltatások koordinálása a kerületben kallódó, csellengő gyerekek és fiatalok
számára. Ehhez a munkához az „Alul-járó” Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda,
illetve infrastruktúrája megfelelő, hiszen itt a Központtal kapcsolatot tartó szociális
munkás a munkája során információkat gyűjthet, beleláthat a fiatalok
mindennapjaikba, segítő beszélgetéseket folytathat és nem utolsó sorban, a
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jelzőrendszer tagjaként működhet együtt a kollégákkal a FECSKE/FESZGYI összes
telephelyén.
A Gyermekjóléti Központtal szoros kapcsolatot tartó munkatárs 2010 januárjában
kezdte meg tényleges munkáját. Heti három nap teljes ügyeletet tartott állandó
napokon – hétfőn, kedden és pénteken, 2011 júniusa óta pedig a hétfői Álláskereső
Klubon, kedden, szerdán és pénteken, hogy a fiatalok mindig ugyanazokon a
napokon tudják megtalálni, ha bármilyen kérdésük, problémájuk adódna. Az
állandóság már csak azért is fontos, mert a fiatalok életében ez nem mindig van így.
2011 közepéig a Gyermekjóléti Központban heti rendszerességgel részt vett a
teameken, jó munkaviszonyt folytatott a családgondozókkal, napi összekötetésben
volt velük. Idén iskolakezdéskor ismét felkereste a gyermekvédelmi felelősöket az
iskolákban és további együttműködésüket kérte. Az Ifjúsági Iroda minden olyan
rendezvényén részt vett, ami kapcsolódik a munkához (például Ferencvárosi
Művelődési Központ: AIDS nap – kerületi iskolák diákjainak, Egészségnap; József
Attila lakótelepen: Lakótelepi Vigasságok, Játszótéri Népe Piknik…
A külsős rendezvények mellett az Ifjúsági Irodában számos programmal szólítottuk
meg azokat a fiatalokat, akik egyébként az utcán céltalanul „bandáznak” – ahol
sajnos mindennapos a drogfogyasztás, bűnözés. Az „Alul-járó” Ifjúsági Iroda
alacsonyküszöbű intézményként hozzájárul ahhoz, hogy az utcai és lakótelepi
munkát minél hatékonyabban lehessen végezni.
Fontos megemlíteni azokat a fiatalokat, akik kiesnek a FECSKE látóköréből:
iskolából nem hiányoznak, nincsenek lakhatási problémáik, látszólag minden
rendben van. A gyermek mégis napi szinten tölti délutánjait az utcán olyan
társaságban, akiknek természetes a drogfogyasztás. Ezek a gyerekek sosem
akadnának fent a rostán, senki nem venné észre a problémát egészen addig, míg a
tanulmányi eredményei le nem romlanának és iskolai hiányzásai el nem érnék a
kritikus szintet. Szerencsés helyzet, hogy az „Alul-járóban” nem egy intézmény
szociális munkásaként tekintenek a kollégákra, hanem segítőként, ezért a fiatalok
sokkal jobban megnyílnak, és a munkatársak is könnyebben tudnak segíteni.
2010-ben a legfőbb gondot a drogok használatával kapcsolatos problémák
jelentették, ez 2011-ben megváltozott – legalábbis a látókörünkbe került fiatalokat
illetően.
A tavalyi évben a legnagyobb problémának a csellengést, az ország különböző
gyermekotthonaiból való szökést, és a kriminalizálódást éreztük. Sajnos az a rossz
tapasztalatunk, hogy sem a mi lehetőségeink, sem a gyermekjóléti szolgálatok
eszközrendszere nem teszi lehetővé a gyors és hatékony reagálást – több esetben
csak kapcsolattartásra és jelzésre volt alkalmas, hiszen az ügyfelek sűrű
lakhelyváltoztatása megnehezítette a segítők munkáját. Az év folyamán mind a
fővárosi, mind a vidéki gyermekjóléti intézményekkel, gyermekotthonokkal, néhány
esetben hivatásos gondnokokkal is szoros együttműködésben voltunk; az
információáramlás és áramoltatás sok esetben így is nagy segítséget jelent nekünk.
A legkevesebbet tehát a sűrű lakhelyváltoztatás esetén tudunk tenni - mire az
illetékes intézménnyel felvesszük a kapcsolatot és megtörténik a tényleges
családgondozás, addigra ismét lakhelyet vált a fiatal, vagy családja, így megtörtént
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már, hogy kiskorú veszélyeztetettségének fennállásakor jelzésünkre nem tudtak
hatékonyan és gyorsan reagálni.
2011 nyarán kerültek először látóterünkbe vidéki gyermekotthonokból szökött
gyerekek, az év első felében fővárosi gyermekotthonban lakó fiatalokkal találkoztunk
csak. Főként mentális és lakhatási problémákkal küzdöttek. Új készségekkel és
kompetenciákkal lenne szükséges megerősíteni a munkatársakat, mert mi is
eszköztelennek, emiatt egyre frusztráltabbnak érezzük magunkat – csak egy fiatal
esetén sikerült elérni, hogy az iskolakezdésre térjen vissza, viszont egy lány azóta is
szökésben van és rendőrségi körözés alatt áll.
A másik tendencia 2011-ben a kriminalizálódás nagyobb mértékű megjelenése volt.
Kisebb lopások, rablás és garázdaság ügyekben indítottak eljárásokat több fiatal
ellen. Természetesen, minden alkalommal átbeszéljük ezen esetek súlyosságát, a
várható következményeket, a sértettek helyzetét – egyéni és kiscsoportos formában
is. Azt tapasztaltuk, hogy a kortársak jelenlétében jóval nyitottabbak, egy-egy
beszélgetés megfelelő irányítása mellett képesek meghallani és meghallgatni mások
véleményét, saját tapasztalatát, hiszen a környezetükben kevés az a felnőtt, akitől
tanácsot kérhetnének, akik reálisan látják a fiatalok helyzetét. Egyre többször fordult
elő, hogy a kapott rendőrségi vagy bírói határozatokkal, figyelmeztetésekkel kerestek
meg minket, hogy ezekben segítsünk kiigazodni, esetlegesen megválaszolni. Jogi
tanácsadás szükségessége esetén továbbirányítjuk őket az illetékes kerületi
családsegítő szolgálat vagy az adott témában kompetens szervezet ingyenes
jogsegélyszolgálatához.
Az irodában zajló tematikus beszélgetések fejezetnél már említettük, hogy 2011-ben
ugrásszerűen megnövekedtek a fiatal nők teherbeesése, terhesség-megszakítása és
néhány esetben gyermekvállalása. Általánosságban elmondható, hogy a kismamák
váradósága előtt és közben munkahellyel nem rendelkeztek, így jóformán csak a
családi pótlékból és a szociális támogatásokból élnek, az édesapákra nem igazán
számíthatnak, hiszen ők is javarészt alkalmi munkából, vagy segélyből élnek.
Természetesen lehet pozitív hozadéka is annak, ha egy fiatal nő gyermeket vállal.
Egyik ügyfelünk drogfüggőségben szenvedett, melyből a gyermekvállalás és a közel
egy éve tartó folyamatos beszélgetéseink, támogatásunk, valamint az Iroda
pszichológusával való konzultációk absztinensé tették. Ez persze nem jelenti azt,
hogy a problémák megszűntek, hiszen nem csak anyagilag, de lelkileg is szükséges
a megfelelő támasz adása.
Ügyfeleink jelentős részének, a Ferencvárosban élő lakosoknak saját
szervezeteinken belül tudtunk segítséget nyújtani, hiszen a FESZGYI
intézményrendszeréhez tartoznak a családsegítő központok, az átmeneti
gyermekotthonok és a gyermekjóléti központ is, így komplex ellátást kaphatnak az
érintettek. Természetesen, akik lakhelyváltozás miatt nem vehetik igénybe az előbb
felsorolt segítő helyek szolgáltatásait, azokat átirányítjuk a lakhelyük szerinti illetékes
intézménybe, esetenként közösen együttműködünk az ügyfél érdekében.
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Rendezvények, kitelepülések

A József Attila lakótelepen lévő és itt tevékenykedő több szervezet összefogásában
és velük közösen (Dési Huber Művelődési Ház, Ferencvárosi Művelődési Központ,
Börzsöny utcai Szabó Ervin Könyvtár, Medáliák Művészeti, Kulturális és Oktatási
Egyesület, Keménydió Közhasznú Egyesület, TAVAM) az év folyamán több egész
napos rendezvényt szerveztünk családok, fiatalok és iskolák részére.
Az egész napos rendezvényeken folyamatosan nyújtottuk információs és tanácsadó
szolgáltatásainkat, játékos feladatokat szerveztünk különböző témákban. Nagy
érdeklődés fogadta a kézműves foglalkozásainkat és a kicsiknek, kisgyerekes
családoknak szóló játszóház programjainkat is. Mindazok, akik valamely
programunkba bekapcsolódtak – a különböző pályázati támogatásoknak
köszönhetően –, kis ajándékokat kaptak (gyümölcsök, üdítők, csokoládé).
Ugyanezzel a programmal jelentünk meg több fővárosi rendezvényen is.
Az Irodán kívül szervezett programokon a forgalmi adatokat nem tudjuk rögzíteni, így
csak nagyságrendbeli, megközelítő számokat tudunk mondani. Az 1040 fő közül,
akik a különböző rendezvényeken igénybe vették szolgáltatásainkat, körülbelül
kétharmada volt 18 év alatti és egyharmada 18 év feletti – ebbe a csoportba
elsősorban a szülők, nagyszülők és idősebb testvérek tartoznak bele. A kerületben
és a fővárosban is részt vettünk rendezvényeken, amelyek látogatottsága mindegyik
esetben magas volt. Az Ifjúsági Iroda standjánál vagy sátrában a foglalkozásokon
sok fiatal és család vett részt, a nyújtott szolgáltatásainkra és információinkra nagy
volt az érdeklődés. 2011-ben 18 olyan rendezvényen vettünk részt – a felsorolásban
csak azok a rendezvényeket, illetve kitelepüléseket jelenítettem meg, amelyeket
ügyfelek részére szerveztünk és valósítottunk meg. Szakmai konferenciák,
események csak abban az esetben kerültek a felsoroltak közé, ha érintették a nyitva
tartásunkat, vagy ha egyik munkatársunk előadást, work-shopot tartott.
IRODÁN KÍVÜL ZAJLÓ TEVÉKENYSÉGEINK - Lakótelepi szociális munka

dátum
2011.02.
16
2011.02.
21
2011.02.
24
2011.02.
23
2011.03.
10
2011.03.
23
2011.03.
30

kerületi események, szakmai
megjelenések, képzések
diákmunka börze
rendhagyó ofő óra - mester
67.
rendhagyó ofő óra - mester
67.
po és ák börze - 9.ker tiszk
biirsz társasjáték-fejlesztés
(fiatalokkal)
rendhagyó ofő óra - mester
67.
rendhagyó ofő óra - mester
67.
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szám
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órák
szám
a
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evők

1

4

2

30

1

2

2

18

1

2

2

14

1

6

3

26

1

4

1

12

1

2

2

18

1

2

2
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2011.04.
04
2011.04.
13
2011.04.
15
2011.04.
21-26
2011.04.
13
2011.04.
14
2011.05.
19
2011.05.
21
2011.05.
26
2011.05.
28
2011.06.
11
2011.08.
02
2011.09.
10
2011.09.
12-16
2011.09.
17
2011.09.
23
2011.10.
08
2011.10.
28-11.25
2011.11.
14-15,
21-22
2011.11.
16
2011.12.
01

biirsz ifj.konfer (saját
szervezés)

1

7

5

120

diákmunka börze

1

3

1

20

ifjúsági drogfogyasztás
konferencia és ws

1

7

4

festés - m&s és ügyfelek

3

22

5

kef

1

3

1

multikulti teaház bakáts tér

1

3

1

22

eu.ifjúsági hét - zifi

1

3

1

50

életmódnap - iránytű

1

8

4

50

ltp-i gyereknap

1

4

3

60

fmk egészségnap

1

6

4

100

sulizáró juniális

1

6

4

80

civil rádió

1

1

1

ltp-i vigasságok

1

9

5

100

5

30

5

74

1

4

2

30

játszótér népe piknik

1

4

2

25

ferenc-napi búcsú

1

9

5

70

interkulti képzés

4

30

1

nane képzés

4

30

1

infó és ws - leövey

1

6

2

20

fmk aids-nap

1

5

3

80

44
7

222

77

1040

iskolakezdési
rendezvénysorozat az aluljáróban
autómentes nap - infók és
játszóház

összesen
hétvége
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Iskolai jelenlét, rendhagyó osztályfőnöki órák
A kerületi oktatási intézmények részére nagyrészt információs szolgáltatásokat
nyújtottunk. Az iskolák megkeresései elsősorban az egyéni tanácsadásokat érintették.
Ezekben az esetekben személyesen vagy telefonon nyújtottunk általános
információkat, valamint információs anyagokat juttattunk el hozzájuk. Az volt a
jellemző, hogy egy-egy rendezvényünk után, a rendezvényen részt vevő
pedagógusok, akik ott kapcsolatba léptek velünk, kerestek meg minket. A tanév
elején egy általános szolgáltatási csomagot juttatunk el az igazgatóknak, tavasszal
pedig kiemelten a diákmunkákra és nyári munkavállalásra vonatkozó
tájékoztatásunkat küldtük el – amelyben szerepelt felajánlásunk.
A Mester utcai József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
7. és 8. osztályos tanulóinak februárban és márciusban 8 órában szexuális
felvilágosító beszélgetéseket és drogprevenciós órákat tartottunk az Iroda két
munkatársa és egy meghívott előadó részvételével. Az Iskola kérésére célunk az volt,
hogy felmérjük a diákok tájékozottságát, a téves információkat korrigáljuk, a
hangsúlyt a nemi érés folyamatára, a fogamzásgátlásra és függőség felismerésére
fektetve.
Áprilisban és májusban diákmunkával és nyári munkavállalással kapcsolatban
hirdettük meg az iskolák számára tájékoztató foglalkozásainkat, amelyeket az ifjúsági
irodában tartottunk. Összesen három csoport jelentkezett, egyikük az osztályfőnök
kíséretében, a másik két csoport pedagógus nélkül érkezett. Fontos kiemelni, hogy
ezek a foglalkozások a fiatalok szabadidejében, délután három órától zajlottak.
Többen azóta is felkeresnek bennünket, ha kérdésük van, sőt, mindannyiszor új
érdeklődőket hoznak magukkal.
A 2011-es év forgalmi adatai

Az irodában a tavalyi év folyamán 4036 megkeresés történt, akik közül 266 fő először
járt Irodánkban; 71-en voltak az iroda vendégei, amely szám azokat a személyeket
jelöli, akik nem ügyfélként kerestek fel bennünket – érdeklődők más ifjúsági és
szociális intézményekből, hallgatók, gyakornokok, újságírók. 2011-ben magasabb
volt a nők megjelenésének száma: 2195fő, a férfiaké 1841.
2011-ben 12 év alatti fiatalok összesen 264 alkalommal, 12-35 év közöttiek, vagyis a
célcsoportból 2996 alkalommal, 35 év felettiek pedig 876 alkalommal kerestek fel
bennünket. Időnként még mindig gondot okoz az idősebb korosztályhoz tartozók
megjelenése az irodában, de kénytelenek vagyunk elfogadni, hogy a Családsegítő
Központ által szerda délelőttönként szervezett Álláskereső Klub ügyfelei az Ifjúsági
Iroda nyitvatartási idejében is igénybe szeretnék venni a fiatalok számára nyújtott
szolgáltatásokat. Mindannyiszor tájékoztatjuk őket, hogy hol és milyen formában
tudnak számukra segíteni, tudják igényeiket kielégíteni. Napi két-három főnél még
kezelhető a számuk, de e fölött gyakori a generációk közötti feszültség.
A 12 évnél fiatalabbak esetében az a leggyakoribb, hogy a szüleikkel tartanak, amíg
ők tanácsadásainkat vagy információs szolgáltatásunkat veszik igénybe. A forgalmi
napló adatainak éves elemzésekor meglepő volt konstatálni, hogy nyáron vannak a
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legkevesebben, amikor a kicsik számára is nyitott az iroda. Ezt idén, a nyári
programterv kialakításánál figyelembe kell majd vennünk.
A célcsoportot, a 12-35 éves fiatalok forgalmi adatait elemezve a következők
állapíthatók meg a tavalyi évre vonatkozóan: megjelenésük havi lebontásban jóval
kisebb eltérést mutat, mint a nem célcsoporthoz tartozóké. Számuk 10 hónapban is
225 és 280 között mozog, átlagosan 250 fő +/- 30 fő. Ennek a korábban már
részletezett klubjellegű működésünk az oka – jönnek-mennek a fiatalok, újra
találkozóhellyé, egyfajta közösségi térré váltunk a számukra. Ettől eltérést csak két
hónap mutat: áprilisban sajnos betegségek miatt nem tudtunk megoldani minden
ügyeletet, illetve az iroda tisztasági festését is erre a hónapra tudtuk leszervezni.
Összesen 6 munkanapot voltunk zárva. Valamint kiugróan magas volt a
megkeresések száma októberben, aminek oka a szeptember-október hónapban zajló
négy rendkívül sikeres rendezvényünk volt.
Megkeresés
Hónapok
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
Éves
összesítés:

∑

-

o

+

Nő

Férfi

Új

Vendég

360
342
296
190
355
301
395
330
393
410
373
291

11
21
12
3
2
7
9
14
12
28
23
22

270
249
229
133
247
225
279
231
287
327
279
240

79
72
55
54
106
69
107
85
94
55
71
29

207
192
182
115
210
170
200
203
199
208
171
138

153
150
114
75
145
131
196
126
194
202
202
153

30
26
22
5
13
32
27
10
27
26
31
17

8
11
1
2
2
2
2
1
11
10
8
13

4036

164

2996

876

2195

1841

266

71

2010. december 31-ig a családsegítő központok, majd a gyermekjóléti központok
számára készült ksh-kódok alapján készítettük a statisztikánkat. Az ifjúsági
információs és tanácsadó szolgáltatásaink, ön- és társismereti, klub- és
csoportfoglalkozásaink, szabadidős, felvilágosító, ártalomcsökkentő és prevenciós
programjaink vagy az irodán kívül végzett ifjúsági munka, lakótelepi szociális munka
tevékenységeink egyik esetben sem tudtak megjelenni és megjelenítődni a szociális
ellátó rendszerekre kialakított ksh-kérdőívekben. Ráadásul minden egyes
megkereséshez egyetlen kért szolgáltatást, és egyetlen kapott tevékenységet
írhattunk, holott sok esetben egy-egy ügyfél több szolgáltatást is igénybe vesz
egyszerre. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy csak halmozott adataink vannak
szolgáltatásaink anonim jellege miatt. Ezért úgy döntöttünk, hogy – szem előtt tartva
az éves ksh-kérdőív ránk vonatkozó kérdéseit – átalakítjuk a kódrendszerünket: ha
már többféle adatot gyűjtünk egy-egy ügyfél napi megjelenése kapcsán, akkor minél
nagyobb gyakorlati haszna legyen számunkra. A következőképpen rögzítjük 2011.
január elsejétől a forgalmi adatokat:
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Kért terület, téma:
3. lelki, mentális
4. életvitel, életmód
5. oktatás, képzés, tanulmányok
6. foglalkoztatással, elhelyezkedéssel kapcsolatos
7. szociális: anyagi helyzet, adósság, lakhatás…
9. egyéb: minden, ami ezekbe a kategóriákba nem fér bele
10. szabadidős tevékenységek
X. nem releváns
Hozott probléma/kért segítség/TERÜLET
4
7 szoc,
3
5
6
10
életvitel
anyagi,
lelki/men
oktatás, fogl.kapc
9 egyéb szabadid
,
adós,
tális
képzés
s
ő
életmód
lakh
10
4
0
108
2
66
243
14
12
22
85
8
24
285
14
9
16
90
3
21
239
3
10
12
53
4
13
160
3
6
15
105
5
33
285
4
5
7
133
4
19
307
11
12
12
93
8
29
377
11
29
3
58
11
25
295
16
15
9
84
13
29
364
6
18
11
74
10
46
372
5
16
8
91
17
32
332
11
18
0
27
3
34
315
108
154
115
1001
88
371
3574
Kapott tevékenység, módszer:
A) információ
B) ügyintézés, -ben segítség
C) segítő beszélgetés
D) tanácsadás
F) közösségi tér- és klubjelleg, szabadidős tevékenység
G) szervezett csoportos foglalkozás
H) pszichológiai tanácsadás
N) Internet
X) Nem releváns
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∑

2
4
4
2
1
2
3
3
5
2
6
8
42

435
454
396
257
453
481
545
435
535
539
507
416
5453
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Kapott tevékenység, módszer

A infó

B üi

C
segítő
besz

107
61
71
54
99
86
92
75
101
95
92
42
975

28
36
34
25
22
23
14
23
25
31
44
9
314

11
14
3
2
3
6
10
11
13
9
4
8
94

D ta

24
34
26
5
14
27
27
17
14
20
18
15
241

F
G
sz.idős
szerv.c
tev.
sop.pr
Klubogram
jelleg
8
10
60
13
40
4
30
4
55
1
79
34
98
14
58
3
95
4
94
9
101
9
103
26
821
131

H
pszi.ta

N net

XY

∑

3
7
11
1
1
2
6
20
7
3
2
6
69

242
225
203
134
257
222
281
225
271
276
231
199
2766

2
4
4
2
1
2
3
3
5
2
6
8
42

435
454
396
257
453
481
545
435
535
539
507
416
5453

Pályázati programok, projektek

Azért, hogy a felmerült igényekre a megfelelő választ adhassuk, azaz
megvalósíthassuk céljainkat és azokat az elképzeléseinket, amelyektől azt reméljük,
hogy a fiatalok az életkorukból és élethelyzetükből adódó esetleges hátrányaikat
csökkentik, meglévő erőiket, tehetségüket képesek lesznek kiaknázni, folyamatosan
figyeljük a pályázati lehetőségeket, s adjuk be pályázati anyagainkat.
A 2011-es évben a Keménydió Közhasznú Egyesülettel közös pályázataink nyerték a
legtöbb támogatást. Ifjúsági programokra és a Budapesti Ifjúsági Irodák
Szövetségének szakmai konferenciájára sikerült forrásokat teremteni. Ennek oka a
korábbi évek tapasztalata alapján az, hogy az Egyesület civilségéből adódóan jobb
helyzetből indult a források elosztásakor. Az Ifjúság Iroda a FECSKE keretén belül
önállóan is pályázott, és a szupervíziós szakmai támogatásunk a Mobilitás Középmagyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda kiírt pályázatán nyert is.
Segítettünk a kerületi Horizont Szociális Alapítvány pályázatának elkészítésében is,
de ezt, mivel nem ifjúsági célú pályázat volt, nem jelenítjük meg szakmai
beszámolónkban.
Önálló programunk:
Főpályázó:
A projekt neve:
Leírása:

FECSKE
„Alul-járó” IITI szupervíziója
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2010 októbere és 2011 júniusa között kéthetente a pályázati támogatás biztosította,
hogy a team tagjai rendszeresen egyéni és csoportos formában szupervízióban
vehessenek részt. A szupervíziót Hollós Judit vezette.
Támogatott összeg 2011 folyamán:
172.000,- Ft
Partnerszervezetekkel megvalósított programjaink:
Partnerszervezet: Keménydió Közhasznú Egyesület
Projekt neve:
„Keménydió puzzle - együtt megcsináljuk!”
Leírása:
A program 2010. szeptember 1. és 2011. május 31. között valósul meg. A
2011. évet érintő programelemek: információs szolgáltatásaink eszköz- és
agyagköltsége (papíráru, festékpatron, toner…); „Instant net” ifjúsági információs
kiadványunk újranyomása; az Ifjúsági Iroda bemutatkozó kiadványa és társasjátéka;
rendezvényeken való megjelenés költségei és az arcfestők tiszteletdíja; kézműves
foglalkozások; játékok és társasjátékok vásárlása; tini újságok és magazinok;
élelmiszerek rendezvényre, a klubokra és a Mikulás-csomagokra.
A támogatás összege, amelyet 2011 folyamán használtunk fel:
315.000,- Ft
Partnerszervezet:
Projekt neve:
Leírás:

Keménydió Közhasznú Egyesület
„BIIRSZ NAP – Regionális Ifjúsági Konferencia”

A konferencia helyszíne a fővárosban alternatív jellegéről ismert Szimpla kert nevű
szórakozóhely, a Cseresznye Ifjúsági Iroda székhelye volt. A konferencia
vendégeiként elsősorban a közép-magyarországi régió ifjúsági szakmai szereplőit,
döntéshozóit, a társszakmák – közművelődés, oktatás – képviselőit hívtuk el. A
tervezett 60-70 fő helyett végül 110 érdekelődő jelentkezett be. Előadások, workshopok, majd az önkéntes és kortárssegítő fiatalok részvételével egy csocsóbajnokság zárta a rendezvényt. A konferenciával párhuzamosan egy fotó- és
plakátkiállítással mutattuk be a résztvevők számára eddigi közös munkáinkat,
programjainkat.
A KM-RISZI programunkat 200.000,- Ft-tal támogatta.
Partnerszervezet: Keménydió Közhasznú Egyesület
Projekt neve:
„EgyüttMűködés”
Leírása:
A program 2011. június 1. és 2011. szeptember 30. közötti időszakban zajlott.
A pályázati forrás fedezte a nyári időszakban „KeménydióKlub”, a kézműves
foglalkozások és a rendezvények eszköz- és anyagköltségeit; irodaszerek, papíráru
költségeit.
A támogatás összege, amelyet az Ifjúsági Irodára, a FECSKE programjaira, illetve a
Ferencvárosban zajló programokra használt fel:
60.000,- Ft
Intézményi kapcsolatok

A kerületi és fővárosi szociális hálót alkotó intézményekkel és szervezetekkel
kiépített és bejáratott kapcsolatot tartunk fent. Szorosabb kapcsolatunk van még a
fővárosi és a kerületi társadalmi szervezetekkel, kiemelten az ifjúsági egyesületekkel,
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alapítványokkal; több programot együtt szervezünk, vagy csatlakoztunk egymás
projektjeihez.
A Gyermekjóléti Központ szervezeti egységéhez tartozunk – 2011-ben is szoros
munkakapcsolatunk volt, több fiatal kapcsán napi kapcsolatban voltunk a
családgondozókkal. 2011-ben is szoros kapcsolatban voltunk a családsegítő
központokkal – elsősorban a szerda délelőtti Álláskereső Klub miatt, ami az Ifjúsági
Irodában zajlik. Több ügyfél Irodánkat kereste fel további segítségért, egy-egy
telefonért, vagy az önéletrajzuk javítása és sokszorosítása végett. A Gyermekek
Átmeneti Otthonában élő gyereknek és fiataloknak újra sikerült karácsonyi
meglepetés-csomagot összeállítani. Adósságkezelésben érintett volt néhány
ügyfelünk, a családgondozókkal szintén kapcsolatot tartottunk csakúgy, mint az utcai
szociális munkás csoporttal. Az év végén kábítószerprevenciós pályázatot írtunk,
amelybe a Gyermekjóléti Központ, a Gyermekek Átmeneti Otthona, az I. és II. számú
Családsegítő Központ (most már Csoport) is bekapcsolódott.
Az Állami Foglalkoztatási Szolgálattal, a Munkaügyi Kirendeltséggel, kiemelve a
Fiatalok Ifjúsági Irodáját állandó kapcsolatban állunk, tekintve, hogy a hozzánk
forduló fiatalok jelentős része álláskereséssel kapcsolatban keresi fel az irodát.
Rendszeresen kapjuk az aktuális álláslistát, információkat a szolgáltatásaik esetleges
változásáról, bővüléséről. Az ÁFSZ-en belül az Ifjúsági Irodától szoktuk megkapni az
aktuális, kifejezetten fiataloknak szóló programok tájékoztatóit, tréningek és
tanfolyamok listáját, és nekik küldjük el az iroda foglakoztatással kapcsolatos
programjait. Sok fiatal rajtunk keresztül kerül először kapcsolatba a munkaügyi
ellátórendszerrel.
Az iroda céljaihoz és vállalt feladataihoz kapcsolódik a drogprevencióhoz,
bűnmegelőzéshez kapcsolódó tevékenységeink köre. Korábban csatlakoztunk, majd
2005. óta aktívan részt is vettünk a kerületi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF)
munkájában, a kerületi drogstratégia kidolgozásában. 2010-ben és 2011-ben a
korábbi évek tevékenységeihez viszonyítva a KEF, illetve a KEF-ben az Ifjúsági Iroda
aktivitása lecsökkent. Ennek oka az Iroda leterheltsége, munkaerőhiánya, illetve KEF
pályázatainak kisebb mértékű támogatása volt.
Ifjúsági szerveztek együttműködése

BIIRSZ – Budapesti Ifjúsági Irodák Szövetsége
Az irodák egymástól függetlenül, önállóan működnek, de szoros kapcsolatban
vagyunk. Többen tagjai vagyunk a Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó
Irodák Szövetségének (Hungarian Association of Youth Information and Counselling
Offices), amely az ifjúsági információs és tanácsadó szolgáltatásokat végző
intézmények, civil szervezetek szakmai tömörülése – a levelezési listának és a
személyes kapcsolatoknak köszönhetően egymásról (és a vidéki irodákról) mindig
vannak friss információink.
2005-ben hoztuk létre a Budapesti Ifjúsági Irodák Szövetségét. Az informális
szövetség létrejöttének egyik célja a közös érdekképviselet a budapesti nagy
rendezvényeken, és a közös részvétel a fővárosi/minisztériumi pályázatokon. Másik
célja a hosszabb távú stratégiai jellegű együttműködés az ifjúságsegítésben érintett
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civil intézményekkel, az ágazathoz tartozó állami szervekkel és szakemberekkel.
Szeretnénk erősebb együttműködést kiépíteni a civil szféra és az önkormányzati
fenntartású intézmények között, olyan programokat szervezni, ahol a szektorközi
együttműködés eredményeként szélesebb rétegeket szólíthatunk meg.
Tavaly zárult a Keménydió Közhasznú Egyesület közreműködésével harmadik, a
Mobilitás Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda által támogatott,
meghívásos pályázatunk, amely szintén ezt a szándékot hivatott támogatni. Pályázati
programunk célja az ifjúsági szolgáltató szervezetek tartós területi és szakmai
együttműködésének
előmozdítása,
továbbfejlesztése,
a
hosszú
távú
kapcsolatrendszerek megalapozása, egy egész napos ifjúsági konferencia
megszervezése által.
4.3. A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények

A bölcsőde feladata
Kerületünkben a gyermekek napközbeni ellátását, 246 gyermek (20 hetes - 3 éves)
számára biztosította a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények négy egysége.
Bölcsőde iránti igények alakulása
2006-tól a bölcsőde iránti igény továbbra is növekedést mutat, amely társadalmi
okokra vezethetők vissza.
A kerület bölcsődénkénti adatai: 2010. szeptember 1.

Aprók háza
Fehérholló
Pöttyös
Manó-lak
Összesen:

Férőhely

Maradó
gyermeke
k

Jelentkezett
ek
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a
felvettek

Bölcsődé
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felvettek
száma

Ebből
szociális
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Elutasított
ak száma

90

31

144

66

62

14

82

60

28

72

29

45

8

7

40

16

51

31

32

2

19

40

18

73

30

30

6

43
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93

340

156
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A kerület bölcsődénkénti adatai: 2011. szeptember 1.

FérőMaradó
Óvodába
Jelentkezettek
hely gyermekek
felvettek

Ebből
Bölcsődébe
szociális
felvettek
indokkal
száma
felvettek

Elutasítottak
száma

Aprók háza

100

37

174

59

63

22

111

Fehérholló

65

20

80

44

45

14

39

42

21

67

25

21

2

46

Manó-lak

48

22

72

26

26

7

46

Összesen:

230

100

393

154

151

45

242

Pöttyös
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A diagramokból látszik, hogy a 2010. szeptember 1. adatok és a 2011. szeptember 1.
adatok összevetésében az elutasítottak száma 151-ről 242-re emelkedett. A szociálisan
felvettek száma 30-tól 45-re, az óvodába felvettek száma megközelítőleg ugyanannyi, a
bölcsődébe felvettek száma pedig 169-ről 155-re csökkent. A jelentkezettek száma 340-ről
393-ra növekedett. A bölcsődébe felvettek száma csökkent, mivel a férőhelyeket nem
lehetett 120 %-ra feltölteni.
A bölcsődék a beszoktatási időben fokozatosan töltődtek, kezdetben az alapító
okiratban meghatározottak alapján 255 férőhelyre töltöttük intézményeinket. A
működési engedélyek erre a létszámra még nem voltak engedélyezve, ezért a
felvettek felvételének időpontját el kellett tolni.
A jelentkezettek 38 % -át tudtuk felvenni, 62 % volt az elutasítottak száma.
Összehasonlítási adatok 2010. szeptember 1-ével.
Az elutasítottak számának nagymértékű növekedése miatt a HÜB –i ülésén
segítséget kértem az elutasítottak számának kezelésére. A segítséget megkaptam,
úgy hogy a szülői fellebbezéseket az önkormányzathoz lehetett beadni. Ez a
megoldás az intézményt kikerülve enyhítette a fellebbezési rohamot. Az
intézményhez érkezett néhány, írásban fellebbezettek felvételi igényét kivizsgáltuk,
de sajnos 1-1 esetet kivéve, nem tudtuk orvosolni a problémát. Az irodavezetőnk
válaszolta meg a fellebbezésekre az elutasító határozatokat. Ennek ellenére a szülői
feszültségek egy része az intézménynél csapódtak le a férőhelyek hiánya miatt.
Elsődlegesen a rászorult családok és a 2009 évi várólistán szereplő, illetve
előjegyzésekből történtek meg a felvételek. A 2010 és 2011 évi jelentkezéseket
várólistára illetve előjegyzési listára helyeztük. Az első körű felmérés és az
összesítés után az óvodákkal felvettük a kapcsolatot és az óvoda új csoportot nyitott,
az évvesztes gyermekek részére. Ezért a második összesítéskor a várólistánk vagy
az elutasítottak száma szeptember 1-ére csökkent.
2011-2012. évre előjegyzettek száma
Bölcsőde megnevezése
Aprók háza
Fehérholló
Pöttyös
Manó-lak
Összesen:

2011-2012. nevelési évre
előjegyzettek száma
131
52
10
32
225
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A kimutatás alapján az Aprók-háza bölcsődébe jelentkezettek, valamint a Manó-lak
bölcsődébe maradt a legnagyobb számú várólista. A várólista mértéke olyan nagy,
hogy évközben a családok számára a bekerülés esélye a gyakorlat szerint 10 %-ot
nem haladta meg. A jelentkezési határidő után, az intézmény vezetésének nagy
nehézséget okozott a jelentkezők kiválasztása és a felvétel elbírálása. Elsősorban az
önkormányzat szociális rendeletében meghatározott szempontokat vettük figyelembe.
Felmérés:
2011-ben intézményvezetőnk megbízást kapott egy bölcsődéket érintő felmérésre: a
kerületben a terhes gondozásban résztvevő anyák -, a várható születések számáról,
valamint a 0- 3 éves korosztály létszámának területi felméréséről. Ebben a kerületi
Védőnői Szolgálat volt segítségemre. A védőnői körzetek szerint kerültek az adatok
kigyűjtésre.

Gyermekrendelő

Várandós
anyák
száma

Gyermekek
2011/2012.
száma 0-3 éves évre felvételre
korig
jelentkezettek

Belső Ferencváros
59

260

75

180

827

148

87

412

142

326

1499

365

Középső - Ferencváros
József Attila lakótelep
Kerületi
összesen:
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A táblázat azt mutatja, hogy a Középső-Ferencvárosban várható a legmagasabb
gyermek létszám, tehát alátámasztja azt a korábbi igényt, hogy arra a területre
szükséges egy bölcsőde létrehozása. Az új bölcsőde megvalósulás esetén az Aprók
háza bölcsőde hatalmas várólistája csökkeni fog, mivel erről a területről származik a
legtöbb jelentkező.
2011-ben az intézmény kihasználtságának adatai:

Feltöltöttség: 102%
Kihasználtság: 78.1 %

Naponta beírt létszám:
235gyermek
Napi bent lét:179 gyermek

Feltöltöttség

Az egyesített intézmény feltöltöttsége és kihasználtsága már évek óta a fenti adatok
körül mozog.
A gondozási nevelési év szeptemberétől a bölcsődéket a gyermekek érdekében,
csak fokozatosan lehet feltölteni, így a számadatokon nem látható a bölcsődék
zsúfoltsága úgy, mint az valójában van.
Kihasználtság

A kihasználtság adatai (néhány tized eltéréssel) évente szinte nem változik, a
korosztály betegségekkel szembeni érzékenysége miatt.
A sérült gyermekek integrációja létszámcsökkentő tényező a feltöltöttség esetén,
mivel statisztikai nyilvántartásban, egy SNI gyermek szakmailag 2 gyermeknek
számít, de statisztikában viszont egy főnek.
Ezen kívül a statisztikai nyilvántartásunkba, az alapellátás létszámába, az időszakos
gyermekfelügyelet nem számítható be.
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A Fővárosi Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2011. évben a működési
engedélyek módosítása kapcsán a szervezeti egységek (bölcsődék) férőhelybővítése
miatt helyszíni szemlét tartott. Az új működési engedélyekből három bölcsőde
engedélyét 2012. január 5.-én kapta meg. A Gyámhivatal a Fehérholló bölcsőde
férőhelyének növelését nem engedélyezte. A Manólak Bölcsőde engedélye csak
2012. március 8-án realizálódott, a villámvédelmi engedélyek elhúzódása miatt.
2011-2012 évi engedélyezett férőhelyek változása:

Bölcsőde neve

Aprók háza
Fehérholló
Pöttyös
Manó-lak
Összesen:

Férőhely
2011-ben

Férőhely
változás
száma
10 fő
2 fő
8 fő
20 fő

90 fő
60 fő
40 fő
40 fő
230 fő

2012.férőhely

100 fő
60 fő
42 fő
48 fő
250 fő

Férőhelyeink módosításával, növelésével a valóságban nem növekedett meg a
felvehető gyermekek száma, hanem leszabályozottá vált, mert nem lehet az új
férőhelyek megállapítása után 100% fölé tölteni a gyermek létszámot, így várható a
kihasználtság csökkenése.
Alapellátás

Elkészült a Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde 5 évre szóló szakmai programja,
melyet a HÜB elfogadott.
A Manó-lak bölcsőde szakmai programja a bölcsőde bővítés pályázatának
benyújtása miatt átdolgozásra került.
Feladataink ellátásához továbbra is figyelembe vettük a bölcsődék számára
kötelezően előírt szakmai anyagok, módszertani levelek előírásait és törekszünk
ezek pontosabb betartására és a minőségi munka fejlesztésére. Szakmai munkánk
alapja a „Bölcsődei Nevelés - Gondozás Szakmai Szabályai” című módszertani
levélben megfogalmazottak. Egységes szerkezete nagy segítség a bölcsődék
szakmai munkájának javításához, egységesítéséhez, magasabb szintre való
emeléséhez.
A gyermekek ellátását az intézmény és a részlegek a saját szakmai programjuk,
célkitűzéseik alapján végezték. Tovább dolgoznak vezetőink bölcsődéjük arculatának
kialakításán, mivel kialakítás és a működtetés több évet vesz igénybe.
Az arculat tervezése egységenként:

Aprók háza bölcsőde:

A szülőkkel való kapcsolat kiemelt fejlesztése

Fehérholló bölcsőde:

A gyermekek játék tevékenységének fejlesztése

Pöttyös bölcsőde:

Ének - zene, vers, mese a kisgyermeki világban

Manólak bölcsőde:

A gyermekek kreativitásának fejlesztése

Az elmúlt évben az intézmény személyi feltételeinek változásai miatt sok helyen
működési problémák jelentkeztek: a hosszan tartó táppénz, Gyesről való visszatérés
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miatt felhalmozódó szabadságok, valamint a nyugellátásból adódó szabadságok
kiadása.
A gyermekek ellátását túlmunkával és helyettesítésekkel oldottuk meg, mely nem
minden esetben felelt meg a gondozási nevelési elvek megvalósításával (Manó-lak
Bölcsőde).
A Budapest Főváros Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala által az alapellátás
feladataiban feltárt szakmai hiányosságainkat kijavítottuk. Ennek megfelelően a
családlátogatások időpontjának megválasztása, a beszoktatási idő bővítése, az
adminisztráció folyamatos javítása megtörtént.
Felmérés

Az alapszolgáltatás javítása érdekében minden évben elégedettségi kérdőíveket
töltenek ki a szülők. Ez által képet kaptunk a bölcsődékben végzett munkánkról,
valamint a szolgáltatásunk színvonaláról. Az idei kérdőívben adott válaszokból is
kiderült, hogy már a bölcsődék berendezéseiben, eszközeiben, az épület egyes
helységeiben a szülők is észrevették a pozitív irányú változást. A felszereléseket,
eszközöket részben, a tisztaságot megfelelőnek ítélték meg. További szülői
javaslataik voltak az épületek és udvarok felújítására és egyéb eszközök cseréjére.
A kisgyermeknevelők és a szülők kapcsolata is folyamatosan javul, a kérdőívben az
ezzel kapcsolatos kérdésekre a válaszok pozitívak voltak. A felmérés szerint a szülők
továbbra is elégedettek az ellátással, de a téli levegőztetés feltételeinek hiánya
minden részlegben felmerült. A téli levegőztetés feltételei csak részben biztosítottak
az intézményekben. (Fedett teraszok játszó udvarok hiánya.)
Élelmezés

A gyermekek élelmezésének javítása érdekében az elmúlt évben alkalmazott
dietetikus javaslatait figyelembe véve vizsgáltuk a bölcsődék étlapjait és a kiadásra
került élelmiszereket. Felméréseink szerint az étlapok összeállítása szakmailag
megfelelő. Az élelmi anyagok kiszámításában és kiadásában pozitív változás történt
a hús fogyasztás terén, mivel megközelítő mértékben, a rendeletben
meghatározottak szerint kapták a gyermekek a húskészítményeket.
Továbbra is rendszeresen ellenőrzésre kerül a cukor, hús, zsiradék, tej és tejtermék
felhasználása.
A kisgyermeknevelői dokumentáció-adminisztráció

2010 decemberében, a Budapest Főváros Kormányhivatal Szociális és
Gyámhivatalának ellenőrzése kapcsán az adminisztrációban lévő hiányosságok
pótlásra kerültek. A hiba kijavítására ütemtervet készítettek a részlegek vezetői, mely
szerint a hiányosságokat pótolták, azt vissza is ellenőrizték.
A szakmai adminisztráció tartalmában még mindig korrekcióra van szükség, melyet a
szaktanácsadó ellenőrzött, amelyet a kisgyermeknevelőkkel személyesen egyeztetett
a tartalom pontosításában. Tapasztalataink szerint ezzel a témával folyamatosan
foglalkoznunk kell.
Bölcsődéink napirendjeiben, a kisgyermeknevelők munkarendjeiben folyamatos
módosításokat elvégezték csoportvezetőink, melyet minden évben évszakonként,
gyermekcsoportonként állítottunk össze.
Az ünnepek előkészítését és lebonyolítását, a korábbi gyakorlatnak megfelelően,
minden bölcsődében nyílt nappá tettünk, melyet a szülőkkel közösen szerveztünk:
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Mikulás, Karácsony, Farsang, Gyereknap, Húsvét. Rendezvényeink programjait
újabb ötletekkel színesítettük minden egységünkben.
Légvárakat, tűzoltó autót, nyuszi simogatót, Mikulást és karácsonyfákat biztosítottunk
a gyermekeknek.
A Mikulás ünnepséget minden bölcsődében – szülői támogatással - a Kezes- Lábas
művészcsoport tette színesebbé és élményszerűvé.
Egységeinkben alkalmazott karbantartók vállalták a Mikulás szerepét.
− A karácsonyi ünnepi hangulat megszervezését szobákra bontottuk, hogy az
ünnep nyugalmát, a zsúfoltság megszüntetését, és meghittségét erősíteni
tudjuk. Ezek a rendezvények elősegítik a bölcsődék és a szülők mélyebb, és
közvetlenebb partneri kapcsolatát.
− Közös kreatív délutánokat szerveztünk az ünnepi előkészületek hangulatát
erősítve. A rendezvényeken személyzetünk, a gyermekek és a szülők is jól
érezték magukat.
Minőségbiztosítási rendszer működése

A HACCP kézikönyv nem felel meg a részlegek működésének, mivel általános
szabályokat tartalmaz, nem a részlegek konyháinak sajátosságait és adottságait
veszi figyelembe. Egy darab kézi könyvünk van, melyet a bölcsődék sajátosságait
külön-külön figyelembe véve egészítettünk ki. Ez a megoldás átmeneti, HACCP
kézikönyv szakember részéről átdolgozásra szorul, minden bölcsőde sajátosságaival
és lehetőségeivel.
A főzőkonyháink és helyiségeik, valamint berendezéseik kopottak, elavultak, nem
felelnek meg a mai követelményeknek.
A tapasztalatok kapcsán újabb feladatok megoldására lesz szükség, mely az
élelmezés javítása érdekében történik (új beszerzések, felújítások, korszerűsítések).
Szociális és normatív támogatás

Védelembe vett gyermek: 1 fő
100% kedvezményezettek
Ingyenesen étkezők száma átlagosan
havonta

10 fő

50% tartósan beteg

21 fő

3 vagy több gyermeket nevelők
kedvezményezettek száma – havi átlag

30 fő

Bölcsődéink alapfeladataikon túl, szolgáltatásaikkal segítik a lakosság igényeinek
kielégítését
Az év folyamán intézményünk az alaptevékenységen túl többféle szolgáltatással
segítette a kerületben élő családokat.
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1. Speciális ellátás

Intézményünk tovább folytatta a sérült gyermekek ellátását is. Az Aprók háza
bölcsődében részlegesen integrált csoportot működtetünk. A Pöttyös bölcsődéjében
integrált ellátásban egy gyermek részesült. A gyermekek felvétele és fejlesztése
továbbra is a Képesség Fejlesztő Szakértői Bizottság javaslata alapján történik. Mivel
a kerületből minimális igény van a SNI gyermekek bölcsődei ellátására, így a VII.
kerülettel és Szigetszentmiklóssal ellátási szerződés alapján 4 gyermeket
gondoztunk, fejlesztettünk. Bölcsődéinkben összesen egy év alatt átlagosan 8 fő
másként fejlődő gyermeket gondoztunk, fejlesztettünk, rövidebb – hosszabb időn át,
két gondozási – nevelési fél év során.
Az SNI gyermekek közül egy VII. kerületi kisgyermek került elutasításra, két próba
nap után. A kisgyermek olyan súlyos sérüléssel rendelkezett, mely nem tette
lehetővé, hogy a mi feltételeinkkel, adottságainkkal befogadjuk.
2. Időszakos ellátás

Ez a szolgáltatás azoknak a családoknak nyújt segítséget, akik nem veszik igénybe a
bölcsődei alapellátást. A szolgáltatás 3 kisszámú csoportban az Aprók háza
bölcsődében működik. Már itt is várólista alakult ki. Az igények megnövekedése miatt,
minden részlegben lehetőséget adtunk korlátozott számban időszakos
gyermekfelügyeletre, az alapellátás keretében működő csoportokban, a hiányzó
gyermekek helyére. Az Aprók háza bölcsődében tudták többen igénybe venni a
szolgáltatásunkat, mivel a többi az intézményben az alapellátáshoz integrált az
időszakos ellátás. Ők külön helyiség hiányában csak minimális szinten tudták
biztosítani az időszakos gyermek felügyeletet.
Időszakos ellátást igénybevevők száma: 39 család 3790 gondozási nap.
3. Házi gyermekfelügyelet

A házi gyermek felügyeletben 3 család gyermekét 826 órában láttuk el.
Ezt az ellátási formát egy gondozónő végezte, magasabb óraszámban, mint az
elmúlt évben.
4. Gyermektorna

Az Aprók háza bölcsődében korlátozott időben és számban, 117 gyermek vette
igénybe ezt a szolgáltatást. A szülői igény jóval meghaladta a lehetőségeinket, mint
amit biztosítani tudtunk. Gondolkozunk a kibővítés lehetőségén.
5. Speciális diéta

Intézményünk diétás étkezést is biztosított az étel allergiás gyermekek számára,
mely a konyháknak többlet feladatot jelent.
• Tej érzékeny gyermekek száma: 9 fő
• Tojás érzékenyek száma: 2 fő
• Liszt érzékeny gyermek: 1 fő
• Csecsemőétkezés: 2 fő
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6. Speciális tanácsadás

A gyógypedagógusunk kapacitás hiányában elsősorban csak a bölcsődében dolgozó
gondozónők számára végzi a tanácsadást, a másként fejlődő gyermekek
színvonalasabb ellátása érdekében.
7. Só szoba használat

Aprók háza bölcsődében a Ferencvárosi Cseperedők Alapítvány által létrehozott só
szoba kihasználása a kerület bölcsődéibe járó gyermekek számára biztosítja a só
terápia egészség megőrző szerepét. Az alapellátásban só szoba rendszeres
napirendbe épített használatát tovább folytattuk. A külső részlegekből négy család
kúraszerűen vette igénybe a szolgáltatást. Az Aprók háza bölcsődéből délutánonként
10 család látogatta különböző rendszerességgel a terápiás szobát. Még mindig
dolgoznunk kell azon, hogy a só terápia, mint megelőzést is segítő szolgáltatás
elterjedtebb legyen a bölcsődés családok vonatkozásában. Igény fogalmazódott meg
a szakemberek részéről a József Attila lakótelep egyik bölcsődéjében egy só szoba
létrehozására.
Továbbra is lehetőséget kínálunk a kerület területén található bölcsődékbe járó
gyermekek számára - a délutáni órában a szülők felügyelete mellett - a szoba
kúraszerű használatára
Működési feltételek
Tárgyi feltételek

A magasabb szintű szakmai munkához a működési feltételek biztosítása lassú ütemű
fejlődő tendenciát mutat. Az intézmény saját költségvetésből is hozzájárul a
működéshez szükséges karbantartáshoz, melynek összege ebben az évben
megnövekedett.
Működési feltételek kategóriájába tartozik az épületek állapotának javítása, a tárgyi
feltételek és a humánerőforrások biztosítása. Egy újabb intézmény létrehozásán túl,
továbbra is elkerülhetetlen az épületek felújítása és nagyobb mértékű karbantartása.
Gazdálkodás

A fenntartási költségek, azaz a dologi kiadások, nem fedezték a működést. A
bevételeink pozitív irányú növekedése, valamint a bér megtakarítás terhére tudtuk a
működést finanszírozni, melyet év végi pénzügyi átcsoportosítással oldott meg
intézményünk.
2011 évben az önkormányzat Belső ellenőrzési Csoportja átfogó vizsgálatot végzett.
A gazdálkodással elégedettek voltak a vizsgálatot végzők. A feltárt hiányosságokat
kijavítottuk az intézkedési terv alapján. Az intézmény a FEUVE rendszerét, mind
szakmai tervezés, mind gazdálkodás területén működteti.
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Karbantartás

Az intézmény saját hatáskörében végzett karbantartása a 2011 évi gazdasági
időszakban növekedést mutatott. A működéshez elengedhetetlen kötelező
szerződések: lift, ÉMI-TÜV, Szigmalik Kft, a Tűzkerék, tűz és munkavédelmi
ellenőrzés, Sza-Fe-Ró Bt. zsírfogó tisztítás és veszélyes hulladék elszállítás, AQUA
FORCE KFT által végzett folyamatos, intézményt érintő kisebb elhárítási munkák,
játszótéri eszközök ellenőrzése. A karbantartások végzése kapcsán figyelembe
vettük a jogszabályi előírásokat. Ezen felül a kötelező szerződések kifizetése után a
bölcsődék megújulására és szépítésére, hangulatosabbá, otthonosabbá tételére
törekedtünk.
Ennek alapján a következő munkák történtek:
Pöttyös bölcsőde:
- Padlás ablakainak javítása (beázás miatt).
- Csaptelepek szifonnal együtt történő cseréje emeleten és a földszinten.
- Járólapok javítása (újbóli ragasztás).
- Új kaputelefon kiépítése.
- Egyéb apró munkálatok.
- Konyhában és fürdőben víznyomócső gerinc vezeték cseréje.
Manó-lak bölcsőde:
− Mosogató csaptelep cseréje, valamint kerti locsoló csap kompletten való cseréje.
− Gazdasági és bejárati ajtó, valamint az udvarra vezető ajtó javítása.
− Mozgásérzékelős lámpa felszerelése.
− Udvari csőtörés javítása.
− Játszó udvaron pályázati és önrész alapján növények ültetése.
− Egyéb apró munkálatok.
− Csaptelepek cseréje.
Fehérholló bölcsőde:
− Virágoskert és az udvar közötti részen kerítés készítése.
− Mosdó csaptelep bekötéseinek folyamatos cseréje.
− Kazánház víz bojler cseréje és átkötése.
− Mozgásérzékelős reflektor kiépítése és felszerelése.
− Udvari fa kivágása.
− Egyéb apró munkálatok.
Aprók háza bölcsőde:
− Főzőkonyhai részen éjszakai áram vezeték cseréje és leágazások kialakítása.
− Új armatúra felszerelése és bekötése (hús és zöldség előkészítő, baba kocsi
tároló).
− Lift áram ellátásának helyreállítása.
− Nyári zárás során mosdók és a mosogatónál csapok felújítása.
− Földszinten és a II. emeleten a csoport szobák festése (egy szülő és
gondozónőink végezték el a festést).
− Mosogatógép javítása és villanykapcsoló cseréje.
− Mosogató szennyvíz szakaszos csőcseréje a földszinten.
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− Egyéb apróbb munkálatok.
Tárgyi eszköz beszerzés

Az intézményben minimális a tárgyi eszközök beszerzése. Mindent megtettünk,
hogy a gyermekek egészséges nevelésének körülményeit javítsuk. Szűkös anyagi
lehetőségeinkhez képest elkezdődött az Aprók-háza bölcsődének ágynemű, egyéb
textília stb. (függöny, szőnyegek) folyamatos cseréje. Ezek a beszerzések kis
részben a saját dologi kiadásainkból kerültek megvásárlásra, nagy részében pedig
ellátási szerződés alapján a VII. kerület és Szigetszentmiklós által fizetett
támogatással, a következők szerint:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Két bölcsődében térelválasztó polcok, játszó heverők folyamatos cseréje.
Cipőtartó szekrény, öltöző szekrény cseréje, vásárlása (Manó-lak bölcsőde).
Fejlesztő játékok vásárlása szükség szerint folyamatos.
Poharak, edények, konyhai felszerelések egy részének pótlása.
Textíliák beszerzése, konyharuhák abroszok pótlása.
1 db hűtőszekrény és 1 db vasaló beszerzése (Aprók háza bölcsőde).
1 db porszívó és 1 db vasaló (Fehérholló bölcsőde) ruhaszárító.
1 db kézi mixer (Pöttyös bölcsőde).
A bölcsődei fürdőkben a kiegészítők megvásárlása és cseréje.
Játék és szakmai agyagok némely részének beszerzése.

Fejlesztés

Intézményi szinten 2011 évben saját hatáskörben nagy értékű fejlesztésre fordított
összeg nem volt.
Felújítás

Az intézményüknél 2011 évben felújítására fordított összeg 15.765.289.- Ft, az
alábbi megoszlás szerint:
Pöttyös bölcsőde (3.458.787.- Ft)
− konyha és a hozzá tartozó mellékhelyiségek festése
− játszó udvar veszély elhárítási munkálatai (burkolat csere)
Dési Huber bölcsőde (4.589.566.- Ft)
− tisztasági festés a folyosó és mellékhelyiségekben
− a játszó udvar térburkolatának felújítása
Fehérholló bölcsőde (5.858.555.- Ft)
− kémény veszély elhárítási munkálatai (konyhai résznél)
− festés a II. csoport szobában
− Garden KFT által fa kivágás, gallyazás, parkosítás.
Ráday bölcsőde (1.858.381.- Ft)
− Teraszburkolat csere az I. emeleten
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Humánerőforrás

A státuszok száma 92 fő. A létszám alakulása megosztásban: 57 fő szakmai és 35 fő
technikai személyzet.
Sajnos továbbra is a gondozónők körében folytatódott az elvándorlási folyamat más
kerületek bölcsődéibe, ahol a juttatások magasabb szintűek, mint kerületünkben,
pedig önkormányzatunk alkalmazottainknak ebben az évben 150.000.- Ft értékben
étkezési utalványt vagy üdülési csekket biztosított, mely havonta segítette
helyzetüket.
Az intézményből a négy kisgyermeknevelő 40 éves munkaviszony betöltése miatt a
nők kedvezményes nyugdíjba vonulásának lehetőségével élt, felmentéssel. A
kisgyermeknevelők
utánpótlása
megtörtént
gyakornoki
státuszban
lévő
gondozónőkkel. Intézményi szinten a munkavállalók előjelzése szerint 8 fő volt
érintve a nyugdíjazás tekintetében.
Év végéig ez a létszám 2 fővel növekedett. Összesen 11 alkalmazottunk vette
igénybe a nyugellátás lehetőségét, a következő megosztásban: 5 fő gondozónő 6 fő
technikai alkalmazott.
Alkalmazotti létszám alakulása

2011. évben alkalmazottaink közül 14 fő be- és kilépő volt, a nyugdíjazásokon kívül.
Az intézményben, a technikai munkakörben 4 fő, a gondozónői és egyéb
munkakörben 10 fő volt a mozgás. A munkaköri feladatok ellátásához továbbra is
nagymértékű a fluktuáció, ami rontja az ellátás minőségét.
Szakképzés – Képzés
Főiskolai Képzés

Az ELTE keretében főiskolai képzésen 4 fő kisgyermeknevelő vett részt. Ebből egy fő
II. évfolyam, 3 fő pedig I. évfolyam hallgatója.
Gimnáziumi képzés

Harmadik évfolyamot a dolgozók esti gimnáziumában 2 kolléganő fejezte be.
Felsőfokú szakirányú szakképzés

Szakképesítést szerzett 2
kisgyermeknevelő.

fő,

szakképesítés

megszerzését

elkezdte

1

fő

Az alapfeladatainkat, a gyermekek ellátását folyamatosan javítjuk. A fejlődés
érdekében minden lehetőséget megragadunk a képzésekre, állami, kerületi, házi és
önképzés keretében. Az elmúlt évben hiába törekedtünk a gondozónők szakképzési
szintjének emelésére, a távozó és nyugdíjba vonuló szakképzett gondozónők
pótlására csak gyakornokok felvételével volt lehetőség.
Továbbképzés

Kötelező kredit pontos továbbképzést 15 gondozónő teljesítette, ezáltal egy havi
jutalomban részesültek. Az év folyamán 7 különféle tárgyú tanfolyamon, 28
gondozónő vett részt szociális továbbképzésen. Kerületünkben a bölcsődei
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részlegvezetőknek tartottunk továbbképzést 10 alkalommal, melynek témája a
Bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai volt. A házi továbbképzések a
részlegek szakmai programjaik szerint ütemezve történtek.
Gyakornoki feladatok

Hat fő kisgyermeknevelő gyakornokkal foglakoztunk, mely segíti a kisgyermeknevelői
munka színvonalának emelését és a munkakör elsajátítását, megszerettetését is. A
Gyakornoki Szabályzat szerint végeztük feladatainkat.
ELTE gyakorló területi feladataink

2011-ben a kisgyermeknevelői képzésben résztvevők befejezték tanulmányaikat. Az
Aprók háza bölcsődében 8 fő kezdte el tanulmányait, de a lemorzsolódás miatt ebből
csak 4 fő tett sikeres gyakorlati vizsgát.
A vizsgára felkészültek a hallgatók, a bölcsőde, és a gyakorlatot vezetők is.
Vizsgabizottság értékelte a hallgatók és intézményünk oktató munkáját. Sikeresen
zártuk a két évet.
Pályázatok
Unió által támogatott pályázatok

Önkormányzatunk 2009. évben pályázatot nyert új bölcsőde létrehozására. KMOP4.5.2-09-20090022 számon az Uniós pályázat, a Varázskert bölcsőde megépítése
hosszan elhúzódó közbeszerzési eljárás alatt volt. Sajnos így az épület létrehozása
továbbra is várat magára. Több esetben részt vettem menedzsment értekezletein,
ahol tájékoztatást kaptam a létrehozás problémáiról és nehézségeiről.
2011 őszén kerületünk vezetésének döntése alapján egy újabb Uniós pályázati
lehetőséget céloztunk meg. 2011 decemberére elkészült a Manólak bölcsőde
bővítésére tervezett pályázati anyag, melynek szakmai részének összeállításában az
intézményvezetője vett részt. Az előkészítés fázisában feladataink voltak a háttér
anyagok statisztikai kimutatások készítése, a bölcsőde
helyiségeinek,
berendezéseinek kialakítása. 2012. év január elején határidőre sikerült beadni a
pályázatot KMOP-4.5.2.-11 számon.
A projekt célja: A Manó-lak bölcsőde kapacitás bővítése, mint egy 28 férőhellyel. A
pályázat megvalósulása esetén alkalom nyílik 28 kisgyermekes család támogatására,
úgy, hogy az anyák számára lehetőséget nyújt kisgyermekük napközbeni
elhelyezésére és számukra a munkavállalásra. Számunkra sikeres pályázati
elbírálással egységünk korszerűbb intézményben működhetne.
Kerületi pályázat

Intézményünk minden évben megragadja a lehetőséget, hogy bölcsődéit, ha
kismértékben is, de fejlessze. Elmaradás van egységeink udvarainak felújítása terén,
ezért az Önkormányzat által kiírt környezetvédelmi pályázat lehetőségeivel élve,
ebben az évben a Fehérholló bölcsőde kert részének felújítására nyújtottunk be
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pályázatot. A nyert támogatás és az önrész összegéből a lepusztult homokozó
helyére egy bicikli utat és madáretetőt (parkosítással) készítettünk el.
Alapítványi támogatások

A Ferencvárosi Cseperedők Alapítvány egészségvédelmi pályázaton nyert,
„A beszédfejlődés elősegítése” címmel, a Ferencvárosi Önkormányzat
támogatásával. Bevált szokás az, hogy két bölcsődében tartottuk megtervezett
programunkat az ELTE adjunktusa által megtartott előadással. Rendezvényünkre
meghívtuk minden bölcsődébe járó gyermek szüleit, a bölcsődében dolgozó
gondozónőket és az Írisz Családi Kör tagjait, valamint a nem bölcsődés, de a
kerületben élő kisgyermekes családok szüleit. Az előadó elsősorban a 0-3 éves
kisgyermek beszéd fejlődését mutatta be. Kihangsúlyozta a támogatói szülői
magatartást és a korszerű eszközök gyakorlati alkalmazását.
Alapítványunk a befizetett 1 % adókból és a szülők év közbeni adományaiból
játékokat és eszközöket vásárolt bölcsődéinknek Karácsonyra és Húsvétra.
Ezen túl az Aprók háza bölcsőde só szobájának működtetéséhez szükséges só
folyadék rendszeres biztosításával járult hozzá.
Az intézmény kapcsolatrendszere
Szülői Fórum
Minden részlegben működik a Szülői Fórum, tagjai a részlegek szakmai programját
írásban véleményezték, és a házirendet elfogadták. A szülők a bölcsődéket
lehetőségeikhez képest támogatták. A bölcsődék a Szülői Fórum üléseit megtartották.

Három részlegben részt vettem a Szülői Fórum ülésein, ahol a szülők a helyi
problémákra keresték a választ. Például: babakocsi tárolás, gondozónő hiány,
udvarok felújítása, levegőztetés, lopások kiküszöbölése.
Társintézményekkel való kapcsolattartás
Óvoda

A bölcsőde évzáró értekezletein továbbra is nagyobb részt képviseltetik magukat a
vezető óvónők, itt bemutatják óvodáikat az óvodába készülő gyermekek szülei
számára.
2011 évben az óvodákkal való kapcsolatunk javuló tendenciát mutatott. Gyermekeink
megismerkedhettek az óvodai környezettel, a csoportjukkal és a saját óvónőikkel. Ez
nagyon jó volt, mert segítette a gyermekek számára az intézményváltást.
Védőnői Szolgálat

Részlegeink vezetői már évek óta megfelelő munka kapcsolatot alakítottak ki a
védőnőkkel, de nem egységesen. A József Attila lakótelepen dolgozó védőnőkkel
tovább folytatódott a megfelelő kapcsolat. A Vaskapu utcai Védőnői Szolgálattal
bölcsődevezetői kezdeményezésre sem alakult ki a megfelelő munkakapcsolat. A
következő évben kezdeményezni fogjuk a kapcsolat jobb kialakítást. Új Védőnői
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Szolgálat alakult, összevonásra került a VII. - VIII. és a IX. kerület. Az új vezetés reményeink szerint - támogatni fogja a jobb munkakapcsolat kialakítását.
A kerületi Védőnői Szolgálat a pályázati anyaghoz és a kerület felméréséhez
statisztikai adatokat szolgáltatott.
FESZGYI

2011. év júliusától a FECSKE többszörösen összevont intézménnyé alakult.
Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága lett az
elnevezésük (FESZGYI). Ezen belül működik a Gyermekjóléti Központ.
A Gyermekjóléti Szolgálattal a kapcsolattartás inkább csak levelezésre korlátozódott.
Folyamatosan levélben keresték fel intézményünket a gondozásuk alatt lévő
gyermekek bölcsődei elhelyezése ügyében. Ezek a megkeresések általában
évközben, akkor történtek meg, amikor már a férőhelyeket feltöltöttük, ezért csak
nagy ritkán tudjuk figyelembe venni a kérésüket. Csak a kimaradt gyermekek helyére,
vagy a következő nevelési évben tudtuk csak a veszélyeztetett gyermekeket
bölcsődéinkben felvenni.
Az éves konferencián a részlegvezetők részt vettek, de az együttműködésünkben
még lenne javítani való, bár nem látok esélyt a fokozottabb együttműködésre, mivel a
családgondozók leterheltek.
A FESZGYI működése alá tartozó gyermekotthonból 4 gyermeket vettünk át,
segítettünk krízis helyzetük megoldásában.
A 0-3 éves gyermekek számára ellátási szerződés alapján heti 5 napon keresztül
napi 5 étkezést biztosítunk.
Református Egyház

Intézményünk 2011. június 4-én csatlakozott a Református Zenei Fesztivál
megrendezéséhez.
Ennek keretében az Aprók háza bölcsőde udvarán légvár került felállításra,
bölcsődéinkből a kisgyermeknevelők kézműves foglalkozásokat, különböző
programokat ajánlottak a fesztiválon résztvevő családoknak, gyereknek.
Külső kapcsolataink

• ELTE Tanító- és Óvóképző Kar, Csecsemő és Gyermeknevelő-gondozó szak
hallgatói képzés. Az Aprók-háza bölcsőde, gyakorló területe a főiskolának.
• Magyar Bölcsődék Egyesülete szakmai érdekképviseleti szerv rendezvényén
képviseltettük kerületünket.
• A Regionális Módszertani Bölcsőde
• ÁNTSZ működési engedélyek és ellenőrzések, állásfoglalás tekintetében.
• Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete
• A helyi BDDSZ alapszervezetével érdekegyeztetés történt, a munkavállalók
érdekeinek figyelembe vételével.
• Budapest Főváros XVI. kerület Egyesített Bölcsődék, valamint Budaörs Város
Egyesítet Bölcsőde új bölcsőde ünnepi megnyitásán való részvétel.
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4.4. FESZGYI Gyermekek Átmeneti Otthona

A Gyermekek Átmeneti Otthonának célja: azoknak a családban élő gyerekeknek,
akik átmenetileg ellátás nélkül vagy elhelyezés hiányában gondozás nevelés,
lakhatás nélkül maradnának, valamint akinek ellátása a család életvezetési
nehézségei miatt veszélyeztetett, teljes körű, testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi
fejlődésüket elősegítő ellátást biztosítson, ideiglenesen pótolja a szülői gondoskodást.
A teljes körű ellátás a Gyvt.-nek megfelelően – a gyermek testi, értelmi, érzelmi,
erkölcsi fejlődését elősegítő, az életkorának, és egyéb szükségleteinek megfelelő
étkezés, ruházattal való ellátás mentálhigiénés és egészségügyi ellátás, gondozás,
nevelés, lakhatásról való gondoskodás.
I. Az ellátásra vonatkozó adatok:

Ellátási napok százalékos kihasználtsága, feltöltöttsége a 2011. év során:

Férőhelyek száma 24 fő. Az ellátást igénybe vevők jelenléte alapján a napi gyerek
átlag 13 fő, a szolgáltatást igénybevevők jelenlétének és távollétének összege
alapján a napi gyermek átlag 18 fő. A Gyermekek Átmeneti Otthonának feltöltöttsége:
74%. Az otthonban átmenti gondozásban részesített gyermekek száma: 68 fő.
Ellátott gyermekek
2011. év során 68 gyermeket láttunk el, ebből 20 ellátás az előző évről húzódott át,
és 48 gyermek ellátása az év során indult. Az ellátottak negyven százaléka 0-3 év
közötti gyermek, tizenhárom százalék 4-5 év közötti, húsz százalék 6-13 éves
kiskorú, huszonhét százalék 14-17 év közötti kamasz. A nemek aránya
kiegyensúlyozott, bár kicsit eltolódott a fiúk felé.
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Életkor és nemek szerinti megoszlás
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Átmeneti gondozásban töltött napok hónapok szerinti megoszlása
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Az átmenti gondozásban töltött idő az ellátottak közel felénél 0-3 hónapig tart, és
arányosan csökkent a bent töltött idő függvényében. Ideiglenes gondozásban
nyolcan részesültek. A két éven belül újra bekerültek száma 7 fő volt.
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Az ellátás kezdeményezője

Az év során az ellátás kezdeményezői leggyakrabban a szülők és a Gyermekjóléti
Központ családgondozói voltak, ezt követi a Gyámhatóság általi kezdeményezés. A
védelembe vett gyermekek száma 11, az ellátottak 16%-a.
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Az elhelyezést kiváltó probléma

Az elmúlt évek alatt az ellátást igénylők lakhatási problémák, gyermek magatartási
problémái, egyéb okok, életvezetési problémák és családi konfliktus miatt kérték az
átmeneti gondozást magasabb arányban.
A magatartási problémákkal küzdő gyermekek esetében elmondható, hogy a tünetük
mögött igen súlyos családi problémák, a szülők betegségei, személyiségzavarai
húzódnak meg, gyakran hosszú évek óta.
A gyerekek rendelkeznek a „klasszikus” tünetek egy részével:
- éjszakai ágybavizelés
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-

alvászavarok
szorongás
táplálkozási zavarok
tanulási nehézségek
önértékelési zavarok
önbizalom hiány, zárkózottság

Az antiszociális, aszociális gyermekekre jellemző:
- szocializációs problémák, iskolakerülés, keretek, szabályok visszautasítása
- egyre nagyobb mértékben van jelen az agresszivitás, mind társaik, mind a
felnőttek felé. gyakori, hogy verbális, de nem ritka a tettlegesség sem
- alkohol, cigaretta, könnyű drogok – füves cigaretta használata (a kamasz
gyermekek több mint fele kisebb –nagyobb mértékben dohányzik,
alkalmanként alkoholt is fogyaszt, és egyre gyakoribb a könnyű drogok
használata)
- csavargás, lopás könnyű pénzszerzés reményében
A felsorolt tünetek más-más módon jelentkeznek a csoportokban a korosztályi
különbségből eredően. A problémára adott válaszok többsíkúak. Megpróbáltunk a
kérdésre választ találni, hogy milyen eszközökre, módszerekre van szükség a
kezelést illetően.
- pedagógiai módszerek: szülőket és gyermekeiket formálni, megtanítani
egymásra figyelni, kommunikálni, elvárásokat megfogalmazni és egymástól
elvárni
- pszichológiai módszerek: pszichológiai konzultáció a gyermeknek, a szülőnek,
vagy közösen
- pszichoterápia
- orvosi eszközök: pszichiátriai kezelés, gyógyszeres kezelés
A kialakult problémák kezelésben a Nevelési Tanácsadó és a Heim Pál Kórház
Gyermek Pszichiátriai Osztályon dolgozó szakemberek nyújtanak segítséget
gondozottaink számára.
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A gondozási forma változásai az átmeneti gondozás végével

A gyermekgondozási formájának változása
az átmeneti gondozás végével
Szüleihez hazakerült
Más hozzátartozóhoz került
Gyermekvédelmi szakkellátásba került
Nagykorúvá vált
Egyéb ok miatt kikerült
2%

7%

0%

18%

2%
71%

A gyermekek több mint fele az otthonába távozott a törvényes képviselővel, 10
gyermek nem térhetet vissza a családjába, esetükben ideiglenes hatályú elhelyezést,
illetve átmeneti nevelésbe vételt rendelt el a hatóság. Egy esetben családba
fogadással más hozzátartozóhoz került a gyermek. Négy esetben egyéb ok miatt
szűnt meg az átmeneti gondozás, egy esetben nagykorú vált a gondozott.
Ellátó intézmények

Az ellátó intézmények az átmeneti gondozás ideje alatt nagyrészt kerületi óvodák és
általános iskolák voltak. Az átmeneti otthon dolgozói közösen a szülőkkel együtt
oldották meg a gyermekek vitelét és hozatalát. Az otthon családgondozója igyekezett
felvenni a kapcsolatot az összes oktatási, nevelési intézménnyel, ahol a gyermekek
napközbeni ellátása történt. Az átmeneti otthon együttműködése ezekkel az
intézményekkel jónak mondható.

72

Értékelés Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának
2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
_____________________________________________________________________________________

Ellátottak családjai

A 68 gyermek 54 családból került átmeneti gondozásba.
Családi struktúra
Gyám törvényes képviselő
9%
A szülők együtt nevelik 49%
Anya neveli
41%
Apa neveli
1%

A diagram adattartománya a jobb alsó sarkánál fogva módosítható.

Családi struktúra
Gyám törvényes képviselő
A szülők együtt nevelik
Anya neveli

Igen magas arányt mutat a gyermeküket egyedül nevelő szülők száma, 28
gyermeket anya, 1 gyermeket apa neveli egyedül. Hat gyermeket gyám nevel, és 33
gyermeket a szülők együtt nevelik.
A családok jövedelme alacsony, gyakori, hogy nehéz körülmények között élnek. A
szülők alul iskolázottak, leggyakrabban nyolc általános iskolai végzettségük van, ritka
a szakmunkás illetve középfokú végzettség. Munkaviszonya több mint felének
alkalmi munka, mindennemű szerződés nélkül. A legális jövedelmük többnyire saját
jogú nyugdíjszerű és egyéb rendszeres ellátásból tevődik össze (rokkantsági nyugdíj,
gyes, gyet, nevelési ellátás, iskoláztatási támogatás). Mindez kihatással volt a térítési
díjak fizetésére is, jellemző volt a térítési díjtartozás az átmeneti gondozások során.
II.

Szabadidős programok

A nyári szünet során Balatonlellén táboroztattuk a gyerekeket, nem csak éppen
gondozásban lévőket, hanem régi átmeneti gondozott gyereket is. Azt gondolom a
tábor jól sikerült nagy élmény volt mindannyiunk számára. Megtartottuk a farsangot,
húsvétot, decemberben a már hagyománynak számító karácsonyi ünnepet. Minden
gyermek személyre szóló ajándékot kapott. A születés és névnapok alkalmából
tortával köszöntöttük a gyerekeket, fontosnak tartjuk a köszöntések személyes
jellegét. Az év során több alkalommal tartottunk közös szabadidős programot:
állatkertben, vidámparkban, strandon. A programok tervezésében figyelembe
vesszük a gyermekek vágyait, amelyeket a kéthetente tartott gyerek teamen van
lehetőségük elmondani.
Az országgyűlési képviselők által alapított Szená-Torok kórusa azt az összeget,
melyet - a Ferencvárosi Advent részeként, a Bakáts téri templomban rendezett
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jótékonysági hangversenyen - összegyűjtött az otthonunknak adományozta. Ezt
összeget a gyermekek nyári táboroztatására szeretnénk fordítani.
A Kemény Dió alapítvány ebben az évben is támogatott bennünket a programok
megvalósításban. A Jó Akarat Alapítvány támogatásának „Szedd magad” akció
keretében 133 kg almát szedtünk, melyből a II. Családsegítő Csoport hetven
kilógrammot osztott ki rászoruló családoknak. A Magyar Természetvédők
Szövetsége játékokkal és édességgel lepte meg a gyerekeket karácsony alkalmából.
Nagyon sok ruha, játék, pelenka, bébiétel adományt kaptunk magánszemélyektől. A
Roma mediátor csoport öt családot támogatott karácsony alkalmából tartós
élelmiszerrel.
III.

Az átmeneti otthon személyi és tárgyi feltételei

Személyi feltételek

A munkatársak személyében változás történt. Az I. számú csoportból egy gondozónő
és négy technika feladatokat ellátó személy vonult nyugdíjba. A gondozónői
feladatokat, a dajka képzést befejező kolleganőnk látja el. A technikai feladatok
ellátására négy új kollegát vettünk föl, akik nagyon jól beilleszkedtek a közösségbe.
Az I. számú csoportból egy gyermekfelügyelő családi okok miatt kérte
munkaviszonyának megszüntetését, egy pedig nyugdíjba vonult. Az északai
gyermekfelügyeletet megbízásos jogviszonyban lévő kollegák látják el. Egy dolgozó
teljesítette a továbbképzési kötelezettségét.
Tárgyi feltételek

Az év során jelentősebb felújításra nem került sor. A tisztasági festést az átmenti
otthon dolgozói végezték el az egész otthonban. Nagyon jó hangulatban telt a munka,
igazi csapatépítő jellege volt. Egy mosógép vásárlására került sor.
Felügyeleti szervek közül Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerve és Szociális és Gyámhivatala végzett ellenőrzést. A
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv képviselője az ellenőrzés során kifogásolta
a nyílászárók állapotát, az udvar felújítását. A Szociális és Gyámhivatal kifogásolta a
nappaliban a bútor cserét, az udvar rendezését, tisztasági festést. Négy dolgozó
estében kifogásolták az iskolai végzettséget, és kérték a felvételről kapott
visszaigazolás másolatát.
A nappaliban az elhasználódott bútorok cseréje megtörtént. Képviselő-testületi
határozat alapján az udvar rendezését az önkormányzat 2012. éves költségvetésben
elkülönített keretből kívánja biztosítani. A négy nem megfelelő iskolai végzettségű
dolgozó felvételéről a visszaigazolást megküldtük.
Ebben az évben több hallgatót fogadtunk, akik nálunk teljesítették gyakorlatukat.
Ketten az ELTE szociális munkás szakán tanulnak, nagy gyakorlatot végeztek nálunk.
Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola szociálpedagógus hallgatója szintén nagy
gyakorlatát töltötte nálunk. A Wesley János Lelkészképző Főiskola szociális munkás
hallgatói és a Raoul Wallenberg Humán Szakközépiskola kisgyermek gondozó és
nevelő szakos tanulói intézménylátogatáson jártak nálunk.
Az előző évhez hasonlóan a Patrona Hungariae Általános Iskola és Gimnázium 9.
évfolyamos tanulói végeztek nálunk önkéntes munkát. A 2010-2011 tanévben
végzett önkéntes munka zárása során részt vettünk az Oktatásért Felelős
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Államtitkárság által szervezett záró konferencián, mint a közösségi munkának teret
adó intézmény.
5. Jegyz ői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések

A jegyzői hatáskörű gyámhatósági intézkedések meghozatalát a Polgármesteri
Hivatal Humánszolgáltatási Irodájának Gyermekvédelmi Csoportja végzi.
Ebbe a feladatkörbe tartozik a családban nevelkedő gyermek fejlődésének
veszélyeztetése esetén történő védelembevétel, valamint a gyermek testi, érzelmi,
értelmi, valamint erkölcsi fejlődésének családi környezetben történő súlyos
veszélyeztetettsége miatti ideiglenes hatályú elhelyezés. Ezen túlmenően a csoport
feladata az eseti- és ügygondnoki kirendelés, a gondozási díj felülvizsgálatának
előkészítése, valamint – ha azt a Csoportnál kérik – családi jogállás rendezése.
5.1. Veszélyeztetett kiskorúak

A Gyermekjóléti Központ statisztikai adatközlése alapján: 2011. december 31-én a
nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma 851 fő. A családok száma, amelyben a
veszélyeztetett kiskorúak élnek 473.
A veszélyeztetettség okainak az alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:
Veszélyeztetettség okai
környezeti okból
magatartási ok
anyagi indok
egészségi ok
alkoholizmus,
szenvedélybetegség,
lakáskörülmények
bántalmazás: - testi
- szexuális
- érzelmi
testi (fizikai) elhanyagolás
lelki (érzelmi) elhanyagolás
Tankötelezettség
elmulasztása (10 órát
meghaladó)

2006.
157
311
298
26
91

40
15
3
22
18
65

2007.
148
291
272
18
59
62
40
11
6
2
16
39

2008.
141
284
201
27
84
41
65
18
2
25
15
36

2009.
321
151
209
59
30
16
75
43
1
23
45
22

2010.
326
244
202
46
21
9
86
40
4
36
54
84

2011.
334
255
193
69
26
18
116
21
8
29
33
34

-

-

-

-

125

170

A veszélyeztetett családok és kiskorúak számának alakulása:
2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

Családok száma:

322

304

308

482

473

473

Kk. száma

792

635

653

740

818

851
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5.2. Védelembe vétel

A Gyermekvédelmi Csoport nyilvántartása alapján megállapíthatjuk, hogy a 2010.
december 31-ei adatokhoz viszonyítva a védelembe vett kiskorúak száma nőtt. 2010ben 91 kiskorút tartottunk nyilván, illetve vettünk védelembe, 2011. december 31.
napján nyilvántartott védelembe vett kiskorúak száma 123 főre emelkedett.
A gyermekjóléti szolgálat jelzése alapján 80 kiskorút, míg más szerv jelzése alapján
6 kiskorút vettünk védelembe. 2011. évben a védelembe vétel megszüntetésre került
54 kiskorú esetében.
A védelembe vétellel kapcsolatos adatokat az alábbi táblázatok tartalmazzák:
Védelembe vett kiskorúak száma összesen
megnevezés
2011-ben nyilvántartásba vett, védelembe vett kiskorúak
kiskorúak, akiknek a védelembe vétele tárgyévben megszűnt
2011. december 31-én nyilvántartott, védelembe vett kiskorú
- környezeti okból védelembe vett
- szülőnek felróható magatartás miatt védelembe vett
- gyermeknek felróható magatartás miatt védelembe vett
- gyermekkorú, fiatalkorú által elkövetett bűncselekmény
miatt
- gyermekkorú bántalmazása miatt
a gyermekjóléti szolgálat jelzése alapján védelembe vett
más szerv jelzése alapján védelembe vett
családok száma, amelyekben védelembe vett kiskorúak
élnek

kiskorúak száma
86
54
123
56
17
38

5
7
80
6
71

Védelembe vétel keretében elrendelt intézkedések száma 2011-ben
Megnevezés
hozzátartozója orvosi

a gyermek és
vizsgálatának
kezdeményezése
a gyermek számára – kifogásolt magatartásának
megszüntetése érdekében – magatartási szabályok
megállapítása
a
szülő
figyelmeztetése
helytelen
magatartásának
megváltoztatására
Iskolapszichológusi vizsgálaton való megjelenésre kötelezés
Konfliktuskezelési
szolgáltatáson
való
megjelenésre
kötelezés
Összes intézkedés száma

Eset
22

68

34
11
2
137

5.3. Iskoláztatási támogatás

Az iskoláztatási támogatást 2010. szeptember 1. napjától van lehetősége a
jegyzőnek felfüggeszteni 50 órát meghaladó igazolatlan hiányzás esetén. 2010.
08.30-tól 2011. 06.30-ig terjedő időszakban 150 esetben kellett értesíteni a szülőt,
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hogy gyermeke igazolatlan hiányzása a 10 órát meghaladta. Az 50 órát meghaladó
igazolatlan hiányzás miatt 43 esetben indult eljárás és 27 esetben (11 gyermek nem
részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, 16 gyermek részesült
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben) került felfüggesztésre az iskoláztatási
támogatás folyósítása. A vizsgált időszak alatt 11 eljárás szűnt meg jogerősen,
összesen 16 fő eseti gondnokot rendeltünk ki. A 2011.09.01-2012.02.29-ig terjedő
időszakban 48 esetben értesítettük a szülőt, hogy gyermeke hiányzása meghaladta a
10 órát, a jelzett időszakban összesen 21 alkalommal érkezett jelzés az 50 órát elérő
vagy meghaladó hiányzásokról. A támogatást jogerősen 7 esetben függesztettük fel.
Az iskoláztatási támogatás felfüggesztését háromhavonta felül kell vizsgálni.
5.4. Ideiglenes hatályú elhelyezés

Az elmúlt évben súlyos veszélyeztetettség miatt 27 gyermek került azonnali
elhelyezésre. Az ideiglenes hatályú elhelyezésekkel kapcsolatos adatokat az alábbi
táblázat tartalmazza:
Ideiglenes elhelyezésben érintett kiskorúak száma
- nevelőszülőnél
- gyermekotthonban
- harmadik személynél elhelyezett

27
2
25
0

Ideiglenes hatályú elhelyezések számának alakulása 2006-2011 év között

32

35

31

30
25

27
20

20

20
15

11

10
5
0
2006

2007

2008

2009

2010

2011

5.5. Egyéb jegyz ői intézkedések
Ügygondnok kirendelése, felmentése

Az ügygondnok kirendeléssel és felmentéssel kapcsolatos ügyek összetétele
jelentősen megváltozott. A lakcím fiktíválási ügyeken túl, az Adóhatóság általi
megkeresések száma nőtt, de az Okmányiroda (gépjármű ügyben) és az Építésügyi
Hatóság is rendszeresen kéri az ügygondnok kirendelését az ismeretlen helyen
tartózkodó természetes személy államigazgatási ügyben való képviseletének ellátása
céljából.
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2011. évben az ügygondnok kirendelések száma: 307 volt, az ügygondnok
felmentések száma: 319 volt, így összesen: 626 határozatot hoztunk ügygondnok
kirendelés- és felmentés tárgyában.
Családi jogállás rendezése

Az év folyamán az apa adati nélkül anyakönyvezett kiskorúak száma 32 volt.
A születendő gyermekre felvett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatok száma
26 volt. A megszületett, rendezetlen családi jogállású kiskorúak esetében nem került
sor teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvételére. A szülők gyakran élettársi
kapcsolatban élnek, így a gyermekek családi jogállása teljes hatályú apai elismerő
nyilatkozattal rendeződik.
5.6. Ügyirat forgalom

Az ügyirat forgalom az alábbiak szerint alakult 2006-2011 év között:
Ügyiratforgalom

2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

Főszám

794

900

825

1643

2134

2339

Alszám

3313

2696

2764

6560

6204

8926

Összesen

4107

3596

3589

8203

8338

11265

Fenti számú ügyiratokban a Gyermekvédelmi Csoport összesen 1512 döntést hozott
(1052 határozat, 460 végzés).
A tömegesen érkező és intézkedésre váró ügyiratok száma mellett, az ügyek
pszichikailag is rendkívül megterhelők, hiszen a hatósági intézkedések miatt gyakori
hogy, a szülők, a családtagok agresszívan lépnek fel a kollégákkal szemben.
Kevésnek
mondható
a
megtámadott
döntések
száma
összesen
6 fellebbezést nyújtottak be az ügyfelek. 1 esetben ideiglenes hatályú elhelyezés
kapcsán hozott döntés ellen éltek fellebbezéssel, de a másodfok helyben hagyta a
döntésünket. 3 esetben nyújtottak be fellebbezést rendkívüli gyermekvédelmi
támogatást érintő döntés kapcsán, mind három esetben saját hatáskörben
visszavontuk döntésünket és megállapítottuk az ellátásra való jogosultságot.
2 esetben nyújtottak be fellebbezést rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
kapcsán, mindkét esetben visszavonták a fellebbezést, így az eljárás
megszüntetésre került.
5.7. Személyi feltételek

A Gyermekvédelmi Csoport – csoportvezetővel együtt – 9 fővel látja el feladatait. 1 fő
csoportvezető, 1 fő adminisztrátor, 4 fő polgármesteri és jegyzői hatáskörben jár el, 3
fő jegyzői hatáskörben látja el feladatait. A munkatársak közülük 1 fő egyetemi, 7 fő
főiskolai, 1 fő középiskolai végzettségű.
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Az ügyintézők a belső kiadmányozási rendnek megfelelően járnak el. Mindemellett
leírási feladatot is végeznek, gyakorlatilag az eljárás során szükséges valamennyi
intézkedésről készült iratot (tárgyalási jegyzőkönyvet, levelet, határozatot, végzést,
idézést, feljegyzést) maguk gépelik.
A Gyermekvédelmi Csoporthoz tömegesen érkező ügyiratok, illetve a nagy
mennyiségben kiküldésre váró döntések miatt az adminisztrátorunk az érkeztetést,
iktatás, (minden ügyintéző a kimenő iratot a GovSys rendszerben magának iktatja)
iratcsatolás, postázási feladatokat tudja ellátni.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény, továbbá a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és
gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet gyakori módosításai
tovább nehezítették az egyébként is leterhelt Csoport munkáját.
Az ügyek határidőben történő intézése gyakran munkaidőn túli munkavégzést tesz
szükségessé.
6. A Gyámhivatal 2011. évi hatósági intézkedései, feladatai

A Ferencvárosi Gyámhivatal jogszabályban meghatározott hatósági feladatokat
végez.
A gyámhivatal feladata, hogy a törvényben meghatározott ellátásokkal és
intézkedésekkel segítséget nyújtson a gyermekek törvényben foglalt jogainak és
érdekeinek érvényesítéséhez, a szülői kötelességek teljesítéséhez, továbbá
gondoskodjon a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről, illetve
megszüntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, valamint a
gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséről,
és nem utolsó sorban a szükséges intézkedések megtételével védje és biztosítsa a
cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes nagykorúak személyi-és
vagyoni érdekeit.
A Gyámhivatal feladat-és hatáskörébe tartozó hatósági ügyek:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

szülői felügyeleti jog gyakorlásával kapcsolatos ügyek
kapcsolattartási ügyek
kiskorúak családi jogállásával kapcsolatos ügyek
örökbefogadással kapcsolatos ügyek
kiskorúak házasságkötésének engedélyezése
gyermektartásdíj megelőlegezése
otthonteremtési támogatás
eredménytelen védelembe vétel
családbafogadás
ideiglenes hatályú elhelyezés
átmeneti nevelésbe vétellel kapcsolatos ügyek
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•
•
•
•
•

tartós nevelésbe vétel
utógondozás, utógondozói ellátás
gyámság
gondnokság
nemzetközi vonatkozású ügyek

A Ferencvárosi Gyámhivatalnál a 2011. évben jelentős változás történt, a
Polgármesteri Hivatalon belüli átszervezések miatt mind a hivatalvezető személye,
mind az ügyintézők száma is megváltozott. Január 1. napjával a hivatalon belüli
változás során egy ügyintézői státuszt veszített el a Gyámhivatal, ami komoly
többletmunkát jelentett mind a hivatalvezető, mind az ügyintézők számára.
2011. szeptember 1. napjától a Humánszolgáltatási Irodán belüli átszervezés folytán
egy kolléganő átkerült a Csoportszervezeten-kívüliekhez (itt a kollégák az
Irodavezető Úr közvetlen irányítása alá tartoznak), az Ő helyére pedig az
Ügyfélszolgálati Csoporttól kaptunk egy kollégát.
Október 1. napjával a gyámhivatal visszakapta az elveszített ügyintézői státuszt, erre
a helyre a Gyermekvédelmi Csoporttól kaptunk egy kolléganőt, ami igen nagy
segítséget, és némi tehermentesítést jelentett a csoport számára.
2011. január 1. napjától szeptember 30. napjáig a Gyámhivatal létszáma 8 fő volt
(1 hivatal-vezető, 6 ügyintéző 1 ügykezelő), mely október 1. napjától egy fő
ügyintézővel emelkedett.
A gyámhivatal összes ügyintézője többdiplomás, a csoport megbízható, elkötelezett
szakemberekből áll.
Jogi egyetemi tanulmányokat az év végén 3 fő végzett, Ők várhatóan 2012. évben
fejezik be tanulmányaikat.
A munkamegosztás az évek óta jól bevált területi beosztás szerint történt tárgyi
évben is, ezen a jövőben sem kívánunk változtatni. Minden ügyintéző minden
ügycsoporttal foglalkozik az adott területen, ez szakmailag is előnyösebb, mintha
csak adott ügycsoportokkal foglalkozna. Az ügyintézők minden ügycsoporthoz
értenek, így a helyettesítés is zökkenőmentes, és nem utolsó sorban az ügyintézés is
ügyfélcentrikus, hiszen egy ügyféllel, családdal egy ügyintéző foglalkozik, aki jól
ismeri, és „egy kézben tartja a családot.”
Az ügyintézők mellett a gyámhivatal-vezető is ellát ügyintézői feladatokat saját
területén.
Az ügyintézők a 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet alapján önálló kiadmányozási
joggal rendelkeznek, saját területükön önállóan végzik a munkát, különböző eljárási
cselekményeket végeznek, tárgyalásokon vesznek részt, jegyzőkönyveket vezetnek,
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határozatokat szerkesztenek, naprakészen tartják a számítógépes nyilvántartást, a
GovSys rendszert, iktatják a kimenő iratokat.
A bírósági perképviseletet a hivatalvezető és az ügyintézők közösen látják el. 2011.
évben összesen 265 tárgyaláson vettünk részt.
A nyári és az év végi szabadságok idején is zökkenőmentes volt a helyettesítés,
évek óta bevált szokás, hogy a helyettesítő kollégák egymás között előre
megbeszélik és összeegyeztetik a szabadságok időtartamát.
Ügyiratforgalmi adatok:
2011. évben 1126 főszámú és 9597 alszámú, összesen 10723 iktatás volt. A 2010.
évhez képest a főszám stagnált, (2010-ben 1120 főszám volt), azonban az alszám
jelentősen növekedett (2010-ben 6078 alszámú iktatás volt).

Fenti számú ügyiratokban a Gyámhivatal összesen 1334 döntést hozott
(1147 határozat, 187 végzés). Ez minimális csökkenést mutat a 2010. évi 1404
döntésszámhoz képest.
Az 1334 döntéshez viszonyítva elenyészően kevésnek mondható a megtámadott
döntések száma, tárgyi évben összesen 13 fellebbezést nyújtottak be az ügyfelek (9
határozat, 4 végzés ellen). A gyámhivatal 1 ügyben saját hatáskörben módosította
határozatát, a másodfokú gyámhivatal 4 esetben megsemmisítette és új eljárásra
utasította az elsőfokú gyámhivatalt, és 8 esetben helybenhagyta az elsőfokú döntést.
Megjegyezni kívánom, hogy zömében kapcsolattartási ügyekben nyújtottak be
fellebbezést az ügyfelek, illetve mind a 4 megsemmisítés is kapcsolattartási ügyben
volt.
Egyes ügytípusok:
Szülői felügyeleti jog gyakorlásával kapcsolatos ügyek:
Szülői felügyelet megszüntetése iránt 1 esetben indított pert a Gyámhivatal az
illetékes Pesti Központi Kerületi Bíróságon a gyermekek elhanyagolása miatt. A
bíróság a Gyámhivatal keresetének helyt adott.

A gyermek külföldre távozásának ügyében egy kérelem volt tárgyi évben, melyet a
gyámhivatal elutasított.
Gyámnevezés ügyében egy esetben vett fel a gyámhivatal jegyzőkönyvet a szülő
kérelmére.
Kapcsolattartási ügyek:
A gyámhivatal megegyezés hiányában szabályozza a gyermek valamint a különélő
szülő, vagy más jogosult (pl.: nagyszülő, nagykorú testvér) kapcsolattartását,
továbbá szükség esetén intézkedik a kapcsolattartást szabályozó jogerős bírói ítélet,
vagy gyámhivatali határozat végrehajtásáról.

A kapcsolattartási ügyek továbbra is sarkalatos pontjai a gyámhivatal munkájának.
Az igazságügyi szakértő kirendelése kizárólag ebben az ügycsoportban vált
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szükségessé a kiskorúak mindenekfelett álló érdekeit tekintve. Mint azt már fentebb
említettem, a fellebbezéssel támadott döntések száma itt a legmagasabb.
A kapcsolattartási ügyeket nem lehet pusztán hatósági ügyként kezelni, illetve
eljárási bírsággal szankcionálni, amikor legtöbb esetben nem is a gyermek érdekeit
nézik a szülők, csak „felhasználják őket a vélt, vagy valós sérelmeik orvoslására”. Itt
nem elég, ha az ügyintéző csak államigazgatást, vagy jogot végzett, itt szükséges
pedagógusnak, mediátornak, pszichológusnak is lennie. Ügyintézőként tudni kell
kezelni a szülők elmérgesedett, időnként a végsőkig kiéleződött viszonyát, és adott
esetben az ügyintézővel szembeni ellenséges, vádaskodó magatartását.
Az előző évhez képest megdöbbentően megnőtt a kapcsolattartási ügyek száma,
míg 2010. évben 13 esetben szabályozta a kapcsolattartást a hivatal, addig 2011.
évben 79 kapcsolattartási ügyünk volt. A szomorú tény, hogy mindössze 1 esetben
szabályozta a gyámhivatal egyezség jóváhagyásával a kapcsolattartást, a többinél
határozattal. Ebből is látszik a szülők kompromisszumkészségének hiánya.
Örökbefogadással kapcsolatos ügyek:
A Gyámhivatal „szíve csücskét” az örökbefogadási ügyek jelentik. Tárgyi időszakban
nőtt az örökbefogadások száma, ez a 2011. évtől hatályos jogszabályváltozásnak
köszönhető, mely lehetővé tette a nyílt örökbefogadások előmozdítása érdekében a
közhasznú szervezetek örökbefogadást elősegítő tevékenységét.

2011. évben 7 gyermek örökbefogadását engedélyezte a Gyámhivatal.
8 esetben történt nyílt örökbefogadás, 1 esetben titkos örökbefogadás. 5 esetben 1
év alatti kiskorút érintett az örökbefogadás, 1 esetben 1,5 éves kiskorút, 1 esetben 6
éves kiskorút.
Hosszú évek tapasztalata alapján elmondható, hogy az örökbefogadásra a 3 év alatti
gyermekek sokkal esélyesebbek, mint idősebb korú társai, illetve ugyanígy
elmondható, hogy az egészséges gyermekek körében is nagyobb számú az
örökbefogadás, mint a korrigálható betegségben, vagy fogyatékosságban szenvedő
gyermekek között.
A 2011. évben 9 házaspárt nyilvánítottunk örökbefogadásra alkalmassá, 2 kérelmet
elutasítottunk.
Kiskorúak házasságkötésének engedélyezése:
Kiskorúak házasságkötésének engedélyezése ügyében a tárgyi időszakban 2
kérelem érkezett a Gyámhivatalhoz, melyek elutasításra kerültek. Megjegyezni
kívánom, hogy a házasságkötés engedélyezésének vizsgálata továbbra is igen
kényes ügy, komoly diszkréciót és kellő tapintatosságot igényel, mivel leginkább a
roma fiatalkorú lányok körében gyakori a korai házasságkötés, és többször felmerül,
illetve felmerült annak gyanúja, hogy a fiatal lány nem mindig önszántából jelenik
meg a Gyámhivatal előtt és kéri a hatóság hozzájárulását.
Családi jogállás rendezésével kapcsolatos ügyek:
2011. évben 41 gyermeknek rendeződött a Gyámhivatal előtt családi jogállása,
szemben a 2010. évvel, amikor csak 24 gyermekről volt szó.
19 esetben apai elismerő nyilatkozatot tettek, 20 esetben képzelt személy apaként
történő bejegyeztetéséről döntött a Gyámhivatal, 2 esetben a bíróság állapította meg
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az apaságot. A gyámhivatal 5 esetben eseti gondnokot rendelt apaság vélelmének
megdöntése iránti per indításához.
Gyermektartásdíj megelőlegezése, otthonteremtési támogatás:
A Gyámhivatal által megállapítható pénzbeli ellátásoknál – melyek pénzügyi
fedezetét a központi költségvetés biztosítja – a jogosultak létszámában csökkenés
volt tapasztalható.

A gyermektartásdíj megelőlegezése iránt tárgyi évben 7 új eljárás indult, ebből 1
kérelmet utasított el a Gyámhivatal, 5 esetben megelőlegezte a tartásdíj összegét,1
esetben pedig megszűnt az eljárás.
A tárgyév folyamán összesen 37 fő részesült tartásdíj megelőlegezésben,
5.763.000.-Ft összegben.
A feladat ellátása tényleges kiadást nem jelent, tekintve, hogy a megelőlegezett
tartásdíj összeget ugyan az önkormányzat folyósítja, azonban annak összegét a
Magyar Államkincstár visszatéríti.
Csökkent az otthonteremtési támogatásra kifizetett összeg is. Tárgyi évben 2
kérelmet nyújtottak be, elutasítás nem volt. 2011. december 31-én összesen 4 fő
fiatal felnőtt részesült otthonteremtési támogatásban. Tárgyi évben támogatásként
kifizetett összeg: 1.287.000.-Ft volt, mely jelentős csökkenést mutat az előző
évekhez képest.
A gyermektartásdíjhoz hasonlóan a támogatás tényleges kiadást nem jelent az
önkormányzat számára.
Eredménytelen védelembe vétel:
A védelembe vétel eredménytelensége miatt a gyámhivatal értesítéséről a jegyzői
gyámhatóság dönt. A Gyermekvédelmi Csoport eredménytelen védelembe vételről
szóló döntése, és az iratanyag gyámhivatalhoz történő áttétele után a gyámhivatal –
a hivatalból indított eljárása során – megteszi a hatáskörébe tartozó intézkedéseket.

A 2011. évben 4 esetben folyt a gyámhivatal előtt eredménytelen védelembe vétel
miatt eljárás, mely eljárásokat alapos vizsgálat után a gyámhivatal megszüntetett.
Családbafogadás:
A gyámhivatal a 2011 évben a szülő kérelmére 7 esetben engedélyezte, illetve
hozzájárult a családbafogadáshoz. Jogszabályban meghatározott rendszeres
feladatot jelent a családbafogadás éves felülvizsgálata, illetve ezzel egy időben a
gyámok számadásának, illetve jelentésének elbírálása.
Ideiglenes hatályú elhelyezés:
A vizsgált időszakban elenyésző volt azon gyermekek száma, akiket a Gyámhivatal
súlyos
veszélyeztetettség
miatt
helyezett
el
ideiglenes
hatállyal
(ez összesen 7 kiskorút érintett). Többségében a jegyzői gyámhatóságtól
(Gyermekvédelmi Csoport) kaptuk az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek
iratanyagait ez 26 eset volt, 2 esetben pedig rendőrség volt a beutaló szerv
(összesen 35 ideiglenes hatályú elhelyezés történt).
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Egy esetben külön élő másik szülőhöz, 2-2 esetben harmadik személyhez, 29
esetben gyermekotthonban, és 1 esetben a leendő örökbefogadó szülőhöz történt az
ideiglenes hatályú elhelyezés.
Átmeneti nevelésbe vétellel kapcsolatos ügyek:
A 2011. évben 31 gyermek került átmeneti nevelésbe. 2011. december 31-én
összesen 94 átmeneti nevelt kiskorút tartottunk nyilván. Ez minimális emelkedést
mutat a 2010. évhez képest, amikor 24 gyermek került átmeneti nevelésbe, illetve
2010. december 31-én 85 átmeneti nevelt gyermek volt nyilvántartva.

Sajnos még most is zömében szülői elhanyagolás miatt kerülnek be a szakellátásba
a gyermekek, tavalyi év során 21 eset volt ilyen, 8 esetben pedig a gyermek
magatartási vagy beilleszkedési zavara miatt került sor az átmeneti nevelésbe vételre.
1-1 esetben családon belüli bántalmazás, illetve a kiskorú szenvedélybetegsége
miatt vált szükségessé az átmeneti nevelésbe vétel.
Vitathatatlan az is, hogy egyre több a deviáns viselkedésű, illetve a beilleszkedési
zavarokkal küszködő gyermekek száma.
Évek óta azt tapasztaljuk, hogy az átmeneti nevelés jószerivel csak a gyermek
nagykorúságával szűnik meg, igen ritka, amikor a gyermeket sikerül visszagondozni
családjába.
Az átmeneti nevelt gyermekek után megállapított gondozási díj behajtása továbbra is
eredménytelen a legtöbb szülő esetében. Nagyon kevés azon szülők száma, akik
önként teljesítik ez irányú kötelezettségüket, illetve akiknek jövedelméből letiltható a
gondozási díj összege. A tartás elmulasztása miatt tett rendőrségi feljelentést
követően az ügyészségi eljárás igen hosszú időt vesz igénybe.
Tartós nevelésbe vétel:
Örömteli, hogy tárgyi évben nem volt tartós nevelésbe vételi eljárás, és csökkent a
tartós nevelésben lévő gyermekek száma is. 2011. december 31-én összesen
4 tartós nevelt gyermekünk volt, szemben a 2010. december 31-i állapot szerinti
6 gyermekkel.
Utógondozás, utógondozói ellátás:
Az év folyamán 3 esetben rendeltünk el, és 3 esetben szüntettünk meg utógondozást,
illetve 14 esetben rendeltünk el utógondozói ellátást, 1 esetben pedig a kérelmet
elutasítottuk. Jellemzően még most is a gyermekotthonban maradnak a fiatal
felnőttek, kevés esetben mennek utógondozói otthonba, vagy nevelőszülőhöz.
Gyámság:
2011. évben 210 gyermek állt gyámság alatt, ez 5 gyermekkel kevesebb, mint 2010.
évben.
108 gyermek felett családba fogadó személy, illetve hozzátartozó látta el a gyámi
tisztet, míg 102 gyermek szakellátásban él, az ő esetükben gyermekotthon vezető,
nevelőszülő, illetve hivatásos gyám tölti be a gyámi tisztet, és látja el a törvényes
képviseletet.
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Gondnokság:
A gondnokság alatt állók száma évről-évre folyamatosan nő. A gondnokoltak
számának nagy hányadát az „öregedő” József Attila lakótelepen élők száma teszi ki.

Gondnokság alatt 2011. december 31-én 233 személy állt, ez 7 fővel kevesebb az
előző évhez képest. Az év folyamán az illetékes bíróság cselekvőképességet kizáró
gondnokság alá 13 személyt, míg cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá 27
személyt helyezett. Az év végén összesen 110 kizáró és 123 korlátozó gondnokoltat
tartottunk nyilván.
A Gyámhivatal tárgyi évben 72 személy részére rendelt gondnokot 51 fő részére
hivatásos gondnokot, 12 részére hozzátartozó gondnokot, 9 esetben ideiglenes
gondnokot.
Az év folyamán 1 hozzátartozó gondnokot kellett elmozdítani tisztségéből, ellene a
gyámhivatal számadási pert indított az illetékes Bíróságon.
Megbízási jogviszonyban foglalkoztatott hivatásos gondnokok létszámában a 2011.
év folyamán változás történt. Az év első felében 9 fő hivatásos gondnok látta el
feladatát, a második felében 7 fő, akik hetente egy alkalommal a Gyámhivatalnál
tartanak ügyfélfogadást.
A Gyámhivatal munkájának nem kis részét teszi ki a perképviselet. Gondnoksági,
illetve gyermek elhelyezési ügyekben az illetékes bíróságok 2011. évben összesen
265 tárgyalást tartottak.
Hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló törvény
szerinti családvédelmi koordinációval kapcsolatos feladatok:
2009. október 1-jétől jelent új feladatot a gyámhivatal számára a hozzátartozók
közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény
hatálybalépése, illetve a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök
ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006.
(XII. 23.) Kormányrendelet 1/A. §-ának rendelkezése, amely a családvédelmi
koordinációval kapcsolatos feladatok ellátására felelős szervként a városi
gyámhivatalt jelölte ki. A gyámhivatal feladata a törvény szerint a bántalmazott és
bántalmazó
meghallgatása,
a
bántalmazott
terápiás,
konfliktuskezelő,
segítségnyújtási lehetőségekről történő tájékoztatása, indokolt esetben az érintett
gyermekek védelme érdekében a szükséges intézkedések megtétele.
2011. évben csekély számú ügy fordult elő. Ezek kapcsán további szoros
együttműködés szükséges a Gyermekjóléti Központtal, a Családsegítő Központtal,
valamint a rendőrséggel.

A 2011. év során két ízben is volt ügyészi vizsgálat gyermektartásdíj megelőlegezése
ügyében. A vizsgálat során az ügyész megállapította, hogy a gyámhivatal eljárásai,
döntései jogszerűek voltak.
A Gyámhivatal jó és szoros kapcsolatban van a Hivatalon belüli társirodákkal,
csoportokkal, illetve a hivatalon kívüli egyéb intézményekkel, hatóságokkal,
szervekkel, civil szervezetekkel.
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A tavalyi év során minden ügyintéző részt vett szakmai konferencián,
továbbképzésen, értekezleten, melyeken a jövőben is szívesen vesznek részt.
Az év eleji létszámcsökkenés igen érzékenyen érintette a csoportot. Az
adminisztrációs feladatok is folyamatosan növekedtek, illetve növekednek, évről évre
összetettebbek és bonyolultabbak az ügyek. A jogszabályok gyakori módosításai is
tovább nehezítik az egyébként is leterhelt kollégák munkáját. A két új kolléga
betanítása is hosszú időszakot és komoly energiát igényel a betanító ügyintézőtől. A
fentiek ellenére azonban továbbra is szeretnénk az eddigi megbízható, magas
színvonalú, határidőben történő szakmai munkát folytatni.
7. Intézmények ellenőrzése

Az elmúlt évben, az önkormányzat fenntartásában működő gyermekvédelmi
intézményeknél a felügyeleti szervek által történtek ellenőrzések.
Hatósági ellenőrzés keretében a bölcsődék, valamint a gyermekek átmeneti
otthonának ellenőrzése történt meg.
A Ferencvárosi Egyesített bölcsődék Intézményének ellenőrzése 2010. év
decemberében történt meg.
Az ellenőrzés célja annak a megállapítása volt, hogy a szolgáltató tevékenység a
jogszabályban és a működési engedélyben foglaltaknak megfelelően működik-e.
Észrevétel: Budapest IX. kerületében a bölcsődei ellátás működéséhez szükséges
dokumentáció megfelel a jogszabályi elvárásoknak. A működési engedélyek nem
kerültek módosításra a jogszabályváltozást követően, 20 fővel több a felvettek
száma, mint az engedélyezett létszám. A személyi feltételek megfelelnek a
jogszabályi előírásoknak. Az elhelyezési és tárgyi feltételek telephelyenként eltérőek,
az ellenőrzött intézmények közül a Dési Huber utcai bölcsőde a jobb állapotú,
egységesen felújított esztétikailag igényesen dekorált. A Ráday utcai bölcsődében
még további felújítás szükséges a fürdőszobákban, az átadó helyiségekben és a
csoportszobák ajzatát tekintve. A bölcsődei játszóterek felszerelése hiányos. A
vezetett dokumentáció naprakész.

A beszámoló első feléből kiderül, hogy a bölcsődék milyen intézkedéseket tettek a
hatósági ellenőrzés során feltárt hiányosságok javítására, pótlására.
A Ferencvárosi Egyesített Családsegítő Központ és Intézménye Gyermekek
Átmeneti Otthonának ellenőrzése 2011. év márciusában volt.
Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt hogy, a 259/2002. (XII. 18.)
gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezéséről,
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló
kormányrendelet 14. §. (1) bekezdése alapján a szolgáltató (intézmény, hálózat) a
jogszabályokban és a működési engedélyben foglaltaknak megfelelően működik-e.
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Észrevétel: A Ferencvárosi Egyesített Családsegítő központ és Intézményei
Gyermekek Átmeneti Otthona a működéshez szükséges dokumentumokkal
rendelkezik. A személyi feltételek részben felelnek meg a jogszabályoknak, ez
ügyben szükséges intézkedések folyamatban vannak. Az elhelyezési és tárgyi
feltételek megfelelőek, de folyamatos felújítás, korszerűsítés lenne szükséges, mind
az épület belső, mind a külső részeinél. A gyermekeket a jogszabályok szerinti
ellátásban részesítik. Az intézmény nyilvántartásai és a vezetett dokumentációi a
jogszabályoknak megfelelnek.

A hatósági ellenőrzés rámutatott arra, hogy a 3-18 éves korosztály étkezésénél a
megfelelő mennyiségű vitamin betervezésére nagyobb figyelmet kell fordítani,
szükséges a nappaliban található bútorok cseréje/felújítása, az udvar rendezése
feltétlen szükséges. A 0-3 éves korosztály által használt szobák festése indokolt. A
fenntartó vonatkozásában megállapításra került, hogy a fenntartó részvétele az
érdekképviseleti fórumban szükséges.
8. A jövőre vonatkozó javaslatok

Az önkormányzat a törvényi előírásoknak megfelelően biztosítja a Gyermekjóléti
Központ működését, amely kiegészítő szolgáltatásokat is biztosít. A törvényben előírt
szolgáltatások biztosítva vannak, így a jövőben az ellátási igények változását kell
követni és figyelemmel kísérni.
Az ellátási igényeket tekintve már most megállapítható, hogy a bölcsődei igények
meghaladják a férőhelyek számát, ezért - elsősorban pályázati forrásokból - a
bölcsődék teljes felújítása és férőhelybővítése lehet a jövőbeni cél.
További feladat a szakmai munka fejlesztése, és a gyermekek részére nyújtott
programok körének szélesítése.
A Ferencvárosi Önkormányzat Közbiztonsági koncepciójában a bűnmegelőzésre
vonatkozó intézkedések megvalósítása érdekében szükséges a közterületi-felügyelet
kiszélesítése, térfigyelő rendszer bővítése, üzemeltetése a bűnmegelőzési
programok végrehajtására – kerületi önkormányzatokkal közösen – pályázatok
beadása a Fővárosi Közbiztonsági Alaphoz.
9. Bűnmegelőzés
Bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása

A Ferencvárosi Önkormányzat Közbiztonsági koncepciója szűkebb értelemben a
bűnözés kialakulásának meggátolását, visszaszorítását, a bűnüldözést, a büntetésvégrehajtást foglalja magában. Ezen belül foglalkozik a közbiztonság rendészeti,
önkormányzati és társadalmi, lakossági vetületeivel is.
A bűnmegelőzés körében tehető lépések három csoportra oszthatóak:
1. szituatív bűnmegelőzés eszközök: nem kívánnak kormányzati beavatkozást,
helyi szinten megvalósíthatóak („bűnre csábító” alkalmak számát csökkentik:
pl. közterületek kivilágítása, középületek, parkok őrzése),
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2. a bűnelkövetőkre irányuló eszközök, amelyek a bűnelkövetővé, vagy a
bűnismétlővé válás veszélyét csökkentik,
3. a sértettre irányuló eszközök, amelyek a potenciális, vagy a már
bűncselekmény sértettjévé vált személyeket érintik (pl. vagyonvédelmi
eszközök használata).
Fentieknek megfelelően a bűnmegelőzés gyakorlatának súlypontjai az alábbiak:
1. a bűnelkövetővé válás megelőzésére szolgáló eszközök,
2. a szituációs bűnmegelőzés eszközei,
3. a közösségi bűnmegelőzés eszközei.
Lényeges kérdés, hogy a bűnmegelőzési tevékenységekben miként válik el az állami,
önkormányzati és közösségi feladat- és felelősségvállalás.
Az Országos Bűnmegelőzési Program a bűnmegelőzés gyakorlati tevékenységében
vezető szerepet tulajdonít az önkormányzatoknak és a kommunális politikában
megfogalmazottak mellett a következő területek súlyponti kiemelését tartja
szükségesnek:
•
•
•
•
•
•

szegénység és bűnözés,
deprivált (szociálisan hátrányos társadalmi helyzetben lévő) fiatalok és városi
bűnözés,
családi erőszak,
lakásbiztonság,
fiatal felnőttek munkáltatása,
várostervezés.

Az önkormányzat az állam és a közösség között helyezkedik el a bűnmegelőzésben
való feladatvállalási kötelezettségében.
Alapfeladatai ellátásának módja eleve meghatározó a bűnmegelőzés szempontjából.
Két nyilvánvaló példa erre:
•
•

az oktatás és
az ifjúságvédelem szerepe.

A társadalmi integráció esélyeit a megfelelő képzettség nagymértékben elősegíti.
Ezért aggasztó a munkanélküli pályakezdő fiatalok igen nagy száma (minden 10.).
A fiatalok tanulási esélyeit a család anyagi helyzete, szülők iskolázottsága, lakóhely
oktatási kínálata alapvetően meghatározzák.
Mindebből kitűnik, hogy a bűnözés megelőzésének alapja az oktatási rendszerben
található: a hátrányos helyzetű, leszakadó tanulók problémáinak megfelelő
kezelésében, illetve az iskolarendszerből kimaradók integrálásának lehetőségeiben.
A bűnelkövetés megelőzésében a gyermekvédelem és családvédelem kiemelkedő
szerepe vitathatatlan, hiszen a depriovált családi háttér és a deviáns magatartás
közötti komplex kapcsolat összetevőinek mindegyikére reagálni kell.
A Ferencváros Önkormányzata felismerve azt, hogy a közbiztonsággal kapcsolatban
a helyben keletkező problémák feltárását és kezelését a helyi közösség tudja
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leghatékonyabban elvégezni, - mint Ferencváros lakóközösségének képviselője –
vállalja a kerületi bűnmegelőzési tevékenység koordinációját, összehangolását.
Ennek érdekében:
•
•
•
•

vállalja a rendőrséggel, civil és gazdasági szervezetekkel szoros
együttműködésben, a lakosság bevonásával kialakítandó közösségi
bűnmegelőzési modell létrehozásával és irányításával kapcsolatos feladatokat,
saját szervezetét alkalmassá teszi ennek az együttműködési rendszernek a
kialakítására és működtetésére,
elsősorban a bűnmegelőzés terén feltárja a mindennapi önkormányzati
feladatok ellátása során alkalmazható lehetőségeket, kialakítja e téren az
önkormányzat különböző részlegeinek együttműködési mechanizmusait,
a programot meghatározó nagyságrendű önkormányzati költségvetési
összeggel támogatja.

Összefogást szervez annak érdekében, hogy az összehangolt tevékenység:
fékezze a bűnözővé válás folyamatait,
fokozza a potenciális áldozatok védettségét,
enyhítse a megtörtént bűncselekményekkel okozott károkat,
csökkentse a bűnre csábító alkalmakat,
akadályozza a bűnelkövetést,
segítse a büntetett előéletű személyek társadalmi integrációját és ezzel
akadályozza a bűnismétlést.
A bűnmegelőzés hosszú távú feladatainak meghatározásakor alapvető figyelemmel
kell lenni:
1. A Középső-Ferencvárosban zajló tömbrehabilitáció pozitív hatásai mellett a
rehabilitációval nem érintett területeken ebben a városrészben jelentkezik a
legnagyobb problémahalmaz: roma lakosság nagy aránya, szegénység,
iskolázatlanság, munkanélküliség, és magas bűnözési arány együtt jelentkező
tények. A rehabilitációs területekről kiszorulók ezt a problémahalmazt
gyarapítják.
2. A kerületben van néhány jól meghatározható slumosodott terület, amelyek
megváltoztatása hagyományos eszközökkel reménytelennel tűnik.
3. A Duna part fejlesztésével a belváros kihúzódik, az idegenforgalom
megjelenésével számíthatunk az „exportált” bűnelkövetőkre és sértettekre
egyaránt.
4. A szomszéd, bűnügyileg fertőzött kerületek (pl. VIII. kerületi prostitúció)
hatásos védekezési módszerei (térfigyelő rendszer és koncentrált rendőri
intézkedések) exportálják kerületünkbe a bűncselekményeket.
A kerületben is a fiatalok követik el a legtöbb bűncselekményt, a sértettek
legnagyobb számban középkorú férfiak, akik leginkább félnek a bűnözéstől, az idős
emberek.
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10. Civil szervezetek részvétele az ellátásban

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata minden esetben igyekszik
azon törvényi kötelezettségeinek eleget tenni, amely a lakosainak szociális
biztonságát erősíti. Így születtek meg a szociális törvény és a gyermekvédelmi
törvény alapján a személyes gondoskodást nyújtó átmeneti ellátást biztosító ellátási
szerződések.
Ezen szerződések a biztonságos ellátás érdekében meghatározott időtartalmúak és
– általában – meghatározott férőhely „kivásárlást” is jelentenek. Finanszírozásukat
akkor is kötelezően fenntartja önkormányzatunk, ha azon a férőhelyen pl. nem
történik egész évben ellátás (tehát visszafizetési garanciát nem tartalmaznak a
szerződések).
A Gyvt. alapján Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata a
személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapellátások keretében
ellátási szerződéssel biztosítja
•
•
•
•
•
•
•

a családok átmeneti otthona ellátást,
támogató szolgálat,
fogyatékos személyek nappali ellátása,
hajléktalan személyek nappali ellátása,
szenvedélybetegek közösségi ellátását,
alacsony küszöbű közösségi ellátást,
utcai szociális munka (Ferencváros meghatározott közigazgatási területére),

A civil szervezetek száma a kerületben 1989. óta ugrásszerűen megnőtt. Az
önkormányzat kiterjedt kapcsolatot tart fenn a civil szervezetekkel (anyagi
támogatások, pályázatok, kedvezményes
helyiségbérlet, együttműködési-,
támogatási-, ellátási szerződések).
Továbbra is inkább az a jellemző, hogy a civil szervezetek keresik az együttműködést.
Az elmúlt évben a civil szervezet nyújtotta be gyermekjóléti alapellátásra vonatkozó
működési engedély iránti kérelmét. Ezek a szervezetek továbbra is inkább a
szabadidős programokhoz, a drogprevencióhoz, hajléktalanok ellátásában nyújtanak
segítséget.
(Utolsó Padban Egyesület, Horizont Szociális Alapítvány, Kék Pont Drogprevenciós
Alapítvány, Gond-viselés Közhasznú Alapítvány, Magyar Vöröskereszt, Új Út
Szociális Egyesület, Ferencvárosi Tanoda, MOTIVÁCIÓ Mozgássérülteket Segítő
Alapítvány, Menhely Alapítvány, NOÉ Ludotéka Nagycsaládosok IX. kerületi
Egyesülete, Humán Sztráda közösségi pszichiátriai ellátás).

***
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