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I. Az intézmény tevékenysége 
 

A FESZGYI Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egység a Ferencvárosi Szociális és 

Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) szervezetileg és szakmailag önálló 

intézményegységeként látja el feladatait a IX. kerületben. 

A szakmai munkát az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

(továbbiakban Szt.), ennek végrehajtási rendelete, a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a 

pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint 

folyósításának részletes szabályairól, továbbá az 1997. évi XXXI. törvény a gyermek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról (továbbiakban Gyvt.), ennek a törvénynek 

végrehajtási rendelete, a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a 

gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról, a 15/1998 sz. NM. rendelet, valamint helyben a 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének többször 

módosított 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális és gyermekjóléti ellátásokról - szabályozza.  

A Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egység felett szakmai, gazdasági, bér- és munkaügyi 

kérdésekben a FESZGYI Igazgatósága gyakorolja a felügyeletet. 

A Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egység (a továbbiakban Alapellátási Egység) a 1096 

Budapest, Lenhossék u. 7-9. szám alatt működik. 

A Család- és gyermekjóléti szolgálat 

Az Szt. és a Gyvt. alapján a családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan – egy 

szervezeti és szakmai egységben, a család- és gyermekjóléti szolgálat (a továbbiakban: 

gyermekjóléti szolgálat) - keretében működtethető. 

A gyermekjóléti szolgáltatás tartalma 

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális 

szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja 

a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a 

gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, 

illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. 

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban 

történő nevelésének elősegítése érdekében: 

- a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a 

támogatásokhoz való hozzájutás segítése, 

- a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros 

szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése, 
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- a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, 

valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok 

átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának szervezése, 

- a szabadidős programok szervezése, 

-a hivatalos ügyek intézésének segítése. 

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése 

érdekében: 

- a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint 

magánszemélyek részvételének elősegítése, együttműködésük megszervezése, tevékenységük 

összehangolása, 

- a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése, 

- tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a 

gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének 

lehetőségéről. 

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése 

érdekében: 

- a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: szociális 

segítőmunka) elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező 

működési zavarok ellensúlyozását, 

- a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és 

a kapcsolattartás esetében, 

- kezdeményezi: 

- egyéb gyermekjóléti alapellátások önkéntes igénybevételét, és azt szükség esetén személyes 

közreműködéssel is segíti 

-szociális alapszolgáltatások igénybevételét, 

- ellátások igénybevételét 

-pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét. 

A gyermekjóléti szolgálat - összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-

oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal - szervezési, szolgáltatási és gondozási 

feladatokat végez. 

Tevékenysége körében a fentieken túl: 

- folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, 

veszélyeztetettségét, 
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- meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges 

intézkedést, 

- az ellátási területén közreműködik a kormányrendeletben meghatározott európai uniós 

forrásból megvalósuló program keretében természetben biztosítható eseti vagy rendszeres 

juttatás célzott és ellenőrzött elosztásában, 

- szervezi a - legalább három helyettes szülőt foglalkoztató - helyettes szülői hálózatot, illetve 

működtetheti azt, vagy önálló helyettes szülőket foglalkoztathat, 

- segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását, 

- felkérésre környezettanulmányt készít, 

- kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését, 

-biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket, 

-részt vesz a külön jogszabályban meghatározott Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 

munkájában, 

- nyilvántartást vezet a helyettes szülői férőhelyekről. 

A család- és gyermekjóléti szolgálat az ellátási területén - felkérésre - közreműködik a 

kormányrendeletben meghatározott európai uniós forrásból megvalósuló program keretében 

természetben biztosítható eseti vagy rendszeres juttatás célzott és ellenőrzött elosztásában. 

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt 

segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, 

a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott 

szolgáltatás. 

- A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer 

működik. A jegyző, a járási hivatal, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény, 

valamint a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi, az egyesületek, az 

alapítványok, a vallási közösségek és a magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó 

szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek 

tudomást. 

- A jelzés alapján a családsegítést nyújtó szolgáltató, intézmény feltérképezi az ellátási 

területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét, és 

személyesen felkeresve tájékoztatja őket a családsegítés céljáról, tartalmáról. 

A családsegítő szolgáltatás 

A családsegítő szolgáltatás keretében biztosítani kell: 

- a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, 

- az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a 

szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, 
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- a szociális segítőmunkát, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok 

megoldásának elősegítését, 

- a közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztést, 

- a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási 

problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a 

pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult 

személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását, 

- a kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat. 

- A Gyvt. szerinti család- és gyermekjóléti központ a család szociális helyzetének átfogó 

vizsgálata alapján elkészíti az igénybe venni javasolt szociális szolgáltatásokat meghatározó 

szociális diagnózist. A család- és gyermekjóléti központ a szociális diagnózis elkészítésébe 

bevonhatja a nem járásszékhely településen működő család- és gyermekjóléti szolgálatokat. A 

jogosultsági feltételek fennállása esetén a szociális diagnózis kötelezi a szociális 

szolgáltatókat és a szociális intézményeket. 

A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás a személyes gondoskodást végző és a 

szolgáltatást igénybe vevő személy együttes munkafolyamata. 

A segítő munka tartalma és menete írásbeli együttműködési megállapodásban kerül 

rögzítésre, feltéve, hogy a szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel nem 

zárható le. 

A megállapodás tartalmazza a szolgáltatást igénybe vevő személy problémáit, az elérendő cél 

érdekében megvalósítandó feladatokat, az együttműködés módját, a folyamatba bevonandó 

szolgáltatókat, intézményeket, a találkozások rendszerességét, a segítő folyamat várható 

eredményét és a lezárás időpontját. 

A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás a szolgáltatást igénybe vevő személy 

otthonában, családi környezetében tett látogatások, illetve a család és gyermekjóléti 

szolgálatnál folytatott segítő beszélgetés és segítő munkaformák útján valósul meg. Segítő 

munkaformák különösen a szociális esetmunka, a szociális csoportmunka és a közösségi 

szociális munka. A szociális esetmunkát végző személyt esetfelelősnek kell kijelölni. 

Az esetfelelős kíséri figyelemmel, hogy a szolgáltatást igénybe vevő személy problémája 

kezeléséhez igénybe vette-e az elérhető szolgáltatásokat, valamint - a szolgáltatást igénybe 

vevő beleegyezésével - együttműködik a más szociális és egyéb szolgáltatást nyújtó 

szolgáltatókkal és intézményekkel.  

A család tagjaira is kiterjedő segítő szolgáltatásban folyamatosan figyelemmel kell kísérni, 

hogy a kiskorú érdekei, speciális szükségletei, helyzete szükségessé teszik-e gyermekjóléti 

szolgáltatás biztosítását. 

Amennyiben a kiskorú érdeke azt kívánja- veszélyeztetettsége és/vagy a család 

együttműködésének hiánya okán-, valamint a probléma megoldása az alapellátás 
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keretein belül eredményesség nem valószínűsíthető, az esetfelelős hatósági intézkedést- 

védelembe vételt- kezdeményez a Család és Gyermekjóléti Központnál (továbbiakban 

Gyermekjóléti Központ), illetve azonnali beavatkozást igénylő esetekben közvetlenül a 

gyámhivatal felé tesz javaslatot a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezésére. 

A védelembe vétellel, mint hatósági intézkedéssel érintett gyermekek és családok esetében a 

szociális segítő munkát, mint az egyik szolgáltatási elemet a Család- és gyermekjóléti 

szolgálat családsegítője nyújtja. A védelembe vételt követően a Gyermekjóléti Központ 

esetmenedzsere koordinálja a segítő folyamatban résztvevő szakemberek munkáját, ő felel az 

egész folyamatért, valamint kontrolláló szerepe van a család felé. A szükséges szolgáltatások 

igénybe vétele a jogerős védelembe vétel alatt a szülő/gyermek számára nem szabadon 

választható és igénybe vehető, mint korábban a Család- és gyermekjóléti szolgálatnál. 

Ebben az esetben a döntést már az esetmenedzser hozza, az igénybevétel kötelező. 

Fentiekből is kitűnik, hogy a feladatmegosztás, a közös szakmai nyelv, a kompetenciahatárok 

kijelölése meghatározó jelentőségű, a hiszen a két szakmai egységben dolgozó szakemberek 

— azaz a családsegítők és az esetmenedzserek — között nincs alá-fölérendeltség. 

 

II. Az ellátás igénybevételének módja 
 

A Család- és gyermekjóléti szolgálat szolgáltatásainak igénybevételét nem kell írásban 

kérelmezni, a szolgáltatások térítésmentesen vehetők igénybe. A szolgáltatás 

igénybevételének módja az önkéntes alapellátás keretén belül, az ellátást igénylő 

kezdeményezésére valósul meg. Hatósági beavatkozás esetén azonban a jogszabályok 

kötelező együttműködést rendelhetnek el (rendszeres szociális segélyezettek vonatkozásában, 

továbbá amennyiben a gyermek védelme az ellátás önkéntes igénybevételével nem 

biztosított). 

A kapcsolatfelvétel 

A kapcsolatfelvétel történhet az ügyfél általi önkéntes megkereséssel, illetve irányítottan. 

Irányított igénybevétel történhet kötelezés útján (pl. határozattal), valamint delegálással (pl a 

jelzőrendszeri tagok, társszervek jelzése alapján). 

A személyesen, telefonon vagy levélben történő igénybejelentést, megkeresést követően 

(amennyiben szükséges azonnal) a központ munkatársa előzetes egyeztetés után személyes 

találkozást kezdeményez a problémával hozzá forduló személlyel. 

Az igénybe vett ellátás megkezdésekor az ellátást nyújtó gondoskodik a Gyvt. 33. §-ban, 

valamint a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 13. §-ban meghatározott tájékoztatásról, melyről 

az igénybe vevő írásban nyilatkozik. Ezt a nyilatkozatot az ellátás megkezdésekor a család és 

gyermekjóléti szolgálatnál rendszeresített ún. Együttműködési megállapodásban rögzíti a 

családsegítő és a szolgáltatást igénybe vevő (a gyermek az életkorának megfelelően). A 

családsegítő az igénybevétel előtt tájékoztatást ad a jogosult és hozzátartozója számára:  
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-a biztosított ellátás tartalmáról és feltételeiről, 

-az intézmény által vezetett nyilvántartásokról, 

-panaszjog gyakorlásának módjáról, 

-az ellátotti jogviszony megszűnésének eseteiről, 

-a szolgálat házirendjéről, 

-arról, hogy az ellátás igénybevétele térítésmentes,  

-a jogosult jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezetekről. 

A jogosult és hozzátartozója az igénybevételkor köteles: 

- nyilatkozni a kapott tájékoztatásban foglaltak tudomásulvételéről, tiszteletben tartásáról, 

- adatokat szolgáltatni az intézményben e törvény alapján vezetett nyilvántartásokhoz, 

- nyilatkozni arról, hogy a szociális ellátásra való jogosultság feltételeit és a jogosult, továbbá 

a közeli hozzátartozója személyazonosító adataiban beállott változásokat haladéktalanul közli 

az intézmény vezetőjével. 

A családsegítés- és gyermekjóléti szolgáltatás keretében végzett tevékenységnek - a 

szolgáltatást igénybe vevő érdekében, mások személyiségi jogainak sérelme nélkül - a 

szükséges mértékig ki kell terjednie az igénybe vevő környezetére, különösen családjának 

tagjaira. 

Az esetvezetési formák, munkamódok 

- Információszolgáltatás, egyszeri ügyintézés 

Ez személyre vagy helyzetre szabott általános vagy célzott tájékoztatás, ellátásról, 

szolgáltatásról, a hozzáférés módjáról, az ellátás vagy szolgáltatás tartalmáról, várható 

eredményeiről, joghatásokról, jogkövetkezményekről stb. Amennyiben egyszeri 

információszolgáltatással, egyszeri ügyintézéssel, vagy annak elindításával lezárható az eset, 

megtörténik, további találkozások szükségessége esetén esetfelelős kerül kijelölésre. 

- Együttműködési megállapodással rendelkező, eseti/tanácsadott ügyfelek 

Gyakran több találkozásra, többszöri tanácsadásra, illetve ügyintézésre is szükség van, 

együttműködési megállapodást kell kötni. A találkozások megvalósulhatnak akár egy rövid, 

intenzív időintervallumon belül, akár egy éven belül néhányszor, de rendszeres, folyamatos 

segítőmunkára nincs szükség. 

-Együttműködési megállapodással rendelkező, alapellátás keretein belül gondozott ügyfelek 

Amennyiben szükségletfelmérés során az derül ki, hogy a szolgáltatást igénylő nehézségei a 

szociális segítőmunka keretében adekvátan kezelhetők, és a feltárt problémák megoldásában 

az ügyfél együttműködő, úgy a megállapodás aláírásával kifejezi szándékát a segítő 
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szolgáltatás igénybevételére. A probléma megoldására úgynevezett cselekvési terv készül, a 

rövid és hosszú távú célok, valamint az egyéb bevonásra kerülő intézmények/szolgáltatások 

meghatározásával. 

Amennyiben az ügyfél nem motivált, nem együttműködő, vagy a szolgáltatást mégsem 

kívánja igénybe venni, az eset lezárásra kerül. 

Azokban az esetekben, mikor gyermek is érintett, a családsegítő a szociális segítőmunka 

során a gyermek veszélyeztetettségének alakulását folyamatosan figyelemmel kíséri. Abban 

az esetben, ha a gyermek veszélyeztetettsége fennáll, és az a bevont szolgáltatásokkal sem 

mérsékelhető, valamint a család együttműködés készségét, a közös munka hatékonyságát saját 

eszközeivel növelni nem tudja, jelzi a Gyermekjóléti Központnak. Ezt követően 

esetkonferencia szervezésére kerül sor, mely során a bevont szakemberek és a család 

körbejárják a család jelenlegi helyzetét, valamint megtárgyalják, szükség van-e hatósági 

intézkedésre, illetve annak mely formájára. A gyermeket fenyegető közvetlen és súlyos 

helyzet esetén a családsegítő a Gyermekjóléti Központ értesítése mellett, közvetlenül a 

hatóságnak tesz javaslatot. 

-Hatósági intézkedés során kötelezett ügyfelek: 

A gyámhivatal a hatósági döntését határozatba foglalja, annak jogerőre emelkedése után 

(2018.01.01-től a döntés véglegessé válását követően) a Gyermekjóléti Központ 

esetmenedzsere elkészíti a gondozási-nevelési tervet, melyben pontosan részletezik minden 

bevont szakember, illetve a család feladatait, teendőit. Ezt követően a családsegítő, mint 

bevont szakember a gondozási tervben vállalt feladatai szerint módosítja az előző cselekvési 

tervet, majd ez alapján folytatja a szociális segítőmunkát. 

III. Személyi és tárgyi feltételek 
 

1. Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egység 1096 Budapest, Lenhossék u. 7-9.  

A feladatellátások közül itt zajlik a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatások alapellátási 

jellegű feladatellátása. A családsegítők ügyfélfogadása (ügyeleti rendszerben történő 

ügyfélfogadás), és az Alapellátási Egység iratmegőrzése is itt zajlik.  

Meghatározott időpontokban elérhető a jogi tanácsadás, fejlesztőpedagógiai szolgáltatás és 

pszichológiai tanácsadás. A hely lehetőséget biztosít továbbá kis létszámú csoportos 

foglalkozások, a közösségi szociális munkát érintő rendezvények szervezésére. Nagyobb 

létszámú rendezvényekre az igazgatóság tárgyaló termét tudjuk használni. 

A feladatellátáshoz rendelkezésre áll három interjúszoba, egy tanácsadói szoba, egy 

adminisztrátori szoba, a munkatársak részére berendezett irodahelyiségek, vezető részére 

megfelelően berendezett irodahelyiség. 

Az épület akadálymentesen megközelíthető, mozgáskorlátozottak számára is használható 

mellékhelyiség szintén biztosított. 

Telefon, internet-hozzáférés, valamint fax, nyomtató és fénymásoló biztosítottak.  

Az akták tárolása az adminisztrációs szobában és a családsegítők munkaállomásain 

megoldott. 



 

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények 

Igazgatósága  

Családtámogató és Gyermekjóléti Központ  

 

 

 
 

A fizikai tér jellegéből adódóan a napi munka szervezése időről időre kihívás elé állítja a 

kollégákat. Az ügyfél forgalom sokszor nem tervezhető előre, a ciklikusság miatt előfordul, 

hogy az ügyfél fogadására nem áll rendelkezésünkre azonnal megfelelő helyiség. 

Ez különösen akkor jellemző, ha egyidejűleg kell helyet biztosítani a speciális szolgáltatások/ 

tanácsadások okán megjelent ügyfeleknek, esetmegbeszélésnek/esetkonferenciának, valamint 

az ügyfélfogadási időben, nem egyeztetett időpontra érkező ügyfelek fogadására.  

Az ügyfelek torlódása gyakran okoz feszültségeket mind a kliensek, mind a kollégák közt, 

hiszen minden ügyfél problémája ugyanolyan fontos, ahogyan az is, hogy a fix időpontban 

nyújtott tanácsadások megvalósuljanak.  

Az ügyintézés menete ma már jelentős mértékben elektronikus úton történik, ami indokolja a 

részben elavult számítógép-park további fejlesztését és az ezekhez kötött programok 

fejlesztését is. Ezekhez a technikai fejlesztésekhez az Önkormányzat támogatására is 

számítunk, mivel komoly anyagi kiadásokat igényelnek. 

2017 októbere óta teljesen feltöltött foglalkoztatotti létszám mellett mielőbb szükséges 

megfelelő állapotú és mennyiségű számítógépet beszerezni, munkavégzésünk egyik 

alapfeltétele lenne a hivatalos dokumentáció naprakész vezetése.  

 

2. József Attila Lakótelepi Kirendeltség 1098 Budapest, Pöttyös utca 11. 

A nyitva álló helyiség egy lakótelepi társasház földszintjén került kialakításra. A 

feladatellátáshoz rendelkezésre áll két interjúszoba, váróhelyiség, adminisztrációra alkalmas 

helyiség, közösségi helyiség.  

A munkatársak számára rendelkezésre áll telefon, internet-hozzáférés, fax, nyomtató, 

fénymásoló biztosítottak.  

A 2016-os évhez képest 2017. év végére a humánerőforrás bővülése miatt a kirendeltségen is 

nagyobb kapacitással volt elérhető a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás. A 

díjhátralék-kezelési (adósságkezelési) szolgáltatás szintén elérhető volt, bár előfordult, hogy 

időlegesen- a csoport létszámhiánya miatt - ezen szolgáltatás elsősorban telephelyükön volt 

elérhető. 

Ugyanezen „nyitva álló” helyiségben biztosítja a FESZGYI a kapcsolat ügyeleti szolgáltatás 

helyszínét. 

Az itt lévő raktár-helyiségből, a régi, de megőrzésre köteles iratok, leselejtezett bútorok és az 

adományok egy része biztonságosabb tárolásuk, valamint a helyiség ésszerűbb használata 

érdekében átszállításra kerültek a FESZGYI Lenhossék utca/Gát utca pincehelyiségébe. A 

Pöttyös utcai helyiségben a nyílászárók elavultsága indokolja, hogy ezek cseréje, vagy 

javítása bekerüljön az Önkormányzat intézmény felújítási programjába. 

3. A fluktuáció 
A szociális területen országszerte jellemző fluktuáció a 2016-os évben nálunk is 

megkezdődött és sajnos a 2017-es évben is folytatódott. Ebben az évben 1 fő szociális 

asszisztens, valamint 4 fő családsegítő kolléga távozott. Helyükre, valamint az addigi 

betöltetlen státusokra az év folyamán összesen 3 fő új szociális asszisztens és 9 fő 

családsegítő érkezett.  

A szakmai létszámot 2017. negyedik negyedévére évek óta először sikerült teljesen feltölteni. 

Ugyan két kolléga próbaideje majd 2018 februárban jár le, de reményeink szerint végre teljes 

kapacitással tudunk működni.  
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Az elmúlt évben a munkaidőből jelentős részt, valamint sok energiát igényelt az 

álláshirdetések kezelése, a pályázatok meghirdetése, a pályázatok értékelése, az állásinterjúk 

lebonyolítása, a beléptetéssel kapcsolatos teendők. A sokszor egész napos állásinterjúk sok 

időt és energiát emésztettek fel az interjút végző vezető munkatársak részéről. Egyrészt 

minden egyes alkalommal az volt a tét, hogy a súlyosan leterhelt kollégák feladatait az új 

munkaerők segítségével arányosabban eloszthassuk, másrészt viszont egyértelműen kiderült, 

hogy nem elegendő kizárólag létszámban gondolkodni, hiszen a feladatkör ellátásához 

elengedhetetlen bizonyos szakmai minimum, és a pályaalkalmasság megkövetelése.  

A team tagjainak változása minden kolléga, és az ügyfelek számára is sok nehézséget 

jelentett. Előfordult, hogy egy esetet az év során több családsegítő is vitt, mely változások 

nem segítették elő, sőt gyakran hátráltatták a megfelelő szintű szakmai munkavégzést, az 

ügyfélbarát szolgáltatásnyújtást.  

(Hat esetben fordult elő, hogy a pályázó kifejezetten azért választotta ugyanazt a munkakört 

másik fővárosi kerületben, mert ott a garantált béren felül a fenntartó jelentős mértékű 

bérkiegészítést adott, valamint a cafeteria összege is magasabb volt).  

A munkaerő megtartása és az újonnan belépő munkatársak motivációja érdekében 

megkezdődtek a fenntartóval az anyagi helyzet javítását célzó tárgyalások. 

 

IV. Az éves szakmai tevékenység 
 

1. Az átalakulás folytatása és nehézségei 

A 2017. évben a FESZGYI Díjhátralék-kezelési Csoportjával történő együttműködésben is 

történt változás. A két egység közti feladatok, munkamegosztás tapasztalatai alapján az a 

megállapodás született, hogy az adósság és díjhátralék kezelés mellett mindegyik 

Ferencvárosi lakhatást segítő támogatás kapcsán érkező megkereséshez a DHK csoport 

kollégái készítik el a javaslatokat. Természetesen a két egység közt folyamatos a 

kommunikáció, valamint a szociális segítőmunkát, a gyermek veszélyeztetettségével 

kapcsolatos teendőket továbbra is az „Alapellátás” családsegítői végzik. 

A 2017. évben a kötelezően követendő EMMI protokollok második és harmadik kiadása 

is megtörtént. Munkánk során segítséget jelentett, hogy a korábban kevésbé tisztázott 

feladatmegosztás, valamint egyes folyamatábrák konkrétabb formát öltöttek, átláthatóbbá téve 

azokat. A dokumentációs vonalvezetőben is változtatásokat eszközöltek, mely nyomán a 

kötelezően használt ügyféldokumentációt és nyilvántartásokat is felül kellett vizsgálni. 

A 2016. évben megkezdett esetátadások folytatódtak, a Család- és Gyermekjóléti Központ 

(CSGYK) esetmenedzserei folyamatosan bevonták, illetve felkérték a családsegítőket a 

szociális segítőmunka ellátására, a hatósági intézkedésekkel érintett családok esetében. Sajnos 

az év során továbbra is voltak elakadások, illetve visszalépések is a folyamatban, részben a 

családsegítők körében folytatódó fluktuáció, részben pedig a rendszer átalakulásával járó 

rendszerszintű illetve egyéni nehézségek miatt.  

A CSGYK és a CSGYAE (Alapellátás) közös értekezletekkel, teamekkel igyekezett a 

protokollok feldolgozását segíteni, valamint az ebben foglaltak szerint az esetmenedzserek és 

családsegítők közti feladatmegosztását, annak menetét a helyi struktúrának megfelelően 

kialakítani. 
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Továbbra is működtek a négyes szakmai megbeszélések. Ezen a Család- és Gyermekjóléti 

Központ szakmai vezetője és az ügy esetmenedzsere, valamint az Alapellátási Egység 

szakmai vezetője és az ügy családsegítője vesznek részt, és egyeztetik szakmai álláspontjukat 

a konkrét esetekkel kapcsolatban. Ezek a tapasztalatok alapján egyre hatékonyabbnak 

bizonyultak. 

Az esetkonferenciák a vonatkozó jogszabályok szerint kötelező elemként szerepelnek a 

gyermekek veszélyeztetettségének bizonyos eseteiben. Ezek adnak keretet és lehetőséget az 

ügyben érintett szakemberek akár különböző álláspontjainak, a problémák felderítésének, a 

megoldáshoz vezető célok elérési módjának, védelembe vétel esetén a kötelezettségek 

tisztázására. Megszervezésük és lebonyolításuk új skilleket, a jelzőrendszer tagjaival történő 

új típusú munkamódszert jelentett a családsegítő kollégák számára. Bár rendkívül időigényes 

feladat a megszervezésük és lebonyolításuk, a tapasztalatok szerint hasznosnak bizonyulnak, 

segítségükkel a segítő munka koncentráltabb, a feladatok és a kompetenciák tisztábbak 

lehetnek minden résztvevő számára. Ennek ellenére előfordul, hogy mire a védelembe vételi 

tárgyalásra sor kerül, akár egészen más helyzet áll már fenn, és a további munka is újra 

tervezést igényel. 

A CSGYK és a CSGYAE szakmai vezetői előzetes konzultációt követően közösen készítettek 

szakmai útmutatókat a kollégáknak, egyfajta belső képzésként. 

Ugyan felsőfokú szakirányú végzettségű kollégákról van szó, de ahogyan országosan, úgy 

nálunk is jellemző, hogy az addig éveken, évtizedeken keresztül megszerzett gyakorlati tudást 

egy máshogyan működő rendszerben szerezték, melynek adaptálása az új, sokkal kötöttebb 

rendszerben, kiváltképpen a gyermekjóléti alapellátáson belüli esetekben egészen más 

eredményekhez vezethet. A területen dolgozó kollégák eltérő speciális tudással és 

tapasztalattal rendelkeznek a feladatok ellátásának biztosításában, valamint továbbra is 

szükséges a feladatmegosztás, a kompetenciahatárok pontosítása és azok megerősítése. A 

szakmai stábban jelenleg több pályakezdő kolléga is van, számukra a kezdetekben 

természetesen mentorálást kell biztosítanunk. 
Az előzőekben részletezett bizonytalanságokkal kapcsolatban reménykeltő, hogy 

2018.07.01-től a szociális szféra továbbképzési rendszere alapjaiban újul meg.  

Megjelennek az általános jellegű kötelező képzések (min. 20 %), az egyes munkakörökhöz 

kötött képzések (min. 40%) valamint megmaradnak a választható (max. 40 %) minősített 

képzések. 

A továbbképzési kötelezettség az előző 6 évhez képest 4 évre csökken. 2+2 év alatt kell 

teljesíteni a 80 kredit pont megszerzését biztosító képzések elvégzését, mégpedig úgy, hogy 

az első két évben az adott munkakörhöz kapcsolódó kötelező képzések közül lehet választani, 

a második két évben pedig az ágazathoz kapcsolódó kötelező képzéseket, illetve szabadon 

választható képzést. A négyéves időtartam alatt a munkakörhöz kötött továbbképzést a 

továbbképzési időszak feléig kell majd teljesíteni.  
A kötelező, valamint egyes munkakörökhöz kötött képzések közt megtalálható lesz a 

jogszabály/jogismeret aktualizálása, az ellátotti-gyermek- és betegjogok, az ENSZ 

egyezmények, a Szociális munkások etikai kódexe, önkéntesség témaköre, a 

jelzőrendszer ismertetése, a gyermekbántalmazás prevenciója illetve az 

elsősegélynyújtás. 



 

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények 

Igazgatósága  

Családtámogató és Gyermekjóléti Központ  

 

 

 
 

A továbbképzések finanszírozása mindig sarkalatos kérdést jelent. A szakminisztérium 

tájékoztatása alapján a képzések finanszírozási kötelezettsége a munkáltatót terheli majd, 

ugyanakkor az EFOP 3.8.2 keretében 2020. év júniusáig ingyenesen elérhető lesz a kötelező 

és a munkakörhöz kötött képzés. 

 

2. A József Attila lakótelepi kirendeltség üzemeltetése  

A kollégák előző évi tapasztalatai, valamint a szakmai létszám változásai okán a 2017-es 

évben is történtek változások a helyiség használatában.  

2016-ban a kedd délelőtti (8-13 óra) időben adósságkezelési tanácsadó, és egy esetmenedzser 

tartott ügyeletet az irodában, egy asszisztenssel. Csütörtökön ugyanebben a nyitvatartási 

időben szintén egy esetmenedzser és egy fejlesztő pedagógus dolgozott a nyitva álló 

helyiségben, akik a saját klienseiket fogadták. Az akkori humánerőforráshiány miatt a 

családsegítőink csak hetente két alkalom ügyfélfogadási idővel (hétfő 13-17 óra között, 

péntek 11-16 óra között) voltak elérhetők a lakosság számára. 

A 2017. év végére a humánerőforrás bővülése miatt a kirendeltségen is nagyobb kapacitással 

volt elérhető a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás. Immár a hét négy napján, hétfőn és 

csütörtökön délután, kedden és pénteken délelőtt tudtunk ügyfélfogadást biztosítani. 

A díjhátralék-kezelési (adósságkezelési) szolgáltatás a keddi napokon továbbra is elérhető 

volt, bár előfordult, hogy időlegesen- a csoport létszámhiánya miatt- ezen szolgáltatás 

elsősorban telephelyükön volt igénybe vehető.  

Az esetmenedzserek fix ügyeleti idő helyett az ügyfelekkel történt előzetes időpontegyeztetés 

alapján használták a helyiséget ügyfélfogadásra.  

Természetesen esetmegbeszélés, esetkonferencia szervezésére továbbra is volt lehetőség a 

kirendeltségen. 

2017 októbere óta teljesen feltöltött foglalkoztatotti létszám mellett azonban mielőbb 

szükséges megfelelő állapotú és mennyiségű számítógépet beszerezni, hogy a munkavégzés 

gördülékenyebben tudjon zajlani. 

 

3.További változások szükségessége 

Többek közt a szakmai létszám jelentős és tartós hiánya miatt az év nagy részében nem 

sikerült elérnünk, hogy teljeskörűen eleget tudjunk tenni a protokollokban meghatározott 

feladatmegosztásnak, viszont az év végéig végre sikerült következetesen kijelölni azt a 

működést, mely szerint a védelembe vétel során alapvetően a családsegítők fogják végezni a 

szociális segítőmunkát. 

A 2017-es évben a védelembe vételek felülvizsgálata során folyamatosan bevonásra kerültek 

a családsegítők ezen esetekben, mely a következő évben is folytatódik. Ezzel párhuzamosan 

megtörténik a nevelésbe vett gyermekek esetében is a feladatmegosztás. Ezt követően immár 

a protokoll szerint eljárva a gyermekotthonban/nevelőszülőknél elhelyezett kiskorúak vér 

szerinti szülei/családja esetében is bevonásra kerülnek a családsegítők, és ők végzik majd a 

szociális segítőmunkát. Ez terveink szerint a 2018 második felére fog végleg befejeződni. 

 



 

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények 

Igazgatósága  

Családtámogató és Gyermekjóléti Központ  

 

 

 
 

4. Prevenciós szolgáltatások, szabadidős programok 

Fontosnak tartjuk a prevenciós szolgáltatások hatékonyabb működését, jelenleg még hiányzó 

szolgáltatások megvalósítását. 

Emiatt a 2017 évben prevenciós jellegű szolgáltatásokra, szabadidős tevékenységekre 

elsősorban a FESZGYI más szakmai egységeihez, például a H52 Ifjúsági Iroda programjaira, 

vagy a Lélek-Pont illetve a H52 kollégáihoz irányítottuk ügyfeleinket álláskereső klubjukba. 

 

A problémák ellenére azért volt lehetőség arra is, hogy ügyfeleinknek szabadidős 

programokat biztosítsunk. Ezekre a programokra a jelenlegi kapacitáson túl mutató igény 

jelentkezik továbbra is 

- A nyári tanítási szünetben, illetve az őszi szünetben a Fővárosi Állat és Növénykert 

látogatására nyílt lehetőség 40 gyermek számára. Ehhez a belépőjegyeket Ferencváros 

Önkormányzata biztosította, lehetővé téve a családok számára a közös és tartalmas szabadidő 

eltöltést. 

- A Mindenki Karácsonya című rendezvényre a Család- és Gyermekjóléti Központtal közösen 

kísértünk 28 fő gyermeket, a Gyermekmentő Alapítvány jóvoltából. 

 

5. Adományok közvetítése 

2017-ben is folyamatosan kapott intézményünk felajánlásokat, melyeket aktuális 

kapacitásunk függvényében tudtunk elfogadni. Egy részüket telephelyeinken tettük 

elérhetővé, de akadályoztatott ügyfeleinkhez közvetlenül, otthonukba is eljuttattuk azokat.  

Bár az érkezett holmik minősége és állapota változó volt, de összességében elmondható és 

örömteli, hogy a többnyire kerületi lakosok, illetve a kerületben dolgozó felajánlók jó szívvel, 

szolidaritásból kerestek meg minket, ezt mutatta az is, hogy a téli időszakban különösen 

aktívak voltak. 

- A Horizont Alapítvány és a FESZGYI közös akciójának jóvoltából a „100 gyermek 

karácsonya” címén száznál is több gyermek kapott karácsonyi csomagot ügyfeleink közül.  

- Az IBM-től érkeztek cipősdobozok Karácsonyra, bennük játékokkal és édességgel. 

- A Magyar Vöröskereszt és a Mikulásgyár biztosított adományokat decemberben tartós 

élelmiszer, tisztítószer, ruha és játék tartalommal. 

- Több zsák téli és nyári ruhaneműt kaptunk a Katolikus Karitászon, valamint a Kaníziuszi 

Szent Péter Templomon keresztül. 

- A Horizont Szociális Alapítványon keresztül juthatott el ügyfeleinkhez a Lipóti pékségtől 

kapott kenyér, édes és sós péksütemények. 

- A Gyermekétkeztetési Alapítvánnyal kötött együttműködés alapján három családunk 

rendszeresen kap tartós élelmiszert Jótevő járatuk keretein belül. Szemüveg akciójukon 

keresztül folyamatosan közvetíthetünk olyan kiskorúakat, akik szakorvosi javaslat ellenében 

ingyenesen megkaphatják a gyógyászati segédeszközt. 

Továbbra is főként asszisztens kollégáink végzik az adományok kezelését, fő feladataik 

mellett, idejük függvényében.Az adományok kezelésének személyi feltételeit át kell 

gondolnunk illetve meg kell teremtenünk.Ezzel és egy bejáratott nyilvántartási rendszerrel 

átláthatóbbá és kiszámíthatóbbá válna az adományok közvetítése, és ezzel az 

ügyfélkörünkben rendszeresen és tartósan meglévő hiányok, szükségletek kielégítése. 
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6. Együttműködés külső intézményekkel, szervezetekkel 

Jogszabályban nevesített feladataink elvégzése során minden esetben szükséges feltérképezni 

a családdal kapcsolatban álló más intézmények, jelzőrendszeri tagok körét és szerepét, 

valamint a kialakult helyzet megoldásának segítése érdekében tevékenységeinket 

összehangolva kell együttműködnünk. Ennek hatékonysága változó, és sok tényezőtől függ 

ugyan, de minden alább felsorolt változás segítséget jelentene. 

 

Lakhatási szegénység, kilakoltatások 
Tovább szeretnénk fejleszteni a Lakásügyi Csoporttal való kapcsolatot, elsősorban annak 

érdekében, hogy megelőzhetőek legyenek az esetleges kilakoltatások. 

Célunk, hogy megkeresésünkkel segítséget tudjunk nyújtani azon helyi lakosoknak is, akik 

még nem ügyfeleink, de esetleg különböző szolgáltatások közvetítésével hátralékuk 

rendezhetővé, bérleti jogviszonyuk visszaállíthatóvá, lakhatásuk megmenthetővé válna, vagy 

szükség esetén lakhatást nyújtó intézmények elérésében segítsük őket.  

Amennyiben megoldható lenne, hogy a lakosok a bérleti szerződés felmondása előtt, vagy 

azzal egyidejűleg a FESZGYI szolgáltatásairól is kapjanak tájékoztatást – például 

szórólapunk mellékelésével-, talán az időben történő önkéntes megkeresések száma is 

emelkedne. 

 

Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy az önkormányzat által biztosított adósság és 

díjhátralék kezelés lehetőségével több esetben is sikerült a kerületben élő ügyfelek 

számára lakhatásuk biztonságos megőrzésében segítséget nyújtani. A Ferencvárosi 

lakhatást segítő támogatás is nagy segítséget jelentett a lakosság számára. 

 

Több alkalommal is hatékonyan tudtunk együttműködni különböző civil szervezetekkel. 

Ezen családok ügyében bevonásuk nélkül nem sikerült volna a krízishelyzet feloldása, illetve 

a hosszabb távú probléma megoldása sem. A Nyugodt Szív Alapítvány által nyújtott albérleti 

kaució segítségével több család lakhatását is sikerült stabilizálni. 

 

7. Szociális szakemberek képzése, terephely biztosítása  

A szociális munka és szociálpedagógus szakon a felsőoktatásban résztvevő hallgatók, 

valamint az OKJ képzéseket biztosító oktatási intézmények továbbra is számítanak 

intézményünkre gyakorlati terephelyként. Az elmúlt évben szakmai létszámhiányunk miatt 

hosszabb gyakorlatra 1 fő főiskolás, valamint 1 fő egyetemista hallgatót tudtunk fogadni. 1 

fő OKJ képzésben résztvevő szociális asszisztens tanuló is kapott lehetőséget 40 órás 

gyakorlatának elvégzésére. 

 

8. Ellenőrzések 

Egyik ügyfelünk rövid időn belül több helyen is panaszt tett gyermeke és saját ügyében. 

2017. májusában a FESZGYI igazgatója által az ügyben elrendelt belső vizsgálat megtörtént. 

Ugyanezen ügyfél panasza nyomán 2017. májusában a Budapest Főváros IX. kerület 

Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Iroda által lefolytatott célvizsgálat is 

megtörtént. Az ügyfél további panasza okán 2017 májusában a Budapest Főváros 

Kormányhivatala Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály is 

lefolytatta célzott vizsgálatát.  
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Az igazgatói jogkörben elrendelt alapos belső vizsgálat során tett megállapításinkat- a feltárt 

dokumentációs hiányosságokat, valamint az ügyfél részben jogos, részben megalapozatlan 

panaszát- mind a fenntartó, mind a BFKH vizsgálata is helyben hagyta.  

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Iroda 

2017 december 4-én megkezdte a 2017 évre vonatkozóan szociális és gyermekvédelmi 

igazgatási ellenőrzését, melynek lezárása még nem történt meg. 

 

V. A szakmai tevékenységek tapasztalatai a 2017. évi statisztika 

tükrében 
 

1. Menekült és oltalmazott ügyfelek 

A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX törvény, valamint e törvény végrehajtásáról szóló 

301/2007. (XI.9.) Korm. rendelet alapján 2014. január 1-től 2016. május 31-ig a 

menekültügyi hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személy a 

menekültügyi hatósággal integrációs szerződést köthetett, ilyen szerződéssel rendelkező 

ügyfelekkel még 2017-ben is foglalkoztunk a hivatkozott jogszabályi kötelezettség alapján. 

 

Az EMMI 2016.01.18.-án kiadott feladatkijelölése szerint a menekültek társadalmi 

integrációjának segítését a Család- és Gyermekjóléti Központok végzik.  

Kerületünkben a feladatot évek óta ugyanaz a kolléga végzi, személyi változás a jogszabályi 

keretek változásával sem történt, tekintettel az ügyfelek érdekeire.  

A szerződés megkötése után, a befogadó táborból történő kiköltözést követően a családsegítő 

kolléga áll kapcsolatban az ügyféllel és a szerződésben, valamint az elkészített egyéni 

gondozási tervben foglaltak alapján segíti. 

 

A Bevándorlási és Menekültügyi Hatóság 2016. június 1.-től nem kötött új integrációs 

szerződést oltalmazott, illetve menekült ügyféllel, mivel az integrációs támogatás, mint a 

beilleszkedést segítő anyagi támogatás megszűnt és a szerződés – többek között – a 

támogatás folyósításának egyik feltételeként a szolgálatokkal történő együttműködést 

határozta meg. Az ügyfelek saját jogon kötötték meg az integrációs szerződést, bizonyos 

esetekben viszont – amikor is kiskorú személy szintén részesült a támogatásból – a szerződés 

kiterjedt az esetlegesen az igénylővel egy lakcímen tartózkodó családtagokra is. 

A FESZGYI Család -és Gyermekjóléti Alapellátási Egység illetékességi területén 2017. 

évben 10 integrációs szerződéssel rendelkező személy, illetve család lakott, valamint még 3 

fővel történt továbbra is ebben a keretben kapcsolattartás másik kerületi lakcímmel. Az év 

folyamán ez a szám hullámzó volt, hol csökkent, hol pedig nőtt a költözések, valamint a 

lejárt integrációs szerződések miatt. Az év végére ez az illetékességi területen lakók 

szempontjából 6 főre csökkent, a más kerületben élők, de az Alapellátási Egységgel 

kapcsolatot tartók száma pedig 1 főre. 

A társadalmi integráció szempontjából továbbra is a legfontosabb feladatok között volt az 

elsődleges, legális munkaerő piacon történő elhelyezkedés, valamint a magyar nyelv 

tanulása. Legtöbbször ügyintézésben történő segítségnyújtásban kértek segítséget (többek 

között kérelmek, űrlapok kitöltése), illetve információnyújtás történt a családi és szociális 
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támogatások, az egészségügyi ellátások és az oktatási intézmények kapcsán. A lakhatási 

problémák általában megoldódtak, ez köszönhető többek között a 2016. év közepén beinduló 

lakhatási programoknak. Ezek nagy része lejárt 2017. év végére, azonban ekkorra már a 

kapott jövedelmeknek köszönhetően fenntarthatóvá váltak a bérlemények. 

Munkavégzés szempontjából összesen 10 fő rendelkezett munkahellyel, 3 fő háztartásbeli, 1 

fő felsőoktatásban, 2 fő középszintű oktatásban vett részt gimnáziumban, 1 fő általános 

iskolában, 1 fő óvodában, 2 fő otthon édesanyjával.  

A munkával nem rendelkező ügyfeleknek segítséget nyújtunk a munkakeresésben, bevonva a 

folyamatba a Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület szolgáltatásait is. A 

munkaviszonyban állók nagy része az építőiparban helyezkedett el, 1 fő boltot szeretett 

volna nyitni, a folyamat közben azonban más kerületbe költözött és a kapcsolattartást abban 

a kerületben folytatta.  

A megfelelő munkavállaláshoz fontos a magyar nyelv ismerete is. 6 fő anyanyelvén kívül 

kommunikációs szinten beszél angolul, 2 fő magyarul, valamint 2 fő alapszinten a 

nyelvoktatásnak köszönhetően. További segítséget jelentett, hogy az évben több- civil 

szervezet által elindított- ingyenes magyar nyelvtanfolyam is elérhető volt, amelyeken az 

ügyfeleink szívesen vettek részt. 

 

Az elmúlt évben, kerületünkben is volt példa kisgyermekkel élő menekült, oltalmazott 

családokra. Tapasztalataink alapján az oktatási-nevelési intézmények nehezen tudják kezelni 

az eltérő nyelvű, más kulturális és vallási szokásokkal bíró családok helyzetét, melynek 

feloldásához új szolgáltatások bevezetésével is igyekszünk segítséget nyújtani.  

Az előítéletek csökkentésének érdekében folyamatosan figyelemmel kísértük a pedagógusok 

számára is elérhető, valamint lehetőség szerint akkreditált és ingyenes továbbképzéseket. Az 

óvodai gyermekvédelmi felelősök munkacsoportja felé továbbítottuk is azokat, illetve 

különböző tájékoztatókat is, melyeket örömmel és érdeklődéssel fogadtak. További segítséget 

jelenthet e téren is az idén létrejövő „Óvodai –és iskolai szociális munkás csoport” melynek 

munkatársai minden kerületi oktatási intézményben jelen lesznek. 

 

2. Forgalmi és demográfiai adatok 

Az Alapellátási Egység célcsoportja a Budapest Főváros IX. Kerület közigazgatási területen 

élő, hátrányos helyzetben lévő, illetve veszélyeztetett családok és gyermekeik, akik 

önkéntesen keresnek fel minket, illetve akiket a beérkező jelzéseket követően mi keresünk fel.  

 

A 2017. évi statisztikai adatok alapján éves forgalmunk az előző évhez képest kicsit több mint 

10%-os csökkenést mutatott. 1251 személy/ 975 család vette igénybe szolgáltatásainkat. 
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Nem együttműködési megállapodás alapján 758 fővel/669 családdal kerültünk kapcsolatba. 

Ez korcsoportos megosztásban 635 fő 18 év feletti, valamint 123 fő 18 év alatti személyt 

jelentett. 

 

A család- és gyermekjóléti szolgáltatásban együttműködési megállapodás alapján- tehát 

tervszerű, rendszeres gondozásban részesülő- foglalkoztunk 493 személlyel/ 306 családdal. 

Ebből 312 fő nagykorú, 181 fő pedig 18 év alatti személy volt. 

 

Az együttműködési megállapodás alapján szolgáltatást igénybe vevő gyermekek kor szerinti 

bontásban: 

0-2 év 17 fő  

3-5 év 25 fő  

6-13 év 83fő  

14-17 év 56 fő 

 

A velük kapcsolatos problémák halmozott száma tárgyévben 314, melynek részletes bontása 

megtalálható problématípusok részletesebb kifejtésénél.  
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Az előző évhez képest mindegyik korcsoportban emelkedett a nálunk megjelent ügyfelek 

száma.  

Mintegy háromszoros különbséget mutat a 35-49 év közötti, 6-13 év 50-61 év közötti, 

valamint a 62 év felettiek száma is. 

A 3-5 év közti gyermekek száma mintegy duplájára nőtt, ahogyan a 14-18 év közöttiek, 

valamint 25-34 év közti ügyfeleink száma is. 
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A 2017-ben megjelent új ügyfelekkel jellemzően a jelzőrendszeren keresztül kerültünk 

kapcsolatba, ugyanakkor egyre gyakoribb, hogy a család önként, vagy gyermek esetén a 

szülővel közösen kér segítséget intézményünktől a probléma megoldására. A más kerületből 

történt költözést követően, nálunk újként szereplő családok száma nőtt. 
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A szolgáltatásainkat igénybe vevők nem szerinti aránya továbbra is meglehetősen eltérő, nő 

ügyfeleink száma több, mint kétszer annyi a férfiakhoz képest.  

Egyrészt vannak speciális problématípusok, mint pl. a családon belüli és párkapcsolati 

erőszak, mely a statisztikai adatok alapján is elsősorban a nőket sújtja. 

Másrészt viszont a mai magyar társadalomban markánsan jelen lévő hagyományos nemi 

szerepek jellemzője, hogy a gyermekekkel, idősekkel kapcsolatos gondozási teendőket, 

ügyeik intézését, a segítség kérését a nők feladatkörébe sorolja, míg a férfiakhoz a 

családfenntartó, anyagiakat előteremtő feladatokat társítja. 

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy az általunk közvetített szolgáltatásokból, ellátásokból 

adott esetben más családtagok nem részesülnek, hiszen a szükségletfelmérés során minden 

együtt élő családtag helyzete szóba kerül. A szociális segítőmunka során minden olyan 

családtagot be kell vonni a problémamegoldás folyamatába, akit az érint, valamint akinek 

abban szerepe van, vagy szerepe kellene legyen.   

Tapasztalataink alapján fontos lenne, hogy a férfiak se érezzék presztízsveszteségként a 

segítségkérést, az egyes szolgáltatások igénybevételét- álláskeresés, pszichológiai és jogi 

tanácsadás-, hiszen egy-egy krízishelyzet esetén, mint pl. a munkahely elvesztése, válás, 

gyermekelhelyezés- ők is jelentős frusztrációval kerülnek szembe, és addigi családfenntartó 

szerepükből adódóan új nehézségekkel kerülhetnek szembe.  

 

 
 



 

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények 

Igazgatósága  

Családtámogató és Gyermekjóléti Központ  

 

 

 
 

Ugyanakkor semmiképp nem szabad elmennünk a családi összetételt mutató adataink mellett. 

Az ábra jól mutatja, hogy ügyfeleink nagy része gyermekét egyedül nevelő szülő 30% 

(leginkább egyedülálló anya), valamint egyedül élő 27% (jellemzően idős nő). A házastársi 

vagy élettársi kapcsolatban élő gyermekes családok száma enyhe emelkedést mutat az előző 

évi adatokhoz képest. 

 

A szegénység alakulását természetesen befolyásolja a családi életciklus, a munkaerőpiac, az 

etnikumhoz való tartozás, illetve a regionális egyenlőtlenségek is.  

A gyermekek szegénysége a mai Magyarországon továbbra is megfigyelhető, és jelentős 

hatású. (Társadalmi Riport 2016., Gyermekjogi jelentés 2016.) A gyermekek jelentős része 

gyermekkorának legalább egy részében szegény körülmények között nevelkedik fel. Ez a 

táplálkozásuktól az iskolai előmenetelükig életük legkülönfélébb oldalait befolyásolhatja 

rendkívül károsan. 

 

További fontos indikátor az iskolai végzettség, illetve a foglalkoztatási csoportok szerinti 

megoszlás. Az inaktív keresők és a munkanélküliek száma csökkent, a foglalkoztatottak 

száma pedig emelkedést mutatott. Több olyan családdal találkoztunk, ahol egy vagy mindkét 

szülő el tudott helyezkedni, volt, aki egy-egy hiányszakmának, munkaerőhiánynak 

köszönhetően jobb munkakörnyezetbe került. 
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Ugyanakkor az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező, a szakképzetlen munkás, a fizikai 

munkát végző réteghez tartozó ügyfeleink körében jelentős mértékű a szegénység, még akkor 

is, ha rendelkeznek valamilyen munkajövedelemmel – akár nem bejelentett, vagy alkalmi 

munkával is. Ezen családoknál sokszor jelent problémát, hogy a munkáltató nem fizeti ki a 

bérüket, illetve a napi bér kifizetésekor az többnyire el is megy a mindennapi megélhetésre – 

élelem, ruházat –, tartalék képzésére esélyük sincsen. Gyakran létrejön egyfajta  

adósságspirál, mely miatt a tartozások rendezése csak ideig-óráig sikerül, de gyorsan új 

hátralékok keletkeznek. Egyes családok bejelentett munkajövedelméből korábbi hiteleket, 

elmaradt kötelezettségeket vonnak, a közüzemi elmaradások rendezése is akadályokban 

ütközik. 

  

Főként a gyermeküket egyedül nevelő nőknél érzékelhető egyfajta önkizsákmányolás is – 

segítő családi háttér nélkül más választás nem is igen adódik. Gyakran két-három 

munkahelyen is helytállnak, hogy megfelelő körülményeket tudjanak teremteni. Sajnos ez 

szinte mindig olyan szintű fizikai és érzelmi kimerültséghez vezet, hogy az emberi 

kapcsolatokra, ezzel együtt a gyermekekre sem idő, sem energia nem marad már, mely 

könnyen elvezet egy megengedő, ráhagyó nevelési stílushoz. A fizikai szükségletek 

kielégítése megtörténik ugyan, de a nevelési elhanyagolás, a túl megengedő attitűd gyakran 

vezet oda, hogy kamaszkorban a gyermek majd egy deviáns kortárs csoportban találja meg az 

érzelmi szükségleleteinek kielégítését. 

 

Az általános iskola nyolc osztályánál kevesebbet végzettek 10%-al, az általános iskolai 

végzettséggel rendelkezők aránya 5%-al emelkedett a múlt évhez képest.  

A befejezett szakmunkásképző iskola, szakiskolai végzettséggel rendelkezők száma 15-ről 

10%-ra csökkent, míg a befejezett szakközépiskola kategóriában drasztikus csökkenést 

látunk, számuk szinte megfeleződött. 

Sajnos tipikusnak mondható, hogy az oktatás hátránykompenzáló ereje egyre rohamosan 

csökken.  Az általános iskola felső tagozatának elérésére már egyre több az iskolai kudarc, a 

tudás értéke megkérdőjeleződik, az önbizalom csökken, vagy nem reális, egyre gyakoribb az 

iskolai hiányzás, galerikbe verődés, a deviáns karrier, megjelennek a kisebb bolti lopások, a 

kortárs erőszak, sokan elkövetők vagy áldozatok lesznek. A hátrányos és halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek a továbbtanulásig sokszor el sem jutnak, vagy nagyon hamar 

lemorzsolódnak. Az sem érzékelhető, hogy a Híd programok eredményesek lennének, elvétve 

találkozunk sikertörténetekkel. A középiskolákba történő beilleszkedés nagy nehézségekbe 

ütközik, az oktatás színterei meglehetősen híján vannak az integráció, pláne az inklúzió 

eszközeinek, sajnos gyakran még a szándék hiányának is. 

 

Vannak az időskorú népességen belül is olyan csoportok, amelyek igen súlyos szegénységben 

élnek. Ilyenek a pl. az özvegyi és rokkantnyugdíjasok, az utóbbi években korhatár előtt 

nyugdíjba vonulók, továbbá ilyenek lehetnek az egyedül élő idős emberek. Ez utóbbiak nagy 

része idős özvegyasszony. Végül ide tartoznak a legidősebbek, akiknek nyugdíja már a 

nyugdíjminimum közelébe süllyedt, és akik egészségi állapotuk miatt nem képesek minimális 

mellékjövedelemhez sem jutni.  
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3. Problématípusok 

Az előző évhez képest a probléma típusok nem alakultak át jelentős mértékben. A 2017-ben 

megjelent ügyfeleinket az alábbi problématípusok jellemezték: 

 
 
A csupán információkéréssel kapcsolatos megkeresések száma tovább csökkent, míg 2015-

ben 10% volt, 2016-ban 11 %-ot ért el, 2017-ben már csak 7%. Elmondható, hogy egyrészt 

pusztán információért kevés ember tér be hozzánk, ugyanakkor azt is tapasztaljuk, hogy a 

kollégák kapacitásának növekedése okán több idő jut az alaposabb felmérésre, és a FESZGYI 

speciális szolgáltatásainak bővülésével a közvetítések száma is emelkedést mutat.  

 

Az ügyintézéssel kapcsolatos megkeresés 19-ről 16%- ra csökkent, a szervezeti 

átalakulásokat és a munkaerőhiányt követően ügyfeleink egy része közvetlenül a 

részönkormányzathoz, önkormányzathoz, illetve kormányhivatal rendszeres ellátási 

csoportjához fordult. Ez ugyanakkor inkább jelenti azt, hogy a többi problémakörhöz 

viszonyítva csökkent az aránya. 
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Az anyagi- és a lakhatási- problémák miatti felkeresés a korábbi 36, majd 20%-hoz képest 

jelentősen nem változott, 19,5% volt, mely az esetek nagy részében alapvetően azt jelentette, 

hogy ugyan fennáll anyagi probléma és veszélyeztetettség, mely szintén megoldást igényel, 

azonban ez csak az egyik szegmense a család egyéb nehézségeinek. 

 

Szintén csökkent a foglalkoztatással kapcsolatos megkeresés. A korábban munkanélküli 

ügyfeleink száma csökkent ugyan, többen el tudtak helyezkedni, de a tartós munkanélküliek 

helyzetében nem történt lényegi változás. Sajnos a saját álláskereső klubunkat kollégáink a 

leterheltség miatt nem tudták újra indítani, így az ügyfelek közvetítése a FESZGYI más 

szakmai egységeikhez történt.  

 

A gyermeknevelési problémák az előző évhez képest tovább emelkedett, 14%-ról 17%-ra 

ugrott, ha ezt összevetjük azzal, hogy emelkedett azon esetek száma, akik önként kerestek fel 

minket, örvendetes, hogy egyrészt még a jelzéseket megelőzően, maguk a családok is 

érzékelik a nehézségeket és megoldásukhoz többen mernek külső, intézményes segítséghez 

folyamodni.  

Célzottan lelki-mentális problémák miatt arányaiban kevesebben keresték intézményünket, 

ugyanakkor az életviteli gondok gyakrabban indikáltak segítségkérést 7 helyett 11%-ban 

történt megkeresés emiatt. Szerencsére a FESZGYI által foglalkoztatott mentálhigiénés 

teamnek, illetve a tanácsadásoknak köszönhetően egyre szakemberhez tudtak ügyfelet 

közvetíteni a kollégák. A tanácsadások kihasználtsága változó, melyre természetszerűen hat 

az ügyfelek együttműködési készsége, illetve belső motivációjuk mértéke. Néhány ügyfél az 

első egy-két találkozás után lemorzsolódik, többen azonban hosszabb távon is igénybe veszik 

a szolgáltatásokat. A team tagjai meghatározott számban tudnak tanácsadást tartani, az 

igénybevétel hullámzása miatt ez többször túlterheltséghez vezet.  

Ugyanakkor egyre gyakoribb az olyan jellegű pszichés, pszichiátriai probléma, mely 

meghaladja a mentálhigiénés team kompetencia határait. A rosszul működő felnőtt 

pszichiátriai ellátó rendszer, és a gyermekpszichiátriai ellátás égető hiánya következtében 

folyamatosan nő a kezeletlen/ellátatlan pszichiátriai betegséggel küzdő szülők és gyermekek 

száma. Mivel két pszichiáterre hárul a kerületi betegellátás, ezért többnyire csak a 

gyógyszerek felírására van idejük, ezek szedését azonban már nem kontrollálja senki, és 

gyakran az elengedhetetlen terápiás megsegítés is elmarad. 

A családon belüli bántalmazás problémamutatója csökkenést mutatott ugyan a tavalyi évhez 

képest, de mivel a forgalmunk emelkedett, az ilyen jellegű esetek száma mégsem lett kisebb.  

Ugyan a látencia továbbra is nagy mértékű, de a 2017 évben több jelzőrendszeri tag is 

nagyobb figyelmet fordított a bántalmazás esetleges jeleire. Talán az elmúlt évek nagy 

sajtóvisszhangot kiváltó tragédiáinak is köszönhető, hogy a bántalmazás jeleinek felismerése 

iránt is nagyobb érdeklődés tapasztalható a jelzőrendszeri tagok részéről.  

A családi-kapcsolati konfliktussal érintett ügyek jelentős része a válással és szülői 

felügyeleti jogokkal kapcsolatos, valamint az ezek következtében kialakuló gyermeket 

veszélyeztető helyzetek. Sajnos egyre több esetben tapasztaljuk, hogy ezen családokban már 

olyan régóta folynak a szülők közti játszmák, hogy azokból nagyon nehéz kilépniük, valamint 

segítőként is nehéz belépni. A leginkább elmérgesedő esetekben azt tapasztaljuk, hogy mind a 
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gyermekre, mind a családsegítőre, és a többi szakemberre eszközként tekintenek a szülők, 

akiket a maguk érdekében, és a másik ellenében igyekeznek használni. Sajnos gyakran nem 

képesek eltávolodni a helyzettől, és abban a maguk szerepét kicsit kívülről megvizsgálni, más 

szempontokat is figyelembe venni. Ez legtöbbször oda vezet, hogy a gyermek jogai és érdekei 

eltörpülnek- vagy fel sem merülnek bennük-, kizárólag a másik fél bántására, és saját 

győzelmükre koncentrálnak.  

További problémát okoz, hogy sokszor ellehetetlenül a munkánk, mivel néhány szülő 

ügyvédet fogad- nem feltétlenül szakirányú tapasztalattal rendelkezőt-, és félreértett 

jogszabályokra hivatkozva, rendőrséggel, bírósággal fenyegetőznek. Gyakran a 

bizalmatlanság- és rosszul értelmezett, vélt vagy valós érdekeik mentén- alapvető 

információkat is eltitkolnak, vagy csak egyszerűen nem közölnek, együttműködést nem 

tanúsítanak. Előfordult, hogy több hetes telefonálás és hivatalos levelezés, hatósági intézkedés 

kezdeményezésének felvetése után is még csak az alapvető adatok felvételéig sikerült eljutni, 

mely a gyermek helyzetének, körülményeinek gyors és alapos kivizsgálását jelentősen 

akadályozta.  

Mivel ezekben az esetekben a szülők és a szociális szakemberek céljai még véletlenül sem 

találkoznak, szükséges lehet olyan szolgáltatások bevonása, mint a mediáció, illetve 

családkonzultáció/családterápia. 

 

4. Szakmai tevékenységek, jellegük szerint 

A 2017. évben a szakmai tevékenységek halmozott száma 8668, mely magába foglalja a 

szociális segítő tevékenység (pl.: információnyújtás, konfliktuskezelés, kríziskezelés, 

tanácsadás, segítő beszélgetés stb.) teljes palettáját.  A szolgáltatásokat 3761 személy vette 

igénybe (szintén halmozott adat).  
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A számokból kitűnik, hogy az Alapellátási Egységhez forduló ügyfelek és az általuk igényelt 

szolgáltatások, szakmai tevékenységek száma igen magas. 

A leggyakoribb szakmai tevékenység az információ nyújtás, a segítségnyújtás az 

ügyintézéshez, a családlátogatás, valamint a segítő beszélgetés volt. A tanácsadás, a 

közvetítés pénzbeli ellátásokhoz és az adományozás is gyakori tevékenység volt. A 2016-os 

évhez képest jelentősen nőtt a családlátogatások száma. A családlátogatások száma, bár 

magas, de a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően még többre lenne szükség, hiszen 

ahhoz, hogy a szociális segítő munka hatékony legyen, elengedhetetlen, hogy a családdal saját 

otthonában is tudjunk foglalkozni, különösen az alapellátott, veszélyeztetett gyermekek 

esetén.  

Bár a munkatársak a terepidőt teljesen kihasználják ebből a szempontból, előfordul, hogy nem 

jut idő néhány – az állapota miatt nem, vagy nehezen közlekedő – ügyfélre. Ebből a 

szempontból az is nehézséget jelent, hogy a kerület nagysága miatt sok időt vesz el maga a 

közlekedés, amíg a családsegítő eljut az adott ügyfélhez.   

Az esetkonferenciák száma jelentősen nőtt az előző évhez képest, mely komoly 

tehernövekedést is jelentett. 

 

A családsegítők átlagos esetszáma objektív okok miatt az évfolyamán igen hullámzóan 

alakult, mely nehézzé tette a folyamatos és célzott segítői tevékenységet. Az utolsó havi 

esetszám tekintetében például megállapítható, hogy a legkisebb esetszám is 68 fő illetve 40 

család/ családsegítő, a legtöbb pedig 158 fő illetve 84 család/ családsegítő. Természetesen 

ezek a számok összesítve nem tükrözik az egyesesetek munkaintenzitását, nem alkalmasak a 

halmozott problémák megjelenítésére sem. Ezeket az esetek elosztásánál igyekszünk 

figyelembe venni, így előfordulhat az is, hogy két családsegítő megközelítően azonos eset, 

illetve családszámmal dolgozik, de ezen belül több tanácsadott, és kevesebb, de szoros 

utánkövetést igénylő esettel foglalkozik. 

 

5. A 0-18 éves korosztály helyzetének alakulása, a 2017. évben tapasztalt gyermekvédelmi 

esetek alapján 

A veszélyeztetett kiskorúak helyzete négy különböző főcsoport, és ezen belül több kategória 

mentén is leírható. 
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1.Anyagi főcsoport 

 

A 2016-ban a veszélyeztetettség előfordulásánál 25 %-nál, míg 2017-ben már 29%-nál 

jelennek meg az anyagi problémák fő veszélyeztető tényezőként, illetve halmozott okként 

majdnem minden esetben ott szerepel. Fentiek alapján elmondható, hogy a veszélyeztetett 

kiskorúak szinte mindig valamilyen megfosztottságban, szegénységben élnek, melyhez még 

egyéb egyéni, családi problémák is társulnak, erőteljesen megmutatva az anyagi problémák 

családokra gyakorolt negatív hatását. 

Fontos felhívni arra a figyelmet, hogy az anyagi lehetőségek hiányában ezek a gyermekek sok 

olyan lehetőség igénybevételétől elesnek, mely jelentős, és sokszor később már behozhatatlan 

hátrányokkal járnak számukra. Ilyen például a gyermekek számára fontos fejlesztések, 

korrepetálások, különórák, vagy akár a kultúra és művelődés igénybevétele, melyek 

elmaradása oktatási hátrányokat okozhat, vagy akár az egészség területén megjelenő 

költségtérítéses oltások, szűrővizsgálatok elmaradása, vagy a vitaminkészítmények 

elérhetetlensége. 

A jelzőrendszeri tagok is rendre kiemelik, hogy a velük kapcsolatban lévő családok esetében 

gyakran szembesülnek a szociális, anyagi problémák erősödésével. Az iskolák, óvodák egyre 

jobban lecsúszó családokkal találkoznak, akiknek a mindennapi megélhetés is gondot jelent. 

Az intézményeknél nehézséget szül gyakran az étkezés befizetése, főleg azoknál a 

családoknál, akik jövedelmi viszonyaik miatt éppen, hogy lecsúsznak a támogatásokról. 

Sajnos a családi adókedvezmény lehetőségei sem mindig tudnak érvényesülni az ügyfeleink 

esetében, mivel munkaerőpiaci helyzetük ezt nem teszi lehetővé. 

Úgy tűnik, hogy a család és környezet viszonyában megbillentek az ártó és védő hatások, a 

protektív faktor helyett gyakran a család maga is az ártó hatásokat erősíti fel. Rontja a 

helyzetet, hogy a lakhatási, anyagi krízisek következtében, és egyéb rossz lelki állapotból 

eredő, mentális problémákkal küzdő szülők nevelési alkalmasságának időszakos 

megrendülése. 
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Ezen összetett okok megszüntetéséhez komplex, a szociális munka eszköztárán túlnyúló 

eszközrendszerekre és forrásokra lenne szükség, amelyeket a saját segítő szolgáltatásainkkal 

csak enyhíteni tudunk, ellensúlyozni nem. 

 

2. A környezeti főcsoport a legjelentősebb számú. 

 

A főcsoporton belül a leggyakoribb a nevelési problémákból adódó veszélyeztetettség. 

Amellett, hogy fő problémaként 7-ről 32-re nőtt a száma, megjelenése halmozott okként a 

tavalyi adatokhoz képest több mint duplájára, 33 helyett 76-ra nőtt.  

Ennek hátterében változatos okok állnak, mint például a családi életciklusok krízisei, a szülők 

korai vagy késői gyermekvállalása, a támogató családi háttér és a szülői minták hiánya vagy 

nem megfelelő volta, a generációs konfliktusok, a szülők közti nevelési attitűdök konfliktusai. 

Fontos továbbá kiemelni, hogy a veszélyeztetettség bármelyik, de főként több környezeti 

főcsoportjának együttes megléte nevelési problémákat generál. 
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A családi konfliktusok leggyakoribb elemei a válás, szülői felügyeleti jog körüli viták, illetve 

a kapcsolattartási problémák. Tapasztalható ugyanakkor a kényszerű együttélés jelensége is, 

mikor egymással konfliktusban álló családtagok és rokonaik nem tudnak továbblépni 

lehetőségeik hiányában. Szintén idetartoznak azon mozaikcsaládok, akiknél az korábbi 

traumák, vagy konfliktusok feldolgozása és az újabb családtagok együttműködésének 

kialakítása még nem történt meg, és így mindennapi életük egyre feszültebbé vált. 

A szülők szenvedélybetegsége, mint a gyermekeket veszélyeztető önálló tényező/fő okként 

történő megjelenése az elmúlt évben csökkent, ugyanakkor a szülő/család életvitele, mint fő 

veszélyeztető ok a duplájára nőtt. A jelzőrendszeri tagok beszámolóiban rendre megjelenik, 

hogy tapasztalják a családokban a szenvedélybetegség, az alkoholfogyasztás tüneteit, egyre 

többször találkoznak olyan pszichiátriai beteg szülővel, akik nem kapnak kellő kezelést, vagy 

egyáltalán nem kapják meg azt. Szerencsére mind a szociális szakemberek, mind a 

jelzőrendszer tagjai egyre inkább elérik a korszerűbb, a szenvedélybetegségekkel és kezelési 

lehetőségeikkel kapcsolatos ismereteket, sajnálatosan ez a pszichiátriai problémákkal 

kapcsolatban nem mondható el.  

A gyermekek családon belüli bántalmazása, fizikai, lelki vagy érzelmi elhanyagolása is 

ebbe a veszélyeztetettségi körbe tartoznak. Bár egyre gyakrabban tesznek a jelzőrendszeri 

tagok említést a gyermekek fizikai és lelki elhanyagolásáról is, ugyanakkor a családon belüli 

erőszak gyanújával kapcsolatban érkező jelzések még hagynak kívánnivalót maguk után. 

Előrelépés viszont, hogy a témával kapcsolatban az érdeklődés megnőtt, és igénylik az 

esetkonzultációt, valamint a felismeréshez szükséges tudás elsajátítását. Véleményünk szerint 

valójában nem feltétlenül az esetek száma növekszik, hanem magasabb azok aránya, amelyek 
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napvilágra kerülnek, s ezáltal a szakemberek is tudnak foglalkozni vele. A gyermekeket ért 

erőszakos cselekményekkel kapcsolatos gyanú esetén a Gyermekjóléti Központ felé minden 

esetben jelzünk, és ezzel párhuzamosan értesítjük az illetékes kerületi kapitányságot is, ahol 

megindítják a vizsgálatot. A rendőrséggel való együttműködés az elmúlt évben javult, évek 

óta először közös szakmaközi megbeszélésre is sor került, ahol több együttműködési 

problémát is sikerült átbeszélni. Remélhető, hogy ily módon hatékonyabb segítséget tudunk 

nyújtani ezekben az ügyekben. 

A lakáskörülmények további javítását is fontosnak tartjuk. (2016-ban 11 esetben a 

veszélyeztetettség fő okaként, 11 esetben pedig a halmozott okok közt jelent meg, 2017-ben 

ez a szám már 30 és 39.)  

A leromlott önkormányzati lakásállományban élők között gyakori a zsúfoltság, a félkomfortos 

vagy komfort nélküli lakásokban több generáció együttélése. Egyre inkább megjelennek a 

lakhatás minőségével összefüggő, úgymint rovarirtással, beázással, penészedéssel kapcsolatos 

panaszok. 2017-ben is rendszeres volt, hogy az önkormányzati bérlakásokból, hátralékok 

miatt kilakoltatással fenyegetett családok fordultak hozzánk. Ezeknek a családoknak a 

támogatása, gondjaik enyhítése mindig komoly problémát jelent az alapellátás számára, 

hiszen túlmutat rajtunk.  

Amellett, hogy a lakhatáshoz fűződő alapvető jogát minden ügyfelünk tekintetében fontosnak 

tartjuk érvényre juttatni, és abban segíteni őket, szerencsés lenne, ha a családokkal 

kapcsolatban álló szociális szakemberek véleményét és javaslatát kikérnék a bérleti 

jogviszonyt érintő eljárások során, hiszen életkörülményeiket, kérelmük megalapozottságát 

sok esetben jól ismerjük. 

A munkanélküliség, mint fő veszélyeztető ok csökkent, halmozott tényezőként is kisebb 

számban jelent meg az elmúlt évhez képest. Sajnálatosan azonban a családok 

jövedelmi/gazdasági helyzetéből fakadó gyermekeket veszélyeztető tényezők nem tűntek el, 

és nem is javultak oly mértékben, hogy az pl. a fizikai elhanyagolás egyes típusain belül ne 

jelenjenek meg. A közmunka programban részt vevő klienseink felemás tapasztalatokról 

számolnak be.  A munkáért kapott fizetség azoknál a családoknál, ahol gyermekek vannak, 

nem fedezik a normális emberi szükségleteket, nem biztosítják a gyermekek biztonságos 

neveléséhez megfelelő forrásokat. A közmunka programok esetlegessége, tervezhetetlensége 

is az anyagi ellehetetlenülés egyik oka.  

Bár meglehetősen kevés az eszközünk ennek a problémának kezelésére, mégis gyakran 

keresik meg intézményünket azok a családok, akik létfenntartásukhoz kérnek segítséget. 

Éppen ezért fontosnak tartjuk a természetbeni adományok közvetítését (ruházat, tartós 

élelmiszer, háztartási eszközök, gyerekjátékok) – mely tevékenységhez külső szervezetek is 

hozzájárulnak adományokkal. Rendszeresen fogadunk ruhaadományokat, így a rászoruló 

családok részére, ebben az évben is mindig tudunk ruházatot biztosítani. 

A megélhetési, lakhatási zavarok kezelése az adósságkezelési szolgáltatás, valamint a 

Ferencvárosi lakhatást segítő támogatás közreműködésével hatékonyabbá válhat, melyet 

ügyfeleink közül is sokan igénybe vesznek. Rendszeres az együttműködés és az 

információáramlás a két szakmai egység közt. 
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3. Magatartási főcsoport 

 

    

A szabálysértéssel, vagy bűncselekménnyel gyanúsított és vádolt fiatalkorúakra vonatkozó 

eljárásokkal kapcsolatos szabályok a megelőző években szigorodtak, ugyanakkor a gyermek 

és fiatalkorúak körében nem szűnt meg a kriminalizálódás. Többnyire a telefonrablás és a 

bolti lopások jellemző, valamint a kábítószerrel való visszaélés a jellemző. 

Bár vezető okként nem jelent meg az elmúlt évben, egyéb problémák tüneteként, 

következményeként továbbra is jelen van a fiatalok, gyermekek körében a 

szenvedélybetegség, alkohol és drogfogyasztás.  Ezek jellemzője, hogy az életük különböző 

területein jelen lévő problémák „megoldását”, egyfajta menekülést jelent számukra. Még 

mindig több kamaszkorú gondozottról sejtjük, hogy használ kábítószert, de a szerhasználat 

egyéb jelzések hiányában gyakran rejtve marad, így nehéz segíteni nekik. A tavalyi évben 

fontos változás, hogy a Család és Gyermekjóléti Központnál is elindult az addiktológiai 

konzultációs szolgáltatás, ahová közvetíthetjük kiskorú ügyfeleinket. Miután a szolgáltatást 

nyújtó kolléganagy tapasztalattal rendelkező gyermekvédelmi szakember is, remélhetőleg a 

közös nyelv plusz segítséget és könnyebbséget jelent majd a közös munkában. Sajnos a külső 

szervezetek tekintetében korábban már tapasztaltuk, hogy a fejekben még mindig egyfajta 

mumusként jelenik meg a gyermekvédelmi feladatokat ellátó családsegítő/esetmenedzser, 

illetve, hogy alacsony küszöbű szolgáltatást nyújtóként a titoktartás zászlója mögül nem 

érkeznek tőlük jelzések, illetve a folyamat az önkéntesség elve miatt elakad.  

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) szervezetében a H52 Ifjúsági Iroda, az Írisz Klub 

és a Gyermekjóléti Központ mellett Alapellátási Egységünk is részt vesz a munkában, hiszen 

ennek a problémakörnek a kezelése csak a szolgáltatók, az egészségügyi ellátás, 

gyermekvédelem, szociális ellátások összehangolt akciójával lehetséges.  
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4. Az egészségi főcsoport 

 

Ide sorolja a statisztika a gyermekek magatartás- vagy tanulási zavarát, tartós betegségét és 

fogyatékosságát. Önálló okként, fő problémaként ez ritkábban jelenik meg, mint a többi 

főcsoport kategóriái, ugyanakkor egyéb problémákkal egyidejűleg felerősödik az érintettek 

veszélyeztetettségének foka. Különösen sérülékeny és védendő csoport a fogyatékossággal 

élők csoportja, akiknek ellátórendszere nagy hiányosságokkal küzd, mely az érintettek 

folyamatos elszigetelődéséhez vezet. 

Ahogyan a diagramból jól látszik, a 2016-os évhez képest a gyermekek tartós betegsége fő 

okként és a veszélyeztető tényező halmozott okaként is nőtt. Míg 2016-ban a magatartás- 

vagy tanulási zavar fő okként 11, halmozott okként pedig 18 esetben jelent meg, 2017-ben 

ennek kétszeresére volt példa.  
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Egyre több gyermek kap olyan diagnózist, mely mellett több területen és nagy számú 

fejlesztés lenne szükséges, ugyanakkor a közoktatás, köznevelés ezt csak ritkán tudja 

maradéktalanul ellátni, és a Pedagógiai Szakszolgálatok forrásai is korlátozottak. Részben 

emiatt, a FESZGYI két fejlesztő pedagógusának szolgáltatásaira is jelentősen megugrott az 

igény az elmúlt évben. Természetesen mindig jelent egyfajta megnyugvást, ha ügyfeleink 
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sikeresen működő szolgáltatásban tudnak részesülni, ugyanakkor felhívnám arra figyelmet, 

hogy a gyermekek oktatása és fejlesztése nem elsősorban a szociális szféra kötelessége lenne.    

 

VI. Az észlelő és jelzőrendszertől érkezett jelzések, a 

jelzőrendszeri tagokkal való együttműködés tapasztalatai 
 
Mint azt a korábbiakban már leírtuk, ügyfeleink, különösen a gyermekvédelmi ügyekben a 

jelzőrendszer egyes tagjainak megkeresését követően kerül látókörünkbe. A jelzőrendszeri 

tagoktól érkezett jelzések száma a 2017-os évben fontos szeletét jelentette a 

megkereséseknek, mely nyomán nagyobb kört érhetett el a szociális segítőmunka. 
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Köznevelési intézmények  

A legtöbb jelzés továbbra is a köznevelési intézmények felől érkezett. Ugyanakkor még 

mindig gyakori probléma, hogy későn, és/vagy tévesen érkeznek meg hozzánk az 

információk. A legjelentősebb probléma a hiányzások kapcsán, hogy nem minden érintettnek 

jeleznek. Több esetben előfordult hogy a gyámügyi és igazságügyi osztály, a szabálysértés, 

sőt néhány esetben a szülők értesítése is elmaradt, ezzel nehezítve az egyes szereplők 

eljárását, és időben történő lépések megtételét. Az is előfordult, hogy nem jeleznek időben, 

sőt, a hiányzással kapcsolatos jelzéseket a félév, vagy a tanév végén tették meg.  

Gyakori emellett, hogy más életviteli problémákat is későn jeleznek, olyan stádiumban, 

amikor a védelembe vételi eljárás már elkerülhetetlen, ezzel megnehezítve a bevont 

szakemberek és a család közti bizalom kialakítását. Emellett gyakoriak a hiányos adatokat 

tartalmazó jelzések, pl. a lakcímnek, a szülők nevének, elérhetőségének pontatlansága, illetve 

hiánya- ez szintén időveszteséget jelent a családok felkeresése tekintetében. 

A pedagógiai vélemények kérésekor az írásbeli forma gyakran mást tükröz, mint amit 

előzetesen személyesen vagy telefonos beszélgetés alkalmával elmondtak, emellett gyakran 

kérnek minket, hogy írásban ne kérjük ki a pedagógiai véleményeket, mert elfoglaltságaik 

miatt nagyon nehezen fér bele a munkaidejükbe. Leterheltségük következtében akár több 

hetes csúszással érkeznek meg a hivatalos dokumentumok. Ehhez hasonló érvekkel az 

esetkonferenciákon való részvételt is gyakran elmulasztják, bár azok szervezésénél 

törekszünk a mindenki számára lehető legmegfelelőbb időpont kiválasztására. A 2016-os 

évhez képest volt előrelépés, a tanév folyamán a leterheltségtől függően igyekezett képviselni 

magát az oktatási/nevelési intézmény az esetkonferenciákon, szakmaközi egyeztetéseken, 

tárgyalásokon, azonban az oktatási szünetekben ez jellemzően nem történt meg. 

A másik jelentős probléma a magántanulói státusszal kapcsolatos ügyintézés. A korábbi 

évekhez továbbra is előfordult az iskolai kudarcokkal küzdő, magatartászavaros gyermekek 

magántanulói státuszba való kényszerítése. A jelenség az iskolák részéről az előforduló 

problémák egyik tipikus megoldását jelenti. A már nem tankötelezett gyermekeknek nagyon 

hamar és könnyen megszűntetik a tanuló jogviszonyukat. Erre a jelenségre figyelmet 

fordítunk a jövőben is, az iskolák figyelmét többször felhívjuk a veszélyekre. Alapvető 

álláspontunk az, hogy azon gyermekek számára, akik veszélyeztetettek, hátrányos lenne a 

magántanulóság, de az is hogy az iskolából kikerülve, tanulói jogviszonyukat megszüntetve 

az utcára kerüljenek. Igyekszünk elérni az oktatási intézményeknél, hogy e gyermekek 

esetében mindig családsegítővel és a többi érintett szakemberrel – pl. a Központ 

esetmenedzsere, pedagógiai szakszolgálat, gyámügyi osztály – egyeztetve hozzanak döntést. 

Probléma, hogy a kortársak közötti bántalmazásról csak elvétve küldenek jelzést, és azokról 

csak esetlegesen, a családoktól, vagy akár már más jelzőrendszeri tagoktól, pl. kórháztól, 

rendőrségtől értesülünk. 

Pozitívumok: Tapasztalataink alapján sok olyan pedagógussal tudtunk dolgozni, akik nem 

csak a félévente kért pedagógiai vélemények mentén, hanem rendszeres kapcsolattartás 

mellett tájékoztatnak minket a gyermek helyzetéről, tanulmányi eredményeiről, 

magatartásáról, szülőkkel való együttműködésükről, szívesen eljönnek esetmegbeszélésre, 

illetve partnerek a hiányzások kapcsán kitöltendő intézkedési terv elkészítésében. 

 

Védőnői hálózat A kerületi védőnői szolgálattól érkező jelzések száma főleg a várandósok 

tekintetében nőtt. A tavalyi évhez képest csökkent az újszülöttek kórházból való 

hazaadhatóságának, illetve gondozási problémáinak köre. 
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A Csengettyű utcai telephelyről jellemzően a Gyáli és Aszódi úti hajléktalanszállón élő 

veszélyeztetett kismamákról kapunk jelzéseket. A Lónyay utcai ill. a Vaskapu utcai 

szolgálatoktól mind kismamákról, mind gyermekek esetében megkeresik intézményünket.  

Jelzéseik gyakorisága, minősége, a családokkal és a velünk való kapcsolattartás 

rendszeressége továbbra is személyfüggő, de jelentős előrelépés, hogy a korábbi magas 

fluktuáció után most szinte teljes létszámmal tudnak működni, mely a közös munka 

minőségét, és az együttműködést is nagyban javította.  

 

Háziorvosok, gyermekorvosok: Még mindig rendkívül alacsony a jelzések száma. 

Munkánkat jelentősen megnehezíti, hogy az általunk kért „GYSZ4” adatlapokat gyakran nem 

töltik ki, illetve nagyon későn akár több hetes csúszással küldik meg számunkra, ezt is 

többszöri megkeresést követően. 

Pozitívumként viszont kiemelhető, hogy rossz egészségügyi állapotban és/vagy szociálisan 

rászorult betegeikkel, jellemzően idősekkel és felnőtt pszichiátriai betegekkel kapcsolatban is 

megkeresték egységünket. 

 

Kórházak: A szakorvosokkal történő konzultációk nem túl gyakoriak, az ügyfelekkel 

kapcsolatban leggyakrabban a kórházi szociális munkások vagy szociális nővérek segítségére 

számíthatunk. A velük való együttműködésünk változó, egymás munkáját kiegészítve, segítve 

megfelelő támogatást tudunk nyújtani ügyfeleinknek. A Heim Pál Gyermekkórházból 

rendszeresen teljeskörű jelzések érkeznek, szociális munkásukkal kiemelkedő az 

együttműködésünk. 

 

Rendőrség:  

A rendőrség több esetben nyitott a tavalyi év során. Többször volt közös  esetkonzultáció, az 

írásos jelzést megelőzte egy telefonos egyeztetés, és több esetben sikerült együttműködni az 

adott eset felelősével. Bár az utóbbi évben nem csak szabálysértéssel és bűncselekményekkel, 

hanem kapcsolattartási ügyekben, bántalmazás esetén is megküldték a helyszínen készült 

tájékoztatásaikat, jelentéseiket, sajnos nem jutott el mindig időben az Alapellátási Egységhez 

egy-egy tájékoztatás, feljelentés, ügyvitelről értesítés. Ezekben az esetekben a Gyámügyi és 

Igazságügyi Osztály értesítette a szolgálatot hatósági intézkedés megindításának keretén 

belül. Nehezített az információ kérése ilyen helyzetben, a rendőrség rendszerint adatvédelmi 

okokra hivatkozva nem ad tájékoztatást, valamint előfordult, hogy a rendőrség által tett jelzés 

nem tartalmazott pontos elérhetőséget. 

A tavalyi év hozadéka, hogy a Gyámügyi és igazságügyi osztály, a rendőrség, Család- és 

Gyermekjóléti Központ és az Alapellátási Egység együttműködésének javítása érdekében 

szakmaközi megbeszélést tartottunk, reményeink szerint közös munkánk így hatékonyabbá 

válhat. 

 

Gyámügyi és Igazságügyi Osztály:  

A létszámhiány és a fluktuáció őket is érzékenyen érintette, jelentősen megnövekedett az 

eljárások időtartama, a döntések megszületése. A határidők betartása mindannyiunk részéről 

komoly nehézségekbe ütközik, mely a Központ és az Alapellátási Egység munkáját is 

nehezíti. 

A gyámügyi és igazságügyi osztállyal a tavalyi év során javult a kapcsolat. Egyre gyakrabban 

fordult elő, hogy a tárgyaláson kívül is felvették a szolgálattal a kapcsolatot, telefonos, vagy 

épp személyes egyeztetés során az üggyel kapcsolatosan tájékoztatás történt a részükről, 
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illetve sikerült megosztani az esetleges új információkat. A határozatok továbbra is csúszással 

voltak megküldve, egy-egy védelembe vétel lezárása több esetben nem is jutott el az 

Alapellátási Egységhez, csak az esetmenedzseren keresztül. 

A gondnoki kirendelő határozatokat a gyámügy nem küldi meg intézményünknek, mely 

megnehezíti az ügyintézést, hiszen, ha ügyfelünk nem tájékoztatja családsegítőjét a 

gondnokság tényéről, a családsegítő nem tudja, hogy milyen ügyét intézheti önállóan vagy 

csak gondnoka segítségével. 

 

FESZGYI Gyermekek Átmeneti Otthona: 

A jogszabályi változásokból következő esetmenedzserek és családsegítők közti 

feladatmegosztás átlátása az átmeneti gondozásban dolgozó kollégák számára okozott 

nehézségeket, és ebből adódóan félreértések is adódtak az esetvitel folytán. A családsegítők 

tapasztalatai szerint összességében erősödött az együttműködés a munkavégzés során. A 

családsegítők is bevonódtak az átmeneti gondozásra irányuló gondozási tervek megírásába, 

közös családlátogatásra is sor került, és gyakoribbá vált egy-egy gyermekkel kapcsolatban az 

egyeztetés, információcsere mindkét résztvevő fél részéről. 

 

FESZGYI házi segítségnyújtás, idősek nappali klubjai: 

Az idősellátás területéről viszonylag ritkán érkezett jelzés egy-egy ügyféllel kapcsolatban, 

viszont célzott megkeresések alkalmával az együttműködés gyorsan és jól megszervezhető 

volt. A 2018-as év egyik feladata lesz, hogy az Alapellátási Egység feladataival, működésével 

kapcsolatban több információt kommunikáljunk az idősellátás területén dolgozó kollégák felé 

is, valamint, hogy a felnőttkorúak tekintetében is felülvizsgáljuk/kialakítsuk a 

veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszert.  

 

Család- és Gyermekjóléti Központ:  
A törvényi változás kölcsönösen megnehezítette a közös munkát. Ebben az évben is 

folyamatosan monitorozni kellett, hogy hol húzódnak az egységek közti szakmai határok, 

kinek mi a feladatköre, melynek érdekében több közös értekezletre is sor került a két egység 

között. A legtöbb esetben azonban sikerült a személyes egyeztetések folytán egyértelműsíteni 

a közös munkát, feloldva a lehetséges konfliktusokat. Az esetekkel kapcsolatos konzultációk 

száma megemelkedett, gyakorivá vált a közös családlátogatás is.  

Sajnos több konfliktus adódott abból, hogy azon eseteknél, ahol a széttöredezett esetvitel, 

vagy az eltelt idő rövidsége miatt nem volt számottevő és hatékony gondozás az alapellátás 

során, mégis hatósági intézkedésre kényszerültünk javaslatot tenni. Ezek a helyzetek mindkét 

egység munkáját nehezítették, hiszen több esetben nem tudott megvalósulni klasszikus 

értelemben vett segítő munka, és a család lehetősége is csökkent az önkéntes 

együttműködésre. A családsegítők létszámának emelkedésének köszönhetően az egyes 

kollégák esetszáma is arányosabban elosztható, és az így felszabaduló kapacitással 

remélhetőleg az alapellátás hatékonysága is javulni fog. 

Az együttműködés és a közös munka továbbra is alakulóban van, de összességében 

együttműködő, és szakmailag támogató jellegű a kapcsolat a Központtal.  

 

VII. Az észlelő és jelzőrendszer működtetésének tapasztalatai 
 

2007-2012 közt a Gyermekjóléti Központban az ún. oktatási intézményi kapcsolattartó 

kerületi hálózat működött, azon elv alapján, hogy a kerületi oktatási intézményhez a 
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Gyermekjóléti Központ családgondozói közül egy fő családgondozót rendeltek. Miután az 

iskolákban módosult a gyermekvédelmi felelősök munkaköre – akiken keresztül az 

intézményi kapcsolattartók az oktatási intézményekkel közvetlenül kontaktusban voltak –, 

megkeresésünket követően 2014-ben a kerületi KLIK vezetősége a felügyeletük alatt álló 

intézményekben is létrehozott egy gyermekvédelmi kapcsolattartói rendszert. Ennek 

köszönhetően javult az oktatási intézményekkel a kapcsolat, és lehetőség volt arra, hogy a 

kapcsolattartókkal szakmaközi találkozót szervezzenek. Kerületünkben egészen 2015.12.31-ig 

ebben a konstrukcióban működött a jelzőrendszer. 

Az észlelő és jelzőrendszer működtetése 2016.01.01-től a Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálatok, valamint a kötelékükben működő jelzőrendszeri felelős kötelezően ellátandó 

feladataként van meghatározva, melyben segítséget nyújt számára a Család- és Gyermekjóléti 

Központ, és jelzőrendszeri tanácsadója.  

 

Ugyanakkor sajnos szervezetünkben többször is történtek olyan alapvető személyi és 

strukturális változások, hogy ennek az ellátandó feladatnak – évek óta először – nem tudtunk 

maradéktalanul eleget tenni. A jelzőrendszeri felelős, illetve jelzőrendszeri tanácsadó 

személyének kiválasztása, munkakörének kialakítása még 2017-ben megtörtént.  

Az éves gyermekvédelmi szakmai tanácskozást 2017-ben is megszerveztük, de sajnos a 

tanácskozáson a meghívottak számához képest igen csekély volt a részvétel. Az éves 

intézkedési terv elkészítése csúszott, a kiküldött kérdőívek és az éves beszámolók nem 

érkeztek meg időben, volt olyan jelzőrendszeri tag, aki nem is küldte meg azokat. 

 

A minimum hat alkalommal megrendezendő éves szakmaközi megbeszélés helyett pedig 

csupán öt alkalom valósult meg. 

 

Ezen megbeszélések témái közé egységesen beépítettük a gyermekvédelmi rendszer 

átalakulását és annak helyi megvalósulását, de fókuszban a közös szakmai munka 

kialakítása, a jelzési kötelezettség és annak problémái, valamint a gyermekek 

elhanyagolásával és bántalmazásával kapcsolatos protokollok voltak. 

 

Májusban a Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egység a Család- és Gyermekjóléti 

Központtal és a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Rendszeres 

Ellátási Csoportjával tartottak közös értekezletet. Az egyeztetés témája a szünidei 

gyermekétkeztetés, és az ezzel kapcsolatos nevesített feladatok, valamint együttműködés 

átgondolása volt. 

 

 Szintén május hónapban a Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egység, a Család- és 

Gyermekjóléti Központ, valamint az óvodai gyermekvédelmi felelős kollégák munkacsoportja 

számára szerveztünk szakmaközi megbeszélést. A megbeszélés témái: A család- és 

gyermekjóléti szolgáltatások működésével kapcsolatos szakmai szabályozás, az EMMI által 

kiadott protokollok, valamint a helyi intézmények működése. 

Szeptemberben a Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egység, a Család- és Gyermekjóléti 

Központ, a védőnő kollégák, valamint az óvodai gyermekvédelmi felelős kollégák 

részvételével szerveztünk szakmaközi megbeszélést. A megbeszélés témái: A család- és 



 

 

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények 

Igazgatósága  

Családtámogató és Gyermekjóléti Központ  

  

  45 
 

gyermekjóléti szolgáltatások működésével kapcsolatos szakmai szabályozás, az EMMI által 

kiadott protokollok, valamint a helyi intézmények működése. Szakmai, gyakorlati 

iránymutatás a területi védőnő gyermekvédelmi feladatainak ellátásához, különös tekintettel a 

korai észlelésre, jelzésre és az együttműködésre. A kerületünkben induló óvodai és iskolai 

szociális munka programjának bemutatása. 

Októberben a szakmai megbeszélés a Budapest Főváros Kormányhivatala IX. Kerületi 

Hivatala Gyámügyi és Igazságügyi Osztály, a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság, a 

FESZGYI Család- és Gyermekjóléti Központ, valamint a FESZGYI Család- és Gyermekjóléti 

Alapellátási Egység részvételével történt. A megbeszélés témái: kiskorú veszélyeztetésével, 

családon belüli erőszakkal kapcsolatos hatósági intézkedések, ideiglenes hatályú elhelyezéssel 

kapcsolatos intézkedések. 

 

Novemberben a Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egység, a Család- és Gyermekjóléti 

Központ, valamint a Gyermekek Átmeneti Otthona közt történt szakmaközi egyeztetés a 

hatósági intézkedések folyamata, a családsegítők, esetmenedzserek és az otthon 

családgondozója feladatainak, kompetencia határainak pontosítása, a dokumentációban és 

együttműködésben tapasztalt problémák és azok megoldási javaslatainak előmozdítása 

érdekében. 

 

VIII. Köszönetnyilvánítás 
 

Az év folyamán végzett munkáját, és a beszámoló elkészítéséhez nyújtott segítségét külön 

köszönöm minden kollégának, tekintet nélkül arra, hogy régóta itt van, vagy újonnan érkezett, 

illetve hosszabb vagy rövidebb ideig volt a team tagja.  

Köszönöm Andrássy-Nagy Ildikó, Antalik Tibor, Berta Judit, Dudás Arnold, Felsőházi 

Ágnes, Gál Viktor, Gergely Gabriella, Gödöllei Piroska, Gyürék Gábor, Hetsch-Fresli Dóra, 

Kavin Krisztina, Maszlag Anett, Mesznerné Mészáros Éva, Molnár Renáta, Ofella Barbara, 

Péter-Szabó Tünde, Rozgonyi Kata, Szatmáry Zoltán, Szász Kata, Talmácsi Elvira 

családsegítőknek, valamint Auerbachné Berbás Bea, Jánváriné Rózsa Erzsébet, Lakatos 

Györgyné és Miklós János Lajosné szociális asszisztenseinknek. 

 

IX. A 2018-as év feladatai 
 

1. A működésmód további átalakításának befejezése a protokollok mentén. 
-A védelembe vétellel érintett gyermekek és családjaik számára nyújtott szociális 

segítőmunka átvétele a Család és Gyermekjóléti Központtól. 

-Szociális segítőmunka/esetvezetés és annak dokumentációja szakmai ellenőrzése. 

 

2. Jelzőrendszer működtetése terén 

- Jelzőrendszeri felelős/tanácsadó működésének megkezdése. 

- A kerületi jelzőrendszeri tagok írásos, és/vagy személyes megkeresése, a vonatkozó 

jogszabályok, protokollok és szakmai ajánlások megismertetése, meglévő ismeretek 

felfrissítése. 
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- Hat- nyolc szakmaközi megbeszélés kezdeményezése, különös tekintettel az alapfokú 

oktatási nevelési intézményekre és házi és gyermekorvosokra, valamit a bölcsődékre.  

- Civil szervezetekkel, szolgáltatókkal történő együttműködés kialakítása. 

 

3. Személyi feltételek javítása: 

- A szakmai létszám teljes körű feltöltöttségének megtartása esetleges fluktuáció 

minimalizálása.  

 

4. A kollégák szakmai továbbképzése  
Különösen fontos lenne képzés/továbbképzés biztosítása: 

- a gyermekbántalmazás felismerése és kezelése 

- az áldozatvédelem 

- a konfliktuskezelő technikák 

- a kiégés elleni technikák 

- a szenvedélybetegségek, a pszichiátriai betegséggel és személyiségzavarokkal érintett 

személyekkel kapcsolatos munka területén. 

 

5. Tárgyi feltételek javítása: 

- Tervezzük a számítógépes hálózat további fejlesztését, számítógépek és szoftverek 

beszerzését a fenntartó segítségével. 

- Tervezzük az egyéb tárgyi és technikai feltételek javítását a Pöttyös utcai telephely 

felújítására javaslatot teszünk a fenntartó részére. 

 

6. Szolgáltatások bővítése 
- Csoportfoglalkozások:  

- álláskereső klub különös tekintettel a 1-18 év közöttiek, valamint a tartós munkanélküliek 

számára 

- bűnelkövetéshez kapcsolódó csoport  

- kézműves foglalkozások 

- tematikus csoport szervezése a nevelési problémákkal küzdő fiatal szülők számára, családon 

belüli erőszak áldozatai számára,  

- tematikus előadások, foglalkozások a gyermeki jogok és kötelezettségek érvényesítésével 

kapcsolatban. 
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Elérhetőségek 
 

FESZGYI Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egység 

Cím: 1096 Budapest, Lenhossék u. 7-9. 
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Bevezető 

A FESZGYI Család- és Gyermekjóléti Központ a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti 

Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) szervezetileg és szakmailag önálló 

intézményegységeként látja el feladatait a IX. kerületben. A szakmai munkát az 1993. évi III. 

törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (továbbiakban Szt.), ennek végrehajtási 

rendelete, a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 

igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól, továbbá az 

1997. évi XXXI. törvény a gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (továbbiakban 

Gyvt.), ennek a törvénynek végrehajtási rendelete, a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a 

gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról, a 15/1998. (IV. 30.) NM 

rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 

valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről, és helyben a Budapest 

Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 

24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és 

gyermekjóléti ellátásokról - szabályozza. A Gyermekjóléti Központ felett szakmai, gazdasági, 

bér- és munkaügyi kérdésekben a FESZGYI Igazgatósága gyakorolja a felügyeletet. A Család- 

és Gyermekjóléti Központ a 1091 Budapest, Üllői út 69. szám alatti telephelyen működik. 

Az újabb jogszabálymódosítást követően a Gyvt. 40/A. § (1) bekezdése kimondja, hogy „Család- 

és gyermekjóléti központnak (a továbbiakban: gyermekjóléti központ) az a járásszékhely 

településen működő gyermekjóléti szolgálat minősül, amely önálló intézményként, illetve 

szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként működik”. Alapvető feladatain 

túl, melyek ugyanazok, mint a család- és gyermekjóléti szolgálatok alapfeladatai, egyéb speciális 

szolgáltatásokat is nyújt a járás/kerület minden lakosa számára, az itt dolgozó immáron 

esetmenedzserek pedig elsősorban a gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló, tehát hatósági 

intézkedéssel érintett gyermekek és családjaik részére biztosítanak koordináló feladatellátást és 

szociális segítőmunkát, a Központ egyebek mellett a szolgálat és a jelzőrendszeri tagok felé 

pedig tanácsadói szerepet tölt be. 

A FESZGYI mind szervezeti felépítésében, mind szakmai feladatainak megosztásában is 

igyekszik a folyamatosan változó kihívásoknak megfelelni. Ezekre a kihívásokra, melyek 

egyrészt a törvények, jogszabályok állandó változásából, másrészt az ellátott terület 

folyamatosan változó társadalmi viszonyaiból adódó új szükségletekből adódnak, a Család- és 

Gyermekjóléti Központ is igyekszik választ adni a szükségletekhez igazított szolgáltatások 

bevezetésére tett javaslatokkal. Ezeknek a szükségleteknek a meghatározásában, a 

szükségletekhez rendelendő szolgáltatások, szolgáltatási elemek meghatározásában a szaktárca 

irányítása a jövőt illetően meghatározó szerepet kíván adni a központok számára, ez a szerep 

2018. évtől a szociális diagnózis felvételével már – részben – meg is valósul. Az ellátott terület 

igényeihez igazított szolgáltatásfejlesztést támogatandó célnak tartjuk, azonban e nemes cél csak 

elegendő számú és szakképzett szakemberrel, megfelelő minőségű és számú szolgáltatással, 
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világos és tiszta jogszabályi háttér mellett szintén világos kompetenciák kijelölésével valósulhat 

meg. Továbbá a hozzá rendelt anyagi erőforrásokkal. 

Reméljük, hogy a szolgáltatásfejlesztésre irányuló célok az önkormányzat felől támogatást 

fognak élvezni, hisz ez a törekvés a tágabb helyi közösség elérésének lehetőségét, a 

színvonalasabb szolgáltatások megteremtését és a helyi közösség önsegítő erejének növelését is 

jelenti a felzárkózást-felzárkóztatást célzó állami törekvéseknek megfelelően. 

Integrált, kétszintű szociális és gyermekjóléti szolgáltatás. A Központ helye, szerepe és 

feladata a jelenlegi struktúrában 

A Család- és Gyermekjóléti Központ a megváltozott szabályozási rendszerből adódóan a 

következő feladatokat látja el. 

Egyrészt az Szt.-ben foglalt személyes gondoskodást nyújtja szociális alapszolgáltatásként, ezen 

belül is családsegítést. Az Szt. 64. § (1) bekezdése szerint a „családsegítés a szociális vagy 

mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, 

családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, 

valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás”. A családsegítés 

keretében biztosítani kell szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, az anyagi 

nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális 

szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, szociális segítőmunkát, így a családban 

jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését, valamint 

közösségfejlesztő programok szervezését, egyéni és csoportos készségfejlesztést. Tartós 

munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal 

küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai 

betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és 

családtagjaik részére tanácsadás nyújtását, kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő 

családokat segítő szolgáltatásokat. 2017. január 1-től a nagy létszámú intézmények átalakítását 

követően támogatott lakhatást igénybe vevők utánkövetését biztosító esetmenedzseri feladatokat 

is el kell látnunk. 

A Központ emellett ellátja a Gyvt.-ben meghatározott gyermekjóléti alapellátási feladatokat. Az 

alapellátás célja, hogy hozzájáruljon a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, 

jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és 

a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő 

kiemelésének a megelőzéséhez, továbbá a gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos 

helyzetének feltárásához, és a gyermek szocializációs hátrányának csökkentésével annak 

leküzdéséhez. A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes 

szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával 

szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a 

gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, 

illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. 
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E szolgáltatási feladat keretében, a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő 

nevelésének elősegítése érdekében a szolgáltatás tájékoztatást nyújt, segíti a támogatásokhoz 

való hozzájutást, családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és a 

káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadást nyújt vagy az ezekhez való hozzájutást 

megszervezi. Támogatja a válsághelyzetben lévő várandós anyát, segíti elhelyezését átmeneti 

otthonban. 

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a 

veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a veszélyeztetettséget előidéző okok 

feltárása és ezek megoldására javaslat készítése, továbbá a megelőzés érdekében iskolai szociális 

munkát biztosíthat. A gyermekjóléti szolgáltatás további feladata a már kialakult 

veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a gyermekkel és családjával végzett szociális 

munkával (a továbbiakban: szociális segítőmunka) elősegíteni a gyermek problémáinak 

rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását, a családi konfliktusok 

megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében, 

illetve kezdeményezni, szükség esetén személyes közreműködéssel is segíteni a szociális 

alapszolgáltatások, egészségügyi ellátások, pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét. 

A Gyvt. 40/A. § (2) bekezdése tartalmazza a járásszékhelyen, Budapesten a kerületekben 

működő, család- és gyermekjóléti központoknak (a továbbiakban: gyermekjóléti központ) az 

alapszolgáltatásokon kívüli feladatait. A gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a 

gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek 

megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, amelynek 

keretében biztosít  

 utcai és - ha a helyi viszonyok azt indokolják - lakótelepi szociális munkát, 

 kapcsolattartási ügyeletet, ennek keretében közvetítői eljárást, 

 ha a helyi viszonyok azt indokolják - kórházi szociális munkát, 

 gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot, 

 jogi tájékoztatásnyújtást és pszichológiai tanácsadást, 

 családkonzultációt, családterápiát, családi döntéshozó konferenciát. 

A Központban dolgozó esetmenedzserek a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó 

hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet látnak el, 

amelynek keretében 

 kezdeményezik a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség 

esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét; 

 javaslatot készítenek a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelembe 

vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek 

tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából történő 

kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására, valamint a 

gyermek megelőző pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, fenntartására és 

megszüntetésére; 
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 javaslatot tesznek családba fogadásra, a családba fogadó gyám személyére; 

 együttműködnek a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel a 

bűnismétlés megelőzése érdekében, amennyiben a gyámhatóság elrendelte a gyermek 

megelőző pártfogását, 

 a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében szociális segítőmunkát 

koordinálnak és végeznek - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi 

szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a család gyermeknevelési 

körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat 

helyreállításához; 

 utógondozást végeznek - a gyermekvédelmi gyámmal együttműködve, a gyermek 

családjába történő visszailleszkedéséhez; 

 védelembe vett gyermek esetében elkészítik a gondozási-nevelési tervet, szociális 

segítőmunkát koordinálnak és végeznek, illetve a gyámhatóság megkeresésére a családi 

pótlék természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet 

készítenek. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma közzétette a család- és gyermekjóléti szolgáltatások 

működésével kapcsolatos szakmai szabályozó dokumentumokat, az ún. protokollokat, melyek 

tulajdonképpen módszertani útmutatók. Az első ilyen protokoll „A gyermekvédelmi észlelő- és 

jelzőrendszer működtetése kapcsán a gyermek bántalmazásának felismerésére és 

megszüntetésére irányuló szektorsemleges egységes elvek és módszertan” volt korábban, 

melynek rögzítése és kötelezővé tétele a Gyvt.-ben is megtörtént. A Gyvt. 11. § (1a) bekezdése 

kimondja, hogy „a gyermek bántalmazással szembeni védelemhez való jogának érvényesítése 

érdekében a gyermek számára gyermekjóléti alapellátást vagy gyermekvédelmi szakellátást 

biztosító, továbbá a gyermek törvényes képviseletének ellátásával, ügyeinek intézésével 

foglalkozó szervek és személyek a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter (a 

továbbiakban: miniszter) által jóváhagyott, a miniszter által vezetett minisztérium honlapján 

közzétett egységes elvek és módszertan alkalmazásával járnak el”. A Gyvt. 6§ (5a) bekezdése 

pedig a továbbiakban kimondja, hogy „a gyermeknek joga van ahhoz, hogy a védelme érdekében 

eljáró szakemberek - különösen a gyermek bántalmazásának felismerése és megszüntetése 

érdekében - egységes elvek és módszertan alkalmazásával járjanak el”. Ez azt jelenti, hogy 

szolgáltatókra vonatkozó egységes elvek és módszertan szerinti eljárás kötelező, a feladatokat a 

szolgáltatók között a módszertan szerint kell megosztani és szervezni, a dokumentációt pedig a 

módszertanhoz kiadott ún. dokumentációs vonalvezető szerint kell vezetni.  

A fentiekből látszik egyrészt, hogy a családsegítés és gyermekjóléti alapellátás teljes integrációja 

következett be. A járásszékhelyek, Budapesten a kerületek család és gyermek jóléti 

központjainak esetmenedzserei végzik a gyermekvédelmi gondoskodáshoz, vagyis a hatósági 

intézkedésekhez kapcsolódó feladatokat, közreműködnek a hatósági intézkedésekben, ellátják az 

esetmenedzselést, a kiváltással kapcsolatos esetmenedzselést, a családjából kiemelt gyermek 

érdekében szociális segítő munkát végeznek, ellátják az utógondozást, valamint a Központ 

tanácsadókon keresztül speciális szolgáltatásokat is nyújt, az esetmenedzserek pedig szervezik, 
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koordinálják a tanácsadások igénybevételét. A jelenleg hatályos jogszabályok szerint 2018. 

január 1-től kötelezően ellátandó feladatként ide került a szociális diagnózis, a szükségletek 

felmérése és szükségletekhez igazított szolgáltatások kijelölése, szervezése. További kötelező 

feladatunk lesz 2018. szeptemberétől az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység 

megszervezése önálló szakmai egységként. Kifutó feladatként ide tartozik még - kihelyezett 

szolgáltatásként - az integrációs szerződéssel érintett menekültek segítése, mely szolgáltatást a 

Központ az Alapellátási Egységen keresztül nyújtja a szakminiszter 2016-os utasítása alapján a 

még hatályos integrációs szerződések kifutási idejére, a szociális törvényben meghatározottak 

szerint. 

A veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer megerősítésre került az új rendszerben: települési 

szinten a szolgálatoknál jelzőrendszeri felelőst, járási szinten pedig a központoknál 

jelzőrendszeri tanácsadót kellett kijelölni. Ez utóbbi koordinálja a járás területén működő 

jelzőrendszerek munkáját és szakmai segítséget nyújt a szolgálat számára. 2018 februárjában a 

FESZGYI-n belül teljes állású jelzőrendszeri felelős és tanácsadó működik, ellátva mindkét 

jogszabályban előírt kötelező feladatunkat. Emellett megyei szinten, Budapesten fővárosi szinten 

van megyei jelzőrendszeri koordinátor a Fővárosi Kormányhivatalban, és van egy negyedik, 

országos szint is a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság feladatvégzésében. 

Jogszabályváltozások után tehát egyrészt szervezeti változásokat kellet megélnünk, másrészt a 

családsegítés és gyermekjóléti alapellátás integrációját követően új feladatokkal, a gyermekjóléti 

alapellátáson belül pedig megváltozott (de korántsem új) szereppel, újfajta együttműködési 

kultúra kialakításával és a feladatok megosztásával kellet megbirkóznunk. Ez a folyamat még 

korántsem zárult le – 2017-ben sem. A közigazgatási hatósági feladatok és jogalkalmazás körébe 

tartozó intézkedések, tehát a gyermekvédelmi gondoskodáshoz kapcsolódó feladatok ellátása 

ugyanis a család- és gyermekjóléti központok esetmenedzserei és a család- és gyermekjóléti 

szolgálatok családsegítői kölcsönös, partneri együttműködésén alapulnak. A hatósági 

intézkedéssel érintett gyermekek és családok esetében ugyanis a szociális segítő munkát mint 

szolgáltatási elemet a család- és gyermekjóléti szolgálat családsegítője nyújthatja, amennyiben 

szükséges bevonni családsegítő kollégát. Az esetmenedzser koordinálja a segítő folyamatban 

aktívan benne lévő szakemberek munkáját, felel az egész folyamatért, a család felé pedig 

kontrolláló szerepe van. Példának okáért a szolgáltatások igénybe vétele a jogerős védelembe 

vétel alatt a szülő számára nem szabadon választható és igénybe vehető – immár a döntést az 

esetmenedzser hozza, a szülő részéről pedig az igénybevétel kötelező. A feladatmegosztás tehát 

meghatározó jelentőségű, ehhez kapcsolódóan a két szakmai egység, a központ és szolgálat 

közötti közös szakmai nyelv és a szakmai kompetenciák pontos meghatározása, mert a két 

szakmai egységben dolgozó szakemberek — azaz a családsegítők és az esetmenedzserek — 

között nincs alá-fölérendeltségi viszony. 

Az ügyfelek felől nézve ahhoz, hogy mindenkinek az azonos tartalmú és minőségű ellátáshoz 

való joga érvényesüljön, — az NMr. 6. § (1) bekezdésében foglaltak szerint — a protokollban 

foglaltakat a miniszter közzéteszi, a benne foglaltak, a cselekvések, eljárásrendek, a szükséges 

dokumentáció alkalmazása kötelező és számon kérhető. 



 

 

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények 

Igazgatósága  

Családtámogató és Gyermekjóléti Központ  

  

56 
 

Az esetmenedzserek javaslatot tehetnek a gyermek: 

 védelembe vételére, 

 megelőző pártfogására, 

 ideiglenes hatályú elhelyezésére,  

 nevelésbe vételére, 

 családba fogadására, 

 harmadik személynél történő elhelyezésének kezdeményezésére, 

 családbafogadó gyám kirendelésére, 

 tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, 

 gondozási helyének megváltoztatására, 

 a gyermek után járó családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására. 

Az új protokollunk szerint tehát „a megváltozott struktúra értelmében a gyámhivatal a család- és 

gyermekjóléti központtal, konkrétan az esetmenedzserekkel áll kapcsolatban, tehát a hatósági 

eljárások tekintetében mindig a család- és gyermekjóléti központot keresi meg, akik az eljárásba 

bevonják a család- és gyermekjóléti szolgálatot. A hatósági intézkedésekre, illetve a hatósági 

eljárások megindítására vonatkozó javaslatot - az azonnali intézkedés kezdeményezését 

leszámítva - a család- és gyermekjóléti központ esetmenedzsere teszi meg. A kivételt az 

ideiglenes hatályú elhelyezésre vonatkozó javaslat jelenti, hiszen azokban az esetekben mikor a 

gyermek veszélyeztetettsége olyan fokú, ami azonnali intézkedést igényel, bármelyik szakember 

köteles és bárki tehet közvetlenül jelzést, javaslatot a gyámhivatalnak”. Alapellátásból indult 

esetekben a család- és gyermekjóléti szolgálat kezdeményezi a hatósági intézkedés megtételét és 

megkeresi a család- és gyermekjóléti központot, aki az esetkonferencián született döntés 

értelmében javaslatot tesz a gyámhivatalnál a hatósági intézkedésre. 

Mindezeket végig olvasva nem meglepő, hogy az együttműködés, ennek kultúrája, a szerepek, a 

feladatmegosztás, a külső elvárások változásból adódó bizonytalansága és különfélesége, a 

folyamatosan növekvő kötelező adminisztrációs munka kihívást jelentettek mind vezetői és 

szervezeti szinten, mind a munkavállalók szintjén. Ehhez hozzájön a szociális ágazat kirívóan 

alacsony presztízse, túlterheltsége, rendkívül alacsony bérezése, a más kerületek által megemelt 

helyi juttatások elszívó hatása és a belső feszültségek, bizonytalanságok, a szolgálat új 

feladatként megkapott gyermekvédelemi tevékenysége miatti nehézségek, az elvándorlás, mely 

utóbbi a legnagyobb terhet az Alapellátási Egységre tette, ám hullámverésként kihat más, 

különösen a velük szoros szakmai kapcsolatban működő szervezeti egységre, így Központunkra 

is. Külön nehézséget jelent az esetmenedzserek számára, hogy az új feladatmegosztásból 

adódóan az eddigi egyszemélyű esetvitel széttöredezik, a segítő szakamberek nem érzik magukat 

otthonosan az egyre inkább hatósági munkává váló szerepükben – szerencsére elmondható, hogy 

az itt dolgozó esetmenedzserek mind fejükben, mind szívükben ízig-vérig segítő szakemberek 

még mindig és nem jogászkodó-jogalkalmazó ügyintézők. 

Nőtt tehát az adminisztráció, nőtt a hivatalos levelezés mennyisége, és a protokollban leírtaknak 

megfelelő működés szerint az esetmegbeszélések, különösen és jelentős mértékben az 
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esetkonferenciák száma. A feladatmegosztás, az esetmegbeszélők, esetkonferenciák szervezése, 

lebonyolítása, a kötelező adminisztráció és a magas esetszám miatt a határidők megtartása szinte 

lehetetlen anélkül, hogy a munkavégzés minősége ne romlana. Szakmai vezetőként azt 

gondolom, hogy a munka minősége, így a gyermek érdeke fontosabb a határidők pontos 

betartásánál, de természetesen törekszünk rá, hogy betartsuk és a gyámhivatal eddig megértette 

ezt az álláspontunkat. 

A jogszabályváltozást követő szervezeti átalakítások, a feladatok új elosztása, a belső 

bizonytalanságok és folyamatos változások, az instrukciók folyamatos változása, a 

jogértelmezésből adódó nézet- és értelmezéskülönbségek, az iratanyagok vándoroltatása, az 

alapellátás gyermekvédelmi oktatásának-betanításának nehézkessége, a családsegítőkben lévő 

alapvető ellenállás a gyermekvédelmi tevékenységgel szemben és a gyakran fentiekből is 

adódódó konfliktus és zavar krízishelyzetet eredményezett. Ennek megoldása először is az 

operatív keretek stabilizálásával, a módszertani útmutató pontos, ésszerű követésével kezdődhet, 

mely 2017 évben megtörtént. Mindeközben egyre közelebb kerülünk új szerepünkhöz, és 

amennyire lehetséges, vagy amennyi információt kapunk ehhez a szaktárcától a különböző 

fórumokon, felkészülünk a jövőbeli szerepeinkre, feladatainkra. 

Fontosabb változások a szabályzók és szolgáltatások területén 

2017. évben strukturális változásokkal már nem kellett megbirkóznunk, azonban a volt több 

módosítás, mely érintette a mindennapi munkánkat. Ezeket a változásokat tekintem át az 

alábbiakban. 

Jogi szabályzók 

A 2017-ben megalkotott jogszabály módosításokkal kapcsolatban az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya, valamint a 

Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztály kiadott két tájékoztató anyagot, melyben a 

változtatásokat összegezték: 

- Tájékoztató a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint 

az e törvényekhez kapcsolódó végrehajtási rendeletek szociális és gyermekjóléti 

szolgáltatásokat érintő, 2017-2018. évi módosításairól 

- Tájékoztató a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény (a továbbiakban: Gyvt.), a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a 

továbbiakban: Nktv.), a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a 

továbbiakban: Btk.), és a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. 

törvény (a továbbiakban: Fétám.tv.) gyermekvédelmi szakellátásokat és gyámügyi igazgatást 

érintő változásairól, valamint az ezekhez kapcsolódó végrehajtási rendeletek módosításairól. 

A fontosabb változások tehát: 

 A vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről 

szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet hatályba lépésével a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységet végző, vezetői megbízással 
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rendelkező személyek képzésének rendszere a szociális és a gyermekvédelmi törvény 

módosulásával 2018. január 1-jével megváltozott. A vezetőképzés kétszintű: alap és mester 

vezetőképzés lesz. A vezetőképzést a résztvevők számára pályázati konstrukció finanszírozza 

2021-ig, annak befejezését követően a képzés önköltségessé válik, – a szociális szakvizsga 

rendszerhez hasonlóan – a fenntartó kötelessége munkavállalója után a képzés díját 

megfizetni. Az új szabályozás megjelenésével párhuzamosan megszűnnek a szociális alap- és 

szakvizsgára vonatkozó előírások. A képzésszervező, az oktatási program kidolgozója és a 

program lebonyolítója a Semmelweis Egyetem.  

 A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról 

szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet megváltoztatja a szakdolgozók eddigi kötelező 

továbbképzési rendszerét. Az új továbbképzési rendszer, mely 2018. július 1-én lép hatályba, 

megteremti az ellátotti csoportok és a szakterületek közötti átjárhatóságot. Érintettek köre a 

szociális, illetőleg a gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységet végző személyek. Az 

új továbbképzési rendszer a szakmai ismeretek bővítését, a szakmai személyiségfejlődést és a 

megújulását előtérbe helyező továbbképzési struktúra, amely 4 éves továbbképzési 

periódusból és három rendszertani elemből áll: 

o minden szakdolgozó tekintetében kötelező továbbképzés; 

o munkakörhöz rendelt továbbképzés; 

o választható továbbképzések. 

 A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 

személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM 

rendelet (a továbbiakban: Nmr.) is módosult. Óvodai és iskolai szociális segítés elnevezéssel 

új kötelezően ellátandó feladatot kapnak a család- és gyermekjóléti központok. 2018. 

szeptember 1-jei hatálybalépéssel a rendelet 25.§ - 26.§-a meghatározza a köznevelési 

intézményekben folyó szociális munka célját és feladatait. „Az óvodai és iskolai szociális 

segítő kötelező jelleggel, új elemként jelenik meg a család- és gyermekjóléti központok 

szolgáltatási körében, amely feladata segíteni a gyermek beilleszkedését, tanulmányi 

kötelezettségei teljesítését, az azt akadályozó tényezők feltárását, a konfliktusok feloldását, a 

gyermek veszélyeztetettségének kiszűrését. Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás 

ellátása a köznevelési intézmény, valamint a család- és gyermekjóléti központ közötti 

együttműködési megállapodás alapján történik. A köznevelési intézménynek vállalnia kell, 

hogy biztosítja a szociális segítő bejutását az intézménybe és a feladatai ellátásához 

szükséges infrastruktúráról, helyiségről is gondoskodik. Ezer fő, köznevelési intézménybe 

járó gyermekre vetítve 1 fő óvodai és iskolai szociális segítő alkalmazása szükséges a család- 

és gyermekjóléti központokban. Az új munkakörhöz az alábbi képesítésekkel tölthető be: 

felsőfokú szociális szakképzettség, iskolai szociális munkás, család- és gyermekvédő tanár, 

család- és gyermekvédő pedagógus, család- és gyermekvédelem szakos pedagógus, ennek 

hiányában gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, 

pedagógus, pedagógiai előadó, pszichopedagógus, gyógypedagógus.”
1
 

                                                           
1
 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSOK FŐOSZTÁLYA: Tájékoztató a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
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 A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Nktv.) módosítása a gyermeki jogok 

érvényre juttatása érdekében, mivel a Gyvt. 17. § (1) bekezdése értelmében a 

gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el többek között a köznevelési 

intézmények is mint jelzőrendszeri tagok, a módosítás a jelzőrendszerre rótt Gyvt-ben 

lefektetett kötelezettséget beépíti a köznevelést szabályozó törvénybe. A jelzőrendszernek két 

fő nevesített kötelezettsége van: jelzést tenni veszélyeztetettség esetén, valamint a 

jelzőrendszeri tagok folyamatosan és rendszerszinten együttműködnek. Az észlelő- és 

jelzőrendszer hatékonyabb működése érdekében az Nktv.-be is bekerült ez a feladat. Az 

Nktv. 42. § (1) és (3) bekezdései helyébe a következő szöveg lépett: 

„42. § (1) A pedagógust, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat, továbbá 

azt, aki közreműködik a gyermek, tanuló felügyeletének az ellátásában, hivatásánál fogva 

harmadik személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel, a tanulóval 

és családjával kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a 

gyermekkel, tanulóval, szülővel való kapcsolattartás során szerzett tudomást. E kötelezettség 

a foglalkoztatási jogviszony megszűnése után is határidő nélkül fennmarad. A titoktartási 

kötelezettség nem terjed ki a nevelőtestület tagjainak egymás közti, valamint a 

gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaival történő, a tanuló fejlődésével összefüggő 

megbeszélésre. 

(3) A pedagógus, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott a nevelési-

oktatási intézmény vezetője útján köteles a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 17. § (2) bekezdésében foglaltak szerint eljárni. 

Ebben a helyzetben az adattovábbításhoz az érintett, valamint az adattal kapcsolatosan 

egyébként rendelkezésre jogosult beleegyezése nem szükséges.” (hatályos: 2017.07.12-től) 

 A Btk. módosítása a gyermekek fokozottabb büntetőjogi védelme érdekében a tizennyolcadik 

életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs 

elleni bűncselekmény súlyára tekintettel és a gyermekek védelme érdekében ezen 

bűncselekmények elkövetője végleges hatállyal eltiltásra kerül bármely olyan foglalkozás 

gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől, amelynek keretében gyermekek nevelését, 

felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végzi, illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy 

befolyási viszonyban áll. A kiskorú veszélyeztetése esetén is a foglalkozástól eltiltás 

kötelezővé vált, de a bűncselekmény kisebb súlyára tekintettel a foglalkozástól eltiltás 

kötelező alkalmazása különös méltánylást érdemlő esetben mellőzhető, a bíróság mérlegelése 

alapján. (hatályos: 2017.12.01-től) 

 Az anya és gyermeke büntetés-végrehajtási intézetben vagy javítóintézetben történő együttes 

elhelyezésének törvényi szabályozása is megtörtént. 2017. január 1-jétől, illetve 2018. január 

1-jétől módosításra került a Gyvt. ideiglenes hatályú elhelyezésre vonatkozó rendelkezései is, 

a büntető tárgyú törvények mellett. A módosítás azt a célt szolgálta, hogy a fogva tartott 

                                                                                                                                                                                           
szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint az e törvényekhez kapcsolódó végrehajtási rendeletek szociális és gyermekjóléti 
szolgáltatásokat érintő, 2017-2018. évi módosításairól. 
http://szocialisportal.hu/documents/10181/138152/Tajekoztato_jogszabaly_modositasokrol.pdf/241eba9d-e353-b20a-7119-
d504b37e2bf6 

http://szocialisportal.hu/documents/10181/138152/Tajekoztato_jogszabaly_modositasokrol.pdf/241eba9d-e353-b20a-7119-d504b37e2bf
http://szocialisportal.hu/documents/10181/138152/Tajekoztato_jogszabaly_modositasokrol.pdf/241eba9d-e353-b20a-7119-d504b37e2bf
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anyák gyermekei a büntetés-végrehajtási intézet anya-gyermek részlegén vagy a javítóintézet 

fiatalkorú és gyermeke együttes elhelyezését biztosító részlegén egy éves korukig 

elhelyezhetőek legyenek abban az esetben is, ha a büntetés végrehajtásának megkezdése előtt 

születtek, mivel a korábbi szabályozás csak a büntetés végrehajtása során megszületett 

gyermekek esetében tette ezt lehetővé. A Gyvt. 72. § (1) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lépett: 

“72. § (1) Ha a gyermek 

o a) felügyelet nélkül marad, vagy testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését családi 

környezete vagy önmaga súlyosan veszélyezteti, és emiatt azonnali elhelyezése 

szükséges, a gyámhatóság, valamint a rendőrség, az idegenrendészeti hatóság, a 

menekültügyi hatóság, az ügyészség, a bíróság, a büntetés-végrehajtási intézet 

parancsnoksága (a továbbiakban: beutaló szerv) a gyermeket fellebbezésre tekintet 

nélkül végrehajtható határozatával ideiglenesen 

 aa) a nevelésére alkalmas, azt vállaló különélő szülőnél, más hozzátartozónál, 

illetve személynél helyezi el, vagy 

 ab) ha az aa) alpontban foglaltak alkalmazására nincs lehetőség, 

1. a tizenkettedik életévét be nem töltött gyermek esetén minden esetben a 

legközelebbi ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek ellátását is biztosító 

nevelőszülőnél helyezi el, kivéve, ha egészségi vagy személyiségállapota, ön- 

és közveszélyes magatartása ezt nem teszi lehetővé vagy más okból szükséges 

az intézményes elhelyezés biztosítása, 

2. a tizenkettedik életévét betöltött gyermek esetén lehetőség szerint a 

legközelebbi ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek ellátását is biztosító 

nevelőszülőnél, vagy ha erre nincs lehetőség vagy azt a gyermek egészségi 

vagy személyiségállapota, ön- és közveszélyes magatartása indokolja vagy 

más okból szükséges az intézményes elhelyezés biztosítása, - az ideiglenes 

hatályú elhelyezés biztosítására is kijelölt - gyermekotthonban, 

gyermekotthon speciális csoportjában, speciális lakásotthonban, fogyatékosok 

vagy pszichiátriai betegek otthonában helyezi el; vagy 

o b) érdekében áll az anya előzetes letartóztatásának elrendelése esetén az anyával 

történő együttes elhelyezése, az előzetes letartóztatás elrendeléséről szóló határozat 

meghozatalakor a bíróság a gyermeket fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható 

határozatával, ideiglenesen, az anya fogvatartásának helye szerint a büntetés-

végrehajtási intézet anya-gyermek részlegén vagy a javítóintézet fiatalkorú és 

gyermeke együttes elhelyezését biztosító részlegén helyezi el.” 

 2018. január 1-jén hatályba lépett az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény (a továbbiakban: Ákr.), melynek következtében némileg módosulnak ebben az évben 

az eljáráshoz kapcsolódó határidők, fogalmak – ezek beépítésre kerültek a szakmai 

szabályzókba is. 
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Szakmai szabályzók 

2017 augusztusában átdolgozásra kerültek a szakmai munkánkat, a folyamatokat szabályozó 

módszertani útmutatók. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma tette közzé, a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság módszertani főosztálya dolgozta ki a család- és gyermekjóléti 

szolgáltatások működésével kapcsolatos módosított szakmai szabályozó dokumentumokat. A 

leírások a segítő munka folyamataira, a jelzőrendszer működésére, ezen belül kiemelten a 

gyermek bántalmazásának felismerésére és kezelésére irányulnak, ezeken a területeken adnak 

iránymutatást. A szabályozó dokumentumok a család-és gyermekjóléti szolgálatok és központok 

feladatellátáshoz kapcsolódóan készültek, melyek mindegyikének betartása kötelező és számon 

kérhető. 

A család- és gyermekjóléti szolgáltatás szakmai szabályozó dokumentumai: 

 Szakmai ajánlás a család- és gyermekjóléti szolgáltatás által működtetett észlelő- és 

jelzőrendszer működésének és működtetésének szabályairól (2. kiadás) 

 Protokoll a család- és gyermekjóléti szolgáltatás által működtetett észlelő- és jelzőrendszer 

folyamatairól (2. kiadás) 

 Protokoll a család- és gyermekjóléti szolgáltatás keretében biztosított szociális segítő munka 

folyamatairól (2. kiadás) 

 Protokoll a gyermekvédelmi gondoskodáshoz kapcsolódó család- és gyermekjóléti 

szolgáltatások folyamatairól (2. kiadás) 

 Dokumentációs vonalvezető - Útmutató a család- és gyermekjóléti szolgáltatásban dolgozó 

szakembereknek a dokumentáció vezetéséhez (2. kiadás) – igaz, ez már 2018. januárjában 

került kiadásra. 

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer működésére vonatkozó szakmai szabályzó 

dokumentum: 

 A gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működtetése kapcsán a gyermek 

bántalmazásának felismerésére és megszüntetésére irányuló szektorsemleges egységes elvek 

és módszertan (2014. évi „módszertani útmutató bántalmazás" - 3. kiadás) 

E szabályzók átdolgozása megtörtént 2017 második felében. Az átdolgozott szabályzók 

kétségtelenül áttekinthetőbbek, a korábbi hiányosságokat pótolván a folyamatok és a hozzájuk 

kapcsolódó feladatok, kompetenciák és adminisztrációs kötelezettségek világosabbá váltak, 

jobban segítik a mindennapi munkát. Azonban ugyanígy nehezíti is a mindennapi munkát a 

szabályzók folyamatos változása-változtatása, mind a szakmai vezetők, mind a területen aktívan 

dolgozó kollégák számára. A folyamatos szabályzó változás mindig bizonytalansághoz vezet: 

bizonytalan háttér előtt gyakran fáradt kollégák tevékenykedtek. „Akkor, hogy is van ez most?” 

– kérdezték gyakran az elmúlt évben a munkatársak. Reméljük mindannyian, vezetők és 

alkalmazottak egyaránt, hogy 2018-ban stabilabb környezetben, sokkal erőteljesebben a szakmai 

munkára koncentrálva dolgozhatunk. 

A protokoll ajánlása szerint az alábbi feladatmegosztásban dolgozunk, nem részletezve magukat 

a hatósági ügyekhez kapcsolódó folyamatokat: 
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• A határozat véglegessé válása után, amennyiben a gyámhivatal döntése szerint elrendelik 

a gyermekvédelmi gondoskodást, úgy az esetmenedzser lesz az eset felelőse. 

• A véglegessé vált határozat után a határozatnak megfelelően eldönti az esetmenedzser, 

hogy mely szakembert/mely szolgáltatót vonja be a segítő folyamatba. A család feladatait 

az esetmenedzser határozza meg. A bevont szakemberek saját vállalásai kerülnek be a 

gondozási tervbe. Ekkor dől el, hogy a családsegítő bevonása a protokoll ajánlása szerinti 

feladatmegosztásban, a család és gyermek szükségleteit figyelembe véve szükséges-e. 

• A gyermek veszélyeztetettségével, a tankötelezettséggel kapcsolatos feladatok és a 

szolgáltatások megszervezése (szolgáltatás kiválasztása, időpontegyeztetés, szükség 

esetén személyes közreműködés), valamint a jelzőrendszeri tagokkal, a bevont 

szakemberekkel való folyamatos kapcsolattartás, az ő koordinálásuk az esetmenedzser 

feladata. Neki is kötelező a folyamatos és személyes kapcsolattartás a családdal, ebbe 

beletartozik a családlátogatás is. 

• A családsegítő feladata a család megsegítése, a szociális helyzet javítása – tehát a 

gyermek biztonságos és kiegyensúlyozott hátterének megteremtésében való 

közreműködés. Így például: adományközvetítés, pénzbeli és természetbeni juttatások 

elérésének segítése, az ezzel kapcsolatos ügyintézés segítése, munkahelykeresésben való 

közreműködés, munkavállalási tanácsadás, lakhatási problémákban való segítség, illetve 

az adósságkezelésben való együttműködés segítése. 

Helyi szolgáltatások 

2017. évben több tanácsadás jellegű speciális szolgáltatást indított be a FESZGYI, melyek 

mindegyike régóta áhított, hasznos, a szociális segítő munkát kiegészítő szolgáltatás. Az 

előkészítést, a segítő munkát végző kollégák tájékoztatását követően 2017 nyarán két 

szolgáltatás indult be: a mediáció valamint a pár- és családkonzultáció, remek szakemberekkel. 

2017 novemberében elindult az addiktológiai tanácsadás is, elsősorban fiatalok, kisgyermekes 

anyák és családok számára konzultációs formában. 

A statisztikánk szerint minden speciális szolgálatás területén kiugró az önkéntes ügyfelek száma, 

ami azt jelenti, hogy a prevencióban jól használják a szolgáltatásokat a családsegítők, az 

ügyfelek pedig motiváltak a tanácsadások igénybe vételében.  

2018. január 1. napjától a család- és gyermekjóléti központok kötelező feladata a szociális 

diagnózis készítése. A szociális diagnózis felvételi szakértő intézményünknél egy esetmenedzser 

kolléga, akit pályázati projekt keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság kiképzett 

és felkészített ennek a feladatnak az ellátására. A feladat tulajdonképpen egy komplex, 

holisztikus szemléletű szükségletfelmérés, melynek célja a problémák körének meghatározása 

mind az ügyfél, mind a szakértő oldaláról, majd a megoldást segítő szolgáltatások 

meghatározása. A szolgáltatást hatósági ügyben érintett ügyfél nem veheti igénybe, csak 

önkéntes igénybevevőket közvetíthetnek az Alapellátási Egység családsegítői. 
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Az esetmenedzselési feladatok tapasztalatai 

A kerületben látókörünkbe került családok társadalmi-gazdasági helyzetének alakulása 

A 2017-ben látókörünkbe került családok társadalmi-gazdasági, családi- és lakáshelyzetét 

illetően az alábbi jellemzőket tapasztaltuk: 

 Iskolai végzettség 

Ügyfeleink többsége alapfokú iskolai végzettséggel, vagy azzal sem rendelkezik. Klienseink 

között ritka az érettségivel rendelkező személy, de ugyanígy ritka a szakiskolai 

végzettséggel, vagy szakmával rendelkező is.  

 Munkaerőpiaci jelenét 

Ügyfeleink meghatározó csoportjában javarészt alacsony presztízsű segédmunkákat, 

betanított munkákat végeznek, a nők jellemzően takarítanak, esetleg a vendéglátásban 

dolgoznak kisegítő munkában, a férfiak pedig leginkább az építőiparban, esetleg 

köztisztasági cégnél dolgoznak. Az építőiparban dolgozóknál még mindig jellemző, hogy a 

hideg időszakban nincs munkájuk, ekkor a nők munkajövedelméből élnek, esetleg 

valamennyit sikerül félretenni a jobb időkből, de ez sajnos nem jellemző. A családok egy 

részében jellemzően az egyik családtag dolgozik, a másik családtag pedig a különböző 

okokból hosszabb munkanélküliség után nehezen, vagy sehogy nem tud reintegrálódni a 

munkaerőpiacra. A fiatalok munkahelykeresésére jellemző, hogy nehezen, vagy egyáltalán 

nem tudnak megmaradni egy munkahelyen, nem tudják betartani a szabályokat, nem 

fogadják el, hogy a vezető utasításokat ad, gyakoriak a konfliktusok. Másik problémának 

látom, hogy ekkor szembesülnek azzal, hogy a munka világában nem lehet akkor dolgozni, 

amikor éppen kedvem van és úgy, ahogy kedvem van, és addig, amíg kedvem van. Ekkor 

szembesülnek azzal is, hogy a korábban hangoztatott „ha akarok, majd dolgozok!” nem 

biztos, hogy mindig össze is jön, mert nem könnyű jó munkahelyet találni, megszerezni és 

főleg megtartani. További nehézség, hogy a gyakran aluliskolázott fiatalok azért sem tudnak 

egy betanított, végzettséghez nem kötött, ám jól fizető állást megszerezni-megtartani, mert az 

alacsony iskolai végzettség mögött egyben komoly szövegértési gond, olvasási, számolási, és 

írás nehézségek, és figyelemzavar vannak. Magyarán nem tudják betanulni a munkát, nem 

tudnak helyesen és elfogadhatóan kommunikálni, nem tudnak koncentrálni, nem értik az 

utasításokat. 

 Jövedelmi helyzet 

Az alacsony foglalkoztatottság, az alacsony presztízsű munkavégzés leggyakrabban az 

átlaghoz viszonyítva alacsonyabb jövedelmi helyzetet eredményez, kiegészülve azzal, hogy a 

jövedelmi helyzet kiszámíthatatlan, ezért előre nem lehet tervezni, csak napi túlélést tesz 

lehetővé. Az egyszülős családokra jellemző, hogy a szülő egyszerre több helyen dolgozik, 

egyedül viszi hátán a családi terheket, s közben a gyerekek a háttérben maguktól és magukra 

hagyva nőnek fel, alapvető szükségleteik ugyan kielégítettek, de nevelésre, közös 

programokra, együttlétre már kevesebb idő jut. A jövedelmet leggyakrabban olyan 

támogatásokkal egészítik ki ügyfeleink, mint az RGYK, FLST, aktív korúak ellátása és 

adósságkezelési támogatás. Azonban az is gyakran előfordul, hogy példának okáért 
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jogosultak ugyan RGYK-ra, de vagy nem mennek utána, vagy a vele járó kedvezménnyel 

(ingyenes étkezés) nem élnek. 

 Fogyasztás 

A családok körében jellemzően nem panaszkodnak arra, hogy az élelmezéssel kapcsolatos 

alapvető szükségletük kielégítetlen. Megfigyelhető, hogy a kliensek körében jelentős az 

olcsóbb egészségtelen élelmiszerek fogyasztása. Ugyanígy jellemző, különösen kamaszkor 

felé közeledve, hogy a gyerekek nem esznek meleg ételt az iskolában, inkább jelentős büfé 

pénzt hoznak magukkal, és egész iskolaidőben cukrozott, szénhidrátgazdag, alacsony 

tápértékű, koffeinnel dúsított enni és innivalón élnek. Ugyan így megfigyelhető a reális 

jövedelemhez nem igazodó túl költekezés. A fiatalok, ha már el is kezdenek dolgozni, a 

családi kasszához nem járulnak hozzá: jövedelmüket magukra, jellemzően 

státuszszimbólumokra költik - legyen az ruha, telefon, cipő vagy akár gyorséttermi étel. 

 Eladósodás 

Klienseink körében jellemző a számlák „rakosgatása”, a fontossági sorrend szerinti befizetés, 

a kötéltánc a közüzemi szolgáltatások kikapcsolása mentén, a rezsi- és lakbérhátralék. 

Gyakran akkor kerülnek a látókörünkbe, akkor jelentkeznek vagy jeleznek róluk, amikor már 

olyan mennyiségű a tartozás, hogy nem lehet kezelni, nem lehet rá igénybe venni alapítványi 

támogatást – ekkor kénytelenek a munkabérből akár éveken keresztül a törlesztésekre költeni 

igen nagy jövedelemarányban, s maga a konkrét adósságkezelés csak ezután indulhat meg. 

Elmúlt évi klientúránkban nemigen találkoztunk sikeres adósság megszüntetéssel az 

elégtelen és kiszámíthatatlan jövedelem - mely miatt nem lehetséges a hosszú távú sikeres 

együttműködés- , magas tartozás okán. 

 Lakáskörülmények 

A lakások java részt kis alapterületűek, szoba-konyhások, zsúfoltak, gyakran több generáció 

vagy több család él együtt. Pihenésre, elvonulásra, magányos tevékenységre, tanulásra nincs 

benne lehetőség. Az eddigiekből is látható, hogy az anyagi depriváció minden indexe 

megjelenik munkánk során, de a legnagyobb gond, hogy ezek a jellemzők kumulálódnak, 

ezzel megvalósul a valódi társadalmi kirekesztődés, mert kitörni vajmi nehezen lehet, szinte 

lehetetlen vállalkozás a generációk óta elszegényedett családokból. Különösen úgy, hogy 

ezekben a csoportokban egyéb, nem anyagi jellegű tőkével sem rendelkeznek az egyének, a 

hatalomtól, erőforrásoktól nem csak szimbolikusan, de fizikailag is - térben elválasztottan 

élnek. 

 Családi helyzet 

2017-ben úgy érzékeltük, hogy kevesebb sokgyermekes családdal dolgoztunk, a sokgyerekes 

családok egy részére pedig jellemző, hogy a gyerekek egy része szakellátásban van. 

Ügyfeleink többsége nem él házasságban, jellemzően élettársi kapcsolatban vagy 

egyedülállóként neveli gyermekét. Az egyedülálló szülők zöme nő, kevés hányadában férfi. 

A szülő klienseink gyakorta volt állami neveltek, és gyakran komoly szocializációs 

problémákkal küzdenek. Szintén komoly anyagi, párkapcsolati nehézséget és konfliktusokat 

okoz a családban jelen lévő függőség. A kriminalizálódás emelkedését tapasztaltuk 2017-ben 



 

 

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények 

Igazgatósága  

Családtámogató és Gyermekjóléti Központ  

  

65 
 

a szülők körében is, ennek eredménye a pénzkereső családfő kiesése a családi rendszerből – s 

a családi kasszából, ezzel igen nehéz helyzetbe hozva a családot minden szempontból. 

 Mély szocializációs-kulturális különbség többség és kisebbség között 

Ez a különbség legszembetűnőbben az iskola és család, iskola és gyermek körüli 

problémakörünkben jelent meg. Éppúgy megjelenik azonban a mindennapi munkában, a 

segítő kapcsolatban is. Segítő és kliens között olyan éles a szakadék, olyan távoliak az 

élettapasztalatok, hogy ez megakadályozhatja a terápiás kapcsolat elmélyülését, de gyakran 

kialakulását is. 

 Középosztály 

Az alsó-középső középosztály esetében gazdasági-társadalmi értelemben bizonytalan státusz 

jellemző, mindig jelen van a lecsúszás veszélye, de ha nincs, akkor is ezt érzik, s gyakran 

nagyobb hiányban lévőnek érzik magukat, mint amiben objektíve a többséghez képest 

vannak. A lecsúszás megelőzése érdekében tett erőfeszítések pedig gyakran olyan erősek, 

hogy felemésztenek más, a családra, gyermekre fordítható erőforrásokat, figyelmet, 

kapcsolódást, szeretetkapcsolatot. Kevesebb figyelem jut a gyermekre, azonban nagyobb és 

még nagyobb elvárás, különösen a konszolidált polgári életre vonatkozóan. S ezt az iskola is, 

a pedagógusok is erősítik. A tüneteket pedig a gyermek hordozza, gyakran észrevétlenül – 

vagy alábecsülten - mind a szülők, mind a pedagógusok részéről. Aztán egyszer csak 

felmegy a függöny, s a családi diszfunkciók teljes skálája elénk tárul: állandóan dolgozó, 

távollevő szülővel, pszichés megbetegedésekkel, evési zavarokkal, pszichoszomatikus 

tünetekkel, elhidegüléssel, szenvedélybetegséggel, depresszióval. 

Klienskörünkben néhány éve megjelentek a jól szituált, magasan iskolázott családok, ahol 

jellemző probléma a pszichés jellegű terheltség, szenvedélybetegség, bántalmazás, 

konfliktusos párkapcsolat, elhúzódó patológiás játszmák, nevelési ellentét, elhidegülés, 

gyűlölet, válás és kapcsolattartás körüli konfliktusok és az ebben érintett gyermekek súlyos 

lelki bántalmazása, sérülése. Ezekben az eseteinkben különösen nehéz, hogy míg a mi 

fókuszunkban a gyermek áll, addig az övékben a verseny: legyőzni a másikat bármi áron. A 

játszmáikba folyamatosan bele akarják vonni a segítőt, ha pedig nem sikerül, ellenséggé 

válik, s panaszt tesznek, bejelentenek, feljelentenek, minden szóba belekötnek. Egy ilyen 

segítői helyzetben nagyon fontos a tudatosság, a jó kommunikációs képesség és tudás, az 

asszertív kommunikáció, a játszmák és dinamikák ismerete. 

 József Attila lakótelep és a Gyáli út-Aszódi út lakónegyede 

A lakótelepen az iskolázott középrétegek, valamint az egyedül élő, idős, beteg nyugdíjasok 

közül kerültek ki ügyfeleink. A szülőkre jellemző továbbra is a pszichés terheltség, s az 

ebből fakadó gyermeki elhanyagolás. Ezzel szemben a Gyáli-Aszódi úti lakónegyedben 

jellemzően az elszegényedő, adósságot halmozó, munkaerőpiaci és megélhetési nehézséggel 

küzdő réteg volt a klienskörünk. Ezen családok gyerekei az iskolai munkára motiválatlanok, 

a felnőttek pedig fáradtak, főleg őket nevelni fáradtak. Gyakori ma már, hogy erre a 

környékre költöznek be viszonylag jobb anyagi helyzetben lévő, munkajövedelemmel 

rendelkező családok albérletbe – itt az albérlet ugyanis alacsony költséggel jár. 

 Hajléktalanszállók 
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Klienseink gyakorta kerülnek ki a nevelésbe vett gyermekeik és újabb terhességük okán 

főleg az Aszódi úti hajléktalanszállóról, javarészt azért, s felülvizsgálat miatt keres meg 

minket a gyámhivatal – mintha egy éjjeli menedékhely, vagy nappali melegedő tartózkodási 

helynek minősülne. Hát a valóságban sem az: a szülők leggyakrabban csak néhány éjszakát, 

legfeljebb egy-két hetet, esetleg hónapot töltenek itt éjszakánként. Aztán eltűntek. Már a 

megkeresés is értelmetlen: készítsünk környezettanulmányt az éjjeli menedékhelyen/nappali 

melegedőben, és adjunk számot arról, hogy a gyermek kigondozható-e a szülő „tartózkodási 

helyére”. Nagyon kevés az olyan megkeresés, ahol a szülő a munkásszállón lakik. A szállón 

egyébként, aki kliensünk lesz, többségében fiatal, mindenféle munka és jövedelem nélkül 

élő, jellemzően vidékről felköltöző pár. A gyermek(ek) szakellátásban, az anya pedig 

gyakorta újra terhes, jellemzően gondozatlanul. Ezeknek az anyáknak leromlott az egészsége, 

közel sem elegendő ételt látnak, vitamint és orvost mégúgy se. Gyakori a súlyos, nem kezelt 

pszichiátriai megbetegedés, a súlyos alkoholbetegség, a hepatitisz és TBC fertőzés. A szülők 

utánkövetése, s így a gyerekeké is szinte lehetetlen, mert a szülő rövid idő után elérhetőség 

nélkül eltűnik a szállóról, a szakellátott gyermeknek pedig nincs valódi esetgazdája sehol. 

Szerencsére az itt dolgozó egyik kolléganőnek volt sikertörténete is: egy pár ki tudott lépni 

az Aszódi szálló reménytelenségéből, volt munkájuk, félretett jövedelmük, rendszeres 

kapcsolattartásuk a szakellátott gyermekkel. Egy esetben a kigondozást a Józan Babák 

Egyesület vitte végbe: az előzményeket és körülményeket, az esetet fel nem tárva, kapkodva 

kigondoztak egy anyát, aki gyermeknevelésre teljesen alkalmatlannak bizonyult, és a 

múltban is az volt, s ezzel a kigondozásba bevont intézmény utólag szembesült. 

Az Aszódi szállón 2017-ben megjelent örökbefogadással foglalkozó alapítvány, egy 

kliensünk szülés után sikeresen örökbe adta gyermekét, s ezért elmondása szerint pénzt 

kapott. Mivel híre ment, még két örökbefogadás-próbálkozás volt, de ezek végül nem jöttek 

létre.  

2017-ben nemigen találkoztunk a súlyos anyagi deprivációval, habár a látókörünkbe került 

családoknál jellemzően a háztartásfő alapfokú iskolai végzettséggel (vagy azzal sem) 

rendelkezik, a családban egy rendszeres kereső van. Egyre kevésbé érezhető azonban a 

különbség a depriváltságot tekintve, ha azt nézzük, hogy egy vagy két kereső van a családban. 

Klienseink körében jellemző, hogy nincs szabadon felhasználható jövedelem, még akkor sem, ha 

az alapvető szükségletek kielégítettnek mondottak. Ezért nem tudnak egy váratlan kiadást 

fedezni, vagy családi nyaralásra menni. A területen dolgozó kollégák érzékelik azt a tendenciát 

is, hogy bár ők kívülről (szubjektíve) úgy ítélik meg, hogy a család az anyagi depriváció olyan 

mutatóit tekintve, mint az alapvető szükségletek, a lakásfelszereltség, a tartós fogyasztási cikkek 

megléte vagy a lakáskörülmények terén összességében depriváltnak mondhatóak, mégis maguk 

(szubjektíve) úgy érzik, hogy nem azok. A szegénység olyan társadalmi kategória, mely egyben 

határvonal is a társadalmon belül, s habár valaki nem érzi magát szegénynek, és ennek 

megítélése szubjektív, mégis a szegénység nagyon is objektív társadalmi határokban jelenik meg. 

Ezek a határok akkor erősek, ha az egyén vagy csoport hátrányai összeadódnak, s nem tud 

kitörni kirekesztett helyzetéből. A kirekesztettség megjelenik magában a fizikailag is 

elválasztott, elhatárolt intézményrendszerben, a többségi viszonyokhoz való kapcsolódások 
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hiányában, vagy e kapcsolódások megtartó erejének hiányában. Kirekesztettségük megjelenik 

abban, hogy szinte csak a saját csoportjukkal érintkeznek már az iskolától kezdve, a mindennapi 

élet minden színterén, és évtizedek óta élnek ugyanabban a megfosztott helyzetben. Habár az 

anyagi depriváció egyik dimenziója a szegélység érzet, mégis azt gondolom, hogy valamilyen 

módon és okból nem jelenik meg a szubjektív depriváció klienseink egy meghatározó körében. 

Annak ellenére, hogy már nem anyagi értelemben vett megélhetési nehézségről beszélhetünk, 

hanem totális kizáródásról. S mégis, hogy miért nem jelenik meg ez a szubjektív megítélésben? 

Talán az uralkodó erők ideológiájában gyökerezik, talán megfosztottak a tudástól, mely a 

felismeréshez vezethet, talán a saját vesztes helyzetükkel való szembenézés nehézségéből adódik 

ez a jelenség. De jelenthet ez adaptációt is a jelen helyzetükhöz, a segítők részéről pedig épp egy 

ellenkező, a disszonáns helyzetükből eredő látszólagos objektivitásból. Nehéz egyértelműen 

meghatározni a választ. 

A 0-18 éves korosztály helyzetének alakulása 

2017-ben a 0-18 éves korosztály körében magas számban a tankötelezettség elmulasztásával 

kapcsolatos probléma miatt dolgoztunk, de szinte ugyanilyen mértékben találkoztunk a szülői, 

elsősorban érzelmi/lelki elhanyagolással.  

A tankötelezettség elhanyagolása egyre fiatalabb korosztályban kezdődik, jellemzően felső 

tagozatban. Gyakori a látens tankötelezettség mulasztás is: amikor a nagyszámú, orvos által 

igazolt hiányzás mögött semmiféle krónikus betegség nem áll fenn, erről semmilyen szakorvosi 

igazolást nem tud bemutatni sem a szülő, sem a gyermek háziorvos, aki a család körülményeire 

való hivatkozással, vagy sajnálatból, esetleg félelemből kiállítja az igazolást. Mindeközben nem 

gondol arra a jelentéktelennek nem nevezhető körülményre, hogy az oktatáshoz való hozzájutás 

igen fontos gyermeki jog. Általában elmondható, hogy a nagyszámú hiányzás mögött igencsak 

összetett problémakör húzódik, ám ezek egy igen meghatározó jelentőségű része a szociális 

munkás kompetenciáján túlmutató, nagyobb társadalmi vagy intézményes probléma. 

Tankötelezettségi probléma esetén a szülők sem mindig együttműködőek, vagy – mivel 

kötelezettség az együttműködés – csak látszat együttműködés valósul meg. A családi pótlék 

szüneteltetése, mivel hosszú évek ót változatlan az összege, nem jelent visszatartó erőt az esetek 

többségében. A tudás, tanulás jelentősége a középosztályhoz mérten nem érték, nem perspektíva 

a kirekesztettségből való kitörésre. Nincsenek is ehhez szülői, családi példák.  

A tankötelezettség elmulasztása miatt gondozott gyerekek családjai jellemzően szűk, zsúfolt 

lakásban élnek, ahol nincs senkinek magánszférája, nincs lehetőség az elvonulásra, tanulásra, 

felkészülésre. A zsúfoltság miatt is gyakoriak a konfliktusok. Gyakran innen menekülve 

csavarognak, csellengenek a gyerekek. A szülők fáradtak, sokat dolgoznak, kiégettek, nevelési 

attitűdjük ettől függetlenül is – különösen a fiúgyermekek esetében – ráhagyóak, nincsenek 

nevelési eszközeik, nincsenek a feltett kérdésekre válaszaik, nincsenek magyarázataik a 

gyermekek számára, s felettébb kevés az idő az értő figyelemre, a közös programokra, és túl 

kevés a következetes, a gyermek érdekét is figyelembe vevő szeretet. Tapasztaljuk a szülők 

pszichés terheltségét, az ebből adódó konfliktusokat, és végül a lelki, érzelmi elhanyagolást. 
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Egyre gyakoribb, hogy a gyermekek is komolyabb pszichés terheltségűek a nevelési környezet 

mérgezővé válása miatt.  

Az iskoláknak sokszor nehezen kezelhető problémát jelentenek a sokat mulasztó gyerekek. Ezek 

a gyerekek általában magatartásproblémások, figyelemzavar jellemzi őket, alulteljesítenek, 

rengeteg az iskolai kudarc már az életükben, előbb vagy utóbb túlkorossá válnak az 

osztályukban, nem tudnak beilleszkedni, kirekesztetté válnak, elvesztik a tanulás iránti 

motivációjukat. Stigmatizáltak lesznek, s a stigmát – rossz gyerek – előbb utóbb be is teljesítik. 

Semmiféle megtartó erőt nem jelent számukra az oktatási intézmény, amely – szabadulva tőlük – 

a magántanulói státuszban látja a megoldást. A szülők és a gyerekek számára is megoldás ez, 

mert ezzel végre megszabadulnak a gondoktól, nem kell hatósági ügyben részt venniük, nem kell 

együttműködniük senkivel – békén hagyják őket. Azonban a magántanulóságot követően 

szaporodnak a problémák: a szülők nem tudnak a gyerekek számára felügyeletet, kontrollt 

biztosítani, magántanárt pláne. Saját erőből, még minimális külső segítséggel is hatalmas 

erőfeszítést igényel e gyerekek vizsgára való eljuttatása.  

Amikor pedig ezek a gyerekek bekerülnek a középfokú oktatásba, jellemzően HÍD programba, 

onnan igencsak hamar, leggyakrabban már az első évben kiesnek. Miután pedig eljön a várva 

várt 16 éves kor, be is fejeződik az oktatásban való részvételük. Általában még a nyolc osztály 

sincs meg ekkorra, nemhogy a szakma. 16 év után pedig már végképp semmiféle motiváció 

nincs az iskolában maradásra, sem kívülről az iskola felől, sem belülről a család és gyermek 

felől. 

A lemorzsolódás korai beavatkozást is igényelne, de ez minden probléma esetén igaz, amit a 

gyermekekkel kapcsolatosan tapasztaltunk. Amikor már hozzánk kerül egy gyerek, akkor már 

leggyakrabban kiskamasz-kamasz korosztályba tartozik, már van egy elhúzódó krízis, már van 

egy életre szóló sérülés, hátrány, mely mögül kivonul az oktatási intézmény, kivonulnak a 

társszakmák, gyakran maga a szülő is, s tőlünk, a gyermekvédelemtől várják a csodát. A jelenség 

mögött álló, gyakran komplex problémakör pedig már jelen van óvodás, kisiskolás korban is. 

Ekkor lehetne prevencióval, korai beavatkozással, korai fejlesztéssel megelőzni a későbbi, 

leggyakrabban már visszafordíthatatlan változások kialakulását.  

2017 évben jóval nagyobb arányban tapasztaltuk a kriminalizálódást a fiatalkorúak között. 

Figyelemfelhívó módon megugrott a megelőző pártfogás ügyekben tett javaslatainknak a száma. 

A jellemzően túlkoros, csavargó-csellengő gyerekek egyre többször, egyre nagyobb számban, 

gyakorta bandákban követnek el lopást, rablást, rongálást, garázdaságot, s nem ritka az erőszakos 

cselekmény sem. A megelőző pártfogás intézménye egyáltalán nem bizonyul visszatartó erőnek 

az esetek többségében. Azonban az is gyakoribbá vált, hogy kiegyensúlyozott családból 

származó kamaszokat egy kisebb, egyszeri kamaszos botlásért alaposan meghurcolnak – növelve 

a rendőrségi felderített esetek számát.  

A kriminalizálódással többet és mélyebben kell foglalkoznunk 2018-ban, nem csak a gyakorivá 

váló fiatalkorú bűnelkövetés miatt, azok esetenkénti erőszakossága miatt, hanem azért is, mert az 

elkövetők egyre fiatalabbak.  
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Sajnos nálunk is megfigyelhető ez a tendencia, a kiskamaszok fokozott érintettsége. Akár 

intervencióról, akár megelőzésről beszélünk, a megfelelő módszer kidolgozáshoz-

kiválasztásához fel kell derítenünk a kockázati tényezőket, fel kell ismernünk idejekorán a magas 

kockázati tényezőkkel halmozottan érintett gyerekeket, azonosítanunk kell tudni a kockázati 

tényezők jelenlétének, magának a kriminalizálódásnak a jeleit, de a súlyos következményeit is 

tudatosítanunk kell. Tudnia kell ezt minden gyermekkel foglalkozó szakembernek, minden 

szülőnek. Tudnunk kell azt is, hogy milyen védőfaktorok vannak egy gyermek életében, amelyek 

megakadályozzák a kriminalizálódást, s ezek erősítéséért kell dolgoznunk az intézmények 

szélesebb körében. Tudnunk kell azt is, hogy a bűnelkövetés, a bandázás miért vonzó a gyerekek 

számára, mit kínál számukra ez a karrier? Ha ezeket a fenti tényezőket pontosan körbejárjuk, 

meg tudjuk határozni a stratégiát, a megoldásokat, módszereket és programokat. Az USA 

példájából kiindulva több, hatékony módszert lehet megvalósítani, melyek nem igényelnek 

nagyobb anyagi ráfordítást. Remélem, hogy 2018-ban egy ilyen program kidolgozásához és 

későbbi megvalósításához több intézményegység bevonásával a vezetőség részéről intézményes 

támogatást is kapok. 

Szenvedélybetegekkel, pszichiátriai betegekkel végzett segítő munka tapasztalatai 

2017-ben is magas volt a pszichés betegséggel, pszichés zavarral küzdő ügyfeleink száma. A 

felnőttek száma is növekedni látszik ebben a csoportban, azonban a gyerekek között is egyre 

gyakoribb a különböző mértékű pszichés zavar. Szükséges lenne a minél korábbi felismerés, a 

minél korábbi tanácsadás, a gyógyszeres és pszichoterápiás megsegítés. Sajnos gyakori a 

pszichiátriában a kizárólag gyógyszeres kezelés és a pszichoterápia teljes hiánya, még akkor is, 

ha havonta egy alkalommal fogadja a pácienst az orvos – ez nem mondható hathatós pszichés 

megsegítésnek, s tapasztaljuk, hogy nem is eredményes. Különösen nem eredményes a kezelés, 

terápia, de még a tanácsadás se, ha a szülőt, családot nem vonja be a szakember a folyamatba, 

vagy nem tudja bevonni a változás előmozdításába. Ez utóbbit többször érezzük: a szülő nem 

érzi fontosnak gyermeke pszichés megsegítését, el sem viszi az első alkalomra, vagy 

elhanyagolja a terápiás megjelenés alkalmait, a gyógyszert nem íratja fel, nem szedeti be a 

gyermekkel, az elmaradt kontroll miatt pedig a gyógyszerek szükséges beállítása is elmarad. 

Tapasztalatunk szerint a gyermekpszichiátriai és a gyermekpszichológiai ellátással is szükséges 

lenne javítani a közeljövőben. Ha van kórházi szociális munkás, az a tapasztalatunk, hogy sokkal 

jobban megvalósul a közös munka, a tájékoztatás, a hatékonyság. 

A függőségeket tekintve jelentős a férfiak körében az alkoholbetegség, a nők körében inkább a 

gyógyszerfüggőség, a pszichiátriai gyógyszerek nagyszámú, kontrollálatlan bevétele. Mind a 

felnőtt, mind a gyermek korosztályban növekedni látjuk a függőséget, a gyerekeknél elsősorban 

a játék- és kommunikációs eszközöktől való függőséget: telefon-, internet- és kóros közösségi 

oldal függőség, általában telefonon keresztül. Ez utóbbival egyre többet kellene foglalkoznunk 

nekünk, felnőtteknek, mert azt látom, hogy a függőség igen fiatalon kialakul, s akár egy segítő 

beszélgetés, de még inkább egy tárgyalás alkalmával tapasztaljuk a fiatalon, hogy elvonási 

tünetei vannak: nyugtalan, feszült, ingerlékeny. Sajnos ez a típusú függőség meglátásom szerint 
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igen gyakran valamilyen más problémával is párosul: egyéb addikcióval, depresszióval vagy 

személyiségzavarral. 

A klienseink jelentős része fiatalkorától kezdve rendszeresen dohányzik. Gyakori a légúti 

megbetegedés, az asztma vagy egyéb tüdőbetegség. Ez már kicsi korban elkezdődik, mert a 

láncdohányos felnőttek a zsúfolt, alig szellőztetett lakásban a csecsemők felett dohányoznak. 

A drog nyíltan kevéssé van jelen klienseink körében, de minden esetmenedzser a tapasztaltnál 

lényegesen nagyobbnak gondolja a látenciát. A szenvedélybetegség, drogfüggőség 

szempontjából a kerület járóbetegellátása addiktológiai tanácsadónk szerint megfelelő, a kliensek 

számára mind az egyéni, mind a csoportos ellátási formák rendelkezésre állnak. A fekvőbeteg 

ellátással kapcsolatban nem mindig pozitívak a tapasztalatok. 

Nők helyzete, bántalmazással kapcsolatos tapasztalataink 

Az egyedülálló szülők többsége nő az ő helyzetűk speciális segítésnyújtást igényel. Folyamatos 

anyagi nehézséggel küzdenek, több helyen kell dolgozniuk, komoly nehézség számukra a 

gyermekek felügyeletének megoldása, a gyermekintézményekbe való el és visszajuttatás. Nehéz 

a gyerekek ellátásnak megszervezése, megoldása, a gondozási feladatokkal együtt ezen kívül a 

nevelésre vajmi kevés idő marad. Az egyedülálló szülőknek nagy szükségük van a saját szüleik 

támogatására, s e kiszolgáltatott helyzetükkel az intézmények ritkán toleránsak, ritkán 

megértőek, gyakori a hibáztatásuk helyzetükért, s kényszerű helyzetüket elhanyagolásként 

jelenítik meg. Tény azonban, hogy a gyerekek az egyszülős családokban, éppen a fentiek miatt, 

jellemzően magukra hagyva nőnek fel, az erős szülői szerepet nélkülözve. 

A bántalmazást tekintve a felnőtt párok helyzete ügyfélkörünkben szinte mindig konfliktusos. 

Gyakori oka ennek valamely függőség megléte a háttérben, valamint az anyagi nehézségek mint 

megoldhatatlan problémák. Még mindig sokszor tapasztalt a nők klasszikus szerepbe 

ágyazottsága erős férfi kontroll mellet, holott kénytelenek még emellett e modern kor, a szűkös 

helyzet előidézte nehézség miatt dolgozni menni, magas óraszámban, megterhelő és alacsony 

presztízsű munkákba. z elvárásokból, anyagi nehézségekből fakadó családi konfliktusok mindig 

kihatnak a gyermek lelki fejlődésre, személyiségének kibontakozására, főleg, hogy a 

párkapcsolati konfliktus gyakorta szülői agresszióval párosul.  

A párkapcsolati erőszak fizikai és lelki formáját is tapasztaljuk. Gyakori, hogy az áldozatok 

jelzik, majd visszavonják bántalmazásukat, hosszú körforgásban. A nők a bántalmazó 

kapcsolatokban olyan racionális okok miatt is benne maradnak, mint az anyagi helyzetük 

kiszolgáltatottsága, tapasztalatuk-tudásuk az egyszülős családok gyakorta súlyosan nehéz 

helyzetérről, s így végül nem lépnek ki, nem tudnak kilépni a kapcsolatból. Ha el kell 

helyeznünk bántalmazott személyt védett otthonba, gyakorta messze, teljesen ismeretlen helyre 

kerülnek, ahol mindent elölről kell kezdeniük, elveszik a megszokott szociális háló, 

kapcsolatrendszer – sőt semmilyen kapcsolati hálózat nincs. Így a legtöbb esetünkben a 

bántalmazott visszatér a bántalmazóhoz, kockáztatva az újabb, még súlyosabb bántalmazást is. 
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Tapasztaltuk azt is, hogy szülők váló helyzetben a kiprovokált bántalmazást eszközként 

használják egymással szemben a gyermek felügyelete iránti perben. Ugyanígy találkozunk olyan 

patológiás működésű családokkal is, ahol a bántalmazás dinamikája nem a klasszikus mintázatot 

mutatja, sokszor a bántalmazott a bántalmazó vagy súlyos személyiségzavarral küzdő, játszmás 

fél. 

Kisebbségi csoportok helyzete 

A kisebbségi csoportokkal kapcsolatban 2017-ben az esetmenedzserek – egy esetet leszámítva - 

nem jeleztek kiugró nehézséget, vagy egyáltalán bármiféle elmozdulást. Meglátásuk szerint 

Budapesten nem kötődik a kirekesztettség kisebbségi léthez.  

Intézményes kapcsolatok, együttműködés 

Jelzőrendszer 

A jelzőrendszer működésén tapasztalatunk szerint tovább kell javítani a hiányosságokat 

korrigálni szükséges. Az kisebb gyermekeket ellátó intézmények továbbra sem jeleznek. Az 

igazolatlan hiányzások esetében fontos lenne egy pedagógiai véleményt is csatolni.  

Legmagasabb jelzésszám a köznevelési intézményekre jellemző, különösen az iskolákra. Az 

orvosokkal kapcsolatban nagyon vegyes az esetmenedzserek tapasztalata. Van, aki szerint 

gyakoribb a jelzés, nagyobb az odafigyelés, a kért adatlap is visszaérkezik. Vannak azonban, 

akik 2017-ben ennek gyökeresen az ellenkezőjét tapasztalták. Sokat segítene, ha a GYSZ4 

egészségügyi információkat tartalmazó adatlapot nagyobb odaadással töltenék ki a gyermek 

háziorvosok, sok információ elmarad meglátásunk szerint.  

Általában a jelzőrendszer működésével kapcsolatban nagy várakozással tekintünk a 2018-ban 

már teljes állásban működő jelzőrendszeri felelős és tanácsadó munkájával, segítségével 

kapcsolatban. Reméljük, hogy nőni fog a jelzési hajlandóság, annak felismerése, hogy jelezni 

kell, valamint a jelzések tartalma is javulni fog, valamint az együttműködés személyesebbé válik. 

Reméljük azt is, hogy nyilvánvalóbbá válnak a kommunikációs nehézségek a jelzőrendszer 

tagjaival, s megvilágításra kerül a gyermekvédelem helyi struktúrája, a feladatokkal, 

kompetenciahatárokkal. S reméljük, hogy markánsabb megfogalmazásra kerül a gyermek 

érdeke, a gyermeki jogok védelmének jelentősége, a veszélyeztető jelek felismerése, azonosítása, 

s csökken a félelem gyermekvédelmi beavatkozásokat tekintve. 

Az esetkonferenciák ugyan lassítják a hatósági ügyekben a folyamatot, nehezítik a határidők 

betartását, de a legtöbb esetben hasznosnak bizonyulnak, gyakran felmerülnek az estevitel 

szempontjából új és előre vivő információk a jelzőrendszer tagjainak részéről, s az 

együttműködést is erősítik ezek a konferenciák. A tapasztalatok a részvételi hajlandóságot 

illetően itt is erősen megoszlanak, van, aki szerint kielégítő a jelzőrendszer hajlandósága a 

részvételben, mások szerint a részvételi hajlandóság csökkent. 
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Átmeneti Gondozás 

A Gyermekek Átmeneti Otthona nem csak az átmenetileg lakhatás vagy szülői felügyelet nélkül 

maradottaknak, hanem azoknak a gyerekeknek is nagy segítség, akiknek otthon súlyos 

konfliktusaik vannak szüleikkel, s a diszfunkciók, konfliktusok rendezése idejére nyújt 

támogatást az otthon, segítve a kapcsolat újbóli felépülését más szolgáltatásokkal megtámogatva. 

Segítség azoknak a gyerekeknek is, akiknek otthon nem biztosított a nyugodt légkör, a nyugodt 

hely a tanulásra, családi hátterükben komoly problémák, összekuszálódott szálak, 

diszfunkcionális működés van, s jellemzően ezek a gyerekek kezdenek kicsúszni az oktatási 

rendszerből is, elindulnak a bűnözés, bandázás felé. Számukra nyújt rendszert, szabályozott, 

stabil hátteret, tanulási, korrepetálási lehetőséget, személyiségfejlődésüket előmozdító teret az 

otthon. Remek lehetőség, hogy utógondozást is biztosítanak, például szükség esetén a gyermek 

visszajárhat korrepetálásra.  

H52-vel kapcsolatos tapasztalatok, javaslatok. 

A H52 Ifjúsági Irodával az együttműködés javulását érzik az estemenedzserek, egyre gyakoribb 

a rendszeres kommunikáció, a feltárásba, az esetvitelbe való bevonás. Az estemenedzserek az 

általuk gondozott gyerekek számára jó közösségi helynek tartják az irodát, szabadidős és egyéb 

hasznos szolgáltatásokkal, korrepetálással, és ezen kívül kiemelték, hogy életvezetési tanácsokat 

is kapnak a gyerekek, fiatalok.  

Hivatali, hatósági kapcsolatok 

2017-ben megnőtt a rendőrségi jelzések száma, s megkereséseinkre is rendszeresen kaptunk 

válaszokat, ami az ezt megelőző években nem volt jellemző. Ennek ellenére több ügyről van 

tudomásunk az ügyfelektől, mint amennyiben kaptunk jelzést, megkeresést.  

A kerületi Gyámügyi és Igazságügyi Osztállyal javult az együttműködésünk. A védelembe 

vétellel foglalkozó csoport és az esetmenedzserek részéről is igény a folyamatos egyeztetés, 

különösen tárgyalások előtt az információk megosztása, a felkészülés.  

TEGYESZ, szakellátás, gyermekvédelmi gyámok 

A tapasztalatunk az, hogy a nevelésbe vételi eljárások egyre hosszadalmasabbak, lévén a 

szakértői vizsgálat sokára történik meg, illetve nem tudnak gondozási helyet kijelölni a gyerekek 

számára. Kevés a nevelőszülő, s ezen belül is azok száma, akik speciális szükségletű gyereket 

tudnak fogadni, ideiglenes hatállyal pedig még nem helyeztek el gyermeket máshol, mint 

intézményben. Nagyszámú testvér esetén borzasztó nehéz az elhelyezés. 

A gyámokkal, ha van kapcsolat, jó az együttműködés, a nevelőszülőkkel egyáltalán nincs 

kapcsolatunk. A TEGYESZ továbbra sem partneri kapcsolatban képzeli az együttműködést: 

annak ellenére, hogy ma már csak emailben érkezik megkeresés elhelyezési értekezlet kapcsán, 

az utolsó pillanatban, vagy aznap küldik a meghívót. 
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Műhelybeszélgetések 

Az elmúlt évben több műhelybeszélgetésre került sor társszakmákkal, jelzőrendszerrel, egyéb 

szakemberekkel. E műhelybeszélgetések információcserére, személyes hangvételű szakmai 

beszélgetésre, kapcsolatépítésre, egymás munkájának mélyebb megismerésére adtak lehetőséget.  

Az elmúlt évben műhelybeszélgetésre invitáltuk a következő szervezeteket, szakembereket, vagy 

a szakmai vezető képviseletével, vagy csoportosan: 

 pártfogó felügyelet osztályvezetője 

 H52 és Ferencvárosi Tanoda 

 IX. kerületi rendőrkapitány, körzeti megbízottak 

 helyi esélyegyenlőségi referens 

 MAG Ház – magántanulókat fogadó oktatási intézmény 

 Írisz klub 

 GYÁO 

 járási kormányhivatal gyámügyi osztálya. 

A Család- és Gyermekjóléti Központ erőforrásai 

A Család- és Gyermekjóléti Központ önálló szakmai egységként a FESZGYI-n belül, azon belül 

pedig a Családtámogató és Gyermekjóléti Központ szervezeti keretein belül végzi szakmai 

tevékenységét. Önálló szakmai egységként a Központhoz tartozik a H52 Ifjúsági Iroda és 

Közösségi Tér, valamint a majdani Óvodai és iskolai szociális segítő csoport. A speciális 

szolgáltatások egy részét az esetmenedzserek nyújtják (kórházi szociális munka, készenléti 

szolgálat), másokat a FESZGYI a Központon keresztül, illetve az Alapellátási Egységhez 

kihelyezett szolgáltatásként. Az utcai-lakótelepi ifjúsági szociális munkát pedig a H52 Ifjúsági 

Irodán keresztül látjuk el. 

A FESZGYI Család- és Gyermekjóléti Központ telephelyén (1091 Budapest, Üllői út 69.) az 

esetmenedzserek a gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági ügyben érintett 

gyermekek és családjaik számára nyújtanak szociális alapszolgáltatás és gyermekjóléti 

alapellátás körébe tartozó szolgáltatást. Speciális szolgáltatásainkat tanácsadók útján a FESZGYI 

Családtámogató- és Gyermekjóléti Központ szervezeti egységéhez tartozó intézményeink 

ügyfeleinek nyújtunk, melyek több telephelyen elérhetőek. 

A Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársai:  

- 8 fő esetmenedzser, ebből: 

 1 fő félállásban dolgozik, 

 1 fő kórházi szociális munkás,  

 1 fő pedig szociális diagnózis felvevő szakértő; 

- 1 fő óvodai és iskolai szociális segítő koordinátor, 

- 2 fő szociális asszisztens, 

- és 1 fő szakmai vezető. 
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Ügyfélfogadási idő: 

 Hétfő: 08.00 – 18.00  

 Kedd: 08.00 – 13.00 

Szerda – team értekezlet, adminisztráció, nincs ügyfélfogadás 

Csütörtök: 11.00 – 16.00 

Péntek: 08.00 – 13.00 

*Ezen kívül kedd és péntek délután egy fő készenléti ügyeletet tart ügyfélfogadási időn 

kívül. 

 

Speciális szolgáltatások - három telephelyen működnek (Üllői út 69., Lenhossék u. 7-9. és 

Pöttyös u. 11.): 

- 2 fő pszichológus, 

- 1 fő jogász, 

- 2 fő fejlesztő- és gyógypedagógus, 

- kapcsolattartási ügyeleten 1 fő szociális munkás-pszichológus és 1 fő szociális munkás-

mediátor, 

- 1 fő addiktológiai tanácsadó, 

- 2 fő mediátor. 

- 2 fő családkonzultáns. 

 

A József Attila Lakótelepi Kirendeltségen (1091 Budapest, Pöttyös u. 11.) az esetmenedzserek 

előre egyeztett időpontban elérhetőek. 

H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér (1096 Budapest, Haller u. 52.) 

- 5 fő ifjúságsegítő, 

- 1 fő szakmai programfelelős, 

 közülük 2+1 fő látja el az utcai és lakótelepi szociális munkát. 

- Állandó szolgáltatásként: 1 fő pszichológus, 1 fő kézműves foglalkozásvezető. 

Az utóbbi évben Központunkat elkerülte a fluktuáció, a munkatársak minden nehézség ellenére 

remek csapatot alkotnak, mára elmondhatom, hogy a Központ minden kollégája 

kiegyensúlyozott szakmai munkát végző, stabil alapját adja az intézménynek. Azt gondolom, 

hogy szervezetünknek követnie kell a megváltozott jogszabályi környezetet, a megváltozott 

struktúrát, a megváltozott szerepeket és feladatokat, de mindeközben figyelnie kell az itt dolgozó 

kollégák mentálhigiénés állapotára is, a megfelelő kommunikációra és a döntésekbe való 

bevonásra – hisz szükség van rájuk, a jó szakembereket vétek elengedni, különösen akkor, 

amikor a helyükre nemhogy megfelelő képzettségű, de még megfelelő tapasztalattal és főleg 

alkalmassággal rendelkező szakembert is nehéz találni. Ebben a helyzetben különösen fontos, 

hogy olyan szervezeti, munkahelyi környezetet alakítsunk ki, melyet nemcsak, hogy nem hagynak 

el a munkára alkalmas szakemberek, hanem amelyben a vezetők támogatásával tudásukat, 

tapasztalatukat, ötleteiket, képességeiket, helyismeretüket, valamint kreativitásukat használni 

tudják. Ügyfeleink érdeke a magas színvonalú szolgáltatás, a türelem, a beleérző emberség, és a 
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kiegyensúlyozott, stabil szociális munkás. Csak így lehet elkötelezett munkát végezni a személyes 

és társadalmi jóllét elérésben és fenntartásában, az emberi lehetőségek kiterjesztése, az emberi 

szükségletek kielégítése érdekében. 

Az esetmenedzserek esetszáma 2017. december 31-i állás szerint: 

 7 esetmenedzsernek összesen 427 nyilvántartásba vett esete volt, ebből aktív eset 

397, a fantom eseteket leszámítva 323 aktív gondozott gyermek; 

 ebből 96 védelembe vett gyermek, 140 nevelésbe vett, 31 családba fogadott, 14 

ideiglenes hatállyal elhelyezett, 51 alapellátott/vagy folyamatban lévő hatósági 

üggyel érintett; 

 ez átlagban azt jelenti, hogy egy esetmenedzserre 12 védelembe vett, 18 nevelésbe 

vett, 4 családba fogadott, 2 ideiglenes hatállyal elhelyezett, 6 

alapellátott/folyamatban lévő hatósági ügyben érintett gyermek esett, 

 tehát összesen egy esetmenedzserre 2017. december 31-én 40 gyermek aktív 

ellátása jutott. 

 az ide vonatkozó jogszabály legfeljebb 50 családot jelöl meg 1 fő 

esetmenedzserre; 

 2017 évben összesen 424 gyermek ügyében végeztünk esetmenedzseri 

tevékenységet. 

Szakmai erőforrásként tekinthetünk még a protokoll szerinti belső szakmai ellenőrzés 

elindítására és végig vitelére, mely módszertanilag megfelelő módon és tartalommal, valamint 

átfogóan 2017 folyamán megvalósult. Az esetáttekintések folyamatosan, munkafolyamatba 

ágyazottan zajlanak, minden javaslattétel, tárgyalás, felülvizsgálat előtt megtörténik. 

Esetmenedzseri munka eredményessége és nehézségei 

Az esetmenedzserek együttműködése a speciális szolgáltatásokat végzőkkel, különösen a 

pszichológusokkal, fejlesztőpedagógusunkkal és a H52-vel kielégítő, a kollégák jó visszajelzést 

adtak erről. A pszichológusokkal megvalósult a team munka, a rendszeres konzultáció, 

együttműködés. A szolgáltatási palettánk új szolgáltatásairól az a visszajelzés érkezett, hogy jól 

használhatók mindenki, szakember és kliens számára egyaránt. A szolgáltatások terén 

egyértelműen megjelölte mindenki, hogy a gyerekek fejlesztésére még mindig igen kevés az 

időpont, sokan kiesnek a szolgáltatásból helyhiány miatt. A felsős, középiskolás gyerekek 

számára nincs, vagy összevontan működik már a napközi, tanszoba sincs, a szülők pedig nem 

tudnak megfizetni fejlesztőpedagógust. Nagy szükség lenne a lemorzsolódással veszélyeztetek 

gyerekek nagyobb arányú fejlesztésére, kiegészítő megsegítésükre a tanulás terén, iskolai 

kudarcaik mérséklésére, valamint az elért sikerek gyarapítására az iskolai integráció, reintegráció 

miatt, illetve továbbra is igyekszünk legalább addig eljuttatni őket, hogy az alapfokú oktatást 

elvégezzék.  

Az esetmenedzserek és az Alapellátási Egység közötti munkamegosztásban mindkét fél részéről 

alapvetően megvolt az együttműködésre való nyitottság, a partnerségre, a jó kollegiális viszonyra 

való törekvés. Volt, akire ez az új struktúra kifejezetten serkentőleg hatott, és volt, akire inkább 
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frusztrálóan. Mára megállt a fluktuáció a családsegítők körében, de előtte mára megállt a 

fluktuáció a családok körében, de előtte magas aranyú volt a személyi változás. Sok 

alkalmazkodást kívánt meg ez a helyzet mindét fél részéről: a kliens és a túlterhelt családsegítő 

részéről is. A családsegítőknek mindemellett a mai napig gyakorta nehéz a gyermekvédelmi 

ügyekben kellő határozottsággal, felelősséggel, a felelősség vállalásával, erős döntések 

meghozatalával eljárni. Úgy tűnik, nehéz megbarátkozni azzal, hogy a gyermeki jogokat nem 

csak tisztelni kell, hanem nap mint nap dolgozni kell érte, döntéseket kell hozni a gyermek 

egészséges fejlődése érdekében – melyek gyakran valóban nehezek és a szülő ellenállásába 

ütköznek. Nehézségünk volt még az alapellátás terén, hogy időnként nem volt, vagy nem volt 

alapos szociális segítő munka a hatósági intézkedés szükségessé válása előtt – értve ezalatt, hogy 

nem volt alapos a feltárás, nem voltak a fő szükségletek és súlypontok meghatározva, s így nem 

lehetett célzottan és hatékonyan beavatkozni sem. Az együttműködési nehézségnek oka volt még 

a struktúra tisztázatlansága, a protokollok változtatása, a feladatok, határok ismeretének a hiánya, 

vagy meghatározásuk homályossága. Ugyanígy nehézség volt, hogy a külső intézmények 

számára sem volt világos, esetleg rosszul értelmezett volt a Központ szerepe, feladata, helyzete a 

gyermekvédelmi struktúrán belül. Ezt 2017-ben négy, a jelzőrendszer számára hirdetett 

eseményen is bemutattuk alapellátást vezető kollégámmal (védőnői értekezlet, óvodavezetői 

értekezlet, éves tanácskozás és iskolai szociális munka konferencia), ám a széles körben hirdetett 

eseményekre nagyon kevés érintett jött el, s így lehetőségük sem volt alaposabban megismerni 

az új rendszert. Minden esetre itt még van mit tennünk, nem csak a külső intézmények miatt, 

hanem magunk miatt, a segítő szakemberek magas színvonalú, kiegyensúlyozott munkavégzése 

miatt is szükséges, hogy kifelé minden családsegítő és minden esetmenedzser egységet, 

magabiztosságot tudjon mutatni és egységes információt tudjon adni. 

Folyamatosan nőtt az adminisztrációs teher, az adminisztrációs kötelezettség, megnőtt a 

levelezések száma is, akár a kimenő, akár a bejövő levelezést nézzük. A bevont szakemberek 

koordinálása pedig még több figyelmet, ráadásul megosztott figyelmet és jelentős írásbeli vagy 

szóbeli kommunikációs terhet jelent, folyamatos követéssel. A határidők rövidsége a 

gyermekvédelemi gondoskodáshoz kapcsolódó hatósági munkában megnehezítette az érdemi 

munka végzését, a protokoll betartását, a folyamatok pontos végig vitelét, az alapos 

megfontolást, a mélyebb feltárás lehetőségét. Pedig nem gépek dolgoznak gépekkel, hanem 

emberek emberekkel, s mindezt magukat életkoruknál és érettségüknél fogva kiszolgáltatott 

gyerekek, fiatalok sorsával. Nagyon fontosnak találnám annak átgondolását, hogy itt a 

mennyiség tényleg nem mehet a minőség rovására! 

A kliensek egy csoportjánál a depriváció dimenziói halmozódnak, a felnőttek gyakran már az 

intézményrendszertől függők, vagy nem látják értelmét az együttműködésnek, nem akarják, hogy 

az életébe beleszóljanak, belelássanak, belépjenek a privát szférájába, s így az együttműködést 

megtagadják, eltűnnek, elérhetetlenek, vagy együttműködésük kimerül a látszat-

együttműködésben. Az is igaz, hogy a családok, szülők olyan megélhetési, mindennapi 

kenyérgondokkal, egyéb családi nehézséggel, betegséggel küzdenek, hogy érthető is, hogy nem 

marad figyelem a szociális munkások által elvárt és kellő együttműködésre. 
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Egyre több ügyfelünk kerül ki a hajléktalan-ellátó rendszer köréből. Az ő speciális helyzetük 

különösen indokolja az egyénre szabott segítő munkát, melyet nem lehet jól végezni az ellátó 

rendszer ismerete nélkül. 

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység 

Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység 2018. szeptember 01. napjától kötelező 

feladata a család- és gyermekjóléti központoknak. E tevékenység illetékességi területe az egész 

járás, a szolgáltatással el kell érni a járásban lévő összes köznevelési és közoktatási intézmény, 

valamint a kollégiumokat. A tevékenység célcsoportjai a fenti intézményekbe járó gyerekek, az 

őket nevelő-oktató pedagógusok, valamint a gyermekek családjai. A tevékenységet a jogszabály 

szerint 1000 fő beiratkozott gyermekre számítva 1 fő szociális segítővel kell ellátni.  

A módosított 15/1998. NM rendelet – mely módosítás 2018. 09. 01-től hatályos - ezen 

túlmenően meghatározza a szociális segítőmunka tartalmát is: célját és feladatait. Az óvodai és 

iskolai szociális segítés „feladata segíteni a gyermek beilleszkedését, tanulmányi kötelezettségei 

teljesítését, az azt akadályozó tényezők feltárását, a konfliktusok feloldását, a gyermek 

veszélyeztetettségének kiszűrését. Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás ellátása a 

köznevelési intézmény, valamint a család- és gyermekjóléti központ közötti együttműködési 

megállapodás alapján történik. A köznevelési intézménynek vállalnia kell, hogy biztosítja a 

szociális segítő bejutását az intézménybe és a feladatai ellátásához szükséges infrastruktúráról, 

helyiségről is gondoskodik”
2
. Munkamódszerét tekintve a szociális munka módszereivel, 

eszköztárával és etikai kódexe alapján dolgozik, három munkaformában: egyéni, csoportos és 

közösségi szociális munka, mindemelett el kell látnia a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat 

is, illetve annak koordinálását – attól függően, hogy az adott intézményben van-e felelőse ennek 

a feladatnak. 

Fentiekből is látjuk, hogy összetett feladat ellátásáról lesz szó, a köznevelés több szintjén és több 

intézménytípusában. Kerületünkben a rendelkezésünkre álló adatok alapján 2018. szeptember 1. 

napjától 15-16 fő szociális segítőnek 45 intézményben kellene megkezdenie a munkát. A 

FESZGYI vezetősége kérte – az előzőekben leírtakat megfontolva - a helyi önkormányzattól, 

hogy a kötelező feladatellátás megkezdése előtt már néhány fő szociális segítővel és egy 

koordinátorral elkezdődhessen a munka.  

2017 szeptemberétől az önkormányzat jóvoltából egy fő óvodai és iskolai szociális segítő 

koordinátor megkezdhette munkáját. Az ő feladata több részfeladatból állt: 

 szükséglet- és igényfelmérés a kerületben; 

 kapcsolatfelvétel-kapcsolatépítés a kerületi nevelési és oktatási intézményekkel; 

 információnyújtás a fenti intézmények és a szolgáltatásban érintett jelzőrendszeri tagok, 

valamint a lakosság számára a bevezetendő szolgáltatásról; 

                                                           
2
Tájékoztató a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről 

és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint az e törvényekhez kapcsolódó végrehajtási 

rendeletek szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat érintő, 2017-2018. évi módosításairól; Emberi Erőforrások 

Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya; 2018. január 
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 leendő állami, civil vagy egyházi partnerek feltérképezése; 

 a szakmai szervezetekkel, módszertant kidolgozó állami szervvel való kapcsolatfelvétel; 

 a szakmai program hozzáigazítása a helyi szükségletekhez, sajátosságokhoz, valamint a 

menet közbe kiadott jogszabályi módosításhoz; 

 fentiekről beszámoló készítése, és a helyi koncepció részletes kidolgozása; 

 együttműködési szerződések előkészítése; 

 leendő kollégák kiválasztása, a csapat felkészítése. 

A szolgáltatás bevezetését segítendő 2017 novemberében a koordinátor szakmai napot szervezett 

a Ferencvárosi Művelődési Központban, az ott elhangzottakról pedig információs anyagok 

készültek. 

A legtöbb oktatási intézmény kifejezetten várja a szakemberek megjelenését az óvodákban, 

iskolákban. Általános problémaként jelent meg az intézményvezetők felől, hogy hogyan fognak 

helyiséget és infrastruktúrát biztosítani a segítő számára. A szükségletfelmérés alapján 

meghatározásra kerültek még az elsődleges célcsoportok/feladatok intézmény típusonként, 

valamint a munkarend, adminisztráció és együttműködésbe bevonandó szervezetek – a teljesség 

igénye nélkül. 

Az alábbiakban látható a bevezetésre kerülőóvodai és iskolai szociális munka SWOT elemzése. 

Ebből is látszik, hogy vannak gyengeségek és külső veszélyek, melyek gátolhatják a célok 

elérését, ám ennél több belső és külső tényező, jellemző segítheti a célok elérését, vagyis egy 

hatékony és eredményes feladatellátást a FESZGYI részéről.



Erősségek Gyengeségek 

 FESZGYI intézményei közötti szakmai 

támogatás, együttműködés, tapasztalatok. 

 A már meglévő szakmai és személyes 

kapcsolati hálózat a FESZGYI és a kerületi 

intézmények között. 

 Ferencvárosi hagyományok az iskolai 

szociális munka tekintetében. 

 A kerületi szociális, gyermekjóléti és 

köznevelési intézményrendszer széles 

skálája. 

 Nagyfokú várakozás és igény az óvodai és 

iskolai szociális segítő tevékenységre a 

helyi köznevelési intézmények részéről. 

 A köznevelési intézmények által szükséges 

együttműködés nehézsége az infrastruktúra 

és hely hiánya miatt. 

 A szolgáltatás bevezetéséhez, 

munkavégzéshez szükséges eszközök, 

körülmények megteremtéséhez a források 

hiánya. 

 A késői bevezetésből fakadó szakember 

hiány, az előkészítés és felkészülés 

lehetőség hiányából fakadó bizonytalanság, 

indulási nehézség. 

Lehetőségek Veszélyek 
 Interperszonális, érték-, kommunikációs és 

információs konfliktusok csökkentése. 

 Gyorsabb és célzottabb beavatkozás. 

 Korai beavatkozás lehetősége, a 

gyermekvédelmi problémák 

kialakulásának megelőzése. 

 Szociális krízishelyzetek csökkentése, 

megelőzése. 

 A köznevelési intézmények nem fogják 

tudni biztosítani a minimális 

munkafeltételek megteremtését sem. 

 E speciális feladat adatkezelési/adatvédelmi 

szabályozásának hiányából adódó 

szakmaközi konfliktusok kialakulása. 

 Az elhúzódó és/vagy bizonytalan bevezetés 

következtében kialakuló hiteltelenség. 

 A gyermekvédelmi és köznevelési tárgyú 

jogszabályok összehangolásának hiánya. 

 Köznevelési intézmények tájékoztatásának 

hiánya a fenntartó KK által. 

1. ábra
3
 

Mind összességében elmondható, hogy intézményünk néhány finomítástól eltekintve készen áll a 

szolgáltatás bevezetésének megkezdésére, ám jelenleg a fenntartó döntése nélkül, egész pontosan 

annak eldöntése nélkül, hogy hány szociális segítő státuszt kapunk, nem tudunk tovább lépni. A 

státuszok számának meghatározása azért is fontos, mert ennek függvényében tudjuk mi magunk 

meghatározni az ellátandó intézmények számát, majd a szükségletfelmérés alapján az ellátandó 

intézmények típusát, illetve ezek arányát, s végül a pontos intézménykijelölésnek is meg kell 

történnie. Ezután meg kell kötnünk az együttműködési szerződéseket a Nmr. -ben meghatározott 

kritériumok alapján, s előnyös és kívánatos lenne mind az intézmények, mind az óvodai és 

iskolai szociális segítő csapat számára, ha legkésőbb augusztusban elkezdhetnék a munkát és 

részt vehetnének az első tantestületi üléseken, szülői értekezleteken, s a konkrét feladatellátást 

már szeptember 1-jén megkezdhetnék. 

                                                           
3
 Süki- Szijjártó Szilvia elemzésének (2017) Dobák-Kiss Tímea által átdolgozott változata. 



A Család- és Gyermekjóléti Központ a statisztikák tükrében 2017. évben
4
 

1. Jogerős hatósági intézkedésben érintett, esetmenedzseri tevékenységet igénybe vevők 

megoszlása kor és nem szerint 

Férfi 54 58 127 123 26 46 88 17 8 547

Nő 33 47 112 102 55 100 160 26 9 644

Összesen 87 105 239 225 81 146 248 43 17 1191

Ebből 

(03-

ból): 

szolgál

at által 

továbbí

tott/szol

gálattól 

érkező
1 1 4 1 1 2 1 11

Jogerős hatósági 

intézkedésben érintett, 

esetmenedzseri 

tevékenységet igénybe 

vevők 

0–2 25–34 35–49 50–61

62 éves 

és 

idősebb

Nem, 

életkor

Összesen

(a–i 

oszlopok)

3–5 6–13 14–17 18–24

 

 

 

 Az 

esetmenedzserek szolgáltatását leggyakrabban 35-49 éves nők vették igénybe. 

 A hatósági 

ügyben érintettek között csak a 6-17 éves korosztály esetében kiemelkedő a férfiak száma. 

 A szülők 

közül javarészt a nők működnek együtt a segítőkkel. 

 Az érintett 

gyermekek többségében fiúk. 

                                                           
4
 Megjegyzés: Mivel 2016. évhez képest több szegmensében változott a 2017. évi statisztikai adatkérés, így nem 

lehetséges a teljes összehasonlítás. – Dobák-Kiss Tímea 



2. Hatósági intézkedésre tett javaslatok és jogerős hatósági határozattal érintettek (kiskorúak 

és 18. évet betöltött fiatalok) száma 

Védelembe vétel 105 2 24 28

Megelőző pártfogás 234 3 2 15

Ideiglenes hatályú 

elhelyezés 15 2 2 2

Nevelésbe vétel 34 3 8 8

Családba fogadás 19 3 3

Harmadik személynél 

történő elhelyezés 

kezdeményezése 5 1 1

A gyermek gondozási 

helyének 

megváltoztatása 3

A gyermek után járó 

családi pótlék 

természetbeni 

formában történő 

nyújtása

Összesen 415 8 28 57 14

Hatósági intézkedés

összes 

nemleges 

javaslat 

száma

ebből 

(a-ból): 

előző évről 

áthúzódó 

ebből 

(a-ból): 

elutasított 

javaslatok 

összes 

javaslat 

száma

Hatóság 

kezdeményezésére 

nemleges javaslatok 

száma (db)

 Hatósági intézkedésre tett 

javaslatok száma (darab)

(Halmozott adat)

ebből (d-

ből): 

hatóság 

mégis 

 

 



Védelembe vétel
25%

Megelőző pártfogás
56%

Ideiglenes h. elhelyezés
4%

Nevelésbe 
vétel

8%

Családba fogadás
5%

Elhelyezés 3. személynél
1%

Gondozási hely megvált.
1%

Hatósági intézkedésre tett javaslatok száma
 

 2017-ben 

leggyakrabban megelőző pártfogás és első védelembe vétel ügyében tettünk javaslatot. 

 Ezen belül 

is a megelőző pártfogás ügyében tett javaslataink száma valamivel több, mint kétszerese az 

első védelembe vételi javaslatok számának. 

 A 

javaslatok több, mint fele, 56% megelőző pártfogás ügyében történt. 

 Az első 

védelembe vétel ügyében tett javaslatok száma az összes javaslatunk 1/4-e. 

 Az első 

védelembe vétel és megelőző pártfogás ügyében tett javaslatunk az összes javaslatunk 3/4-e. 

 2017-ben 

2016-hoz képest 46%-kal kevesebb esetben tettünk javaslatot védelembe vétel ügyében. 

Ellenben megelőző pártfogás ügyében 4-szer annyi esetben tettünk javaslatot (tehát az 

emelkedés 400%-os)! 

 A 

nevelésbe vételre tett javaslatok száma 2017-ben az előző évhez képest csökkent. 

 Az összes 

javaslat számában nem volt érdemi változás, 3,7%-kal kevesebb javaslat született az előző 

évhez képest, de a KSH statisztikája a felülvizsgálati javaslatokat nem veszi figyelembe, így 

az adatok ebben az összefüggésben értekmezendőek. 

 



3. Hatósági intézkedésekhez (javasolt és jogerős) kapcsolódó tevékenységek és az érintettek 

(kiskorúak és 18. évet betöltött fiatalok) száma 

Tevékenység

Hatósági intézkedésekhez 

kapcsolódó tevékenységek 

száma

Érintettek száma (fő)

Szociális segítő tevékenység 2 736 185

Esetkonferencia 124 90

Esetkonzultáció 642 162

Esetmegbeszélés 146 80

26 26

71 34

Gondozási-nevelési terv készítése 107 87

Első védelembe vételi tárgyalás 59 60

87 68

Elhelyezési értekezlet 19 31

Egyéb hatósági tárgyalás 13 12

Összesen 6 508 1 224

Felülvizsgálati tárgyalás/nevelésbe vétel

Felülvizsgálati tárgyalás/védelembe vétel

Környezettanulmány önállóan 178 123

Egyéb tevékenység 572 82

Családlátogatás 1 728 184

Környezettanulmányban közreműködés

 

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000

Szociális segítő tevékenység

Esetkonferencia

Esetkonzultáció

Esetmegbeszélés

Gondozási-nevelési terv készítése

Első védelembe vételi tárgyalás

Felülvizsgálati tárgyalás/nevelésbe vétel

Felülvizsgálati tárgyalás/védelembe vétel

Elhelyezési értekezlet

Egyéb hatósági tárgyalás

Családlátogatás

Környezettanulmányban közreműködés

Környezettanulmány önállóan

Egyéb tevékenység

Hatósági intézkedésekhez kapcsolódó tevékenységek és az érintettek 
száma (0-18+ fiatalok)

Érintettek száma (fő)

Hatósági intézkedésekhez kapcsolódó tevékenységek száma

2 per. mozg. átl. (Hatósági intézkedésekhez kapcsolódó tevékenységek száma)

2 per. mozg. átl. (Érintettek száma (fő))
 

 

 A 

tevékenységek valamivel kevesebb, mint fele szociális segítő tevékenység volt. 

 A 

tevékenységek több, mint fele (68%-a) szociális segítő tevékenység és családlátogatás volt. 
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 Az összes 

tevékenység 14%-a, azaz 1/7-e az esetmegbeszélés valamely típusa volt.



4. Hatósági intézkedéshez kapcsolódó esetmenedzseri tevékenységben érintettek száma 

korcsoportok szerint (Nem halmozott adat!) 

 

Védelembe 

vett

Ideiglenes 

hatállyal 

elhelyezett

Nevelésbe 

vett

Utógondozás, 

szakellátásból 

kikerült

Összesen: 

(a–d 

oszlopok)

Ebből 

(e-ből): 

lány

186 23 214 1
424

221

 0–2 14 11 22 47 18

 3–5 35 6 34 75 39

 6–13 48 5 88 141 82

14–17 77 1 70 1 149 79

18 – 12 12 3

78 6 137
221Ebből lány

Összes érintett 

száma (fő)

Ebből:
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 Magasan 

kiugrik a 6-17 éves korosztály a védelembe vétel és nevelésbe vétel ügyekben. 

 A 

védelembe vettek közel fele, 44%-a 14-17 év közötti, 72%-a, vagyis valamivel kevesebb, 

mint 3/4-e 6 és 17 év közötti. 

 A 

nevelésbe vettek közel fele, 41%-a 6 és 13 évközötti, a nevelésbe vett gyermekek 3/4-e 6-17 

év közötti. 

 Az 

ideiglenes hatállyal elhelyezettek közel fele 0 és 2 év közötti csecsemő. 
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 A 

védelembe vettek között valamivel több a fiú, a nevelésbe vettek között viszont majdnem 

kétszer annyi a lány gyermek. 

 3 éves 

korosztály felett a lányok száma nagyobb a fiúkénál, különösen a 6-13 éves korosztályban. 

 A 2016-os 

adatokkal összehasonlítva az összes esetünk száma 7%-kal nőtt. 

 Szintén a 

2016-os adatokkal összehasonlítva a védelembe vettek száma 9%-kal csökkent, az IH-ban 

lévők száma elenyésző számban növekedett, viszont a nevelésbe vett gyermekek száma 39%-

kal nőtt 2017-ben. 

 A lányok 

száma az összes esetet figyelembe véve közel 12%-kal nőtt az elmúlt évben 2016-hoz képest. 

5. A központnál ellátott bántalmazott és elhanyagolt kiskorúak adatai 

fizikai lelki szexuális fizikai lelki

a b c d e

10 20 43 66

2 3 2

12 23 0 45 66

5 6 10 13

10 5

3 8

13 13 0

2

25 36 0

ebből (04-ből): szolgálat 

továbbította

Megnevezés

 A bántalmazott Az elhanyagolt

kiskorúak száma

ebből (04-ből): lány 

Családon 

kívül

gyermek által

felnőtt által

intézmény munkatársa által

összesen (07–09) sorok összege)ebből (10-ből): szolgálat 

továbbította

ebből (10-ből): lány 

Családon 

belül

szülő által

testvér által

egyéb rokon, hozzátartozó által

összesen (01–03 sorok összege)

Összesen  
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 Szexuális 

bántalmazás nem volt 2017-ben az eseteink között. 

 A lelki 

bántalmazás azonban majdnem kétszer olyan gyakori családon belül, mint azon kívül. 

 Családon 

belül kétszer annyi fiút bántalmaztak, mint lányt, családon kívül azonban a bántalmazott fiúk 

száma 12-szeres volt a lányokhoz képest. 

 Az 

elhanyagolás esetében szintén a fiúk felülreprezentáltak: majdnem négyszer annyi 

fiúgyermek volt elhanyagolt, mint lány. 

 Összességé

ben majdnem négyszer annyi a fiú a rossz bánásmód esetei között. 

 2016-tal 

összehasonlítva a fizikai bántalmazások száma elenyésző számban csökkent, viszont a lelki 

bántalmazás feltárt eseteinek száma 125%-kal nőt 2017-ben. 

 2016-tal 

összehasonlítva az elhanyagolás is hasonló képet mutat: a fizikai elhanyagolások száma 

elenyésző számban növekedett, ellenben a lelki elhanyagolások száma 37,5%-kal nőtt. 

 A családon 

kívüli bántalmazást döntő többségében, 86%-ban gyermek követte el gyermek ellen, akár 

fizikai, akár lelki bántalmazásról van szó. 

 Intézmény 

munkatársa fele-fele arányban követett el fizikai és lelki bántalmazást. 

 A 

gyermekek által elkövetett bántalmazások körében kétszer annyi a lelki bántalmazás, mint a 

fizikai. 

 Az összes 

bántalmazás 2/3-a lelki bántalmazás volt. 

 Az 

elhanyagolásban érintett gyermekek döntő részében szülő volt az elhanyagoló. 

 A szülők 

valamivel több, mint az esetek felében, 61%-ban lelkileg hanyagolták el gyermeküket. 

 Az 

elhanyagolás típusa szerint összességében fele-fele arányban lelki és fizikai elhanyagolást 

tapasztaltunk. 



6. Veszélyeztetett kiskorúak (0–17 évesek) adatai 

Az érintett 

gyermeke

k száma a 

veszélyezt

etettség fő 

oka szerint

A 

veszélyezt

etettség 

okainak 

halmozott 

száma (fő 

okkal 

együtt)

a b

01 Nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma (02+18+26+30 sorok összege) 666 2 410

02 Környezeti főcsoport összesen (a gyermek környezetéből kell kiindulni) 462 1 482

03 nevelési probléma 86 291

04 58 164

05 családi konfliktus 38 123

06 szülő(k) betegsége 8 11

07 fizikai 10 17

08 lelki 14 79

09 szexuális 2 2

10 fizikai 44 33

11 lelki 44 148

12 egyéb személyek, rokonok általi veszélyeztetés 16 82

13 iskolai kirekesztés, erőszak 22 46

14 kortárs csoport negatív hatása 30 153

15 elégtelen lakáskörülmények 55 194

16 kilakoltatás veszélye 16 24

17 munkanélküliség 19 115

18 Magatartási főcsoport összesen (az érintett gyermekre vonatkozóan) 135 571

19 gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség 38 108

20 drogfogyasztás 9 52

21 alkoholfogyasztás 0 22

22 játékszenvedéy 0 0

23 csavargás 13 157

24 tankötelezettség elmulasztása (50 tanóra és egyéb) 69 199

25 egyéb 6 33

26 Egészségi főcsoport összesen (az érintett gyermekre vonatkozóan) 60 192

27 tartós betegség 2 15

28 fogyatékosság 8 19

29 magatartás- vagy tanulási zavar 50 158

30 9 165

31 Családok száma, amelyekben a veszélyeztetett kiskorúak élnek 305

36 415

Anyagi főcsoport összesen (az érintett gyermekre vonatkozóan)

Veszélyeztetettként nyilvántartott kiskorúak száma 2017. december 31-én

Sor-szám Okok

Ebből 

(02-ből):

okból 

veszélyeztetettek

szülők, család életvitele 

(szenvedélybetegségek, 

gyermek családon 

belüli bántalmazása 

26

gyermek 

elhanyagolása 88

Ebből 

(18-ból):

Ebből 

(26-ból):
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 A 

veszélyeztetettség fő oka szerint az esetek 70%-ban a környezeti főcsoport jelent meg. 

 A 

magatartás főcsoport az esetek valamivel kevesebb, mint negyedét képviseli, de a környezeti 

főcsoporttal együtt lefedik az esetek 9/10-ét. 
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 A 

környezeti főcsoporton belül a három leggyakoribb veszélyeztető ok: a gyermek 

elhanyagolása, nevelési probléma és a szülők/család életvitele, valamint az elégtelen 

lakáskörülmények holtversenyben a harmadik helyen szerepelnek a veszélyeztetettség fő oka 

szerint. 

 A 

magatartás főcsoporton belül az esetek fele a tankötelezettség elmulasztásából eredő 

veszélyeztetettség. 

 A gyerekek 

többsége a magatartás főcsoporton belül köznevelés/közoktatási intézménnyel kapcsolatos 

probléma miatt veszélyeztetetett: vagy elhanyagolja az iskolába járást, vagy beilleszkedési 

nehézséggel küzd. Ez a két problématípus az esetek közel négyszeresét teszi ki. 

 Drogfogyas

ztás a veszélyeztetettség fő oka szerint csak az esetek 7%-ában jelent meg. 

 A 

veszélyeztetettség okainak halmozott száma (fő okkal együtt) az esetek 61%-ában a 

környezeti főcsoport jelenik meg, és 24%-ában a magatartási főcsoport. 

 Az esetek 

több, mint 3/4-ében a környezeti és magatartási főcsoport jelenik meg az okok halmozott 

számában. 

 

7. Az észlelő- és jelzőrendszer által küldött jelzések száma (Halmozott adat!) 
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 Kiskorúak 

ügyében javarészt a gyámhivatal jelzett, illetve hasonlóan kiugró a köznevelési intézmények 

száma. 

 Az 

egészségügyi szolgáltatók továbbra is rendkívül alacsony számban jeleznek. 

 Döntő 

többségében 0-17 éves gyermekekkel kapcsolatban kaptunk jelzést, a nagykorú személyek 

száma elenyésző: az összes jelzés 1/16-da. 

 Egy kiskorú 

ügyében átlagban 1,7 jelzés érkezett, a felnőttek esetében ugyanez mondható el: egy felnőttre 

1,4 jelzés esett. 

 A felnőtt 

korosztály esetében kiugróan magas számban rendőrség jelzett, Az összes jelzés 1/4-e a 

rendőrségtől érkezett. 

 A 

rendőrség 4-szer annyi kiskorú esetében jelzett, mint nagykorú személy esetében. 



A Család-és Gyermekjóléti Központ speciális szolgáltatásai 

A hatályos jogszabályok szerint a család- és gyermekjóléti központok a következő, általános 

szolgáltatási feladataikon túli ún. speciális szolgáltatásokat nyújtanak járási, a fővárosban 

kerületi szinten. Ennek keretében a FESZGYI a következő szolgáltatások elérhetőségét 

biztosítja: 

 utcai és lakótelepi szociális munka, 

 kórházi szociális munka, 

 gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálat, 

 jogi tájékoztatásnyújtás, 

 fejlesztő – és gyógypedagógiai szolgáltatás, 

 kapcsolattartási ügyelet, 

 pszichológiai tanácsadás, 

 pár- és családkonzultáció, 

 mediáció, 

 addiktológiai tanácsadás. 

Utcai és lakótelepi szociális munka 

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 H52 segítségével, az ifjúságsegítői 

szolgáltatásba integrálva szervezzük meg, heti fix napokon történő utcai felkereső tevékenység 

keretében, valamint ún. kitelepülő programok szervezésével, különösen a nyári szünidőben. 

Az utcai szociális munka keretében ifjúsági információnyújtás, tanácsadás, programszervezés a 

fő tevékenység, amiket név nélkül lehet igénybe venni.  

2017 évben minden csütörtökön, 10-14 óráig a József Attila lakótelepen, valamint Középső-

Ferencvárosban működött a szolgáltatás. 

2016 évben összesen 24 tevékenységre került sor a KSH felé leadott statisztikánk alapján, a 

szolgáltatás keretében elért gyerekek száma akkor nem volt gyűjtendő adat. 2017-ben a 

tevékenységek száma közel a duplájára emelkedett. 43 alkalommal történt szolgáltatásnyújtás, 

azonban az elért gyerekek száma csupán 12 volt. Az utcai szociális munkások beszámolója 

alapján ezek az elért gyerekek sem voltak valódi kliensei a szolgáltatásnak, például iskolaidőben 

az iskolafogászhoz igyekvő gyerekeket szólították meg a kollégák. Tehát a szó szoros 

értelmében csellengő gyerekekkel minimálisan találkoztak, pedig minden héten jártak a 

lakótelepen vagy Középső-Ferencvárosban. Az év folyamán a rendőrség (körzeti megbízott 

kollégák) is megkapta a tájékoztatást tőlem, hogy működik ez a szolgáltatás, jelezzenek, ha 

csellengő gyerekekkel találkoznak, vagy valahol Ferencvárosban rendszeres az iskolaidőben 

történő bandázás. Ilyen jelzést azonban nem kaptunk az év folyamán. 

Fentiek miatt javaslatot tettünk a vezetőség felé az utcai és lakótelepi ifjúsági szociális munka 

szakmai tartalmának megváltoztatására. Terveink szerint 2018-ban az utcai és lakótelepi ifjúsági 

szociális munka ügyeleti rendszerben fog működni, ami azt jelenti, hogy mind a helyi 

lakosságot, mind a helyi intézményeket értesítjük arról, hogy hogyan tudnak hatékonyan jelzést 

adni a csoport felé, amennyiben csellengő gyermekkel kapcsolatban kívánnak jelzéssel élni. 

Jelzés esetén a csapat haladéktalanul felkeresi a jelzett helyet és fiatalokat. Ebben a formában 
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hatékonyan tudjuk elérni a veszélyeztettetett csoportokat, és egyben várjuk nem csak a helyi 

lakosság, de a kerületi szociális és oktatási intézmények együttműködését is. 

A szolgálgatás második pilléreként a prevencióra helyeznénk a hangsúlyt: tovább erősítenénk a 

H52 iskolai programjait, valamint a szünidei park-programokat (Csiga park, Haller park). 

A hatékonyság érdekében – s ez egyben a harmadik pillére lesz a szolgálgatásnak – szorosan 

együttműködünk a majdani iskolai szociális segítőkkel, valamint a 2018-tól már teljes állású 

jelzőrendszeri felelős és tanácsadóval annak érdekében, hogy az információ mindig meglegyen 

az intézményeknél, valamint azért, hogy érkezzenek a jelzések felénk. 

Az utcai és lakótelepi ifjúsági szociális munka bázisa: H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér 

A szolgáltatás felé jelzést az alábbi módon lehet tenni: 

Hívják munkanapokon 08:00-18:00 óra között a +3620/247-75-41 telefonszámon Bázsa-Mosó 

Lászlót. Munkanapokon 18:00 óra után, illetve hétvégén és ünnepnapokon a Család- és 

Gyermekjóléti Központ készenléti ügyeleti számát: +3620/247-21-99. A jelzést követő első 

munkanapon haladéktalanul továbbítjuk az információt az iroda programfelelőse felé. Email: 

h52@feszgyi.hu. 

Kórházi szociális munka 

A kórházi szociális munka célja a szociális válsághelyzetben lévő anya és gyermekének segítése, 

a kórházakban ellátott veszélyeztetett kiskorúak segítése. A szolgáltatást 2009. március hóban 

indítottuk be. Az NCSSZI módszertani ajánlása alapján dolgoztuk ki a szolgáltatás helyi 

programját. A kórházi szociális munka egy családgondozó feladata osztott munkakörben, így a 

feladatot minden esetmenedzser köteles a maga területén a saját kliensei körében ellátni. A nem 

hozzánk tartozó ügyfelek esetében továbbítjuk a jelzést az illetékes szakmai egységhez, az 

illetékességgel rendelkező más intézményhez, illetve visszajelzünk az egészségügyi szolgáltató 

felé. A kórházakkal, a szülészeti osztályokkal jó kapcsolatot alakítottunk ki, azonnal értesítik a 

Gyermekjóléti Központot a krízishelyzetben lévő anyákról, a veszélyeztetett gyerekekről. 

Feladataink tehát: 

 A kórházakkal való kapcsolattartás, a kórházból érkező jelzések fogadása, intézkedések 

kezdeményezése.  

 Krízishelyzetben levő várandós anyák, újszülött csecsemők haza gondozása. 

Gyermekbántalmazás, elhanyagolás észlelése esetén a védőnő, kezelőorvossal 

együttműködve azonnali segítségnyújtás, intézkedés, jelzés az illetékes intézmény, a 

rendőrség és a gyámhatóság felé. 

2016 évben 19 gyermek volt érintett e szolgáltatás tekintetében. 2017 évben azonban csak 5 

gyermek, ez 74%-os csökkenést jelent az előző évhez képest. Nem tudjuk, hogy ennek 

hátterében az áll, hogy a kórházak kevésbé motiváltak a nekünk történő jelzésre (bár mindig 

kapnak visszajelzést, melyben feltüntetjük azt is, hogy jelzésüket továbbítottuk az illetékesnek), 

vagy azt, hogy sokat javult a kórház mint jelzőrendszeri tag kapcsolata az illetékes 

szolgáltatókkal és közvetlenül is biztonsággal tudnak egymással dolgozni. A csökkenés persze 

mailto:h52@feszgyi.hu
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azt is jelentheti, hogy 2017-ben lényegesen kevesebb esetben volt szükség gyermekvédelmi 

jelzésre. 

A szolgáltatásnyújtás helye: Család- és Gyermekjóléti Központ, 1091 Budapest, Üllői út 69. 

Készenléti szolgálat 

A Gyvt. 40/A. § (2) bekezdése ad) pontja szerint a „A gyermekjóléti központ a gyermekjóléti 

szolgálatnak a 39. §, a 40. § (2) bekezdése és az Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti általános 

szolgáltatási feladatain túl gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot” működtet. 

A 15/1998. NM rendelet 27. § (1)- (2) bekezdése szerint „A készenléti szolgálat célja a család- 

és gyermekjóléti központ nyitvatartási idején kívül felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali 

segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása. A készenléti szolgálatot állandóan hívható 

telefonszám biztosításával kell megszervezni oly módon, hogy a készenlétben lévő munkatárs 

szakszerű segítséget tudjon nyújtani vagy ilyen segítséget tudjon mozgósítani.” 

A készenléti szolgálat feladata: 

 telefonon történő tanácsadás, tájékoztatás, 

 segítség mozgósítása, 

 kapcsolatfelvétel olyan intézmények, szolgáltatók (rendőrség, gyermekvédelmi 

szakszolgálat, kórház, családok átmeneti otthona, anyaotthonok, utcai szolgálat stb.) 

munkatársaival, akik krízishelyzet esetén azonnali, konkrét segítséget tudnak 

nyújtani. 

A készenléti szolgálat célja tehát, hogy a gyermekjóléti szolgáltatást ellátó intézmény nyitva 

tartási idején túl (éjszaka, hétvégén és ünnepnapokon) folyamatosan biztosítsa gyermekjóléti 

szakember elérhetőségét abból a célból, hogy krízishelyzet esetén a gyerek ne maradjon segítség, 

illetve ellátás nélkül, így a szolgáltatás elérhetőségének meghosszabbítását jelenti, lehetőséget 

arra, hogy a gyermekjóléti szolgálat nyitva tartási idején túl, szükség esetén, a gyermek 

biztonsága érdekében ezek a szolgáltatások mozgósíthatóak legyenek. 

Ez a szolgáltatás a lakosság és a jelzőrendszer felé állandó elérhetőséget biztosít a következő 

telefonszámon: 06 20 2472199. 

Szakmai stáb 

A készenléti szolgálat a FESZGYI Család- és Gyermekjóléti Központ esetmenedzsereinek 

részvételével valósul meg. Tekintettel a fent megfogalmazott célokra, feladatokra, alapkritérium, 

hogy a készenlétet gyakorlott, a gyermekjóléti alapellátásban és szociális segítőmunkában jártas, 

felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember biztosítsa. 

2017 évben a készenléti szolgálathoz érkezett hívások száma valamivel több, mint a duplájára 

nőtt. A hívások szinte kizárólag lakossági hívások, jellemző még, hogy azonnali rendőri 

intézkedés esetén a járőr kollégák hívnak fel minket. A készenléti hívások megnövekedett száma 

több dologból következhet. Egyrészt a szolgálgatás megfelelően kommunikált mára a lakosság, 

jelzőrendszer felé. Másrészt – nem tudni miért – de szinte egész Budapest, egész Magyarország 

területéről érkeznek segítség-, vagy csak tanácskérő hívások. Ezekben az esetekben a kollégák 
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megkeresik az illetékes szolgáltató elérhetőségét, s az általános ügyintézési tájékoztatás mellet 

ezt is megadják a hívó félnek. Érkeztek ebben az évben szintén nagyobb számban olyan helyi 

lakossági bejelentések, melyeket jelzésként az illetékes szolgáltató felé továbbítottunk, vagy mi 

magunk jártunk el, ha az érintett család hatósági intézkedés alatt állt. 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 17. § (7) bekezdés b) pontja 

2017. január elsejétől nevesíti a gyermekvédő hívószám működtetésével kapcsolatos feladatot: 

„Az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv gondoskodik 

a jelzőrendszer hatékony működését és fejlesztését szolgáló (…) 24 órás, ingyenesen hívható 

telefonos szolgáltatás működtetéséről.” A hivatkozott jogszabálynak megfelelően a gyermekvédő 

hívószámot a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2017 nyarától működteti és a 06 80 

630155 telefonszám a nap 24 órájában ingyenesen hívható. A szolgáltatás célja bármilyen, a 

gyermek veszélyeztetettségét jelző hívásra történő szakszerű, hatékony és időbeni reagálás 

biztosítása és elősegítése, függetlenül a jelzést tevő személyétől és annak jelzési 

kötelezettségétől. A szolgáltatás tartalma ennek megfelelően a jelzéshez igazodó 

információnyújtás, szolgáltatásközvetítés, és utánkövetés. Krízishelyzet kezelése vonatkozásában 

alap támogatást tud nyújtani, amely szakszerű krízis jelzés fogadást és szakértőhöz való 

irányítást foglal magában. A szolgáltatás célcsoportja: szakemberek, veszélyeztetett gyermekek, 

veszélyeztetést észlelő állampolgárok.  

A helyben, Ferencvárosban a FESZGYI Család- és Gyermekjóléti Központ által működtetett 

készenléti szolgálat már az elmúlt fél évben is együttműködött az állami fenntartó 

szolgáltatásával, a kettő – azt gondolom – hatékonyan kiegészíti egymást a jövőben. 

Jogi tanácsadás 

A Család- és Gyermekjóléti Központ következő speciális szolgáltatása a jogi tanácsadás, melyet 

Ferencváros lakosai ingyenesen vehetnek igénybe. De mit foglal magában ez a szolgáltatás 

pontosan? 

 Tájékoztatást egy adott helyzetben, problémában alkalmazandó jogszabályokról. 

 Tájékoztatást és mérlegelés segítését, hogy az ügyfél számára milyen jogi, közigazgatási 

lehetőségek állnak rendelkezésére, problémájával mely intézményhez fordulhat. 

 Beadványok, keresetek, válaszlevelek, fellebbezések megírását. 

 Folyamatban lévő ügyekben iratok értelmezését, a további jogi vagy egyéb lépések 

megtervezésének segítését, továbbá jogszabályok értelmezését, általában az ügyfél 

felkészültségének, önképviseletének támogatását. 

Intézményünk szerződéses jogviszonyban veszi igénybe a jogi tanácsadást, melynek keretében 

korlátozottan ugyan, de ügyfeleink jogi képviseletében is segítséget nyújtunk. Jogi tanácsadást 

minden hétfőn, délelőtt az FESZGYI Család-és Gyermekjóléti Alapellátási Egységhez 

kihelyezetten (1096 Budapest, Lenhossék u. 7-9.), délután pedig a Központban lehet igénybe 

venni. 



Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények  

Igazgatósága  

Család- és Gyermekjóléti Központ  

 

101 

2017-ben összesen 186 fő 233 alkalommal vette igénybe a szolgáltatást. Az összes igénybevevő 

1/3 része érintett hatósági ügyben, s ugyanígy alakult az tevekénységek száma is: a jogi 

tanácsadások 1/3 részét nyújtották gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermek családja 

számára. Az igénybevevők száma összesen 35%-os növekedést mutatott 2016-hoz képest. 

Beszámoló a Család- és Gyermekjóléti Központ jogsegélyszolgálatának 2017-es 

tapasztalatairól 

A beszámolót készítette dr. Náday Judit. 

A szolgáltatás évek óta stabilan nyújtja a kerület lakóinak az alapvetően jogi tanácsadásból és 

jogi beadványok készítéséből, jogi iratok értelmezéséből álló szolgáltatását.  

Az ügyek nagy része továbbra is válással, élettársi kapcsolat megszakadásával, szülői felügyeleti 

joggal, tartásdíjjal és különélő gyermek kapcsolattartásának szabályoztatásával kapcsolatos. A 

gyermekek gondozásával kapcsolatos bírósági ügyeimben szaporodnak az olyan ügyek, ahol az 

édesapák szeretnék vállalni gyermekeik nevelését. Mind több az olyan ügy is, ahol legalább az 

egyik szülő külföldön akar munkát vállalni, vagy külföldi munkavállalásból tér haza, vagy 

külföldre szeretne települni, s rendezni kívánja gyermeke helyzetét.  

Csekélyebb, de jelentős része az ügyeknek a lakhatással kapcsolatos probléma volt: bérleti díj 

elmaradások, bérleti szerződések felmondása, kilakoltatás. Egyre nagyobb szegmense ezeknek 

az ügyeknek a magánszemélyektől bérelt lakásokkal kapcsolatos jogvita. Az önkormányzati 

lakásokkal összefüggő jogi ügyek halmaza egyre kisebbedett az elmúlt évben. 

Büntető ügyek szinte egyáltalán nem voltak, ami szerencsés is, mert a büntető ügyekben e 

szolgáltatási keretek között gyakorlatilag nem lehet segítséget nyújtani.  

Fejlesztőpedagógiai, gyógypedagógiai szolgáltatás 

A jelen iskolarendszerben megkövetelt tudástartalom és a hazai iskolarendszer indulási 

különbségeket erősítő jellegzetessége miatt szükséges, hogy a gyermekjóléti alapellátás 

kénytelen átvenni olyan feladatokat az iskolától, melyek segítik a már egyébként is hátrányos 

helyzetből induló tanulók iskolarendszerben folyamatosan növekvő hátrányait leküzdeni, a 

sikeres társadalmi felzárkózást segíteni a fejlesztő- és gyógypedagógia eszközeivel. Fontos a 

lemaradó gyerekek számára, hogy negatív énképük, kudarcorintáltságuk egy segítő szakember 

értő és szükségleteire reagáló munkamódszereinek segítségével sikerélményt is adjon, mely a 

tanulásra való motiváltságot növeli. Mindezeken kívül az alacsony társadalmi státuszú családok 

a gyermekeik számára szükséges szolgáltatást nem tudják megvásárolni, ezért központunk, 

korlátozott számú ügyfélnek ugyan, de biztosít fejlesztést, a fenti, több szempontot, kísérő 

tüneteket is figyelembe vevő módon.  

Kísérő tünetek részképesség zavarok esetén: 

 Sikertelenség (érzi/tudja, hogy nem jól teljesít) 

 Akarattal nem megoldható a problémája (pl. figyelemzavar, fáradékonyság) – Figyelj 

oda! 

• „Válaszok” a gyermek részéről: 
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 nem akar iskolába menni 

 betegségek 

 rossz pszichés állapot: szorong vagy agresszív 

 magatartászavarok (ellenáll, bohóckodik) 

 motiválatlan, kerüli a feladathelyzeteket 

Az eredendő probléma a kísérő tünetekkel együtt végső soron nyomot hagy a gyermek egész 

iskolai pályafutásán. 

Következményes zavarok: 

 kudarcos kisiskolás kor - problémás kamaszkor 

 negatív énkép 

 önbizalom hiánya 

 kudarckerülő magatartás 

 depresszió, agresszió 

 testi tünetek 

 neurózis 

 a deviancia növekedésének veszélye 

A fiatalok, gyerekek érzelmi és értelmi életének két fő színtere a család és az iskola, ha 

valamelyik nem funkcionál eredendően vagy következményesen megfelelően, akkor lép/léphet 

be a gyermekvédelem. A fent már idézett írásban a gyógypedagógus, figyelembe véve a kísérő 

tüneteket és a következményes zavarokat, a következőket javasolja a gyakorlati fejlesztés nem 

specifikus területein: 

 a gyermeket megnyerni a gyakorláshoz 

 önbizalmának folyamatos megerősítése 

 a már meglévő képességeire és tudására alapozni 

 a sok iskolai kudarc hatására beépült elkerülő magatartást átfordítani 

 tapasztalja meg, hogy a tanulás lehet öröm és sikerélmény forrása 

 ez a hely és ez a helyzet más, mint az iskola „Érted van!” szelleme 

A nálunk dolgozó gyógypedagógusok, fejlesztőpedagógusok olyan szemléletben nyújtanak, s 

olyan szemléletben is kell nyújtaniuk szolgálatatást, mely teljes mértékben figyelembe veszi az 

eredeti probléma következményeit is a személyiségre, viselkedésre, érzelmekre és a gyermek 

iskolai életútjára. Azonban itt is igaz, hogy egyedül nem megy! Szükség van arra, hogy szociális 

segítők belefektessenek abba, hogy család, szülők együttműködését megnyerjük, a folyamatok 

otthoni támogatása megtörténjen, illetve ugyanígy óriási szükség van a pedagógusok 

együttműködésére is a gyakorlati fejlesztés nem specifikus részéhez. 

Fentiek tükrében Központunk fejlesztő pedagógusa és gyógypedagógusa a gyermekjóléti 

alapellátás keretében az alábbi térítésmentes szolgáltatásokat nyújtja: 

 képességfelmérés, egyéni fejlesztési terv készítése, 

 fejlesztő foglalkozások, más meglévő fejlesztési tervek követése, 

 tantárgyi megsegítés és korrepetálás, 

 nevelési tanácsadás, 
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 kapcsolattartás, együttműködés az óvoda, iskola szakembereivel, 

 iskola-, ill. pályaválasztási tanácsadás, 

 szakmaközi konzultáció nyújtása a gyermekjóléti központ szociális munkásai számára. 

Munkatársaink diagnózist nem állíthatnak fel, de a segítő szakemberek, szülők számára vizsgálat 

kezdeményezése előtti tanácsadást nyújtanák, a vizsgálatot a Tanulási Képességet Vizsgáló 

Szakértői és Rehabilitációs Bizottság végezheti el a kerületi Pedagógiai Szakszolgálat vizsgálata 

alapján. 

A Gyermekjóléti Központ fejlesztő pedagógiai szolgáltatásai kiterjednek minden, a kerületben 

tartózkodó gyermekre. A szolgáltatás a családsegítők, illetve esetmenedzserek közvetítésével 

vehető igénybe, illetve a FESZGYI Gyermekek Átmeneti Otthonában is igénybe vehető. 

Az első beszámolót készítette: Unyatinszky Dóra gyógypedagógus. 

Az elmúlt év tevékenységének fő jellemzői 

2017 éven ebben az időszakban összesen 11 gyermekkel kapcsolatban jelezte családgondozó 

vagy esetmenedzser a fejlesztőpedagógiai szolgáltatásra való igényt. Ebből a folyamatosan, heti 

rendszerességgel megjelenő gyerekek száma, a meghosszabbított fejlesztési időszakkal 6 fő volt, 

melyek átnyúlnak a 2018-as évbe. Kor és nemek szerinti megoszlás tekintetében a szolgáltatást 

igénybe vevő gyerekek életkora 6 – 17 év közé tehető, akik közül 7 lány, valamint 4 fiú. Az 

összes kiadott foglalkozási időpont 259 óra volt. 

Főként tanácsadás, segítő beszélgetés, egyéni fejlesztési protokoll kialakítása történt, vagy már 

más intézmény által javasolt fejlesztőpedagógiai módszerek gyakorlása, ezen felül óvoda és 

iskolaválasztás kérdései, valamint tantárgyi megsegítés miatt keresték fel a fejlesztő- 

gyógypedagógiai szolgáltatásomat. 

A szolgáltatásban használt fejlesztőpedagógiai protokoll 

Az első találkozás a szülővel/gondviselővel/gyámmal történik, mely alkalommal sor kerül az 

anamnézis és az első interjú felvételére. Ez utóbbi a kikérdezés módszerével valósul meg. Ezt 

követően már a gyermekkel találkozom. A hozzátartozókat havi rendszerességgel hívom be 

konzultációra, hogy a gyermek fejlődéséről szóló tapasztalatokat, eredményeket megosszam 

velük. 

Az alkalmazott fejlesztőpedagógiai módszerek 

 kompetencia mérés korosztályok szerint 

 elemi számolási készség mérése 

 helyes anyanyelv használatra nevelés 

 Pieron-féle figyelem teszt a vizuális diszkrimináció, figyelem koncentrációjának 

vizsgálatára 

 Meixner Ildikó – olvasó lapok és szöveg értés-feldolgozási feladatsorok 

 relációszókincs mérése 
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 beszédhanghallás vizsgálata, fejlesztése 

 szociális kompetenciák fejlesztése 

 Adorján Katalin gyakorló anyagai az olvasásmegértés fejlesztéséhez, valamint dyslexia 

veszélyeztetettséget mutató gyerekek fejlesztéséhez 

 mozgásfejlesztési blokkok (főként Alapozó Terápiás modulokat követve) 

 LÜK és LOGICO készletek, fejlesztőjátékok, fejlesztő füzetek használata melyek 

változatos, szórakoztató, motiváló, kíváncsiságot ébresztő feladatokon keresztül juttatják 

örömteli tanuláshoz a gyerekeket 

 tapasztalati összefüggések – megértések – következtetések fejlesztése 

 foglalkozásaim záró blokkjaiban (utolsó 10 perc) szabadon választható játékok: 

kártyajátékok, Jenga, memória játékok, gipszfestés, sablonfestések, üvegfestés, rövid 

társasjátékok, ismeretbővítő játékok 

Kapcsolat az esetmenedzserekkel, családsegítőkkel 

Kapcsolatom az esetmenedzserekkel, családgondozókkal nagyon jó, munkámat a velük való 

konzultációk nagy mértékben segítik. Az általuk delegált gyerekek munkájáról, haladásáról 

esetleges veszélyeztető tényezőkről jelzést adok. A gyerekek óvónőivel, osztályfőnökeivel 

esetenként pszichológusaival igény szerint telefonon vagy személyesen tartom a kapcsolatot. 

A második beszámolót készítette Adorján Erzsébet fejlesztőpedagógus. 

A szolgálatást 2017-ben igénybevevő gyerekek főbb jellemzői 

2017 évben olyan gyerekekkel dolgoztam, akik hatósági intézkedésben voltak érintettek, illetve a 

Gyermekek Átmeneti Otthonában tartózkodtak. A velem kapcsolatban álló gyerekek 

családjaiban súlyos problémák vannak jelen, gyakran éppen krízishelyzetben vannak, 

szocioökonómiai helyzetüket tekintve halmozottan hátrányos helyzetűek. A velük való munka az 

előbbiek miatt – mert már védelembe vétel alatt állnak vagy az otthon lakói- sem tekinthető 

preventív jellegűnek, a preventív tevékenységem gyakorlatilag megszűnt. A segítségemet 

igénybe vevő gyerekek mind sajátos nevelési igényűek, vagy beilleszkedési- és 

magatartásproblémákkal küzdenek. Sokuknál van jelen pszichés probléma, iskolai 

teljesítménygátlás. Túlnyomó többségük többször is évet ismételt, nem a korának megfelelő 

osztályba jár, súlyos olvasási, írási, számolási és szövegértési nehézséggel küzd. Gyakran évek 

óta iskolát kerülnek és ezért magántanulók, ám nevelésbe vételük más tényezők miatt nem 

indokolt, ezért tankötelezettségüknek más módon, mint magántanulóként, nem tudnak eleget 

tenni. 

Több gyermek csak rövid ideig vette igénybe a szolgáltatásomat, vagy mert nevelésbe kerültek, 

vagy mert elköltöztek, esetleg egyéb módon, de megszűnt, ellehetetlenült a családdal való 

együttműködés. Az is gyakorta megesett, hogy az iskolai elfoglaltságok és a Központ 

nyitvatartási rendje miatt nem lehetett időpontot egyeztetni. 
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Vállalt feladatom 

Az általam vállalt feladat a tanulmányi eredményességük növelése, a bukások elkerülése, a 

tanulásra való motivációjuk, a tanulásmódszertanuk fejlesztése. Ne feledjük, hogy ezeknek a 

gyerekeknek a korrepetálása a hagyományos módon, tehát fejlesztői hozzáállás nélkül 

eredménytelen.  

Kapcsolat a FESZGYI munkatársaival 

A hozzám kerülő gyerekek, fiatalok esetmenedzsereivel, illetve a Gyermekek Átmeneti Otthona 

szakembereivel kiváló a kapcsolatom. 

A szakmai munka eredményessége, nehézségei 

Nehézséget okoz a hozzám járó gyerekeket tanító, vagy értük felelős pedagógusokkal való 

kapcsolatfelvétel. Gyermekvédelmi felelősök már nemigen vannak, így közvetíteni sem tudnak, 

a tanárokat elérni pedig csak az óraközi szünetekben lehetséges. A velük való kapcsolat pedig 

különösen fontos lenne az együttműködő magántanulók esetében, mert velük akkor tudtunk 

sikert elérni, ha volt egy személyes kapcsolat köztem és a pedagógus között, akár telefonon, akár 

elektronikusan, de akár úgy, hogy személyesen kerestem fel az iskolát a gyermekkel. Ha 

folyamatos a kapcsolat, akkor a pedagógusokkal együtt döntjük el, hogy mikor és miből 

vizsgázik a gyermek. Ezekben az esetekben meg tudjuk beszélni, hogy hogyan tudjuk a tantervi 

követelményeket és a gyermek képességeit, tudásszintjét összhangba hozni, így biztosítva a 

gyermeknek sikerélményt és a felesleges szorongást elkerülését, hovatovább motivációját 

növelni a tanulásra. Az a tapasztalatom, hogy a tanárok szívesen közreműködnének, azonban 

nincs elég idejük ezekkel a gyerekekkel foglalkozni. A jövő iskolai szociális segítői nagy 

segítséggel lehetnek abban, hogy a közvetlen kapcsolatot kialakítsam a pedagógusokkal, és egy 

gördülékeny személyes együttműködés támogassa a gyerekeket. 

Szakmai munkám tárgyi feltételei elégségesek egy kivétellel: számítógép vagy laptop hatalmas 

segítség lenne a munkámban. Ezen kívül szívesen dolgoznék az igényeknek megfelelően 16 óra 

után a gyerekkel, ám ez a Központ nyitvatartási ideje miatt nem megvalósítható, de kulccsal és 

kóddal megoldható lenne. 

Pszichológiai tanácsadás 

A tanácsadás a professzionális segítő kapcsolati tevékenységek rendszerébe tartozik, melyek a 

legszélesebb értelemben vett egészséges társadalmi alkalmazkodást szolgálják. Az elmúlt évi 

beszámolóban leírtak ebben az évben is relevánsak: a pszichológiai támogatást igénylő emberek 

sok esetben nem tudnak kihez fordulni, hiányoznak a döntéseket előmozdító és az „egészségesek 

terápiáját” vállaló intézmények és szakemberek. Továbbra is ezt hiányt próbálja a kerületben 

pótolni a FESZGYI Család- és Gyermekjóléti Központ ezzel a speciális szolgáltatásával.  

2017-ben a pszichológiai tanácsadást bővítettük, mivel az egyéb segítő munkák tapasztalatai 

alapján ez teljesen indokoltnak mutatkozott. Jelenleg 2 fő látja el azt a tevekénységet, az egyikük 

főállásban. A szolgáltatás már a FESZGYI három telephelyén és a hét minden napján elérhető. 

Ezen kívül az egyik pszichológus kolléga ellátja a Gyermekek Átmeneti Otthonába bekerülő 



Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények  

Igazgatósága  

Család- és Gyermekjóléti Központ  

 

106 

gyerekek állapotfelmérését is. A tanácsadás az egyik legmagasabb számban nyújtott 

szolgáltatásunk, ám viszonylag kevés ügyfelet lát el, tekintve, hogy hosszú terápiás időszakra 

van szüksége a legtöbb ügyfélnek. Jó hír, hogy az igénybevevőknek már csak 1/7-e kötelezett 

ügyfél, tehát javarészt önkéntesen veszik igénybe ezt a szolgáltatást, ami az Alapellátási Egység 

prevenciós tevékenységének erősödését is mutatja. 

Kívánatos lenne, hogy növekedjen a pszichológusok tevékenységével kapcsolatos ismeretanyag, 

többen forduljanak pszichológushoz szükség esetén, és csökkenjen a terápiába eljutók, a terápiát 

vállalók lemorzsolódása. Ebben a folyamatban fontos és hatékony szerepe lehet a 2018-ban 

immár teljes állásban foglalkoztatott jelzőrendszeri felelős/tanácsadó kollégának is, hiszen ő lesz 

az, aki a jelzőrendszer tagjait ellátja majd pontos és gyakorlati ismeretekkel tanácsadásainkról. 

Munkájától azt is remélem, hogy a általában a mentálhigiénés problémák társadalmi 

elfogadottsága is növekedni fog, a kliensek a velük közvetlen kapcsolatban lévő intézmények 

munkatársaitól kaphatnak majd olyan tanácsadást, mely őket a problémájuknak megfelelő 

szolgáltatás felé irányítja, valamint egyértelműbb lehet az is, hogy a kliens mit várhat egy adott 

szolgáltatástól. Ebben a folyamatban természetesen továbbra fontos szerepük lesz a FESZGYI 

szociális segítő tevékenységet végző munkatársainak a tanácsadókra támaszkodva. 

A pszichológiai tanácsadással kapcsolatban továbbra is komoly probléma a szakmai vezetők 

számára, hogy nincsen etikai kódexük, nincsenek meghatározva szakmai sztenderdek, nincsenek 

lefektetve még az ő jogaik és kötelességeik sem. Hogyan vállalhat így egy intézmény garanciát 

az ügyfelek felé a szolgáltatás minőségét és etikusságát illetően? Remélem, hogy ez a 

közeljövőben változni fog és ez dilemma feloldódik. 

Az alábbi beszámolót készítették Szeri Orsolya és Juhász Dániel pszichológusok. 

Alkalmazott módszerek és azok eredményessége 

Pszichológiai tanácsadást alkalmazunk kognitív viselkedésterápiás, relaxációs, mélylélektani 

szupportív, valamint művészet-, játék- és meseterápiás elemekkel gyermekek, serdülők és 

felnőttkorúak számára. A módszereket az adott kliens igényeihez igazítva választjuk ki. Az 

eredményességet leginkább a kliens elköteleződése és motivációja határozza meg, amely minden 

esetben másból táplálkozik és eltérő erősségű szokott lenni. Gyermekeknél a szülőkkel való 

együttműködés jelenti a siker zálogát, ezért nagyon fontos a velük való munka, illetve az ő 

hozzáállásuk is. 

A tanácsadás célja, célcsoportjai, az igénybevétel módja és rendszeressége:  

A tanácsadás általános célja a mentális jóllét helyreállítása és növelése, az önismeret fejlesztése. 

Célcsoporjaink a gyermekek, serdülők, felnőttek, szülők - végső soron a teljes család. Az 

ügyfelekkel mindig az esetmenedzser vagy a családsegítő javaslatára, az ő közvetítésével 

kezdünk el dolgozni, az ügyfeleket vagy hatóság kötelezi igénybe vételre vagy önkéntesen 

jelentkeznek, illetve az is előfordul, hogy más szakember javaslatára keresnek fel minket.  
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Az üléseken való részvétel rendszeressége változó: igény szerint heti, kétheti vagy havi 

rendszerességgel zajlik a folyamat. Az utánkövetés kevés helyzetben indokolt szakmai 

szempontból, tekintve, hogy többnyire problémafókuszú tanácsadást végzünk. 

A kerületben látókörünkben került családok mentálhigiénés közállapota 

Mentálhigiénés közállapot tekintetében össztársadalmi szinten inkább negatív változást 

észlelünk. Ha a szakembereket nézzük, akkor az egészségügy, a szociális szféra és a 

pedagógusok helyzetét tekintve is ugyanez jellemző, amely nehezíti a megfelelő 

segítségnyújtást, a szakembereket még inkább a kiégés felé sodorja, illetve túlzott leterheltséget 

hoz létre a munkájukban.  

Szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek és ellátásuk helyzete 

A szenvedélybetegeket az Írisz Klubba (Szenvedélybetegek Nappali Intézménye) irányítjuk 

tovább, tekintve, hogy mi magunk nem tudunk ellátni szenvedélybetegeket, ugyanis szakmai 

kompetenciánkon ez túlmutat. Ehhez addiktológiai tanácsadásra van szükség, amelyet az említett 

intézmény tud nyújtani nekik. Pszichiátriai betegekkel szintén nem foglalkozunk, tovább 

irányítjuk őket a kerületi pszichiátriai gondozóba vagy az illetékes pszichiátriai osztályra. 

A gyakorlatban ezzel kapcsolatban lesújtó tapasztalataink vannak, ugyanis legtöbb esetben azt 

tapasztaljuk, hogy a diagnosztikus vizsgálat után az egészségügyi intézmények nem tudják azt a 

terápiás segítséget nyújtani, amelyet a kliensek problémái igényelnének. Így rengeteg kliens 

végül ellátatlanul marad. Ez nagy nyomást helyez ránk abban a tekintetben, hogy ennek (azaz, 

hogy a rendszer más területen nem látja el megfelelően őket) figyelembevételével kell 

mérlegelnünk, hogy tovább küldünk-e valakit vagy sem. Ez komoly etikai, erkölcsi dilemma, 

hiszen a dolgunk a valódi segítségnyújtás lenne, de kompetencia-határainkat sem léphetjük túl. 

0-18 éves korosztály helyzetének alakulása, jellemző problématípusai 

A 0-18 éves korosztályt tekintve a leggyakoribb problémák a következők:  

 iskolaelhagyás (amely egyre inkább súlyosbodó probléma és egyre fiatalabb gyerekeket 

érint); 

 indulatkezelési nehézségek; 

 beilleszkedési nehézségek; 

 szorongás, hangulatzavar; 

 kortárs erőszak; 

 kamaszkori leválási problémák; 

 szülő-gyermek kapcsolati zavarok; 

 szülői kompetencia hiánya (leginkább a következetesség, a határtartás, a szabályok 

kialakítása és az empátia) tekintetében.  

Ha gyermek korosztállyal való munkánkat nézzük, van egy igen meghatározó nehézségünk. 

Hiába a Központ által kiadott igazolás, az oktatási intézmények még mindig nem támogatják a 

gyerekek pszichológiai jellegű megsegítését. Ezen túlmenően a mi szerepünk keveredik az 
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iskolapszichológusok szerepével a pedagógusok fejében, így nem tudják sokszor elkülöníteni, 

hogy mely eseteket küldjék hozzánk és melyekkel elegendő, ha az iskolapszichológus 

foglalkozik. Gyakori, hogy az iskolapszichológushoz járatnák a gyereket a szülők, illetve a 

pedagógusok, mert egyszerűbb, hogy a gyerek „házon belül” kap segítséget, holott egyértelmű, 

hogy intézményen kívül lenne indokolt kezelni a problémát. 

Kisebbségek helyzete 

A kirekesztettség és a hátrányos helyzet egyre súlyosbodik a társadalmi különbségek 

növekedésével. A mobilitási esélyek alacsonyak. A roma nők helyzete gyakran kilátástalan. 

Bántalmazás 

A párkapcsolati erőszak a gyermekek elleni erőszak és a súlyos elhanyagolás sajnos elég gyakori 

jelenség az ügyfélkörben. Egyre kevésbé lehet ezeken a traumatizáló helyzeteken változtatni, 

tekintve, hogy az erre szakosodott civil szervezetek forráshiányokkal küzdenek, és megfelelő 

támogatás híján nehezítetten és túlterhelten működnek. Így sajnos nem tudjuk azt a komplex 

segítséget és szemléletformáló erőt képviselni a klientúra felé, mint amennyire általános és égető 

problémával állunk szemben. 

A tanácsadói munka eredményessége és nehézségei, a jelzőrendszeri tagokkal való 

együttműködés 

Azt érezzük, hogy az eredményesség leginkább rajtunk, pszichológusokon múlik, ami elég 

megterhelő, mert klienseink nagy része komplex mentálhigiénés ellátást igényelne. Mivel 

minden segítő intézmény extrém módon leterhelt, ezért nehéz a FESZGYI-n kívüli 

intézményekkel rendszeres szakmaközi egyeztetéseket tartani és együttműködni.  

Szakmai kapcsolatok az esetmenedzserekkel, családsegítőkkel 

Leginkább a kollégák attitűdjétől, szemléletétől függ az intézményen belüli együttműködések 

sikeressége. Egy-egy pszichológiai szolgáltatásba történő tovább küldésnek még mindig gyakori 

oka a saját lelki tehermentesítésük, de ez a jelenség kezd enyhülni. A tanácsadói szolgáltatásba 

egyre inkább azokat a klienseiket küldik a kollégák, akik megfelelő motivációval rendelkeznek. 

Ha nem, akkor a korábbiakhoz képest jobban tudunk együttműködni a megfelelő motiváció 

kialakításában is. A nagy fluktuáció miatt az elmúlt évben sok új kollégánk lett az Alapellátási 

Egységnél, de az a tapasztalatunk, hogy az új kollégák nem kapják meg a megfelelő információt 

azzal kapcsolatban, hogy mi pontosan mivel foglalkozunk és mivel nem, illetve milyen módon 

lehet igénybe venni a szolgáltatásainkat.  

A látszat-együttműködés továbbra is gyakori a kliensek részéről, de erre sok esetben 

hatékonyabb válaszokat tudunk adni közösen, mint korábban. 

Az új kétszintű, integrált ellátással kapcsolatos tapasztalatok 

Az új rendszer továbbra is kevésbé átlátható. Kevesebb közvetlen munkakapcsolatunk lett, 

ezáltal a kommunikáció és az együttműködés is nehezítetté vált. Az esetmenedzserek és a 
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családsegítő kollégák között azt tapasztaltuk, hogy sok esetben nem megfelelő a klienssel 

kapcsolatos információ-átadás. Időnként előre nem egyeztetett módon kommunikálnak velünk, 

külön-külön, amely összezavaró számunkra és nehezíti az esetvezetést. Sokszor duplán kell 

konzultálnunk (esetmenedzserrel és családsegítővel), mert nem biztos, hogy ők kommunikálnak 

egymással a mi visszajelzéseinkről. 

A Központ speciális szolgáltatásai 

A mediáció, valamint a család- és párkonzultáció 2017-ben megjelent, de nem kielégítő 

mértékben. Mindkét esetben jelentős kapacitás-bővítésre volna szükség véleményünk szerint. 

A szupervízió teljes hiánya a pszichológusok számára szakmai szempontból elfogadhatatlan. 

A FESZGYI elmúlt évi munkájával kapcsolatos javaslatok 

A szervezeti kommunikáció fejlesztése továbbra is kiemelendő. Az előző évhez képest javult, de 

további fejlesztésre is szükség volna. Szervezetfejlesztésre óriási szükség lenne a különböző 

szakmai egységek együttműködésének, a tiszta keretek kialakításának és a törvényekhez való 

alkalmazkodás lelki terheivel való megküzdésének érdekében. 

Kapcsolattartási Ügyelet 

A kapcsolattartási ügyelet mint speciális szolgáltatás a gyermekjóléti szolgáltatás körébe 

tartozik. Intézményünk az életvitelszerűen kerületünkben tartózkodó gyermekek számára biztosít 

felügyelt, illetve segített kapcsolattartást. A szolgáltatás munkatársai ebben az évben is hatékony, 

szakmailag magas színvonalú munkát végeztek, s a szakmai fórumok hozzám eljutott 

tapasztalatai alapján bátran állíthatom, hogy Budapesten az egyik, de meg merem kockáztatni, 

hogy a legjobban működő kapcsolattartási ügyeletet mondhatjuk magunkénak a kerületben. 

Munkájuknak köszönhető az is, hogy a családjogi ügyekben döntő bírók egyre jobban a gyermek 

érdekeihez, a valós szükségletekhez igazítják döntéseiket, s döntéseiket a szükségletek-feltételek 

megváltozása esetén az ügyeleten tapasztaltak fényében, arra szakmailag támaszkodva 

változtatják meg. 

A beszámolót készítették: Gergely Gabriella szociális munkás/mediátor és Lukács Luca 

pszichológus. 

A szolgáltatás általános célja 

 a válás alatti vagy az azt követő átmeneti időszakban a gyermek(ek) és a különélő 

szülő számára semleges helyet biztosítson a találkozásokra; 

 a gyermek és a különélő szülő kapcsolatfelvételét, majd a kapcsolat fejlődését segítse; 

 a családtagok segítése - közvetítés (mediáció) alkalmazásával - abban a folyamatban, 

amelyben a gyermek és a külön élő szülő később külső helyszínen, majd a szülő új 

otthonában folytathassa a rendszeres kapcsolattartást. 

Kapcsolattartási Ügyelet további célja, hogy a gyermek és a különélő szülő mihamarább (néhány 

hónap elteltével) már külső helyszíneken vagy a szülő otthonában (természetes közegben) 

folytathassa a rendszeres kapcsolattartást. Ezért a gyermek, a gondozó szülő és a különélő szülő 
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kölcsönös együttműködésére van szükség a helyzet mielőbbi normalizálása érdekében. Az 

Ügyelet munkatársai ezt a folyamatot közvetítéssel (mediációval) segítik. 

Alkalmazott módszerek és eredmények 

 pszichológiai megsegítés a szülők számára: gyereknevelés, konfliktuskezelés témáiban; 

 pszichológiai megsegítés a gyerekek számára: a kapcsolattartás közben felmerült 

pszichológiai nehézségek kezelésének segítésére; 

 mediáció: szülők, esetenként nagyszülők -gyerekek között közvetítés, konfliktuskezelés; 

 komplex szolgáltatás nyújtása: minden résztvevővel külön-külön is foglalkozunk, tehát a 

kötelezett szülőnek/gyámnak is segítséget nyújtunk, a szolgáltatásban jelenlévő, 

kapcsolattartásra jogosult szülő/nagyszülő és gyermek igénybevevőn kívül. 

A fenti három egység teszi hatékonnyá és eredményessé a Kapcsolattartási Ügyeletünk 

működését, és ez teszi lehetővé a folyamatos kigondozást. 

A látókörünkbe került családok helyzete, az igénybevevők köre 

2017-ben rosszabb és jobb szociális státuszú családok is kerültek szolgáltatásunkba. 

Iskolázottságuk elég szórt képet mutatott: a 8 elvégzett általánostól egészen a főiskolai 

diplomáig terjedt az igénybevevőink iskolázottsági mutatója. Gazdasági aktivitásuk szerint 2017-

ben túlsúlyban voltak az aktív dolgozók, ugyanakkor voltak inaktív, de jövedelemmel rendelkező 

(GYES) igénybevevők is.  

2017-ben jellemző volt, hogy főleg mentális és hosszabb ideje fennálló pszichés/pszichiátriai 

betegségek, valamint több év pereskedés miatt vált szükségessé a kapcsolattartás megsegítése. 

Egy családnál felnőttek közötti bántalmazás miatt került sor a felügyelt láthatás elrendelésére. 

Az a tapasztalatunk, hogy a rendszeres, kéthetenkénti találkozások miatt elég gyorsan és 

pontosan észleljük a családi konfliktusokat és folyamatokat. Így a gyerekek aktuális állapotát 

mindig követni tudjuk, és ha szükségesnek látjuk, jelezzük is a családsegítő/esetmenedzser felé, 

hogy intenzívebb szociális segítőmunka vált szükségessé. Ezekben az esetekben továbbra is 

kérjüka kollégák gyors és hatékony együttműködését. 

Eredményesség és nehézségek 

2017-ben – egy esetett leszámítva – a kapcsolattartási ügyelet tevékenység minden esetben a 

jogszabálynak megfelelő módón valósult meg a családsegítővel, vagy esetmenedzser kollégákkal 

együtt működve. Ebben az egy esetben a kapcsolattartásra kötelezett - a gyermekkel együtt- 

külföldön élt életvitelszerűen, ugyanakkor az állandó lakcíme a kerületünkben volt. Hiába 

kereste a családsegítő kolléga a szülőt, a kapcsolatot nem tudta vele felvenni és az Ügyeletünkkel 

való szerződést sem kötötte meg az édesanya. A szülő együttműködésének hiányában a 

szolgáltatást nem tudtuk biztosítani, erről tájékoztattuk az illetékes gyámhivatalt. 

A Kapcsolattartási Ügyelet minden feljegyzése, levelezése adatvédelem alá esik, különösen 

bizalmas és visszaélést tehet lehetővé a tartalom illetéktelen megismerése. Ezért szükséges lenne 

egy másoktól elzárható laptop az ügyelet bizalmas levelezéseinek és adminisztrációjának 
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tárolásához és bonyolításához. Egyéb tárgyi feltételeink a 2011-es adománynak köszönhetően 

rendelkezésre állnak, ugyanakkor szükségesség vált a játékok frissítése, mert egy részük 

elhasználódott. Ezeket adományokból kívánjuk és tudjuk pótolni. A személyi feltételeket 

tekintve az összesen két fő szociális munkás/mediátori, illetve pszichológus megfelelő szakmai 

hátteret biztosít az elvégzendő munkához. 

Képzések, melyeken részt vettünk 2017-ben 

Az év folyamán több szakmai egyeztetésen vettünk részt: 

 „Játszmák a mediációban” címmel megtartott konferencián és továbbképzésen vettünk részt, 

amit a XI. kerületi Család- Gyermekjóléti Központ szervezett.  

 Pesti Központi Kerületi Bíróság: a bíróság kezdeményezésére második évben veszünk részt 

az álaluk szervezett kerekasztal megbeszélésen, ahová a kerületek gyámügyi csoportjait és a 

család- és gyermekjóléti központok kapcsolattartási ügyeleteit hívják meg annak érdekében, 

hogy a szakemberek a tapasztalataikat megoszthassák egymással. Ezen túlmenően a 

családjogi bírók jogi témakörben, a törvényi változásokról értékes tájékoztatást nyújtottak a 

meghívottak számára. 

A 2017 évi megkereséseink 

2017-ben négy családdal végeztünk folyamatos munkát. Ebből két család esetében a bíróság az 

év közben ügyeletünkön kívülre szabályozta a láthatást. A másik két család ügyében év közben 

szabályozta ügyeletünkre a kapcsolattartást a bíróság.  

Egy gyermek ügyében még 2016 decemberében a IX. kerületi Kormányhivatal Gyámügyi 

Osztálya ügyletünkre szabályozta az édesapával való kapcsolattartást. Az édesapa 

együttműködött volna velünk, de mivel az édesanya és a gyermek külföldön él életvitelszerűen 

és a családsegítő kolléga tájékoztatása alapján a IX. kerületi állandó lakcímükön nem voltak 

megtalálhatók, valamint az anya a mi megkereséseinkre sem reagált érdemben, szerződést nem 

kötött, ezért az együttműködés hiányában lezártuk az esetet, és erről tájékoztattuk a 

gyámhivatalt. 

További öt megkeresés érkezett még hozzánk az év folyamán. 

Egy gyermek esetében a Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Gyámügyi Osztálya 

ügyeletünkre szabályozta a kapcsolattartást. A gyermeket nevelő nagymama nyitott volt az 

ügyeletünkkel való együttműködésre, de a gyermek kapcsolattartásra jogosult szülei nem vették 

fel intézményünkkel a kapcsolatot, többszöri megkeresés ellenére sem. Így a szolgáltatást nem 

tudtuk a család számára biztosítani, és erről írásban tájékoztattuk a döntéshozó szervet. 

További egy gyermek esetében a VII. kerületi Gyámügyi Osztály szabályozta hozzánk a 

gyermek és édesanyja kapcsolattartását. A családba fogadó nagymama meg is kötötte a 

kapcsolattartási szerződést, de az édesanya többszöri megkeresésünkre sem jött el 

szerződéskötésre. Az esetmenedzser kollégát és a döntéshozó szervet erről tájékoztattuk. 

Egy család ügyében a Pesti Központi Bíróság kért tájékoztatást a kapcsolattartási ügyelet 

működéséről. Mivel a családdal volt kapcsolata a Család- és Gyermekjóléti Alapellátási 
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Egységnek, így az ő tájékoztatásuk alapján írásban értesítettük a bíróságot arról, hogy a család 

ügyében kerületünk nem illetékes, mert más kerületbe költöztek. 

Az év folyamán egy család gyermekei esetében az édesapjukkal való kapcsolattartását a Pesti 

Központi Kerületi Bíróság ügyeletünkre szabályozta. A kapcsolattartásra kötelezett édesanyával 

májusban megkötöttük a kapcsolattartási szerződést, de a kapcsolattartásra jogosult apa nem 

kívánt együttműködni intézményünkkel. Erről tájékoztattuk a Pesti Központi Kerületi Bíróságot, 

majd év végén, december közepén a kapcsolattartásra jogosult megkereste intézményünket azzal, 

hogy vállalja a velünk való együttműködést és az első kapcsolattartási időpontot meg is 

beszéltük. 

Egy, a már ügyeletünket édesapjával való találkozás miatt igénybevevő kiskorú anyai 

nagymamája kérte a VIII. kerületi Gyámügyi Osztálytól a nagyszülői kapcsolattartás 

szabályozását. A Gyámügyi Osztály megtette az első lépést és tájékoztatást kért arra 

vonatkozóan, mikor van ügyeletünknek szabad kapacitása. Határozat ebben az ügyben még nem 

született.   

A megkereső szervekkel és a segítő szakemberekkel való kapcsolattartás módja, az 

együttműködés tapasztalatai 

A Pesti Központi Bíróság által szervezett fórum is érzékelhetően segítette a döntést meghozó és 

az annak végrehajtását biztosító szervek együttműködését. Ennek kapcsán került frissítésre 

honlapunk, tájékoztató anyagunk és az ügyeletek elérhetőségének megadását követően ma már a 

bírók gyakran telefonon érdeklődnek a végzés meghozatala előtt, illetve a fórumokon való aktív 

részvétel eredményeként partnernek tekintenek minket és bekérik írásban a tapasztalatainkról 

készített összefoglalónkat. 

A IX. kerületi Kormányhivatal Gyámügyi Osztályával való kommunikáció és együttműködés 

megerősítése érdekében egy „ismétlő” tájékoztató levél megküldése időszerűvé vált, hiszen sok 

új kolléga került az utóbbi időben az osztályra. Az új kollégáknak meglátásunk szerint segítség 

lenne egy összefoglaló a szolgáltatás igénybevételének kezdő lépéseiről és céljairól. Ez 

növelhetné a hatékonyságot és csökkentené a ritkán, de még jelenlévő félreértéseket. 

Mint azt a javaslataink között felvetettük a családgondozó/esetmenedzser kollégák esetében is 

szükségesnek tartunk egy-egy közös tájékoztató megbeszélést, elsődlegesen a fluktuáció és az 

átszervezés okozta folyamatos esetgazda cserélődés miatt.  

A Család- és Gyermekjóléti Központ, valamint Alapellátási Egység munkatársaival jó és 

kiegyensúlyozott a munkakapcsolatunk, az év folyamán több esetben is segítették a kollégák a 

munkánkat, hathatós szociális segítőmunkával. Egymás tájékoztatása az aktualitásokról 

személyesen, telefonon és emailben történik. 

Mediációs szolgáltatás 

A mediáció egy speciális konfliktuskezelési módszer, a folyamat lényegét tekintve valójában egy 

támogatott (moderált, facilitált) problémamegoldó folyamat, melyben a megoldás felé egy 

kívülálló – „középen álló” – szakember segítségével a konfliktus tisztázásra kerül és olyan 
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megoldás születhet, mely minden fél számára kielégítő. E folyamat célja, hogy létre jöjjön a 

párbeszéd, a kirekesztés helyett a felek a problémát helyezzék középpontba, létrejöjjön egy 

nyitott, bizalommal, empátiával teltebb légkör, melyben a felek kooperálnak, nyitottan és 

hatékonyan kommunikálnak. Végső cél a tartós megegyezés, a megoldás, a megalapozott döntés. 

Ezekben az esetekben a mediáció hatékony eszköz tud lenni, ezért intézményünk végre lehetővé 

tette e szolgáltatás elindulását is ebben az évben. Ez az eljárás méltányos és demokratikus, s fő 

céljai mellett olyan „mellékhatásai” is vannak, mint a hatékony kommunikáció, figyelem és 

hallgatás képességének fejlődése, a döntésekben való kompetens részvétel, demokratikus, 

egymás tiszteletén alapuló vita – és tárgyaláskészség. 

Fentiek fényében remélem, hogy egy edukációs folyamatot is elindítva a mediátor kollégák által, 

egyre több ügyfél jut el ebbe a szolgáltatásba, egyre hatékonyabban felkészítve – mert e nélkül 

nem, vagy kevésbé lesz sikeres a folyamat, s jó, ha ezt a segítő kollégák alaposan megszívlelik. 

A beszámolót készítették Gergely Gabriella és Szalay Andrea mediátorok. 

Alkalmazott módszerek 

 Párkapcsolati mediáció: célja, hogy a felek feldolgozzák sérelmeiket, hogy az energiáikat 

sorsuk és kapcsolatuk jövőjének alakítására fordíthassák. 

 Családi mediáció: bármely családtag között fellépő viszály enyhítése a mediációs 

technikával, mely nem terápiás jellegű beavatkozás; cél képessé tenni a feleket a 

párbeszédre. 

 Válási mediáció: cél, hogy a vitás felek bírósági eljáráson kívül jussanak 

kompromisszumra. A válási mediáció a hosszantartó és méltatlan helyzeteket teremtő 

pereskedés helyett gyors és békés megoldást jelenthet azoknak, akiknek a kapcsolata 

menthetetlen, de ugyanakkor a felek törekednek a jövőbeli, önmagukhoz és a 

kapcsolatukhoz is méltó együttműködésre. 

 Kamasz mediáció: célja a gyermek életkori sajátosságából fakadó életkrízis kezelése a 

szülő és a gyermek között a kapcsolat feszültségének csökkentése érdekében. 

Az intézmény jellegéből adódóan elsődlegesen a családi mediációs módszert alkalmazzuk. Ez a 

módszer az általános mediációval szemben az érzelmeket is kezeli, nemcsak az érdekek mentén 

közvetít. Ezért egyéni beszélgetésekben kezdődik a mediáció, majd annak során az ügyfelek 

felkészülnek a közvetítésre, melyben mindkét konfliktusban lévő fél jelen lesz. A mediációs 

szolgáltatás bevett gyakorlata az utánkövetés, mely a szolgáltatás része, ebben a szakaszban 

módosítani lehet a megkötött egyezséget. 

Mivel az intézmény a mediációs szolgáltatást 2017 júliusában kezdte meg, nyáron elsődlegesen 

előkészítő munkát végeztünk (a szolgáltatás szakmai arculatának, struktúrájának kialakítása), 

csak ezt követően bátorítottuk a kollégákat, hogy delegáljanak ügyfeleket. Ezt megelőzte egy 

tájékoztatás nagy teamen, melyben előzetes bemutatkozás keretében megismertettük velük 

magát a módszert. Ezzel együtt, vagy ennek ellenére a módszer újdonságnak számít az 

intézményünknél, emiatt még nehezen jutnak el hozzánk a konfliktusaik feldolgozásában elakadt 

ügyfelek. 
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A szolgáltatás általános célja, célcsoportjai 

Célcsoportok: 

 minden korosztály, aki úgy érzi, hogy párkapcsolata megingott; 

 aki válik; 

 aki nem boldogul kamasz vagy fiatal felnőtt gyermekével; 

 akinek vitás, problémás a láthatása a különélő gyermekével; 

 aki elakadt a nehézségei megoldásában (pl. munkahelyváltás, kapcsolati problémák 

miatt); 

 az élete olyan fázisba kerül, amihez segítséget igényel, mert úgy érzi elakadt (pl. életkori 

és kapcsolati krízisek, gyermek születése, válás, gyász); 

 intézmények, akik javítani szeretnének a kommunikációjukon, vagy konfliktust 

szeretnének feloldani egy külső szakember segítségével. 

A párkapcsolati mediáció célja: 

 A párok mielőbb feldolgozzák sérelmeiket, annak érdekében, hogy a jövőbeli 

kapcsolatuk kialakítására tudják energiáikat fordítani. 

 Áthidalható legyen a kapcsolati krízis. 

 Felismerjék a kapcsolat értékeit. 

 Amennyiben elkerülhetetlennek tartják a kapcsolatuk lezárását, a válást békésen, 

gyermekeik számára is mintaként szolgáló, emberséges módon készítsék elő. 

 Kialakítsák a jövőbeli együttműködési stratégiákat. 

Válási mediáció célja 

A válási mediáció a hosszantartó és méltatlan helyzeteket teremtő pereskedés helyett gyors és 

békés megoldást jelenthet azoknak, akiknek a kapcsolata menthetetlen. Ugyanakkor, ha a felek a 

jövőbeli együttműködésre törekednek, és egy magukhoz és a kapcsolatukhoz is méltó 

együttműködésre, akkor javasoljuk ezen szolgáltatás igénybe vételét, különösen, ha: 

 közös gyermekeik sorsáért közösen vállaltak felelősséget; 

 vagy mert közös vállalkozást vezetnek; 

 vagy mert egyszerűen fontos számukra, hogy az egykor szeretett személytől békében, 

emberségesen váljanak el. 

Kamasz mediáció célja 

E módszer célja, hogy a nagy kamasz gyermek és a szülő/szülők között megromlott kapcsolat 

rendeződjön a felek aktív közreműködésével, olyan mindennapi területeken is, mint például a 

napirend, munkamegosztás, tanulmányok, szabadidő eltöltése és időkerete. 

A látókörünkbe került családok helyzete, az igénybevevők köre 

Mivel 2017-ben a második félévtől működtetjük a szolgáltatást, így még csak két család vette 

igénybe a szolgáltatást. Az egyik család esetében az együttműködés befejeződött, mert az egyik 

fél megszakította a folyamatot a harmadik alkalom után. A másik családdal eddig telefonon 

egyeztettünk, de a családsegítő kollégától mindkét családról van információnk. Mindkét család 
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tagjai jobb társadalmi státuszú egyének, felsőfokú iskolai végzettséggel, értelmiségi 

munkakörökben dolgoznak. Mindkét esetben a probléma a válást követő együttműködés a 

gyermekkel történő kapcsolattartás mentén. Hiába a magas kvalitású státusz, nem jutnak egyről a 

kettőre, sőt, egymást megbetegítő tendenciák zajlanak, melyek főleg a gyermekre nézve 

veszélyeztetőek. Érzékelhetőek még - főleg a válási és kamasz mediációban - bizonyos 

minták/mintázatok, melyek vizsgálata és rendszerezése a későbbiekben segítségül szolgálhat a 

hatékonyabb problémakezeléshez. 

Tanácsdói munka eredményessége és nehézségei 

A számunkra előírt adminisztrációs kötelezettségek (közvetítőlap, esetnapló, ügyfél-mediátor 

közötti szerződés, az ügyfelek közötti egyezség/szerződés, kötelező beszámoló, statisztika) 

követhetőek, értelmesek, szükségesek. A folyamat áttekintéséhez, a későbbi minták/mintázatok 

feltárásához és az azokra adott majdani módszertani válaszokhoz jól felhasználhatóak. 

A szolgáltatás bevezetésekor fontosnak tartottuk a szolgáltatás szórólapjának elkészítését. Ez a 

klasszikus forma továbbra is szükséges, annak ellenére is, hogy online is hirdetjük ezt a 

szolgáltatást. 

Szakmai kapcsolatok az esetmenedzserekkel, családsegítőkkel 

Az Alapellátási Egység és a Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársaival is konzultáltunk 

és tájékoztatást adtunk a módszerről a szolgáltatás beindítását megelőzően. A szolgáltatásba 

bekerült esetekről folyamatosan egyeztettünk a kollégákkal. Egy nagy közös teamen mutattuk be 

a mediációs módszert a munkatársaknak, ahol volt módjuk tisztázó kérdéseket feltenni, 

dilemmákat megbeszélni és a delegálás módját kicsiszolni. 

Szakmai kapcsolatok tekintetében több alkalommal vettünk részt szakmai fórumokon a XI. 

kerületi Család- és Gyermekjóléti Központ szervezésében, valamint a Partners Hungary-nél. Itt 

az esetfeldolgozás hatékony módszereire, valamint a szakmán belüli hálózatépítés lehetőségeire 

láthattunk rá. Ezen alkalmakkor volt lehetőségünk a csoportos szupervízió módszerével 

esetfeldolgozásra is. 

Pár- és családkonzultáció 

A pár- családterápiás módszer több szempontból tartom fontos szolgáltatásnak, Egyfelől mert 

rendszerszinten gondolkodik, s rendszerszintű gondolkodásra serkenti az klienseket is, nem 

kevésbé az őket oda közvetítő szociális szakembereket is. Mindemellett nagyon hatékony 

kiegészítőjének gondolom a szociális segítő tevékenységnek, mely ideális esetben szintén 

rendszerben gondolkodik – persze sokkal tágabb értelemben, a humán ökorendszer minden, vagy 

majdnem minden szintjére kiterjedően, ám magába a családi rendszerbe nem tud és nem is 

feladata terápiás szinten beavatkozni.  

Ez a módszer azonban lehetővé teszi a családi folyamatok, a dinamikus egyensúly, a szerepek és 

szabályok megértését, s az üzenetek tartalmát, melyek az egyének cselekedeteiben 

kommunikációs céllal megjelenik. Az egyén nem egyedül, hanem a különböző rendszerekbe 

beágyazottan, ott különböző szerepekben létezik, hat a folyamatokra és azok is hatnak rá – no és 
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folyamatosan kommunikál, minden egyes cselekedetével.  

A családterápia hatékonyan segíthet abban is, hogy a rendszer, a család tagjai ne azonnal, 

érzelmileg reagáljanak, hanem értelemmel. Lehetőséget ad arra, hogy a rendszert, kapcsolati 

terüket újra strukturáljak egy egészséges, új egyensúlyban, melyben minden tag kiteljesedhet, 

egészségesen és önérvényesítően, ámde a másik érdekeit tiszteletben tartva működhet. 

Mindezek fényében remélem, hogy az a szolgáltatás egyre nagyobb számban igénybe vett, és 

egyre gyakrabban, egyre adekvátabban közvetített szolgáltatásunk lesz. 

A beszámolót készítették Muth Vera és Juhász Dániel családkonzulensek. 

Az alkalmazott módszerek, ezek eredményessége 

A 2017 nyarán indított családkonzultációs szolgáltatás keretein belül az elmúlt félév során öt 

család/pár kért segítséget, melyek közül két folyamat aktuálisan is tart. Rendszerszemléleti 

keretben gondolkodva és dolgozva kiemelt szempont a motiváció kérdése, mely tényező olykor 

jelentős akadállyá tud válni a munkánk során. Ha a motiváció megfelelő és az adott probléma is 

olyan jellegű, amelyre módszerünk alkalmazása szakmailag indokolt lehet, akkor a módszer 

eredményesen működik. Általában minimum öt alkalomra van szükség, de általában és ideálisan 

tíz-tizenöt alkalomról beszélhetünk családkonzultáció esetében. 

A tanácsadás általános célja, célcsoportjai 

A családkonzultáció célja a nem optimálisan működő családi kapcsolatok újragondolása, 

megváltoztatása, újfajta viselkedésminták és egyensúly kialakítása a családban. Célcsoportját az 

olyan családok és párok alkotják, ahol cirkuláló tüneteket (egyik családtag váltja a másikat, 

vagyis a probléma vagy a feszültség mindig más családtagnál jelenik meg), az együtt élő 

családtagok között intenzív aktuális konfliktusokat, kommunikációs problémákat, vagy akár 

kamaszkor körüli nehézségeket észlelünk.  

Fontos beavatkozási lehetőség lehet nagy változások előtt/után álló családok számára (haláleset, 

gyászfolyamat, életciklus váltások, mozaik családok), valamint nevelésbe vett gyermekek 

visszagondozása esetén is. A találkozásokra kéthetente, másfél órában kerül sor, 

családsegítő/esetmenedzser javaslatára, előre egyeztetett időpontban. Kamaszkori leválási 

problémák, iskolafóbia, szülő-gyermek kapcsolati nehézségek esetén is eredményesnek 

bizonyult módszerünk. 

A kerületben látókörünkbe került családok helyzetének alakulása 2017-ben 

A féléves tapasztalatok során láthatóvá vált, hogy a klasszikus családterápiás megközelítések sok 

esetben kevésbé gördülékenyen alkalmazhatók, szinte minden esetben „sokproblémás” 

családokkal állunk szemben, ahol a változásnak komoly akadályai az egzisztenciális, 

mentálhigiénés, és a szocioökonómiai státuszhoz kapcsolódó problémák. Ehhez alkalmazkodva 

sok esetben kell a kereteken, megszokott beavatkozási módokon változtatni. Amennyiben sikerül 

egy személyre szabott keret- és szempontrendszer mentén együttműködni a családdal, a módszer 

hatékonyan alkalmazható. 
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A 0-18 éves korosztály helyzetének alakulása 

A családkonzultáció keretein belül főként neveléssel kapcsolatos nehézségeket látunk, melyek 

hátterében magatartás- és viselkedésproblémák, illetve ehhez kapcsolódó határtartási nehézségek 

láthatók. A gyerekterápiákhoz hasonló módon a kamaszok bevonása a terápiás munkába sok 

esetben nehézségekbe ütközik, ambivalensek a segítséggel szemben. Mivel a közös munka során 

a változásra irányuló motivációt kiemelt szempontnak gondoljuk, fontos, hogy lehetőség szerint 

ne kizárólag a szolgáltatás igénybevételére való kötelezettség miatt kerüljenek hozzánk kliensek, 

mert azt inkább gátló, mint segítő tényezőnek gondoljuk. Ezért különös hangsúlyt folytatunk 

arra, hogy a hozzánk delegált esetek dinamikájáról, a családok működéséről előzetesen 

tájékozódjunk és konzultáljunk a családsegítővel/esetmenedzserrel arról, miként lehetne 

előkészíteni a család érkezését annak érdekében, hogy minél könnyebben befogadható legyen 

számukra a folyamat és az azzal járó feladatok és terhek. 

A tanácsadói munka eredményessége és nehézségei 

A családok működésének dinamikájához köthető nehézségeken túl, feltételezzük a módszer adta 

lehetőségek háttérbe szorulását a családsegítők/esetmenedzserek eszköz repertoárjában és 

szemléletében. Sok esetben feltételezhető, hogy nem jutnak el a szolgáltatás igénybevételéig az 

abból potenciálisan profitáló családok. A szolgáltatás propagálása változtathat ezen a helyzeten. 

Erre a tendenciára számítottunk, hiszen nem régen, új szolgáltatásként került bevezetésre e 

tanácsadási forma. Tapasztalatunk az, hogy azok a kollégák, akik megtapasztalják a módszer 

hatékonyságát, nagyobb eséllyel küldenek további klienseket hozzánk. Fontosnak tartjuk és 

tervezzük, hogy a kollégákhoz újabb tájékoztató anyagokat, rövid beszámolót juttatunk el a 

jövőben, hogy megoszthassuk velük kezdeti tapasztalatainkat (mostanra már beállt nagyjából a 

kliensekkel való kapcsolattartásunk, a delegálás nehézségei és a módszer alkalmazhatósága 

kapcsán néhány új tapasztalat). 

Szakmai kapcsolatok az esetmenedzserekkel, családsegítőkkel 

Azokkal a kollégákkal, akik eddig delegáltak hozzánk klienseket, majdnem minden esetben 

hatékonyan és gördülékenyen tudtunk kommunikálni. Fontos volt az is, hogy sikerült az egyéni 

problémákat a családkonzultációban kezelendő problémáktól elkülöníteni, így olyan családok 

jutottak el hozzánk, akikkel valóban el tudtunk kezdeni dolgozni. Az öt esetből egy esetben 

tapasztaltuk, hogy a családsegítő kollégával akadályozott a kapcsolattartás. Például amikor 

üzenetet hagytunk neki és visszahívást kértünk, nem keresett, vagy csak hetekkel később, holott 

sürgős ügyben kellett volna egyeztetnünk. A többi esetben ennek az ellenkezőjét tapasztaltuk és 

nagyon jó együttműködést tudtunk kialakítani a kliensek érdekében. 

A Központ speciális szolgáltatásai 

Óriási szükségét érezzük egy pszichiáter kolléga megbízásának. Folyamatosan kezeletlen vagy 

nem kellő odafigyeléssel kezelt pszichiátriai beteg kliensek kerülnek hozzánk, akiket nem 

tudunk igazából jó szívvel az egészségügyi ellátásba irányítani, hiszen ott nincs megfelelő team 

szemlélet, amely szükséges lenne a komplex segítségnyújtáshoz. Ideális esetben egy család 
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tagjaival egyszerre dolgozna szociális munkás, pszichiáter és pszichológus/családkonzulens. Ez 

jelenleg nem megvalósítható. Márpedig a hozzánk kerülő családok legalább 50%-a érintett volt 

az előbbi témában, volt, akinek kellett is javasolnunk pszichiátriai vizsgálat kezdeményezését. 

A kerület nagysága, a kliensek száma és a mostani időpontok terheltsége miatt indokoltnak látjuk 

a családkonzultációs órák bővítését, amelyet jeleztünk is a vezetők felé tavaly év végén. 

Következő lépésként a mostani óraszám duplázását (heti 3 óra helyett 6 óra) tartanánk 

kielégítőnek a közeljövőben. 

Addiktológiai tanácsadás 

Addiktológiai tanácsadónk, aki a Drogprevenciós Alapítvány munkatársa is, a Semmelweis 

Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar addiktológiai konzultáns szakán végzett szociális munkás. 

2015-ben részt vett az Ébredések Alapítvány Közösségi addiktológiai képzésén, melynek célja, 

hogy a hallgatók alkalmassá váljanak arra, hogy minél korábban felismerjék az alkohol és drog 

problémát, és a legcélravezetőbb kezelési stratégiát meg tudják határozni. E képzés során 

elsajátította a családi konzultáció módszertanát, melyet a Család- és Gyermekjóléti Központ, 

valamint az Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egység ügyfeleinek esetében az egyéni 

konzultációk mellet a leghasznosabb és leginkább célravezetőbb munkamódszernek tartja. A 

2016. évi változásokat megelőző évben, az akkori Gyermekjóléti Központban 12 kiskorúval, 

valamint családjukkal dolgozott, esetükben adatgyűjtés, állapotfelmérés (ASI teszt) és segítő 

beszélgetés történt, melyek eredménye tovább irányítás szakszolgáltatásba, addiktológiára, civil 

szervezethez történt, illetve további folyamatos konzultációk történtek kiskorúakkal 

ártalomcsökkentés céljából. Az egyéni konzultáció négy esetben hónapokat vett igénybe. A 

kiskorú ügyfeleken kívül szülőkkel is dolgozott több esetben, szintén egyéni konzultációk 

keretében. Az érintett kiskorúakat és családjukat minden esetben az akkori családgondozók 

irányították hozzá és a visszajelzés is feléjük történt. Ezen kívül a Gyermekjóléti Központ 

prevenciós pályázati programjainak megvalósításában is részt vett, ezek keretében prevenciós 

munkát végzett elsősorban várandós vagy kisgyermekes anyákkal, illetve érintett szülők körében 

végzett egyéni és csoportos tanácsadást. 

A szolgáltatás szakmai tartalma 

 Munkaforma: egyéni, szülő- és családi konzultáció. Az egyéni, szülő- és családi 

konzultációk célja a kiskorú droggal való érintettségének felimerése, felmérése, továbbá 

az általános állapotfelmérés során kitérünk az egészségi állapotra, az iskolai helyzetre, a 

társas kapcsolatokra, a családi helyzetre és dinamikára, a pszichológiai állapotra, 

valamint a jogi tudnivalókra is az esettől függően. A segítségért hozzánk fordulóknál 

törekszünk problémája minél hatékonyabb, kézenfekvőbb megoldására, de nem 

tévesztjük szem elől azon távolabbi célt, hogy fejlesszük gyakorlati készségeit és 

megküzdési képességeit, asszisztáljunk abban, hogy újraépíthessen egy egészséges, 

kapcsolatokra épülő, józan életet.  

 Állapotfelmérés: Beszélgetés az aktuális problémákról, a kliens életének eddigi 

szakaszairól, szerhasználatáról stb. A pontos állapotfelmérés a további lépések 

megtervezéséhez feltétlenül szükséges. 



Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények  

Igazgatósága  

Család- és Gyermekjóléti Központ  

 

119 

 Tanácsadás/Motivációs interjú: Szerencsés esetben már akkor megtörténhet az első 

találkozás, amikor még nincs komoly baj. Ilyenkor 1-2 beszélgetés, tanácsadás, a 

veszélyek ismertetése is hozhat eredményt. A terápiák lényeges része a motiváció 

felkeltése, fenntartása. A korai kezelésbe-vétel hatékony eszköze lehet a szerhasználattal 

kapcsolatos problémák kezelésének. 

 Delegálás: Az állapotfelmérést követően javasolja azt az ellátási formát, amit a 

szerhasználó szomatikus, pszichés és addiktológiai állapota indokol. Ez azt jelenti, hogy 

adott esetben szűrésekre, alacsonyküszöbű szolgáltatásokba, rehabilitációs otthonokba 

vagy más egészségügyi, illetve szociális intézménybe lehet irányítani a klienst. 

 Konzultáció: Az addiktológiai konzultáció komplex ellátást jelent, melynek során a 

szakember a kliens szociális, egészségi, pszichés állapotát, szerhasználati szokásait 

figyelembe véve egyéni kezelési tervet dolgoz ki, és a segítő team többi tagjával 

konzultálva megkeresi a személyre szabott szolgáltatási lehetőségeket. 

A szolgáltatás módja, ideje, helyszíne és időpontja 

A szolgáltatás módja tehát egyéni, szülő és családkonzultáció, állapotfelmérés és szükség esetén 

tovább irányítás a FESZGYI-n belül már meglévő vagy külső szolgáltatóhoz, egészségügyi 

szolgáltatóhoz. A szakmai tevékenység teammunka szemléletben – a titoktartási kötelezettség 

figyelembe vételével – a családsegítők/esetmenedzserek szociális segítő tevékenységének 

segítésével történik. A szolgáltatás helyszíne esősorban a Központ telephelye, de szükség esetén 

rugalmasan alkalmazkodva a szolgáltatást elvinnénk a többi telephelyre is (Pöttyös utca, 

Lenhossék utca, H52). A szolgáltatás időtartama heti 2 óra, időpontja elsősorban pénteken 13-16 

óra közé esik, de ezt is tudjuk rugalmasan kezelni. 

A szolgáltatás indokoltsága 

A szolgáltatást az indokolja, hogy legeredményesebben teamben lehet kezelni az addiktológiai 

problémákkal küzdő családok, fiatalok igen komplex probléma és tünetegyüttesét. A „belső” 

szolgáltatásaink esetében az elmúlt évek tanulsága, különösen a pszichológusok kapcsán az volt, 

hogy ez a leghatékonyabb munkaforma és módszer, amit tanácsadóink folyamatosan meg is 

erősítenek, valamint a szociális segítő munkát végző, vagy azt menedzselő és koordináló 

szakemberek is egyre inkább emellett a szemlélet mellet teszik le voksukat. A szolgáltatás másik 

indoka, hogy ügyfeleink gyakorta a szociális segítőmunkában érintett szakemberekhez nehezen 

jönnek be, hát még ha külső szolgáltatást kell felkeresniük. Sok éves tapasztalatunk, hogy sokkal 

könnyebben bejönnek a már ismert és bizalmukba fogadott intézménybe, és utánkövetésük, a 

rendszeres megjelenés elősegítése is sokkal inkább megvalósítható. Előre vivő és hatékony egy 

olyan szakember csapat kialakulása a FESZGYI szociális és gyermekjóléti alapszolgálatatásait, 

alapellátását nyújtó intézményeiben, ahol valóban többszempontú, egymást támogató és 

hatékony teammunka kezd kialakulni, mely egyértelműen az ügyfelek érdekét szolgálja, de 

egyben a korábban, különösen a gyermekvédelemben jellemző szakmai és felelősségi magányt is 

feloldja. 

A szolgáltatás 2017 novemberében indult el, egy kiskorú és családja számára nyújtott heti 

rendszerességű konzultációval. 



Speciális szolgáltatások a számok tükrében
5
 

 

0–2 3–5 6–13 14–17 18–24 25–34 35–49 50–61

Férfi 2 2 35 17 11 37 50 17 24 195

Nő 1 3 27 23 34 87 133 52 42 402

Összesen 3 5 62 40 45 124 183 69 66 597

Ebből a 

szolgálattól érkező 2 2 34 26 13 83 157 68 66
451

Ebből jogerős 

hatósági 

intézkedéssel 

érintett 1 1 28 14 31 41 26 1

143

Speciális szolgáltatást 

igénybe vevők (Gyvt. 

alapján)

Központ szolgáltatásait igénybe vevő személyek száma nem és korcsoport szerint (fő) (Nem halmozott adat!)*

Igénybevétel módja Nem, életkor
62 éves és 

idősebb
Összesen

éves

 

(Ebben a táblában a KSH által mért összes speciális szolgáltatás benne van, tehát a hátralékkezelési szolgáltatás és a menekültek ellátása is.) 

 

 

  

 

 

 

                                                           
5
 Forrás: 2016 és 2017 évi, KSH felé leadott statisztika. 
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 Az igénybevevők 3/4-e a szolgálat által közvetített önkéntes igénybevevő. 

 Az igénybevevők felét a 25-49 éves korosztály teszi ki. 

 Az igénybevevők legnagyobb számban 35- és 49 év közöttiek 

 Az összes igénybevevő 67%-a nő, a nők tehát kétszer olyan aktívan részt vesznek a 

családi problémák megoldásában, mint a férfiak. 

 Kiskamasz korosztályban valamivel több a fiú igénybevevő, ez az arány a kor 

előrehaladtával, már 14 éves kor után megfordul. 

 A hatósági intézkedéssel érintett igénybevevők között lényegesen alacsonyabb a 35 év 

feletti korosztály száma. 

 A kötelezett ügyfelek száma egyetlen korosztályban, a 18-24 év közötti korosztályban 

haladja meg az önkéntes igénybevevők számát. Ők a fiatal szülőket jelentik. 

 Abszolút értékben a kötelezett ügyfelek száma a 25-34 éves korosztályban a 

legmagasabb. 

 



jogerős 

hatósági 

intézkedéssel 

érintett

központban 

végzett

szolgálatokhoz 

kihelyezett

jogerős 

hatósági 

intézkedéssel 

érintett

központban 

ellátott

szolgálatokhoz 

kihelyezettként 

ellátott

Kapcsolattartási ügyelet 72 10 72 0 14 3 14 0

Utcai (lakótelepi) szociális munka 43 12

Kórházi szociális munka 13 5

Készenléti szolgálat 75

Jogi tanácsadás 233 78 104 129 186 62 83 103

Pszichológiai tanácsadás 629 110 356 273 97 14 55 42

Mediáció 29 29 2 2

Családkonzultáció 30 30 10 10

Fejlesztőpedagógiai ellátás 489 250 230 259 46 35 36 10

Összesen (01–17 sorok összege) 1 613 448 821 661 372 114 200 155

Tevékenység

Speciális tevékenységek száma (darab)

(Halmozott adat)

Speciális tevékenység keretein belül ellátott személyek száma 

(fő) 

(Nem halmozott adat!)

összes 

tevékenység 

száma

ebből:

összes ellátott 

száma

ebből:

 

 

  

 

 

 A pszichológiai tanácsadás, mely a legmagasabb tevékenyszámú szolgáltatás, az ügyfelek 

viszonylag kevés számát, ámde hosszabb távú, terápiás jellegű szolgáltatással látja el. 

 A legtöbben a jogi tanácsadást vették igénybe, kb. 25% volt visszatérő ügyfél. 

 A fejlesztőpedagógiai ellátást leggyakrabban kötelezett gyerekek veszik igénybe. 
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 A pszichológiai tanácsadást igénybe vevőknek csak 1/7-e kötelezett ügyfél, tehát 

javarészt önkéntesen veszik igénybe ezt a szolgáltatást. 

 A fejlesztőpedagógiai/gyógypedagógiai szolgáltatás a második legnagyobb 

tevékenyszámú szolgáltatás, ám ide is kevés, azonban hosszú távon ellátott gyermek járt. 

 Az új, 2017-ben elindított szolgáltatásaink, a pár- és családkonzultáció valamint a 

mediáció lassan, de kezdenek beindulni. 

 

 

2016 és 2017 évek összehasonlítása 

 

  

 

 A pszichológiai tanácsadás tevékenységszáma némileg csökkent az elmúlt évhez képest.  

 A fejlesztőpedagógiai ellátás tevékenységszáma a tavalyihoz képest 17%-kal nőtt. 

 A jogi tanácsadás száma 24%-kal nőtt 2016-hoz képest. 

 A készenléti szolgálatra érkezett hívások száma több, mint duplájára emelkedett. 

 A kapcsolattartási ügylet tevékenység száma 2016-hoz képest 64%-kal csökkent, de az 

ügyeleten ellátottak száma nem változott. 

 A pszichológiai tanácsadáson részt vettek száma némileg csökkent. 

 A jogi tanácsadást igénybe vevők száma 35%-kal nőtt a tavalyihoz képest. 

 A fejlesztést igénybevevők száma 3 fővel növekedett 2016-hoz képest. 

 

Felújítási munkák, technikai adottságok 

2017-ben a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata felújította a teljes fűtési 

rendszerünket, valamint a homlokzati ablakokat kicserélte telephelyünkön. 

Ezen kívül az elavult gépparkunk is részben frissítésre került. 
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H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér 

A H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér 2017 évi munkáját az iroda munkatársai által készített és 

alább olvasható beszámoló tartalmazza.  

Az iroda a 2016 év tapasztalatainak figyelembevételével az elmúlt évben egyre karakteresebben 

megtalálta önmagát. Egyik fontos eleme ennek az újraszerveződésnek, hogy az iroda része lett 

egy szociális hálónak, s egyben önmaga is aktívan építi ezt a hálózatot a helyi, természetes 

szociális hálózattal, a helyi intézményekkel, valamint a különböző ifjúsági és egyéb 

szervezetekkel. A hálózati munka lényege, hogy a természetes szociális kapcsolatokat aktiválja 

és erősítse, s eben a meghatározásában a beavatkozás egy módja. A beavatkozásoknak pedig 

mindig van célja, s azt gondolom, az iroda ezt a célt már megtalálta: egyre inkább kirajzolódik, 

ahogyan összekapcsolja az egyéneket és a csoportokat az erőforrások birtokosaival, a 

lehetőségekkel, ezáltal tesz képessé, ezáltal hoz létre olyan erőteret, melyben a helyi közösség 

nem csak megküzdési képességében erősödik, hanem értéket is teremt az élet egészen hétköznapi 

szintjén. A közösség saját maga találja meg szükségleteit, saját maga találja meg a segítséget, a 

szolgáltatásokat, s ehhez kapnak támogatást, információt, lehetőséget, ösztönzést. 

Az iroda egyre inkább interprofesszionálissá válik ebben a folyamatban, mert a megfelelő 

beavatkozási formákat a megfelelő helyre helyezik – még ha ezt nem is mindig teszik tudatosan, 

de az irány világosan kivehető, ha az elmúlt évi szakmai munkájukat áttekintjük. Azt, amit ők 

2017-ben felismertek, talán legjobban Csányi Vilmos etológus alább idézett gondolatával lehet 

megvilágítani: 

„Az emberi kreativitás minden látszat ellenére nem individualista forrásból származik, 

bármennyire is szeretik az emberek a nagy tudóst, a nagy politikust látni. A kreativitás közösségi 

folyamat, csak csoportokban jelenik meg.” 

 

A beszámolót készítették a H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér munkatársai: Bázsa-Mosó 

László, Beberika Dorina, Mogyoró Krisztina, Oláh Roland, Oltványi Bernadett és Tóth Csaba. 

Alapelvek, célok, feladatok: a H52 önmeghatározása, az iroda elköteleződése. Az alkalmazott 

munkamódszerek és ezek eredményessége. 

Fontosnak tartjuk, hogy mindig nyitottak és rugalmasak legyünk, mindemellett azonban az 

alapszolgáltatások és a prioritások az elmúlt évek alatt nem változtak: információnyújtás, 

tanácsadás, illetve klubok és foglalkozások szervezése, melyeket – lévén alacsonyküszöbű 

szolgáltatást nyújtunk - név nélkül és ingyen vehetnek igénybe a hozzánk betérő fiatalok.  

Az iroda 2017 évi működését a helykeresés, a célok és eszközök folyamatos újra- és 

átgondolása, és az újra gondolt szolgáltatási elemek kipróbálása jellemezte. Az év során többször 

is nekifutottunk azon folyamat elindításának, mely a hozzánk járó gyerekek és/vagy szüleik 

hatékony és érdemi bevonását szolgálta. Ezek eredményeképpen kialakult egy olyan „csapat”, 

akiket nagy biztonsággal és célzottan tudunk megszólítani mindig, amikor valami újabb 
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közösségi akcióra készülünk. Általuk és velük lett 2017-ben az iroda egy olyan közösség, amely 

ugyan még csak az útja elején jár, de van elképzelése arról, hogy merre tart és hogyan akarja 

elérni a céljait. Arculatépítésünknek is az a célja, hogy ezt a közösséget jelenítsük meg, mutassuk 

meg. Szeretnénk, hogy egy nyitott, pozitív értékek mentén gondolkodó és tettre kész közösséggé 

váljunk. A közösség kezébe fokozatosan egyre több döntési lehetőséget kívánunk adni, 

párhuzamosan fejlesztve a döntéseket megalapozó kompetenciát. A közösségfejlesztés, a 

közösség „használata” erőforrásként abból a felismerésből ered, hogy mindennapi munkánk 

során azt tapasztaljuk, a szakmai stáb csak korlátozottan képes hatást gyakorolni az irodába 

betérőkre, illetve bizonyos helyzetekben gyakorta eszköztelennek érezzük magunkat. Azzal, 

hogy a kívánt elérendő célokat közösen érjük el, és az ehhez szükséges lépéseket együtt tegyük 

meg, mindennapi munkánkkal magunk mellé, és nem magunkkal szembe szeretnénk állítani a 

hozzánk járók egy meghatározó részét. Ezért az év során egyre nagyobb hangsúlyt fektettünk a 

közösségépítésre, mert hisszük, hogy a családok bevonásával hatékonyabban tudunk 

változásokat elérni a fiatalok életében. Mindemellett a célunk továbbra is az, hogy segítséget 

tudjunk nyújtani az intézményt megkereső fiatalok számára a mindennapi életükben felmerülő 

problémáik megoldásában, kérdéseik megválaszolásában, információs igényeik kielégítésében, 

egyben a felmerült szükségletekhez, a közösen meghatározott célokhoz igazítva 

munkamódszereinket igyekeztünk nemcsak gazdagítani, de személyre szabottan is alkalmazni 

azokat. 

Mindennapi tevékenységünket tehát az információnyújtás, a tanácsadás, a klubok és 

csoportfoglalkozások határozták meg leginkább. Ezzel párhuzamosan egyre többet teszünk azért, 

hogy az iroda egy igazi közös térként - közösségi térként működhessen, de mindig szem előtt 

tartjuk, hogy ebben a közösségi térben mindenki fontos, itt tényleg mindenki a központba 

kerülhet egy kicsit, hiszen az iroda célközönsége is rendkívül színes, a maga változó 

jellemzőivel, igényeivel és problémáival. 

Az egyéni esetkezelés tapasztalatai. 

Meglátásunk szerint a hozzánk betérő fiatalok kétszemélyes helyzetben, vagy két-háromfős 

csoportban teljen, másképp viselkednek, mint nagyobb csoport közösségben. Ez utóbbi esetben a 

– javarészt közös lakóhely, rokoni szálak vagy közös iskola által is meghatározott - kortárs-

csoport elvárásainak akarnak megfelelni, illetve helyet kivívni vagy azt fenntartani a férfi 

rangsorban. Ezekre a helyzetekre jellemző, hogy konfliktusok, inzultusok, sőt néha fizikai, de 

leggyakrabban verbális erőszak is kíséri, vagy ez lesz a konfliktushelyzet kifutása. Számos 

esetben láttuk azt, hogy az ilyenkor, egyébként következetesen alkalmazott, hosszabb-rövidebb 

időre szóló kitiltások teljesen hatástalanok. Emellett a folyamatos figyelmeztetéseink nagyon 

hamar erodálódtak, és úgy érezzük, hogy mára teljes mértékben hatástalanná váltak. Többek 

között ezért is kértük a fiatalokat az időszakos kitiltásokat követően, az iroda újbóli 

látogatásának feltételeként, hogy egyik vagy mindkét szülővel jöjjenek vissza, különösen abban 

az esetben, ha valamely minősített eset miatt hoztunk számára elmarasztaló döntést. A kitiltást 

követő jóvátételi időszakban egy-egy sráccal legalább heti egy alkalommal egyéni beszélgetést 

kezdeményeztünk, így megajánlva annak lehetőségét, hogy az otthonról, iskolából, utcáról 
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hozott terheitől valamely mértékben megkönnyebbülhessen és segítő beszélgetés keretében 

feszültségét oldjuk. 

A folyamat eredményességét nehéz tetten érni, mert az érintettek 4-5 ülést követően teljesen 

motiválatlanokká vállnak, hiszen lejárt a „moratórium”, újra járhatnak az irodába. Ennek okán 

elhatároztuk, hogy nem „mellékbüntetésként”, hanem az átlagos hétköznapok részeként 10-12 

kiválasztott gyerekkel rendszeresen fogunk négyszemközt segítő beszélgetést folytatni. 

A beszélgetések során a srácok többet és másként beszélnek magukról, családjukról, 

nehézségeikről, örömeikről. Azt várjuk, hogy ennek a munkamódszernek az eredményeként 

kevesebb feszültséggel lesz terhelt a nagyobb csoportban való jelenlétük, így az akár 

produktivitás irányába is ható együttműködésük is erősödik.



Az elmúlt év legfontosabb mérőszámai 



Klubok, csoportok. 

A csoportos foglalkozásokkal kapcsolatban a 2016-os évhez képest három újdonságról lehet 

beszámolni. Először is két formálisan oktató, tartalmában inkább érzékenyítő foglalkozást 

rendszeresítettünk az irodában. Az egyik a „slam poetry” foglalkozás Horváth Kristóf 

vezetésével. (A Slam Poetry a nyolcvanas évek közepén jelent meg, mint önálló előadói műfaj. 

Ez egy modern költészeti stílus, amely csakis szóban és leginkább élőben hatásos. – forrás: 

http://slampoetry.hu/mi-az-a-slam-poetry/) A másik új foglalkozásunk a gitároktatás Baranyecz 

Jánossal, aki nem csak gitároktató, hanem művészterapeuta is. A harmadik újdonságunk pedig az 

ún. „szülői csoport”, melyben az iroda munkatársai inkább csak facilitátorként vannak jelen. A 

szülőcsoport célja, hogy a családos táborunk résztvevői ne csupán kedvezményezettjei és élvezői 

legyenek, hanem valódi csapattagként alakítói és kitalálói is legyenek az iroda mindennapi 

tevékenységének, értékteremtő és fenntartó folyamatainak, a létező igények és szükségletek 

megfogalmazói, az azokra adott válaszok alakítói. 

A többi rendszeres foglalkozásunk, úgymint a hétfői kreatív kézműves fejlesztő foglalkozás, a 

recept-csere klub, vagy a csütörtöki sportprogram a megszokott módon folytatódtak 2017-ben is. 

A foglalkozások részletes leírása, a tevékenységükről szóló beszámoló alább felsorolva 

olvasható. 

Kreatív hétfő  

(foglalkozásvezető: Tószegi Judit) 

A H52 strukturált foglalkozásainak, így a „Kreatív hétfőnek” is elsődleges célja az, hogy 

a strukturált tevékenységet, a rendszerességet, az elköteleződést, az időbeli tervezést és 

szervezést fejlesszék mind a gyerekeknél, mind a fiataloknál. Másik fontos cél a 

foglalkozás működésében, a keretek és szabályok betartása, együttműködési formák 

megélése, gyakorlása. Ezen fő cél mellett a másodlagos cél a kreativitás, a kézügyesség, 

valamint az anyagismeret és az eszközhasználat készségeinek fejlesztése, méghozzá 

lazább szabadidős, önkéntes tevékenység formájában. Az év folyamán egyre szűkült a 

rendelkezésre álló helyiség tere, egyre több polc került be, hiszen a terem másik funkciója 

gyakorlatilag a raktározás. Ez két szempontból is megnehezítette a foglalkozás 

megtartását. Egyrészt az asztalt nem lehet körbejárni, pedig ez a típusú tevékenység 

igényli a folyamatos kontrollt. Másrészt a nyitott polcokon lévő színes dobozok, azok 

tartalma, ingergazdagsága nehezíti a figyelem megtartását. Pozitívum viszont, hogy ha 

magunkra csukjuk az ajtót, a kis térben „kuckó hangulat” teremthető, mely kedvez a 

bensőséges alkotó tevékenységnek. A kézműves foglalkozás éves tervezetének 

összeállításakor szempont, hogy a mintadarabok technikában, alapanyagban, 

eszközhasználatban és funkciójukat tekintve változatosak legyenek. Fontos szempont 

továbbá, hogy a kicsik számára megoldható legyen az elkészítés, de a nagyok számára is 

„trendi” legyen az elkészült mű, hiszen így mindkét korosztályt bevonzza a program. 

Fejlesztőpedagógiai célunk a készségek fejlesztése terén a finom motorikus készségek, a 

figyelem, a koncentráció, a kreativitás fejlesztése, valamint a különböző anyagok, 

eszközök és munkafolyamatok megismerése, a technikák elsajátítása. A kézműves 

program törzslátogatói a mindennapos látogatók közül kerülnek ki, de akadnak, akik 

annyira elkötelezettek, hogy nem esetlegesen, hanem tervezetten vesznek részt, számon 

tartják a kreatív foglalkozást hétfői programként. 
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Baba-mama kézműves 

(foglalkozásvezető: Tószegi Judit) 

Másik speciális programunk 2017-ben a Baba-mama kézműves sorozatunk volt. Egyik 

hozzánk járó kislány érdeklődése inspirálta a programot, aki igényelte a kézműves 

tevékenységet, de kétévesen még nem vehetett részt a „Kreatív hétfő” programunkban az 

iskolásokkal együtt. A program tematikájában a rajzolás és gyurmázás szerepelt 

mondókázással egybekötve, melyen a babák a mamáikkal együtt vehettek részt. A fent 

említett kislány tehetsége nagyon szépen kibontakozott, öröm volt vele foglalkozni, 

érdemes lenne ezt a programsorozatot folytatni. A programban fontos hangsúlyt kapott az 

anya szerepmegtalálásának segítése és mentorálása abban a folyamatban, amelynek 

fókuszába mindig a gyermek tevékenysége, illetve a gyermekkel való aktív, közös 

tevékenykedés helyeződött. Például azon szülői magatartás korrigálása a feladatunk, hogy 

a szülő ne a gyerek helyett oldja meg a munkafolyamatot, vagy ennek ellenkezője, hogy 

ne „adja le” a gyereket kivonulva a helyzetből. A Baba-mama kézműves programot, 

amennyiben érdeklődés mutatkozik a folytatásra és találunk ideális időpontot is, érdemes 

ezzel a megközelítéssel újra gondolni és folytatni. 

Nyári szünidei kézműves foglalkozások 

A szünidei kreatív foglalkozások legtöbbször nyitástól zárásig tartottak, mert ebbe a 

hosszított időintervallumba folyamatosan be lehetett kapcsolódni, így a rendelkezésre álló 

időt teljes mértékben kihasználtuk az érdeklődőkkel. A foglalkozás helyi adottságai nem 

kedvezőek, ahogy már korábban említettük, a foglalkoztató helyiség kicsi, és másik 

funkciója a raktározás, tárolás. Emiatt a nyitott polcokon elhelyezett holmik folyamatos 

érdeklődésre tartanak számot a gyerekeknél, elvonva-elterelve amúgy is nehezen 

fókuszálható figyelmüket. A helyiségben csak a kisebb asztal használható, melyen a 

munka folyamán szűkösen férnek el a szükséges kellékek. A nyári időszakban a hennás 

testfestés és a hosszabb foglalkozási idő több idősebb fiatalt is bevonzott, és előkerültek 

az iskola időszakában eltűnt kiskamasz lányok is. A program szerkezete hasonlóan az 

évközihez hangsúlyosan kézműves foglalkozásból, valamint zárásként és jutalomként 

hennás testfestésből állt. Az utolsó egy-másfél órában minden alkotó megkapta a 

választott hennamintáját. A nyári időbeosztás lehetővé tette a nagyobb méretű 

hennaminták festését. Egyik-másik fiatal esetében az is kihívás volt, hogy a festés 

időtartama alatt mozdulatlanul maradjon. Néhány esetben azonban ennek a fordítottja 

zajlott le: a hennafestés lassú folyamata türelmes várakozást váltott ki a gyerekekből és 

hatására lenyugodtak. Nyilván a henna illata és bőrérzete mellett ezt a türelmet és 

nyugalmat a néhány perces kizárólagos, kitüntetett személyes figyelem is kiváltotta. 

Mindegyik említett kézműves foglalkozás keretei, szabályai jól működnek, letisztultak, 

elfogadottá váltak és nem váltanak ki konfliktusokat sem a feltételeket, sem a sorrendet illetően. 

Egy-egy olyan feladat esetében, ami felkelti egyik-másik gyerek fantáziáját, előfordul, hogy ezt 

palástolni igyekeznek a többiek előtt, erre „alibit” ad a hennafestés, amire hivatkozva nem derül 

ki, hogy szívesen és kedvből állnak be kézműveskedni, melynek jutalma egy-egy szép 
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hennatetoválás. A foglalkozások tematikájának összeállításában az egyik szempont, hogy 

készüljenek alkotások saját részre is, és a H52 dekorálására is. A H52 számára készített 

dekorációk esetében nem csak maga a helyiség díszítése a célunk, hanem az elkészített munka 

megbecsülése, az alkotásba fektetett munka mennyiségének és minőségének értékelése. A 

kiállított művek tiszteletének, a rájuk való figyelés és karbantartásuk vonatkozásában még a 

folyamat elején vagyunk.  

A foglalkozások megtartásának másik fontos célterülete, hogy a résztvevők változatos anyag és 

eszközhasználattal találkozzanak. Az egyszerűen beszerezhető, természetben gyűjthető, vagy 

otthon is megtalálható anyagok és eszközök használatával szeretnénk motiválni őket az otthoni, 

önálló alkotásra. A különlegesebb anyagok esetén pedig az a pedagógiai cél, hogy 

kipróbálhassák ezeket és megismerkedjenek a használatukkal. Pedagógiai célunk még, hogy 

fejlesszük a koncentrációt, a figyelmet, növeljük a kitartást és türelmet. Több dolog is tervben 

van. Egyelőre a körülbelül tíz perces koncentráció az általánosa a hozzánk járó és a 

foglalkozásokon részt vevő gyerekek körében. Csak többszöri nekifutással, közbeiktatott 

pingpong szünettel lehet hosszabb lélegzetű munkára rávenni a többséget, néhány lányka az, aki 

képes hosszabb időn keresztül segítséggel, de folyamatosan alkotni. Harmadik kitűzött célunk, 

hogy nem csak egyéni, hanem csoportos, különbözőképpen összeállított közös kompozíciók is 

készüljenek. Ezáltal a gyerekek megtapasztalják a közös alkotás élményét, a csoportmunka 

előnyeit.  

Mézeskalácsváros-program  

(vezeti: Tószegi Judit) 

Az egész éves működésből kiemelve, a közösségi céljaink megvalósítására nagyon jó 

alkalmat adott a Mézeskalácsváros projektben való részvétel is, melyben jelentős 

eredményekre, illetve részeredményekre lehetünk büszkék. Az egyik fiú határozott 

elképzeléssel indult, hidat kívánt készíteni mézeskalácsból. Tervet rajzolt hozzá, mely 

után szakmai segítséget kértünk egy hídépítő mérnöktől. A konzultáció alapján kaptunk 

egy szerkezet-vázlatot, mely megvalósíthatóvá tette a híd elemeinek „legyártását”, 

összeállítását, majd felépítését. A kivitelezésben egy kislánnyal ketten alkottak csapatot, s 

e páros kapcsolata, barátsága, köszönhetően a közös munkának, mára túlmutat az 

elkészült mézeskalácshídon. A mézeskalácsvároshoz készített házikók szintén csoportos 

alkotások lettek, de a tervezés itt még kevésbé tudott megvalósulni, inkább az 

esetlegesség dominált. A kiállítást idén közös program keretében látogattuk meg, 

megkeresve a kiállított saját házikóinkat és a hidat. A kiállítás inspiráló volt, már 

születtek ötletek a jövő évre nézve is.  

Szimbólum csoport  

(foglalkozásvezető: Tószegi Judit) 

A foglalkozássorozat célcsoportja a középiskolás fiatalok. A résztvevők köre az előző év 

szimbólum csoportjának tagjaiból, a kerület középiskolásaiból, a FEGYIÖK tagjaiból, a 

H52 pszichológiai tanácsadásának résztvevőiből adódott. A törzstagok többször hozták 
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vendégségbe barátnőiket, osztálytársaikat. A csoport nyitott részvételi keretekkel 

működött, a résztvevőktől nem vártunk elköteleződést az egész ciklusra, figyelembe 

véve, hogy ennek a korosztálynak az időbeosztása nagyon zsúfolt az iskolai 

kötelezettségek miatt. Az alkalmanként változó résztvevőkből álló kiscsoportos, 3-4 fős 

létszám megfelelő bizalmi teret adott a program tematikájához és céljához. A 

foglalkozások első részében a fiatalok az autogén tréning segítségével relaxációs élményt 

szerezhettek, amely egyben lehetőséget adott a foglalkozás következő elemére való 

áthangolódásra. A relaxációs élményről való beszámoló után az aktuálisan választott 

szimbólumhoz kapcsolódó önismereti kérdésen keresztül jutottunk el a személyes 

vonatkozásokhoz. Ezt követte a szimbólumhoz kapcsolódó kézműves alkotás. A manuális 

tevékenység közben sor kerülhetett indirekten az aktuális élethelyzetről szóló 

élménybeszámolókra, a szabad beszélgetésekre. Jellemzőbben inkább a lányok vettek 

részt az autogén tréningen. Többeknek már volt megelőzően relaxációs élménye, 

nyitottak voltak a közös, csoportos tapasztalat kipróbálására is. A verbalizáció különböző 

szinteken működött, sajnos a külső zajok is befolyásolták a megélések és a beszámolók 

elmélyültségi szintjét. Az önismereti kérdésekre szintén nyitottak voltak a résztvevők. A 

tapasztalat szerint a szimbólum kínálta témától is függött, hogy átnyúlt-e a kérdésekre 

adott válasz generálta beszélgetés a szabad, strukturálatlan beszélgetés idejébe, mert a 

kézműves alkotások közben általában folytatódtak ezek a személyes hangvételű 

beszélgetések. A középiskolások problémái között elsődlegesként jelentek meg az iskolai 

terhek, a külső és belső megfelelési kényszerekkel, elvárásokkal való megküzdés 

problémái. Az iskolai feladatok, az érettségi és a felvételi nyomása nem csak az aktuális 

évben, hanem már a megelőző években is nagyon erősen megjelent ezeken a 

csoportokon. A foglalkozás mindemellett lehetőséget biztosított a feszültségek, a stressz 

csökkentésére is a már említett autogén tréning módszerével. Az iskolai oktatás racionális 

megközelítést preferáló működésével szemben itt a középpontban a kreativitás 

fejlesztése, a szimbólumok személyes kibontásai álltak. A résztvevők közös 

problémáinak, a hasonló élethelyzetek megbeszélésének teret adott a kötetlen, spontán 

beszélgetés. A kézműves alkotás, az új technikák, anyagok megismerése, kipróbálása az 

új tapasztalatokon, taktilis élményeken keresztül a mindennapi működésből biztosított 

kikapcsolódást a lányok számára. A pszichológiai tanácsadás résztvevői számára a 

foglalkozás a fent kifejtetteken túl támogató légkört és lehetőséget biztosított a közös 

tevékenységeken keresztül a korcsoporthoz való kapcsolódásra, a csoportos közegben 

való megnyilvánulásra, az ismerkedésre. 

Aranykapu Közösségi Karácsonyi Vásár 

A H52 kézműves tevékenységének eredménye kétféle módon jelent meg a ferencvárosi 

Közösségi Karácsonyon. Egyrészt a program részeként a kézműves foglalkozásokon 

három alkotást lehetett elkészíteni, melyek a tél és karácsony témáihoz kapcsolódtak. 

Ezen kívül a H52 pavilonjában a Kreatív hétfőn készített karácsonyfadíszeket kínáltuk 

eladásra jótékonysági akció keretében. A gyerekek számára újdonság és élmény volt, 
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hogy a majdani közös programokra szánandó anyagiak gyűjtésébe szállhattak be a saját 

készítésű mézeskalácsdíszeikkel. 

Gitároktatás  

(oktató: Baranyecz János „Branyó”) 

2017 januárjától a H52 Ifjúsági Irodában heti rendszerességgel Baranyecz János, 

tapasztalati szakértő és művészterapeuta gitároktatást tart a fiataloknak. A hangszeres 

foglalkozás kifejezetten azokat a fiatalokat célozza, akik érdeklődnek a hangszeres 

zenélés, elsősorban gitározás iránt. A dallamok, dalok tanulása közben fejlődik a fiatalok 

koncentrációs és feladattartási készsége, az összpontosítás képessége, nem különben a 

feladattudat, s mindezt a produktív alkotás, önkifejezés öröme kíséri. Az együtt 

létrehozott zene közösségi élményt ad, mely erősíti a csoport összetartozását, a valahova 

tartozás érzését, élményét. Az év során kialakult egy H52-es együttes is, akiknek már 

több fellépése volt 2017-ben. A program sikerességét jelzi továbbá, hogy folyamatos 

túljelentkezés van az oktatásra.  

Sportfoglalkozás 

(vezeti: Bázsa-Mosó László) 

Ferencváros Önkormányzatának és a Ferencvárosi Művelődési Központnak köszönhetően 

az Irodát felkereső fiatalok minden csütörtökön 15 és 17 óra között díjmentesen 

használhatták a sportcsarnokot. A heti futball edzéseket az év során egy-egy ifjúsági 

bajnokságon való részvétellel színesítettük.  

Receptcsere klub 

(vezeti: Mogyoró Krisztina) 

Kéthetente receptcsere klubot tartunk, ahol a gyerekek megismerhetik az ételek 

alapanyagait, az ételek elkészítésének fortélyait, megtanulhatják a hozzávalók 

feldolgozásának módjait (pucolás, aprítás stb.), és felnőtt felügyelete és irányítása mellett 

elkészíthetik az ételt, majd – a jóízű elfogyasztás után - rendet raknak maguk után. A 

szerepeket folyamatosan váltogatjuk, hogy minden részfeladatba belelássanak, minden 

részfeladatot megtapasztalhassanak. Meglátásunk szerint a klub fejleszti a gyerekek 

együttműködési készségét, megtanulják, hogy az odafigyelés és az energia befektetés, a 

munka meghozza gyümölcsét. 

Speciális szolgáltatások. 

Pszichológiai tanácsadás  

(tanácsadó: Szécsi Judit pszichológus)  

2017. évben szerdán, délutánonként 15.00 és 18.00 óra közt nyújtottam pszichológiai 

tanácsadást az ifjúsági irodában. Tapasztalataim szerint a korábbi időpontokhoz képest ez 
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a délutáni időpont megfelelőbbnek, a kliensekkel való időpont egyezetetést tekintve 

jobban kihasználhatónak bizonyult. Az iroda munkatársai igyekeztek úgy összeállítani az 

iroda programját, hogy szerdán a lehetőségekhez mérten csendesebb délutánunk legyen. 

Ennek ellenére sajnos a gipszkarton falon át továbbra is erősen beszűrődnek a zajok, és ez 

megnehezíti a tanácsadást. A kollegákkal korábban közösen meghozott szabályrendszer - 

miszerint tanácsadás alatt például nincs gitározás - továbbra is működik. Az egyéb 

tevékenységek korlátozása azonban sajnos nem kivitelezhető. Talán megoldás lehet a 

közösségi helyiséggel érintkező fal hangszigetelése, melyhez szükséges volna a 

költségvetésből bizonyos összeg ráfordítása. A zajok nem csak számomra jelentenek 

nehézséget, hanem gyakran zavarják a klienseket is, bizonyos esetekben félelmet 

keltenek, vagy teljesen elvonják a figyelmüket a bent zajló folyamatról. A kis tanácsadó 

szoba az idők folyamán kellemes atmoszférájú, terápiás beszélgetésekre alkalmas 

helyiség lett. A munkámhoz szükséges infrastrukturális feltételek és eszközök a 

rendelkezésemre állnak (papír, nyomtatás, színes ceruzák). 

Az egyéni tanácsadást az elmúlt évben rendszeresen hét fő vette igénybe. Ebből négy 

fiatal heti rendszerességgel hosszabb tanácsadásban, míg két fiatal néhány alkalmas, 

rövidebb tanácsadás jellegű megsegítésben részesült. A hozzám fordulók legnagyobb 

része személyes motivációval, önkéntesen jelentkezett be hozzám. Az év végén egy fiatal 

a Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egységen keresztül, a családsegítővel való 

együttműködésben, míg egy másik fiatal a H52 Ifjúsági Iroda javaslatára került hozzám. 

Két alsó tagozatos gyermek esetében – akik esetében a szülők kerestek meg - átirányítás 

történt a Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egység pszichológiai tanácsadásába, 

ugyanis kisgyermekekkel való tanácsadói munkára nem alkalmas az iroda a felszereltség 

hiánya miatt. 

A hozzám fordulók bejelentkezéseiben a következő problémák szerepeltek: családi 

konfliktusok, párkapcsolati konfliktusok, magatartásproblémák, iskolai nehézségek, 

szorongás, önbizalomhiány, életvezetési nehézségek, konkrét életeseményekkel 

kapcsolatos dilemmák, pályaválasztási kérdések. Két kliens esetében kiegészítő 

segítségnyújtásként bevontam az ifjúsági iroda egy-egy dolgozóját is, hogy a praktikus 

dolgokban és ügyintézésben segítsék őket. Az együttműködés kiválóan megvalósult. A 

tanácsadásra meghatározott háromórás időintervallum szinte minden esetben betelt, 

azonban az aznapi lemondás, esetleg az időpont elfelejtése többször előfordult. Azt 

gondolom, hogy egy önkéntes, ingyenes szolgáltatás esetében ezek a jelenségek 

természetszerűleg fordulnak elő, ezen túlmenően a fiatalok számára az egyik legnagyobb 

problémát jelentő életfeladat éppen az elköteleződés, a felelősségvállalás nehézsége. 

Olyan esetekben, amikor egy kliens nem érkezik meg az időpontjára, mindig igyekszem a 

közösségi térben részt venni az aktuális programokban, ezzel is segítve, hogy a fiatalok 

megismerjenek, illetve én is jobban megismerhessem őket. Ennek a „vegyülésnek” az a 

célja, hogy a pszichológus számukra ne valami titokzatos, félelemkeltő személy legyen, 

hanem olyasvalaki, akit már ismernek, akihez bátran fordulnak, ha segítségre van 

szükségük. Az év folyamán szintén ismerkedési céllal részt vettem az ifjúsági iroda 
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adománygyűjtő estjén (mint szervező és résztvevő egyaránt). Az év végén újabb 

bejelentkezések történtek három kamaszkorú gyermek részéről, így a 2018-as évre nézve 

felmerült az időpontok és alkalmak kétheti intervallumokra történő bontása (egy személy 

kéthetente kap időpontot), illetve a már folyó terápiák lezárása. 

Saját szakmai fejlődésem és a minél hatékonyabb segítés érdekében folyamatosan 

képzem magam: a Pécsi Tudományegyetemen gyermek és ifjúsági klinikai és 

mentálhigiéniai szakpszichológus képzésben harmadéves vagyok. Az Irodában történő 

tanácsadással kapcsolatban pedig terveim közt szerepel, hogy a 9. kerület iskoláival is 

felveszem a kapcsolatot, ezért az ifjúsági iroda pszichológiai szolgáltatására vonatkozóan 

Mogyoró Krisztinával szórólapot készítettünk mind az iskolák, mind a fiatalok számára. 

Az iroda dolgozói ezeket a szórólapokat rendszeresen elviszik az iskolai foglalkozásokra 

és az iroda kitelepült programjaira is, illetve a szolgáltatásról az iroda hírlevelében is 

található mindig információ. A következő évben tervezem a hírlevélben negyedévente 

egy-egy cikk megjelenítését pszichológiai témában. 

Álláskeresési tanácsadás  

Az álláskereső szolgáltatás fejlesztése érdekében a H52 bekapcsolódott az Állás-LES 

budapesti hálózatába, melynek legfontosabb hozadéka a hetente megjelenő friss 

álláshirdetések listája. A hálózat lényege az aktív, munkaerőpiaci közvetítő jellegű 

szolgáltatás. A hálózat tagjai a Budapest kerületeiben működő szociális intézmények, 

illetve ezek álláskereső szolgáltatásai. Jelenleg nincs egy külön idősáv kijelölve az 

álláskeresési tanácsadásnak, a teljes nyitvatartási időben tudjuk az álláskeresési céllal 

minket megkeresőket segíteni. 

Saját rendezvények, illetve más rendezvényeken való részvétel. 

Az alábbi felsorolás is jól tükrözi azt, hogy a H52 életében 2017 rendkívül színes év volt. 

Számos programon vettünk részt, amelyek között bőven akad olyan, melynek mind 

szervezésében, mind lebonyolításában egyaránt aktív szerepet vállaltunk. Az alábbi felsorolás 

tartalmazza egész évi programkínálatunkat: 

 01.04. Mézeskalácsváros meglátogatása 

 01.28. RefoRom egész napos program 

(zene, foci, stb.) 

 02.09. Nemzetközi tábor, Erasmus+ 

tréning 

 02.14. Vetélkedő 

 03.02. Újpesti Rózsa klub vs. H52 - 

focikupa 

 03.22. Köztes Átmenetek kiállítás 

meglátogatása 

 03.24. Dzsembuli Ferencvárosban 

 04.11. Költészet napi program 

 04.13. FMK – húsvéti mulatság 

 04.20. Ferencvárosi park tisztítás 

(FEGYIÖK program) 

 04.22. Visegrádi kirándulás az Age of 

Hope alapítvánnyal 

 04.28. Számháború a Haller parkban 

 04.29. Tavaszünnep – kitelepülés a Haller 

parkba 
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 Május, több alkalom: EPA tréning itt  

 Május, több alkalom: lovas csapatépítő 

tréning 

 05.09. Családi és sportnap az FMK-ban 

 05.17. „Fogadj örökbe egy parkot!” -

parkrendezés 

 05.18. Újpesti Rózsa klub vs H52 foci 

 05.25. Gyermeknap a FEGYIÖK-kel  

 06.17. Adománygyűjtő est - Auróra 

 06.21. Kábítószer ellenes világnap – 

Iránytű Alapítvány 

 06.25-29. Kamasztábor, Borsosberény 

 07.21. Pingpongverseny az újpestiekkel  

 08.02. Vízibomba csata – Haller park  

 08.02. Roma napi rendezvény – segítség az 

előkészületekben 

 08.21-25. Családos tábor, Abádszalók 

 09.08-09. Lakótelepi mulatság -bodagsütés 

 09.21. Ifi Feszt – FMK 

 09.23. KamaszPanasz – szülőcsoport a 

Harsányi János Közgazdasági 

Szakgimnázium és Szakközépiskolában 

 09.29. Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű 

Általános Iskola – egészségnap 

 09.30 Szomszédsági Nap - József Attila 

lakótelepen 

 október: Néptánc workshop - 

Székesfehérvár 

 10.07. Roma büszkeség napja - felvonulás  

 10.17. Pályaválasztási Börze 

 10.17. „No Hate” filmklub 

 10.20. Dzsembuli II. 

 10.27. Rekreációs nap 

 10.28. Focikupa – Újpest  

 10.28. EU party - Veresegyház 

 11.09-11. Eurodesk OT – Debrecen 

 11.13. Szociálpolitikai kerekasztal 

 11.24. Élő Adás – adománygyűjtő est 

 11.25. Családos program a H52ben  

 11.28. Iskolai szociális munka konferencia 

 12.01. AIDS-nap az FMK-ban 

 12.04. Jótékonysági korcsolya 

 12.05. Mikulás vetélkedő a H52-ben 

 12.07-10. Pozsonyi kirándulás 

 12.11. Mindenki karácsonya - Westend 

 12.11. FESZGYI karácsony 

 12.12. FEGYIÖK karácsony  

 12.12. Új Nemzedék díjátadó - Aquaworld 

 12.13-17. Aranykapu karácsonyi vásár - 

bodagsütés  

 12.20. Karácsonyi csomagosztás a H52-

ben 



 

Mindebből is kitűnik, hogy egyre több szervezettel van jó kapcsolatunk, így számos lehetőség 

válik elérhetővé a számunkra, s velünk az ide járó gyerekek és fiatalok számára. Az év során, 

partneri együttműködésben több alkalommal is volt közös programunk az újpesti ifjúsági 

klubbal, továbbá részt vettünk a József Attila lakótelepen megrendezett Szomszédsági Napon és a 

karácsonyi vásáron is. A 2017-es évben a kerületünkben működő Ferencvárosi Közösségi 

Alapítvánnyal is kapcsolatba kerültünk, projektünk bekerült az Élő Adás közösségi 

adománygyűjtő est szereplői közé. Persze mindeközben a mindennapjaink életét is igyekeztünk 

színesíteni: a fiatalok számára közös mozilátogatásokat, számháborút, vetélkedőket és egyéb 

izgalmas programokat szerveztünk. Elköteleződtünk amellett, hogy a hozzánk bejárók igényei 

szerint alakítsuk programjainkat, emellett igyekszünk megragadni minden kínálkozó lehetőséget. 

Már most látjuk, hogy 2018-ban sem fogunk unatkozni! Természetesen ebben az évben is 

elvisszük táborozni a kamasz srácokat és a családokat, vetélkedőkre invitáljuk a játszani 

vágyókat, és remek sport programokra is várjuk a fiatalokat. 

Táboraink: kamasztábor és családos tábor. 

Az elmúlt évben két tábort is sikerült megvalósítanunk: a „túlélő” kamaszfiú tábort és a családos 

tábort. Mind a kettő teljesen új program volt az Iroda életében, hiszen eddig még ilyen jellegű 

törekvéseink nem voltak. Visszagondolva a táborokra, mindkettőt sikeresnek tartjuk, habár a 

forrásteremtés, a programok megszervezése és a fiatalok bevonása során gyakran nehézségekbe 

ütköztünk. A alternatívák keresésében és kidolgozásában a team tagjai egytől-egyig aktívan részt 

vettek. Ebben az évben a már meglévő két tábor mellett egy „lányos” tábor megvalósításában is 

gondolkodunk. A táborok költségeit továbbra is közösségi adománygyűjtésekből, illetve 

pályázati forrásokból szeretnénk finanszírozni.  

Alábbiakban olvasható a két tábor beszámolója.  

Kamasztábor- Borsosberény. 

A táborba vasárnap reggel indultunk el. Esett az eső, de ennek, valamint a kora reggeli ébredés 

ellenére is a gyerekek izgatottak voltak. A vonatutat már belengte a várakozás: az öt nap milyen 

hangulatban és hogyan fog eltelni. Megérkezés után a szobák kiosztása és gyors kipakolás 

következett, majd megebédeltünk, átbeszéltük az előttünk lévő napok programtervét, 

megtörtént a tűz- és balesetvédelmi oktatás, és felállítottunk közösen egy házirendet. Ezután 

elindultunk a faluba feltérképezni, hogy mi hol található. 

A délután egy része kötetlen játékkal és zenéléssel telt, később Mester Attila, a filmes 

csoportunk vezetője meglátogatott minket, irányításával filmkészítés vette kezdetét. A csapat 

feladata az volt, hogy dokumentálják a tábor életét. Mindeközben azok, akik szerepelni 

kívántak, nyelvi gyakorlatokat tanultak, hogy fejlesszék a szép-kiejtést. Párhuzamosan ezzel a 

gitározni és énekelni tudók roma dalokat gyakoroltak, illetve versek megzenésítésével 

próbálkoztak. A tábor egész ideje alatt használták a kamerát, megörökítették a programokat, 

interjúkat készítettek. Megismerkedtek a fotózás rejtelmeivel, ismeretet szereztek a 

tükörreflexes fényképezőgép használatáról, valamint a képkomponálás alapjairól. 

Közben elkezdődött a tűzifa összegyűjtése és előkészítése a vacsorához, pincepörkölt készült 

bográcsban, ezt az egyik fiatal főzte a többiek segítségével. Miután megvacsoráztunk, a 

felelősök elmosogattak és feltakarították a konyhát, majd a tűznél folytatódott a zenélés, 

éneklés és a felhőtlen jókedv. Hétfő reggel, mire a többiek felébredtek a felelősök 
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előkészítették a reggelit, majd evés után mindenki kivette a részét a takarításból, így pillanatok 

alatt tiszta lett az egész ház. Közben nekiálltak az ebéd elkészítéséhez, mely rizseshús volt. 

Ebéd és mosogatás után vonatra ültünk, hogy Drégelypalánkon megnézzük a várat. A romhoz 

vezető túra közben a népi kultúráról beszélgettünk. Fenn a várban megcsodálhattuk a gyönyörű 

kilátást, a fiatalok megismerték a vár történetét és felolvastuk Arany János Szondi két apródja 

című versét. Miután hazaértünk, nekiálltunk a tűzrakásnak, mert az aznap esti terv a 

szalonnasütés volt. Sütögetés közben a vidéki életről beszélgettünk, a tradicionális 

pásztorkonyháról és a betyáréletről. Este éjszakai túrára indultunk, mely hatalmas izgalmat 

váltott ki a kisebbekből és a nagyobbakból egyaránt. Az időjárás kegyes volt hozzánk, ezért 

egy mezőn megcsodálhattuk a csillagos eget, beazonosítottunk néhány csillagképet, ennek 

kapcsán elindult egy beszélgetés Földünkről, a világegyetemről és más csillagászati 

kérdésekről. Jó volt megtapasztalni azt az érdeklődést, amit az ismeretlen végtelenség váltott ki 

belőlük.  

A kedd reggel az előző naphoz hasonló rutinnal kezdődött, mint előző napon. Ebédre bolognai 

spagetti készült, melynek elfogyasztása után ismét vonatra szálltunk, ám ezúttal Nógrádra 

indultunk. Elsőként meglátogattuk a várat, ahol megismerkedtünk a vár történetével. Utána 

kigyalogoltunk a vadasparkba, ahol alkalmunk volt többféle állatot látni: disznót, szamarat, 

struccot, birkát és kecskét. Az állatok csak úgy tolongtak a kerítéseknél, és épp ugyanakkora 

érdeklődéssel nézegettek minket, mint a mi őket. A program legérdekesebb része azonban az 

esti etetés volt. Az erdőn keresztül egy traktoros utánfutón vittek ki minket egy nagy tisztásra, 

ahol magaslesre másztunk és onnan figyelhettük, amint etetésre gyülekeznek a dámszarvasok, 

gímszarvasok, vaddisznók és muflonok. Közben csatlakozott hozzánk Baranyecz János és 

Horváth Kristóf, akik zenés, illetve színjátszó foglalkozást tartanak az irodában. Miközben 

kezdetét vette az etetés, a vadaspark vezetője mesélt a park működéséről, bemutatta az ott élő 

állatokat. Visszafelé gyalog mentünk, egy nagyon barátságos szarvastehén kísért minket az 

úton. 

Szerdán a reggeli után buszra szálltunk, ezúttal a Bánki-tó volt a célunk. A nagy melegben 

megváltás volt egy kellemes mártózás a tó hűs vizében. A nap pancsolásról, csapatépítő és 

kötetlen játékokról szólt. Ebédünket a strandon vásároltuk, és a gyerekek fellélegeztek, hogy 

ma nem kell főznie senkinek. Az este vacsorával, beszélgetéssel, játékokkal és persze 

zenéléssel telt. Csütörtökön reggel, miután elfogyasztottuk a reggelit, közösen nekiálltunk a 

ház teljes kitakarításának, hogy úgy adjuk át a tulajdonosnak, amilyen tisztán az fogadott 

minket. Miután befejeztük, kicsit fáradtan, de kellemes emlékekkel gazdagodva ültünk fel a 

vonatra, hogy hazatérjünk Budapestre. 
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Családos tábor - avagy egy hét szabadság a Tisza-tó partján. 

 „Tetszett a tábor, mert jobban megismerhettük az ide (H52-be) járó embereket. Jó volt látni a 

családok közti együttműködést és a programokat is nagyon élveztem.” (Sándor Márk) 

Augusztus 21-én indultunk útnak. Az utazás csöppet viszontagságos volt, mert a tele 

vonatkocsi az állóképességünket, a vonatkésés pedig a gyorsaságunkat tette próbára. Minket 

azonban semmi nem tántorított el, minden akadályt leküzdöttünk és szerencsésen 

megérkeztünk Abádszalókra. Hamar felfedeztük a környéket, megismerkedtünk a 

szomszédunkban lakó kecskékkel, valamint Góliáttal, a kicsik kedvenc pónilovával. A délutánt 

a strandon töltöttük és közben izgatottan tervezgettük az elkövetkezendő napokat – nem is 

sejtve, hogy milyen remek dolgok várnak még ránk. 

„Nagyon jó volt kiszakadni Budapestről és elmenni nyaralni. Ez az egy hét visszahozta 

számomra a gyerekkori táborok érzését – jó volt ezt a gyerekekkel együtt átélni.” (Lakatos 

Alexandra) 

Hogy mit is csináltunk egy hét alatt? Többször megfordultunk a strandon, ahol nem csak 

fürdéssel töltöttük az időnket. Kicsik és nagyok egyaránt megmérettethették az erejüket a 

kötélhúzásban, az egymásra figyelést közösségi játékok során gyakoroltuk, az ügyességünket 

pedig egy sorversenyen tettük próbára.  

„Azért volt jó a tábor, mert sokan voltunk gyerekek és lehetett sokat játszani. Nagyon élveztem 

a strandot, az esti tábortüzet és a táncversenyt.” (Görbe Mária) 

A szálláson rendszeresen előgurult a foci- és röplabda, alaposan megcsikorgattuk a hinták 

láncait, valamint kifárasztottuk magunkat kötélugrással és slackline-nal. Napközben ismerős 

dallamok csendültek fel a gitáron, esténként pedig a táncé lett a főszerep – az utolsó este 

például a székfoglaló játék során csillogtattuk meg a „ritmikus” tudásunkat. Csütörtökön 

családi vetélkedő volt, amelyen alaposan megmozgattuk az agytekervényeinket, hiszen egy-két 

becsapós kérdésen felül a babamúzeumban elhangzott információkra is rákérdeztünk.  

„A táborban minden nagy királyság volt. Az egyik legjobb program a családi vetélkedő volt, 

ahol a cukorkákkal játszottunk.” (Sándor Beatrix) 

Csütörtökön délután családi szabadfoglalkozás program volt, és néhány órára mindenkinek el 

kellett hagynia a tábort. Volt, aki felkereste a helyi cigánysort, hogy megismerje az abádszalóki 

körülményeket; volt, aki a falut fedezte fel; míg néhányan a jó idő előnyeit élvezték a strandon. 

„Nagyon jó volt a családdal együtt tölteni ezt az egy hetet. Remek volt visszaemlékezni a saját 

gyerekkoromra, és ráadásul nagyon finomakat ettünk.” (Lakatos Renáta) 

A második nap töltött káposztát csináltunk, méghozzá nem kevesebb, mint 300 darabot. A 

nyaralás alatt főztünk „hét nyelven beszélő” babgulyást is, a fenséges lecsóhoz pedig bodagot 

sütöttünk. Az utolsó este királyi lakomában volt részünk: pácolt húsokat grilleztünk, hozzá 

ínycsiklandó salátát ettünk. 

„Hogy miért volt jó a tábor? Jó társaság, remek programok, finom ételek – hát kell ennél 

több?!” (Sándor Attila) 
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Ez az egy hét mindenki számára igazi kikapcsolódás volt, kicsik és nagyok egyaránt remekül 

érezték magukat a Tisza-tó partján. Reméljük, hogy jövőre ismét fölcsatolhatjuk a 

„hétmérföldes csizmát”, és a fürdőruhánkat bepakolva ismét közösen táborozhatunk! 

Közösségfejlesztés. 

A táborok megszervezésének célja – a szórakozás mellett – a közösségfejlesztés volt. Azt 

terveztük, hogy a résztvevőkkel közösen dolgozzuk ki a programok megvalósítását – 2017 

tavaszán nagy ambíciókkal vágtunk bele ebbe a munkába. Tapasztalataink szerint a felnőttekkel 

egyszerűbb az együttműködés kialakítása. Könnyebb felismertetni velük a közös keretek 

értelmét és fontosságát, szívesebben vállalnak feladatokat és felelősséget. 

 

A fiatal korosztály (12-17 év) esetében azonban egy-egy megbeszélés megtartása is gyakran 

kudarcba fulladt. Nem tudtak, illetve nem akartak élni a lehetőségekkel, amelyeket kínáltuk 

számukra. A táborok körüli szervező vagy megvalósító feladatok nem számítottak csábítónak, 

mint ahogyan egyébként az iroda hétköznapjaiba való beleszólás, az iroda életének alakítása sem 

vonzotta őket. A bevonás azonban nem történhet erővel. Ha közösségfejlesztésről van szó, mi, a 

H52 Ifjúsági Iroda konkurenciája szeretnénk lenni a hamis értékekre, erőszakra és 

kizsákmányolásra épülő világnak, ám nehezen képzelhető el, hogy közösséget fejlesztünk az 

érintett közösség bevonása nélkül. Éppen ezért úgy döntöttünk, hogy a szülők felől erősítjük meg 

kapcsolatunkat, mintanyújtásunkat a hozzánk bejáró gyerekekkel, fiatalokkal. A 

munkafolyamatokra jellemzővé vált, hogy a nagyobb célokat apróbb részfeladatokra bontottuk 

és igyekeztünk felelősöket találni melléjük. Ebbe hol könnyebben, hol nehezebben vonódtak be a 

szülők, de összességében elmondható, hogy több sikeres együttműködésen vagyunk túl: például 

lángos-sütés, adománygyűjtő est, zenés rendezvények. Sikereink pénzben is mérhetőek, de ennél 

fontosabb, hogy a hozzánk csatlakozók az irodához tartozónak érzik magukat, tudják, hogy 

fontosak és számítunk rájuk. A fiatalokban ennek a folyamatnak a „farvizén” kívánunk 

lelkesedést ébreszteni - reméljük, ha látják, hogy milyen eredményeket érünk el a felnőttekkel, 

nekik is megjön a kedvük. 

A kerületben látókörünkbe került gyermekek és fiatalok helyzetének alakulása 2017-ben. 

Az irodát felkereső fiatalok igen nagy része társadalmi-gazdasági értelemben halmozottan 

hátrányos helyzetűnek mondható. Gyakori körükben az iskolakerülés, a munkanélküliség, illetve 

a rendezetlen, diszfunkcionális családi háttér. A fiatalok többsége céltalanul tölti mindennapjait, 

nincsenek reális elképzeléseik, előrelátásuk rövidtávú, a gyors jövedelmez való hozzájutást és a 

könnyű munkalehetőséget hajszolják. Az irodát felkereső fiatalokon gyakran észrevehető, ha 

valamilyen negatív esemény történik a családjukban, mert rendszerint itt próbálják levezetni a 

bennük összegyűlt feszültséget. Egyre gyakrabban kell a szerhasználattal foglalkozni az 

irodában, hiszen a fiataljaink könnyedén döntenek a kipróbálás mellett, és könnyedén hozzá is 

jutnak az illegális szerekhez. Ezekről nagyon sokat beszélgetünk velük, sokszor nyíltan 

felvállalják a szerek használatát, de eredményességről eddig nem igazán beszélhetünk. 
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Fiatalok és szenvedélybetegség: prevenció. 

Az iroda céljaihoz és vállalt feladataihoz kapcsolódik a drog prevenció, valamint a 

bűnmegelőzés. Csatlakoztunk, és lehetőségeinkhez mérten aktívan részt veszünk a kerületben 

működő Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) munkájában, a kerületi drogstratégia 

kidolgozásában. Emellett részt vettünk a KEF esetmegbeszélő csoportjain is. Kerületi iskolákban 

(József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kosztolányi Dezső Általános 

Iskola) számos alkalommal közösségfejlesztő foglalkozást tartottunk, melyek prevenciós 

szemlélettel zajlottak. Programjainkkal részt vettünk az AIDS Világnapon és a Drogellenes 

Világnapon is, ahol szintén sok fiatalt értünk el. 

Nők helyzete. 

A 2018-as KAB pályázatnak köszönhetően lehetőségünk lesz egy zárt szülő-csoport 

megtartására. Ennek célcsoportját azok a nők és anyák alkotják majd, akik marginális vagy 

kiszolgáltatott helyzetben vannak közösségükben, családjukban. 

Kisebbségek helyzete. 

A H52 elhelyezkedéséből fakadóan a hozzánk rendszeresen járó fiatalok túlnyomó része roma 

származású. A legtöbbjük terhelt valamilyen súlyosabb szociális nehézséggel (pl. lakhatási 

szegénység, foglalkoztatási vagy tanulmányi probléma), illetve az elmúlt év során esetenként 

előfordult, hogy a kriminalitással vagy tudatmódosító szerek használatával kapcsolatos 

problémával találkoztunk.  

A tanköteles korúak rendszeresen kérnek tanulmányi segítséget valamilyen tantárgyból 

(korrepetálás), azonban az igényekhez általában nem társul elhatározás. Többen az iskolai 

magatartásuk miatt kényszerültek iskolát váltani, pár esetben pedig nem történt meg az új 

intézménybe való beiratkozás. Emellett komoly tanulmányi-beilleszkedési akadályt okoz az 

iskolai hiányzások magas száma. 

A foglalkoztatható, már nem tanköteles korosztály rendszeresen küzd azzal, hogy olyan munkát 

találjon, amely elegendő fizetést biztosít. Sokszor tapasztaljuk, hogy ilyen lehetőséget csak a 

„fekete” szektorban találnak, illetve azt is gyakran tapasztaljuk, hogy a megszerzett jó munkát 

nem sikerül megtartaniuk. 

A látogatói körünk esetében megfigyelhető az önszegregáció jelensége. Az új, számukra még 

ismeretlen fiatalok elfogadása nehezen megy, ezért az iroda homogén csoport-összetételét nehéz 

megváltoztatni. Ez számunkra jelentős probléma és kiemelten fontos feladatnak tekintjük, hogy 

ezen változtassunk, hogy ezzel hozzájáruljunk az elkülönülési tendencia csökkentéséhez, a 

„mások” vagy pusztán „újak” elfogadásának növeléséhez. 

Az ifjúságsegítő munka eredményessége 2017-ben. 

A 2017-es évet sok szempontból tekinthetjük eredményesnek. Sikerült új kapcsolatokat kiépíteni 

más szervezetekkel, ezzel új lehetőségek nyíltak meg előttünk és fiataljaink előtt is. Több 

alkalommal sikerült szervezetek közötti sportrendezvényt lebonyolítani, illetve közös programot 

szervezni. A különböző, alapfeladatainkon túli elképzeléseink megvalósításához sikerült 
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elegendő anyagi keretet teremteni, ezt részben pályázati forrásból, részben közösségi 

adománygyűjtésből tudtuk megoldani.  

A kamasztáborunk sikerét abban tudtuk mérni, hogy azok a fiatalok, akik részt vettek, utána 

érezhetően nagyobb bizalommal fordultak felénk, mára könnyebben fogadják el és meg, amit 

mondunk, vagy teljesítik, amit kérünk tőlük. A különböző programokba, eseményekbe is több 

fiatalt tudunk bevonni, ami azért fontos, mert célunk, hogy egy olyan közösség alakuljon ki, 

amely aktívan tenni is akar saját céljai eléréséért. 

A családos táborral pedig elindult egy olyan mélyebb közösségi folyamat, amihez nagy 

reményeket fűzünk. Maga a tábor két kisgyermekes anyuka ötletén alapult, mi pedig jó 

eszköznek láttuk, hogy a gyerekekkel való munkánkba a szülőket is bevonjuk. A tábor után az 

ötből négy család megtartotta lendületét, továbbra is bevonhatóak a programokba, ugyan sok 

segítséggel, de képesek szervezni és célt kitűzni maguk elé. Ezen családok gyermekei egyre 

aktívabban részt vesznek bármilyen programban, foglalkozásban, vagy esemény 

lebonyolításában. 

2017-ben az újpesti Rózsa Klub, a Ferencvárosi Tanoda és a Deviszont Közösségi Tér is 

meglátogatott minket tapasztalatcsere céljából, emellett pedig az European Playwork 

Association nemzetközi szemináriumának voltunk terephelye egy délután erejéig. Ez utóbbi 

kapcsolatból kifolyólag sikerült hat fiatallal decemberben Pozsonyba utazni és meglátogatni az 

Ulita ifjúsági klubot. Az ifjúsági találkozó sikeresnek tekinthető, a fiataloknak sikerült 

kapcsolatba kerülni más országbeli fiatalokkal, ráadásul úgy, hogy nem beszéltek közös nyelvet, 

a programokat mégis tudták közösen élvezni, akár együttműködni bennük. 

A H52 és a kerületi oktatási intézmények kapcsolata. 

Az elmúlt évben drasztikusan megváltozott a kapcsolatunk a kerületi oktatási intézményekkel az 

előző évhez képest, amikor csak a Kosztolányi Dezső Általános Iskolával sikerült egy szorosabb, 

aktívabb kapcsolatot kialakítani. 2017-ben azonban a József Attila Általános Iskolában, a 

Harsányi János szakiskolában és a Körösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskolában is 

tartottunk foglalkozásokat, bár ez utóbbiak száma elenyésző. 

Az alábbi grafikon az iskolai prevenciós foglalkozások tematikáját tartalmazza: 
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H52 és FEGYIÖK. 

A Ferencvárosi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat 2017-ben is szorosan együttműködött a H52 

Ifjúsági Iroda és Közösségi Térrel. Egész évben a H52 biztosított teret rendszeres üléseiknek, 

kezdetben Matúz Réka, majd Tóth Csaba vett részt a munkában mint ifjúságsegítő. 

Az év során a következő rendezvényeken működtünk együtt: 

 2017.03.24. Dzsembuli Sportnap megrendezése - Közgazdasági Politechnikum 

 2017.04.11. Ferencvárosi Költészet Napja rendezvényen való részvétel 

 2017.04.13. Jótékonysági húsvéti csokitojás-szedés – FMK 

 2017.04.20. Föld Napja rendezvény - Haller park 

 2017.05.17. Fogadj örökbe egy parkot! - Haller park 

 2017.04.29. Ferencvárosi Tavasz Ünnepre való kitelepülés - Haller park 

 2017.05.03. Anyák napi ajándékkészítő kézműves foglalkozás - H52 

 2017.05.06. Egészségnapon való részvétel - FMK 

 2017.05.27. Kerületi Gyermeknapi rendezvényre kitelepülés 

 2017. 06. 08. FERI FESZT drogprevenciós napon való részvétel - FMK 

 2017.09.21. IFI FESZT (Ifjúsági Fesztivál) megrendezése - FMK parkja 

 2017.10.20. Dzsembuli Sportnap megrendezése - Közgazdasági Politechnikum 

 2017.12.01. AIDS Ellenes Küzdelem Világnapi rendezvényen való részvétel - FMK 

 2017.12.05. Jótékonysági Mikulás korcsolyázás megrendezése - Jégcsarnok 

 2017.12.14. Fogyatékos gyermekek karácsonyi ünnepsége - H52 Iroda és Közösségi Tér 

 2017.12.14. Karácsonyi ünnepség megrendezése - H52 Iroda és Közösségi Tér 

 2017.12.07-10. A pozsonyi Ulita ifjúsági irodát látogattuk meg, hat fiatal és két felnőtt 

vett részt a látogatáson, három fiatal a FEGYIÖK képviselői közül vett részt a 

látogatáson. 
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H52 és más szervezetek. Együttműködés, programok, kalandok. 

2017-ben a H52 Eurodesk információs pont lett, melynek multiplikátora Tóth Csaba. Ezzel az 

iroda bekerült egy olyan országos hálózatba, mely főként a régiós partnerekkel, valamint a 

Tempus Közalapítvánnyal eredményezett szorosabb viszonyt. Tóth Csaba részt vett az 

Együttható Egyesület által szervezett ifjúságsegítő tréningen. Októberben a „Time to move” 

kampány keretein belül közös információs foglalkozást tartottunk az Együtthatóval és a 

Támaszpont MOPKA Egyesülettel. Október végén két fiatallal részt vettünk a „Támaszpont EU 

Nap” elnevezésű rendezvényén, ahol az ifjúsági mobilitás kapott fő szerepet, illetve az estét 

jelmezes buli zárta. Novemberben sor került az Eurodesk Országos Találkozóra Debrecenben, 

ahol az év értékelése és a 2018-as év tervezése volt a program. 

Az újpesti Rózsa Klubbal sikerült egymás intézményeit meglátogatni, illetve három alkalommal 

fociztak közösen fiataljaink, egyszer Újpesten és kétszer az FMK-ban. 

Májusban Tóth Csaba az european play work association (e.p.a.) által szervezett szemináriumon 

vett részt, ennek keretén belül a résztvevők és szervezők közösen tartottak játékos délutánt a 

fiataljainknak a Haller parkban. Júliusban Tóth Csaba meglátogatta az e.p.a.-t Hamburgban, 

illetve intézménylátogatást tett a belvárosi ifjúsági klubban. 

A Kompánia Tanoda a nyáron pár fiatallal meglátogatott minket és ping-pong bajnokságot 

szerveztünk. A Ferencvárosi Tanoda és a Deviszont Közösségi Tér megnyitásuk előtt 

meglátogattak minket tapasztalatcsere céljából. Az Új Nemzedék Közösségi Térrel tartjuk a 

kapcsolatot és keressük a közös programok lehetőségét. Októberben a BIIRSZ megújult erővel 

állt neki, hogy a budapesti és regionális ifjúsági szervezetek közösen kezdjenek el programokat 

szervezni a 2018-as évre. 

2017. első felében továbbra is működött a Kék Ponttal közös urban golf foglalkozás, illetve a 

Kék Pont egyik munkatársa heti rendszerességgel töltött nálunk hosszabb időt, lehetőséget 

biztosítva a fiatalok számára, hogy addiktológiai problémával forduljanak hozzá. Novemberben 

a Ferencvárosi Pedagógiai Szakszolgálattal egyeztettünk, hogy a két intézmény munkája milyen 

pontokon tudna kapcsolódni egymáshoz. 

Decemberben az EPA tréningjén megismert pozsonyi Ulita ifjúsági klubot látogattuk meg hat 

fiatallal, ahol az ottani gyerekekkel szerveztünk közös programokat. Ennek 2018-ban lesz 

folytatása, mert most a pozsonyiak szeretnének hozzánk jönni látogatóba. 

A No Hate Speech Mozgalom felkérésére Tóth Csaba az Európai Ifjúsági Központban 

megszervezett filmklubon vett részt, mint meghívott. A Szubjektív Értékek Alapítvánnyal 

partnerségben „Art4Act” elnevezésű tréninget szerveztünk 2017. utolsó negyedében, mely 2018 

januárjában valósult meg. 

A Horizont Szociális Alapítvánnyal szoros együttműködésben, partnerségben szerveztük 2017-

ben adománygyűjtő akcióinkat. A Ferencvárosi Közösségi Alapítvány (FKA) által szervezett 

„Élő Adás” elnevezésű programra pályáztunk közösen, és be is kerültünk az adománygyűjtő 

műsorba, mely 2017. november 24-én került megrendezésre. Az itt összegyűjtött összegből a 
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2018-as családos tábort fogjuk megvalósítani, így együttműködésünk az FKA-val 2018-ban is 

folytatódik. 

Az Age of Hope szervezésében fiataljaink visegrádi kiránduláson vettek részt. A közös munkát 

folytatni kívánjuk. A RefoRom – Budapesti Református Cigány Szakkollégium februárban 

önkéntes napot tartott nálunk, fiataljainkat kézműves és játékos foglalkozásokra várták, közösen 

zenéltek, valamint este az Etno Rom együttes tartott koncertet irodánkban. Az Iránytű Ifjúsági és 

Mentálhigiénés Alapítvánnyal közösen június 21-én, a Kábítószer-ellenes Világnap alkalmából 

tartottunk drogprevenciós rendezvényt.  

A Ferencvárosi Művelődési Központ heti rendszerességgel csütörtökönként két órára biztosítja 

nekünk tornatermét sportfoglalkozás céljából. 

A József Attila Emlékhely a Magyar Költészet Napja alkalmából felkért minket, hogy 

fiataljainkkal segítsünk ünnepi programjuk lebonyolításában. 

Az alábbiakban a H52 pozsonyi kalandjának élménybeszámolója olvasható. 

Egy május végi szemináriumon kezdődött minden, amikor a pozsonyi Ulita és a budapesti H52 

munkatársai először találkoztak. A folytatásra december elején került sor, amikor hat 

ferencvárosi gyerekkel együtt meglátogattuk a pozsonyi ismerősöket. Az utazás a FESZGYI és a 

Szubjektív Értékek Alapítványnak köszönhetően valósult meg. 

A programok szervezése igazi csapatmunka volt: a pozsonyi szervezet munkatársai, a hozzánk 

bejáró gyerekek és mi magunk is ötleteltünk. Végül sikerült egy olyan napirendet összeállítani, 

ami mindenkinek meghozta a lelkesedését. A csütörtöki vonatozás után Dominika, az Ulita 

ifjúságsegítője várt minket a pozsonyi pályaudvaron. Elkísért a szállásunkra, majd némi 

villamosozást követően együtt érkeztünk meg egy anyaotthonba. Itt találkoztunk először a helyi 

fiatalokkal, akikkel a közös játék után művészeti foglalkozás keretében ecsetet ragadtunk. A 

foglalkozás kezdetén egymásról készítettünk portrét, majd együtt megalkottunk egy hatalmas 

posztert, amire sok mókás dolog felkerült: egy vicces malacka mellett szivárvány forgószél, 

házikók és villamosok is. Az estét a szálláson egy remek lakomával zártuk: a közösen elkészített 

melegszendvicsekkel csillapítottuk az éhségünket. 

Pénteken délelőtt nyakunkba vettük a várost. Dominika kíséretében bebarangoltuk a pozsonyi 

óvárost, majd felmásztunk a várhoz. A gyönyörű kilátást a városra leereszkedett köd takarta el, 

de így is sok szépet láttunk. Kirándulásunk végén ellátogattunk az Ulita irodába, ahonnan egy 

rövid pihenő után a sokak által már oly nagyon várt „lasertag” programra indultunk. A 

gyárépületbe megérkezve még nem is sejtettük, hogy milyen izgalmak várnak ránk. Az 

instrukciók ismertetése utána mindenki fegyvert ragadott, majd a csapatok beosztása következett. 

Végül felfegyverkezve foglaltuk el bázisainkat a rejtekhelyekkel tarkított teremben. Ezután 

kezdetét vette a harc, a pirosak és zöldek több körös háborúja végül a zöldek győzelmével zárult, 

bár a legprofibb lövész a másik csapat színeiben harcolt.  

Élményekkel telve indultunk vissza a szállásunkra, nem is sejtve, hogy micsoda izgalmak várnak 

még ránk az este. A lányoknak „közös erővel” sikerült bezárnia a kulcsot a szobába, így csöppet 



Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények  

Igazgatósága  

Család- és Gyermekjóléti Központ  

 

145 

átalakult az esti programunk. A „csodálatos helyszaporításnak” köszönhetően azonban 

mindenkinek jutott fekhely, és hajnali egykor a segítség, azaz a pótkulcs is megérkezett.  

Az éjszakai megpróbáltatások miatt a vártnál fáradtabban ébredtünk, ezért kicsit nyűgösen 

utaztunk át a fél városon. A közös program azonban mindenkit – a magyarországi és a pozsonyi 

fiatalokat egyaránt – kárpótolt. Egy órán keresztül „beszabadultunk” a Jump Arénába, ahol a 

különböző trambulinok, magas tornyok, slackline és szivacskockák tették viccessé és izzasztóvá 

a délelőttöt. Délután újabb utazás várt ránk, amelynek végén azonban szemet gyönyörködtető 

élményben volt részünk. Az adventi vásárba még a pozsonyiakkal együtt érkeztünk, ám a 

fiatalok egy kis közös séta után elköszöntek és az új Facebook ismerősökkel a tarsolyukban 

indultak haza. Mi még barangoltunk egy kicsit a fabódék között, majd ajándékokkal megpakolva 

érkeztünk vissza a szállásra. A pozsonyi kirándulás végül fejedelmi utolsó vacsorával zárult. 

Vasárnapra már csupán a reggeli és a hazautazás maradt. Persze a vonatút is izgalmasra sikerült, 

mert a helyfoglalások miatt többször vándorlásra kényszerültünk. Így végül nem túl kipihenten, 

de annál jobb hangulatban és élményekkel telve érkeztünk haza. 

H52 és intézményes gyermekvédelem. 

Az elmúlt évben mind a Család- és Gyermekjóléti Központtal, mind a Család- és Gyermekjóléti 

Alapellátási Egységgel sikerült szorosabb kapcsolatot kialakítani. Bátrabban keressük egymást 

és osztunk meg információkat, hiszen sok esetben több és használhatóbb információval 

rendelkezünk a családokról, mint a velük foglalkozó családsegítő vagy esetmenedzser 

szakemberek. A legtöbb közös esetnél partnerként kezeltek bennünket, ami részben annak a 

következménye, hogy nyitottunk egymás felé. Írásbeli jelzés öt esetben történt: iskolai 

mulasztások és felmerülő bűncselekmény gyanúja miatt.  



A H52 munkája a statisztikák tükrében 2017 évben
6
 

A megkeresések száma és megoszlása korcsoportok, nemek, valamint hónapok szerint 

 

    

Korcsoportok szerinti megoszlás 
      Hónap ∑ 0-2 3-5 6-13 14-17 18-24 25-34 35+ Ebből: Fiú Lány Új Vendég 

Január 690 10 3 183 203 245 0 46 
 

505 184 13 21 

Február 632 23 8 186 179 179 49 8 
 

425 211 12 7 

Március 871 27 9 300 256 179 74 26 
 

568 303 7 0 

Április 556 25 12 102 202 132 59 24 
 

352 205 4 0 

Május 697 22 17 142 228 177 78 33 
 

438 259 11 0 

Június 589 31 21 177 136 91 81 52 
 

318 270 10 0 

Július 635 29 27 222 106 108 89 54 
 

353 271 4 1 

Augusztus 671 40 25 268 113 56 97 72 
 

383 293 13 0 

Szeptember 707 24 10 310 113 92 78 80 
 

368 339 12 0 

Október 666 22 15 244 176 71 80 58 
 

347 320 6 0 

November 601 37 12 216 148 63 87 38 
 

339 251 5 0 

December 535 25 31 137 192 52 58 40 
 

284 210 7 31 

Éves összesítés: 7850 315 190 2487 2052 1445 830 531 
 

4680 3116 104 60 

Sorrend: 

 

6 7 1 2 3 4 5 

      

 A 

megkeresések havi átlagos száma: 654 

 A 

megkeresések napi átlagos száma (251 munkanappal számolva): 31,27 

 Éves összes 

megkeresés száma: 7850 

 Legjellemzőbb korosztály: 6-13 

és 14-17 éves 

 Nemek szerinti megoszlásban: az 

igénybevevők 60%-a fiú 

 Új 

megkeresések száma havi átlagban: 9 

 2017-ben 

összesen új megkeresés: 104 

 2016. évvel 

összehasonlítva valamivel, közel 300-zal kevesebb megkeresés volt 2017-ben, de közel 500-

zal több megkeresés a fiatal felnőttek körében. 

 

                                                           
6 Forrás:H52 belső statisztika 



Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények  

Igazgatósága  

Család- és Gyermekjóléti Központ  

 

147 

   



 Az igénybevevők 32%-a, vagyis közel harmada 6 és 13 év közötti, ez egyben a 

legmagasabb arányt képviseli a korosztályok között. 

 Az igénybe vevők negyede 14 és 17 év közötti. 

 Az igénybe vevők 58%-a, vagyis valamivel több, mint a fele 6 és 17 év közötti. 

 Fiatal felnőttek száma közel ötöde az összes igénybevevőnek. 

Fiatal felnőtt korosztály megoszlása korcsoportok és nemek szerint 

 

Dátum ∑ 
 

18-24 25-34 35+ Ebből: Fiú Lány 

Január 291 
 

245 0 46 
 

194 96 

Február 236 
 

179 49 8 
 

146 94 

Március 279 
 

179 74 26 
 

178 101 

Április 215 
 

132 59 24 
 

129 87 

Május 288 
 

177 78 33 
 

167 121 

Június 224 
 

91 81 52 
 

98 125 

Július 251 
 

108 89 54 
 

110 133 

Augusztus 225 
 

56 97 72 
 

108 117 

Szeptember 250 
 

92 78 80 
 

115 135 

Október 209 
 

71 80 58 
 

90 120 

November 188 
 

63 87 38 
 

83 105 

December 150 
 

52 58 40 
 

59 91 

Éves összesítés: 2806 
 

1445 830 531 
 

1477 1325 

 

 

       

 

 Megkeresések száma a fiatal 

felnőtt korosztályban: 2806 

 Havi átlagban: 234 

 Napi átlagban (251 

munkanappal számolva): 11 

 A fiatal felnőttek 51%-a, tehát mintegy a fele 18 és 24 év közötti. 

 A fiatal felnőtt igénybevevők közel ötöde 35 év feletti. 

 



Csoportos foglalkozások a számok tükrében 

 

Megnevezés 
Szakmai tevékenységek 

halmozott száma  
Szolgáltatásban részesülők 

száma 
Ebből: 0–17 

évesek 

Klub 203 
 

2 231 2 231 

Csoport 14 
 

35 35 

   Ebből: tematikus csoport 8 
 

24 24 

Korrepetálás 275 
 

19 19 

Rendezvény 13 
 

87 79 

Tábor 3 
 

40 30 

Összesen 516   2 436 2 418 
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 A nem egyéni esetkezelésbe tartozó szakmai tevékenységek körében a legnagyobb arányt 

a korrepetálás és klubfoglalkozás teszi ki. A két foglalkozás típus együtt kevés híján 

kiteszi az összes tevékenységszámot ebben a kategóriában. 

 Azonban, ha az igénybe vevők számát nézzük, akkor a korrepetálást vették igénybe a 

legkevesebben: az összes igénybevevő 1%-a. Tehát a legmagasabb számú szolgáltatási 

tevékenységet vették igénybe a legkevesebben. 

 A második legmagasabb tevékenységszámú szolgáltatást, a klubokat vették igénybe a 

legtöbben, az összes igénybevevő 92%-a. 

 A korrepetálásba tehát kevés, ámde kitartó, tehát a korrepetáláson rendszeresen 

megjelenő igénybevevő vonható be. 

 A klubok látogatottsága stabil, mert az összes szakmai tevékenység 40%-át kitevő 

klubokat az igénybevevők 92%-a látogatja. 
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Elérhetőségeink 

FESZGYI Család- és Gyermekjóléti Központ 

Cím:    1091 Budapest, Üllői út 69. 

Telefon és fax:  +36 (1) 216-2876, +36 (1) 216-2875 

E-mail:   csgyk@feszgyi.hu 

Szakmai vezető: Dobák-Kiss Tímea 

készenléti telefon: +36-20/247-2199 

 

H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér  

Cím:   1096 Budapest, Haller u. 52. 

Telefon:  +36 (1) 431-7475 

E-mail:  H52@feszgyi.hu 

Szakmai programfelelős: Bázsa-Mosó László 

 

FESZGYI - József Attila Lakótelepi Kirendeltség 

Cím:   1098 Budapest, Pöttyös utca 11. 

Telefon:  +36 (1) 280-8185 

 

A speciális szolgáltatások/tanácsadások egy része a FESZGYI Család- és Gyermekjóléti 

Alapellátási Egység telephelyén érhető el. 

  Cím: 1096 Budapest, Lenhossék u. 7-9. 

  Telefon: +36 (1) 215-6027, +36 (1) 21-2876 

  E-mail: csgyk@feszgyi.hu  

  Szakmai vezető: Vérné Holló Krisztina 

 

Köszönetnyilvánítás 

A beszámoló elkészültéhez ezúton megköszönöm a Család- és Gyermekjóléti Központ 

esetmenedzsereinek: Gulyás Eszternek, Heizler Katalinnak, Móra Gabriellának, Nagy Klárának, 

Péter Kingának, Somogyi Adriennek, Szalay Andreának és Szendrei Ilonának, továbbá a 

FESZGYI tanácsadóinak: Adorján Erzsébetnek, dr. Náday Juditnak, Gergely Gabriellának, 

Juhász Dánielnek, Lukács Lucának, Muth Verának, Szalay Andreának, Szeri Orsolyának és 

Unyatinszky Dórának, valamint - és nem utolsó sorban - a H52 munkatársainak: Bázsa-Mosó 

Lászlónak, Beberika Dorinának, Mogyoró Krisztinának, Oláh Rolandnak, Tószegi Juditnak, 

Tóth Csabának és Szécsi Juditnak az értékes és alapos, gyakran elgondolkodtató munkáját, az 

abban megnyilvánuló megszívlelendő szakmai és emberi hozzáállását. 

mailto:csgyk@feszgyi.hu
mailto:H52@feszgyi.hu
mailto:csgyk@feszgyi.hu


1. számú melléklet – A CSGYK 2018. évi munkaterve 

FESZGYI Család- és Gyermekjóléti Központ 

2017. évi munkaterv 

Tevékenység Időpont Felelős 

Szabadidős, prevenciós 

programok pályázati 

lehetőségeinek figyelése 

2018. folyamatosan Szakmai vezető, H52 vezető 

Egyéni esetszámok összesítése, 

leadása 
2018. minden hónap első hete Esetmenedzserek 

Egyéni klienslisták frissítése, 

leadása 
2018. minden hónap első hete Esetmenedzserek 

CSGYK team értekezlet 2018. minden szerda 
Szakmai vezető, szakmai 

vezető helyettes 

CSGYK és Alapellátási 

Egység közös team értekezlet 

2018-ban igény szerint 

rugalmasan 

CSGYK és Alapellátás 

szakmai vezetői 

CSGYK Mentálhigiénés 

csoporttal egyeztetés 
2018. igény szerint 

Szakmai vezető, 

mentálhigiénés csoport 

vezetője 

KSH statisztika elkészítés 2018.01.15. Esetmenedzserek, tanácsadók 

CSGYK KSH statisztika 

összeállítása 
2018.01.25. Szakmai vezető 

Éves beszámolók bekérése 2018.02.01. Szakmai vezető 

CSGYK szakmai beszámoló 

elkészítése 
2018.02.15. Szakmai vezető 

Éves gyermekvédelmi 

tanácskozás - javaslatok 
2018. október-november 

Szakmai vezető, 

esetmenedzserek, 

jelzőrendszeri tanácsadó 

CSGYK - Gyámhivatal- 

egyeztetése 
2018. fél évente 

Szakmai vezető, szakmai 

vezető helyettes, 

jelzőrendszeri tanácsadó 

CSGYK és Iskolai 

Gyógypedagógiai hálózat 

szakmaközi találkozó 

2018. tavasz 

Szakmai vezető, szakmai 

vezető helyettes, 

jelzőrendszeri tanácsadó 

CSGYK és Iskolai 

Pszichológusi hálózat 

szakmaközi találkozó 

2018. tavasz 

Szakmai vezető, szakmai 

vezető helyettes, 

jelzőrendszeri tanácsadó 

CSGYK és alapfokú oktatás 

szakmaközi találkozó 
2018. ősz Szakmai vezető, alapellátás 

vezető, jelzőrendszeri felelős 
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és tanácsadó 

H52 teamjén való részvétel 
2018. kéthavonta egy 

alkalommal 
Szakmai vezető 

Gyermekvédelmi 

gondoskodással érintett 

gyermekekkel végzett munka 

szakmai és dokumentációs 

ellenőrzése 

2018. tavasz és nyár/két 

ütemben (szakellátott és 

védelembe vett) 

Szakmai vezető 

CSGYK és Pedagógiai 

Szakszolgálat szakmaközi 

megbeszélés 

2018. március 10. 

Szakmai vezető, szakmai 

vezető helyettes, 

jelzőrendszeri tanácsadó 

CSGYK és Védőnői 

Szolgálat szakmaközi 

tanácskozás 

2018. március 

Szakmai vezető, szakmai 

vezető helyettes, 

jelzőrendszeri tanácsadó 

CSGYK és Ferencvárosi 

Óvodák szakmaközi 

tanácskozás 

2018. augusztus-szeptember 

Szakmai vezető, szakmai 

vezető helyettes, 

jelzőrendszeri tanácsadó 

Óvodai és iskolai szociális 

segítés előkészítése 
2018. június-augusztus 

Szakmai vezető, 

igazgatóhelyettes, 

koordinátor 

Óvodai és iskolai szociális 

segítés indítása fenntartói 

jóváhagyást követően 

várhatóan 2018. szeptember 

Szakmai vezető, 

igazgatóhelyettes, 

koordinátor  

Nyári pótvizsga felkészítő 

foglalkozások szervezése, 

lebonyolítása 

2018. 06-08. hó 

Családsegítők, 

esetmenedzserek, H52 

koordinátora, fejlesztő 

pedagógus 

Szakmai 

műhelybeszélgetések 

2018-ban folyamatosan, 

havonta 

CSGYK szakmai vezető 

helyettes 
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2. számú melléklet – A H52 2018. évi munkaterve 

H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér 

2018. évi munkaterv 

Hónap Tevékenyég helye Tevékenység Felelős 

Január- június 
Kosztolányi Dezső Ált. 

Iskola 

Prevenciós 

programsorozatok, 

közösségfejlesztés 

ifjúságsegítők 

Február 21. Új Nemzedék 
Pingpong és FIFA 

bajnokság 

szakmai 

programfelelős 

Március 11. H52 Anyacsoport ifjúságsegítők 

Március 14. H52 Március 15. vetélkedő ifjúságsegítők 

Március 9. Politechnikum 
Dzsembuli- 

röplabdabajnokság 

szakmai 

programfelelős 

Április 11. József Attila Emlékhely 

Rendezvény 

lebonyolításában való 

részvétel 

szakmai 

programfelelős 

Április - Haller Park 
Tavaszünnepen való 

kitelepülés 

szakmai 

programfelelős 

Április 18. H52 Föld Napja - vetélkedő ifjúságsegítők 

Április 21. Haller park Föld Napja rendezvény ifjúságsegítők 

Április 22. H52 Anyacsoport ifjúságsegítők 

Május eleje Pilisszántó Lovas képzés ifjúságsegítők 

Május 15. H52 
Nemzetközi családnapi 

rendezvény/vetélkedő 
ifjúságsegítők 

Május 19. H52 Anyacsoport ifjúságsegítők 
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Május 25. H52 
Eltűnt gyermekek 

világnapja rendezvény 

szakmai 

programfelelős 

Május Dürer Kert Adománygyűjtő est ifjúságsegítők 

Május 23-30. Turku (Finnország) Képzés ifjúságsegítők 

Június 8. FMK Feri Feszt ifjúságsegítők 

Június 15. H52 Tanévzáró rendezvény ifjúságsegítők 

Június 29. H52 

Pingpong bajnokság 

(több ifjúsági iroda 

bevonásával) 

ifjúságsegítők 

Június vége- 

július eleje 
 

Kamasztábor 

(12-22 éveseknek) 

szakmai 

programfelelős 

Július vége- 

augusztus eleje 
Balaton Családos tábor ifjúságsegítők 

Augusztus 

közepe 
 Lány tábor ifjúságsegítők 

Augusztus 17. H52 

Csocsóbajnokság 

(több ifjúsági iroda 

bevonásával) 

ifjúságsegítők 

Szeptember 1. H52 Tanévnyitó rendezvény ifjúságsegítők 

Szeptember 21. FMK IFI Feszt 
szakmai 

programfelelős 

Október H52 
56’-os forradalmi 

vetélkedő 
ifjúságsegítők 

Október 11. 
Szent István Közgazdasági 

Szakköz. 
Pályaválasztási Börze 

szakmai 

programfelelős 

Október 13. Politechnikum 
Dzsembuli Sportnap - 

kosárbajnokság 

szakmai 

programfelelős 

November H52 Helloween ifjúságsegítők 

December 1. FMK 
AIDS Ellenes Küzdelem 

Világnapján való 
ifjúságsegítők 
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Rendszeres programok az irodában: 

Márciustól hétfőnként: 

-  Kézműves foglalkozás- Tószegi Judittal  

Minden kedden: 

- színészmesterség és költészettani workshop - Horváth Kristóf vezetésével 

Minden szerdán: 

-  Receptcsere Klub vagy FEGYIÖK ülés, váltásban 

- Filmes Workshop - Mester Attila vezetésével  

Minden csütörtökön: 

- Sportfoglalkozás az FMK-ban  

- Gitároktatás Baranyecz Jánossal  

Minden pénteken: 

- Zenedélután – örömzenélés 

- Néptáncoktatás  

Havonta hétvégi napon, előre meghirdetett időpontban: 

- Anyacsoport (KAB) 

- Tanulmányi kirándulások (KAB) 

részvétel 

December 4. 
Weöres Sándor Ált. Iskola 

jégcsarnoka 

Jótékonysági Mikulás 

korcsolyázás 
ifjúságsegítők 

December 20. H52 
Fogyatékos gyermekek 

karácsonyi ünnepsége 

szakmai 

programfelelős 

December 22. H52 Karácsonyi vetélkedő ifjúságsegítők 
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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2017 

DÍJHÁTRALÉK-KEZELŐ ÉS LAKHATÁST SEGÍTŐ KÖZPONT 

 

ALAP FELADAT és SZEMLÉLETI KERET 

A Díjhátralék-kezelő és Lakhatást Segítő Központ (DHKLSK) a Ferencvárosi Szociális és 
Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) részeként, két részleget ölel fel: egyik a 
Díjhátralék-kezelési Csoport (továbbiakban DHK),feladata az adósságkezelés. Másik csoport a 
LÉLEK programos lakások lehetséges bérlőinek gondozása, valamint a kerület meghatározott 
részének utcai szociális munkájának végzése (LÉLEK-Pont és Utcai Szociális Munkás Csoport). 

A Díjhátralék-kezelési Csoport illetékessége a ferencvárosi lakóhellyel vagy tartózkodási 
hellyel rendelkező személyekre terjed ki. A LÉLEK-Pont és Utcai Szociális Munkás Csoport 
tevékenysége a LÉLEK Programban részvevők esetében ugyanez az illetékességi kör, míg az 
utcai szociális munka a IX. kerület Belső- és Középső-Ferencvárosra terjed ki, nem vizsgálva a 
fedél nélküli ügyfelek hivatalos lakó- vagy tartózkodási helyét 

Jelen beszámoló I. része a DHK csoport, II. része a LÉLEK-Pont és Utcai Szociális Munkás 
Csoport 2017-ben végzett tevékenységeiről szól. 

I.  

Díjhátralék-kezelési Csoport 

A DHK önálló szakmai egységként végez adósságkezelési tevékenységet. A szolgáltatás fő 
rendezőelve, a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-
testületének 8/2015. (II.24.) rendelete, amely a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és 
támogatásokról rendelkezik. A munka célja: a lakhatással összefüggésben eladósodott, 
szociálisan rászoruló családok segítése tartozásuk részbeni vagy teljes egészének 
megfizetésére. A családok zöme, akikkel a csoport foglalkozik, a munkanélküliség és az 
alacsony iskolai végzettség miatt sokszor kilátástalan helyzetben vannak. A hátralékok 
kezeléséhez szükséges az ügyfelek motivációja és képessége is, ehhez az adósságkezelési 
tanácsadók az esetmenedzserek és a családsegítők összefogása, azonos irányú 
kommunikációja szükséges. A DHK csoport fő célja és feladata a fizetőképesség 
helyreállítása, a jövőbeli kilátások rendezése, a családi gazdálkodás optimálisabb 
működésének segítése a lehetőségeken belül. 

 

Együttműködések - partnerek 

A Díjhátralék-kezelési Csoport konkrét feladata a helyi rendelet alapján az adósságkezeléshez 
kapcsolódó ellátásokról, esetenként egyéb szolgáltatásokról való differenciált információk 
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nyújtása; tanácsadás a megfelelő támogatási/szolgáltatási forma javaslatához és 
ügyfeleinknek az adósság megszüntetésére tett erőfeszítéseinek segítése, kísérése. A 
folyamat követése pontos adminisztrációval és lehetőség szerint a szociális munka 
eszközeinek alkalmazásával jár. Különösen az utóbbi tevékenység során fontos és 
elengedhetetlen a FESZGYI egységeivel való szoros együttműködés. A DHK munkatársainak 
tevékenysége kizárólag a Család és Gyerekjóléti Központ illetve Alapellátási Egység 
közvetítésével történhet. Az információk elérhetőségét rögzített szabályok mentén írásban 
(ADMIN-ügyfélnyilvántartó program, ügyfél dossziék, közvetítő lapok, team emlékeztetők), 
illetve szóban telefon, esetmegbeszélők) biztosítjuk. A releváns adattartalommal bíró 
informális tájékoztatásokat is – pl. e-mail - iktatószámmal ellátva tároljuk egyrészt az ügyfél 
dokumentációban, másrészt az iktatókönyvben. Mindezek mellett a gördülékeny, nyílt és 
torzítás-mentes kommunikációt a FESZGYI részlegei között tovább kell fejleszteni.  

A díjhátralékot kezelő munkatársak együttműködése az önkormányzat megfelelő 
osztályaival, csoportjaival adekvát. 

 A Hálózat Alapítvány is fontos szereplője a lakhatás elvesztésének rémével fenyegető 
helyzetek megoldási palettájának. A DHK csoport tagjai az Alapítvánnyal is rendszeres 
kapcsolatban állnak.  

Nem elhanyagolható szereplői a díjhátralék-kezelésnek a szolgáltatók (ELMÜ, Nemzeti 
Közművek>gáz, FEV IX., Díjbeszedő, Vagyonkezelő, FŐTÁV). Esetenként nehézkes az 
együttműködés velük, nem annyira az ügyintézők hozzáállása, inkább a cégek saját 
szabályzatai miatt. Részletfizetési lehetőséget egyre emelkedő minimális összeggel 
határoznak meg (pl. gáztartozásnál a duplájára, 5-ről 10 ezer forintra emelkedett, de a többi 
szolgáltatónál is tendencia a részletben történő törlesztés havi minimumának emelkedése), 
ami ügyfeleink szűkös forrásai miatt nehezíti az adósságkezelés sikeres kivitelezését.  

Két civil szervezet található látóterünkben, akiket azoknál a kétségbeejtő esetekben 
keresünk meg támogatásért, amikor a DHK csoport lehetőségei kimerülnek, s 
menthetetlenül utcára kerülnének ügyfeleink. E két szervezet a Katolikus Caritas és a 
Nyugodt Szív Alapítvány.  A két szervezet rugalmas, de valóban csak a legégetőbb, erősen 
megindokolt esetekben fordulhatunk hozzájuk, a támogatások mértéke csekély. 

Mindazonáltal legfontosabb együttműködő partnereink maguk a díjhátralék-kezelést igénylő 
ügyfeleink. A velük való munka jellemzői a konkrét támogatási formák részletezése és az 
egyéb paraméterek leírása során olvasható. 

 

A munkavégzés feltételei 
 
Személyi feltételek 

2017 során jelentős változások zajlottak a DHK csoport személyi állományában. 
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Február 10-én állt ismét munkába Petrik Zita két év GYED után, heti 30 órás 
munkavállalással, amely határozott idejű szerződéssel évvégéig szólt.  

Dobra Vilmos június végén távozott a FESZGYI kötelékéből. Helyére Kecskés Éva érkezett, aki 
a DHKLSK szakmai vezetője lett. 

Kiss Judit augusztusban szülési szabadságra ment, jelenleg CSED-en van. A helyén Korponai 
Rita új munkatárs dolgozik, 2017. július 17-ei belépéssel.  

Pavelka Gáborné Takács Éva Zsuzsanna képviselte 2017-ben az állandóságot, végig a DHK 
csoport munkatársa volt. 

Petrik Zitát kivéve, mindenki teljes munkaidőben foglalkoztatott. A csoport tagjai a FESZGYI 
engedélyezett szakmai létszáma alapján közalkalmazotti jogviszonyban tevékenykednek.  

Asszisztens nem segíti a csoport munkáját, ezért az adminisztrációs feladatokat felosztva, az 
adósságkezelési tanácsadó kollégák végzik. Gyakornokok sokat segíthetnének ebben, 
szívesen látnánk időnként 1-1 főt. Természetesen nem elsősorban amiatt, hogy az 
adminisztratív teendőket átvegyék, úgy gondoljuk, hasznos lehetne számukra a családsegítés 
e speciális szeletének ismerete, annak gyakorlati megvalósíthatósága. 

 

Technikai, tárgyi feltételek 

A DHK csoport telephelye a Ferencvárosi Önkormányzat IX. Lenhossék utca 24-28. szám 
alatti épületének földszintjén a 8. számú helyiségekben van. Három szobánkból egy a közös 
iroda, egy az ügyfél fogadó tér, amely részben elválasztva egyszerre két klienssel való 
foglakozást tesz lehetővé (ami a hang áthallás miatt nem optimális, de többnyire kezelhető), 
és egy konyha. Helyiségeink tágasak, világosak, megfelelőek a kulturált és nyugodt 
munkavégzés irodai feltételeinek. Saját mosdónk nincs, a portaszolgálatét használjuk, amely 
a portásokkal való jó viszonyunkat is jelzi.  

Minden munkatársnak saját számítógépe van (3 asztali, 1 laptop), fénymásolónk és egy 
vonallal rendelkező több állomású vonalas telefonkészülék/ek segítik munkánkat. A 
számítógépek közül kettő 2017-ben cserélődött, leginkább az operációs rendszer elavultsága 
miatt. A laptop is ekkor került beszerzésre. A technikai és informatikai háttér további 
fejlesztése indokolt. 

A munka rendje 

Heti három napon tartunk ügyfélfogadást a Lenhossék utca 24-28. fsz. 8. szám alatt. 
Hétfő: 9-18 
Szerda: 12-16 
Péntek: 8-12 óra között. 

Természetesen ez nem jelenti azt, hogy más időpontokban ne jöhetnének ügyfelek – a 
munkaidő nem azonos a nyitvatartással -, de a tervezhetőség és az egyes esetek jobb 



 

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények 

Igazgatósága  

Díjhátralék-kezelő és Lakhatást Segítő Központ  

 

160 

 

megértése és a stratégia kidolgozása miatt időt kell hagyni a személyes találkozásokra. 
Másrészt a szerződéses együttműködési folyamat során az adósságkezelésben résztvevőknek 
igazolniuk kell a befizetéseiket (önrész, ütemezett részletfizetések, havi számlák). A csekkek 
bemutatását lehetőleg ügyfélfogadási időben kérjük, de igyekszünk tekintettel lenni az 
egyéni élethelyzetekre, pl. ha az illető munkaideje nem engedi, beteg, gyereket nem tud 
felügyelet nélkül hagyni, egyebek – az nem fordulhat elő, hogy az ügyfélfogadás miatt 
csússzanak ki határidőkből.  

 A díjhátralékok kezelésének meghatározott protokollja van. A vonatkozó helyi rendelet 
meghatározza azoknak az adatoknak a körét, amelyek feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy 
objektív kép alakulhasson ki az egyén (és ha van, a családja) pillanatnyi státuszáról, ami 
alapján megtervezhető, hogy melyik szolgáltatási formába fér bele, mire van jogosultsága; a 
szűkebb és tágabb egzisztenciális viszonyok mit engednek. Az Adósságcsökkentési 
Támogatás (továbbiakban acst) és a ferencvárosi lakhatást segítő támogatás (továbbiakban 
flst) kritériumai – bár sok ponton azonosak -, nem egyformák. A Hálózat Alapítvány 
évtizedekre visszanyúló támogatási formájának ismét más adatelvárásai vannak, ez sokkal 
egyszerűbb és átláthatóbb adathalmazt jelent, mint az előző kettő, önkormányzat által 
biztosított forma. Mindegyik fajta díjhátralék kezelésnek kötelező eleme a családlátogatás, 
ami jogos és hasznos tevékenység. A családlátogatás sok esetben az ügyfél családsegítőjével 
közösen történik. 

Hetente egy alkalommal keddenként délelőtt 9-13-ig a FESZGYI Családsegítő és Gyerekjóléti 
Alapellátási Egysége József Attila Lakótelepi Kirendeltség (Pöttyös utca 11. szám alatti) 
telephelyén ügyeletet tart valamelyik adósságkezelési tanácsadó forgó rendszerben.  A heti 
ügyelet a József Attila lakótelepen adósságkezelés szempontjából nem tűnik 
elengedhetetlennek.  Még azok a már velünk együttműködésben lévő ügyfeleink is, akik a 
lakótelepen élnek, döntő többségben inkább a Lenhossék utca 24-28-ba jönnek. Ennek több 
oka van: 

- középső, belső Ferencvárosban van dolguk rendszeresen, a közlekedés jó; 
- a DHK telephelye az önkormányzat épületében van, sok mindent egyszerre el lehet 

intézni; 
- időpontot könnyebb egyeztetni a 3 adósságkezelési tanácsadó kollégával a központi 

helyen, mint amikor éppen a telepen ügyel egy valaki, fő szabály szerint 3 hetente; 
- kevés az ügyfélszám a keddi ügyeleteken7 ; 
- ha csak csekk másolásért mennek be a klienseink, bármelyik napon lemásolják, és 

elérhető helyen tárolják a Pöttyös utca családsegítői (köszönet érte); 
- az adósságkezelő munkatársaknak nincs megfelelő infrastruktúra a Pöttyös utcában - 

saját számítógép, nem látják a központi hálózatot (ADMIN-t igen), az ügyfél dossziék 
is a központi telephelyen vannak, így a folyamatos adminisztrációt is csak 
korlátozottan tudják végezni. 

                                                           
7
2017.01.03 – 2017.12.19. között összesen 91 fő kereste fel a Pöttyös utcában az adósságkezelési 

tanácsadókat. Ebből 36 fő volt előre egyeztetett, tehát nekik célszerűbb volt a lakótelepen felkeresni az 
adósságkezelési tanácsadót. Egy év alatt mindösszesen 5 új ügyfél fordult meg a Pöttyös utcában díjhátralék-
kezelési céllal. 
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Havi egy alkalommal csoportos szupervíziós lehetőség biztosított a FESZGYI egységeiben 
dolgozó munkatársaknak. Az adósságkezelők a Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egység 
kollégáival közös csoportba járnak. 

2017-ben főszabály szerint heti egyszer team megbeszélés zajlott csütörtökönként az 
aktuális és elhúzódó problémákról, valamint minden olyan eseményről és feladatról, 
amelyek a munkavégzést befolyásolják, hatékonyságát segítik. Terveink közt szerepel, hogy 
két heti rendszerességűre változtatjuk a team megbeszéléseket.  
 

Szakmai tevékenységek 
Számok, és ami mögöttük van 

 
2. ábra 

 

1. ábra a kerületben alkalmazott díjhátralék-kezelési formákat mutatja. 

A 2017-es adatok szerint 1526 esetkezelés történt (forgalmi halmozott adat). Ez a szám 251 
fővel folytatott segítő tevékenységet takar. Az együttműködés nélküli meghatározás azt 
jelenti, hogy vagy nem jogosultak semmilyen ellátásra, vagy nem vállalják a közös munkát 
(együttműködést) az adósság kezeléshez. 

Új ügyfélnek minősül ebből a számból 129 fő. Ők azok, akikkel nem volt a DHK csoport 
munkatársainak együttműködési megállapodása 2017-ben, de nem biztos, hogy a FESZGYI 
másik egységeiben nem részesültek ellátásban. Az is lehetséges, hogy a megelőző évek során 
adósságkezelésben vagy annak kísérletében szerepeltek már a jelzett kliensek, de 
bizonyosan egy évet visszamenőleg meghaladóan. Ez a szám azért érdekes, mert több mint a 

36%

37%

26%

1%
Díjhátralék-kezelési típusok megoszlása

ACST FLST Hálózat együttműk.nélkül
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fele az összes ügyfélszámnak, dacára, hogy az előző évek trendjét követve 2017-ben is az 
összes igénybevevő száma csökkent. A teljesen új ügyfelek száma, akiknél nem találtunk 
előzményt: 73 fő. Nemi megoszlásban: 26 férfi, 47 nő.  

 

 

 

 

 

1. számú tábla 

A 2016-os adatokkal összevetve a forgalmi adatok is és az esetszámok is csökkenést 
mutatnak 2017-ben, nagyjából azonos arányban. (2. számú tábla)  

 A tendencia már több éve megfigyelhető, nem függetlenül az utóbbi évek népjóléti 
változásainak fényében. 2016. január 1-től a szociális ellátórendszerben bevezetett jelentős 
szerkezeti és tartalmi változások – Gyvt. és Szt. módosításoknak megfelelően – magától 
értetődően az adósságkezelés gyakorlatában is módosulásokat hozott. A csökkenő tendencia 
oka azonban a helyi rendelet szabályozásából vezethető le: a jogosultsági feltételek szűkítik a 
lehetséges igénybevevők körét. E tény valószínűleg nem független attól, hogy a kötelező 
adósságkezelés kikerült a Szociális törvényből. 

Nemenkénti és életkor szerinti megoszlást mutat az alábbi tábla (2. számú). A számok nem 
tartalmazzák a lezárt ügyeket, tehát nem azonos az összes 2017-es esetszámmal. A 
tendencia a csökkentett számból is kitűnik, miszerint a közép- és idősebb korosztály képviseli 
ügyfeleink döntő többségét. A nemi arány a nők javára billen. Nem meglepő ez, hiszen – 
különösen szegénycsaládoknál – a nők viszik hátukon a létfenntartás, a háztartás 
működésének terhét. Ők azok, akik mindent megpróbálnak, hogy a család ne maradjon 
legalább fedél nélkül. 

 

életkor ACST FLST Hálózat Nincs 

együttműk
. 

összes 

aktív ügyfél 
2017 évvégén 

Lezárt esetek 
(férfi+nő) 

 férf
i 

n
ő 

férf
i 

n
ő 

férf
i 

n
ő 

férfi nő  férfi nő 

18-24 
éves 

0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1 

 2016 2017 

Összes 
hátralékkezelési 
esetszám 

1878 1526 

Igénybevevők 
száma 

292 fő 251 fő 
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25-34 
éves 

1 5 0 1 0 6 0 1 14 0 1 

35-49 
éves 

6 29 4 18 14 11 2 1 85 3 8 

50-61 
éves 

4 18 5 15 5 10 0 0 57 3 11 

62 + éves 7 12 9 12 6 11 0 2 59 3 4 

Összesen 18 64 18 46 25 40 2 4 217 9 25 

         217 34 

2. tábla 

 

 

2. ábra 

2017 évvégén a Díjhátralék-kezelési Csoport aktív ügyfeleinek száma 217 fő volt. Az év 
közben lezárt esetek száma 34 fő. A kettő összege, akikkel együttműködési megállapodás 
alapján dolgoztunk, 251 fő.   
 
Összes: 251 fő 
Nő: 179 fő 
Férfi:72 fő 
 
Tulajdon viszonyok. Díjhátralék-kezelés egyaránt alkalmazható saját tulajdonú vagy 
önkormányzati bérlakásra. A Nemzeti Eszközkezelő (NET) megjelenése a tulajdonosi 
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palettán, a NETdeviza hiteles bérlőinek is rendelkezésére áll az adósság rendezés – erre a 
módosított helyi rendelet ad lehetőséget. 

 

3. számú ábra 

A 3. számú ábra megmutatja, hogy az önkormányzati tulajdonú bérlakások lakói messze 
túlreprezentálják a díjhátralék-kezelést igénylőket.  Nem meglepő az eredmény, hiszen a 
kevéssé tehetősek szorulnak rá a bérlakás állományra, nem képesek önerőből az 
ingatlanpiacról biztosítani lakhatásukat. Ha mindezt összevetjük az adósságokat felhalmozók 
életkori adataival (3. sz. tábla) akkor eléggé szomorú a kép: nyugdíjas, idősödő vagy több 
gyerekes családok, bérlakásuk fenntartására is képtelenek folyamatosan biztonsággal. 
Nincsenek tartalékaik, a legritkább esetben utasítják vissza az adományokat. Lakásból is 
járnak mosni, tisztálkodni a LÉLEK-Pontra, mert ki van kapcsolva a villany vagy a gáz – 
rosszabb esetben mindkettő. Az ingyen konyhákat eleinte diszkréten, később már nem 
nagyon titkolva keresik. Természetesen nem minden ügyfelünk helyzete ilyen lefelé tartó. A 
jobb helyzetű, többnyire saját ingatlannal rendelkező megszorult ügyfelek súlyos lakhatási 
krízisét általában megelőzi olyan szituáció, amelyet el sem tudtak addig képzelni. Náluk a 
deklasszálódástól való félelem tetten érhető. A humánus és empatikus hozzáállás 
alapkövetelmény, a hozzánk fordulók értékelik a tapintatot.  

 

Az alábbi tábla a díjhátralék-kezelést igénybevevők gazdasági aktivitását mutatja:  
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 ACST FLST HÁLÓZAT Összes 

munkabér, alkalmi munka 39 24 26 89 

nyugdij és nyugdíjszerű ellátások 22 34 22 78 

gyerekhez köthető juttatások 56 44 56 156 

önk-i és munkaügyi ellátások 16 48 16 80 

3. sz. tábla 
 

A gazdasági aktivitás vizsgálatánál azt látjuk (3. tábla), hogy a gyerekekhez köthető segélyek, 
ellátások megléte jóval nagyobb arányban szerepel a díjhátralék kezelést igénybe vevők 
háztartásának biztos bevételei között, mint az egyéb bevételek. Ez nem azt jelenti, hogy csak 
gyerek transzferekből élnek, hiszen az esetek döntő többségében van más bevétele is a 
gyerekes családoknak (munkabér és/vagy más támogatás), inkább azt, hogy a gyereket 
nevelő ügyfeleink ugyanolyan törékeny gazdálkodással élik a mindennapjaikat, mint a 
nyugdíjas korosztály (illetve a nyugdíj közeli korosztály, akik már nem sok eséllyel 
rendelkeznek a munkaerő piacon). Közöttük sokan vannak, akik „visszatérő” ügyfelek.  
Kevesebben azok, akik szinte beépítik az elérhető támogatásokat rezsi költségeik 
kiegyenlítésébe (évente flst, de ez a lehetőség korlátozott, mert egy fajta adósságra csak 
egyszer igényelhető flst, soha többet később sem, ill. 2 évente acst, ha sikeres, nem 
visszafizetős volt az előző). Jelentősebb azoknak az ügyfeleknek a száma, akik azért térnek 
vissza időről időre díjhátralék kezelési kérelemmel, mert olyan kevés a biztos jövedelmük, 
hogy nem képesek egy-egy váratlan kiadásnál törékeny egyensúlyukat megtartani. A váratlan 
kiadás lehet betegség, még ha nem is súlyos vagy hosszan tartó, de munkabér helyett 
táppénzből már nem futja mindenre. A lakásban bármilyen javítás (beázás, csőtörés, 
elromlott villanybojler, gázkonvektor stb.), de akár egy éves elszámoló áram vagy gázszámla 
is felboríthatja a havi költségvetést. Hozzájárul a rossz anyagi helyzetű emberek 
adósságkezelési nehézségéhez az, hogy a rendelet szigorúan szabályozza a jogosultságot. 
Ezek közül az egy főre jutó havi jövedelem megemelését javasolnánk (85.500 ft/fő most) 
legalább 90.000 forintra, de a legsúlyosabb akadály a bérleti szerződés megléte, vagyis 
inkább hiánya önkormányzati bérlakás esetén.   

Már kisebb összegű bérleti díj (100 ezer Ft-ot meghaladó) elmaradása esetén is felmondja a 
Vagyonkezelési Iroda a bérleti szerződést. E tény, pl. a Hálózat Alapítvány támogatási 
lehetőségét ellehetetleníti, ugyanis az Alapítvány csak abban az esetben folyósítja megítélt 
támogatását, ha az Önkormányzat Vagyongazdálkodási Csoportja nyilatkozatot ad ki arról, 
hogy amennyiben rendeződik az adósság a Hálózat Alapítvány segítségével, 1 éves 
határozott idejű bérleti szerződést köt a kérelmezővel. Csupán egy nyilatkozat. Ez, az esetek 
elsöprő többségében azért nem tud megtörténni, mert az adósság 20 %-ának egyösszegű 
befizetését kéri a lakástulajdonos önkormányzat – az érintettek ezt általában nem tudják 
teljesíteni -, de ha mégis, akkor sem mindig kapják meg az egy éves bérleti szerződést. Nem 
látjuk át milyen rendező elv szerint, de az adóssággal küszködők határozott idejű bérleti 
szerződései 3-6 hónapra köttetnek többnyire. Vannak kivételek ugyanolyan paraméterek 
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mentén, aminek szintén nem látjuk a szabályszerűségét. A rövid, határozott idejű bérleti 
szerződések kötését abban az esetben tudjuk értelmezni, amikor olyan épületekben 
találhatóak a szóban forgó otthonok, amelyek várhatóan szanálásra/felújításra kerülnek. A 
nehezen megszerzett és fenntartott bérlemények esetén a szanálás újabb problémák sorát 
veti fel, amelyek a családokkal folyó szisztematikus segítő munkát nehezítik (ennek 
részletezése nem jelen beszámoló tárgya).  Azonban most is vannak olyan ügyfeleink, akik 
már túl vannak cserelakásba történő költözésen, de a kártyás villanyórák, gázmérők vagy a 
vízóra átírása késik. Így előfordulhat, hogy olyan kártyás órára tölt fel a lakó pénzösszegeket, 
amelyen valaki másnak a tartozását tartja a szolgáltató nyilván, és automatikusan a feltöltött 
összegből meghatározott részt az adósságra levon.  

A másik probléma, amely a lakásbérleti szerződések még nem beláthatatlan összegű, kevés 
türelmi idejű felbontásából adódik, az egyre gyakoribb végrehajtónak kiadott követelés.  
2017-ben nem lehetett nem érzékelni, hogy jelentősen megnőtt a végrehajtásra kiadott 
tartozások száma. Olyan is előfordul, hogy ugyanazt az adósságot különböző összegekben 
több végrehajtónak is kiadják, ami a tartozás és a kamat összegét (a kevés jövedelmű 
adósnak már ez is tetemes) jelentősen megnöveli a több helyen felszámolt végrehajtási 
költség.  

2017 évvégén 40 fő olyan ügyfelünk volt, akiknek valamilyen tartozása miatt (esetenként 
több féle is) végrehajtásra kiadták a követelést.  

Az is új jelenség - ez 2017 utolsó hónapjaiban vált feltűnővé -, hogy kezelhetetlenül nagy 
összegű adósságokkal jelentkeznek nagy számban ügyfelek. Számokkal és a gyakoriság 
mérésével a következő időszakban lesz érdemes a jelenséget, annak okait vizsgálni. 
 
Kártyás órák 

Objektiven nem vizsgálható, hogy a kártyás mérőórák megléte mennyiben köszönhető a 
belátásnak, miszerint jó eszköz a rezsi költségek kordában tartására, vagy annak, hogy 
kötelezően szereltetik fel – az acst megítélés annak függvénye, hogy az adós nyilatkozik-e 
arról a szándékáról, hogy kártyás mérőt szereltet fel, ha villany vagy gáztartozást kell kezelni. 
Van, aki már eleve úgy jelentkezik, hogy régebben felszereltette – különösen, ha védendő 
fogyasztó, ebben az esetben jóval olcsóbb a mérő csere -, vagy olyan lakásba költözött, ahol 
már kártyás órák vannak. A harmadik verzió, hogy a DHK csoport ajánlja bármelyik 
díjhátralék-kezelési forma javaslata esetén. Prevenciós eszköz az újabb eladósodás 
elkerülésére. Acst-nél kötelező a szándék nyilatkozat. 

 Kártyás villanyóra Kártyás gázóra 

ACST 21 11 

FLST 20 4 

HÁLÓZAT 7 5 

4. sz. tábla 
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A fenti tábla mutatja, hogy az acst alkalmazásánál eleve sok a kártyás órával rendelkező 
ügyfél, bár nem szignifikáns az flst-hez képest. 2017 végén nyilvántatásunk szerint a 251 
ügyfél közül 69 aktív ügyfelünk rendelkezik kártyás mérőórával.  
 
Az Adósságcsökkentési Támogatás a díjhátralékok kezelésének legjobban kidolgozott és 
ajánlott módja.  

 

4. számú ábra: Adósságcsökkentési támogatások kezelésének összegei forintban 

 

A 4. számú ábrán szereplő összegek mutatják, hogy a lakbér illetve a közös költség-
tartozásokra bevonható, majd a megítélt támogatások aránya közelít egymáshoz 
valamelyest, mert hiszen a legális lakhatás első számú bizonyítéka az érvényes lakásbérleti 
szerződés önkormányzati lakás esetében, a közös költség elmaradás pedig magántulajdonú 
lakásnál veszélyeztető tényezője a biztos lakhatásnak. Az egyéb rezsi tartozások és a 
bevonható elmaradások összegeinek ollója már nagyobb nyílást mutat. Ebből következően a 
megítélt támogatások összegei is, dacára, hogy leggyakoribb a megengedhető 75 %-os 
támogatás megítélése. A problémát az önrész pontos fizetése jelentheti. Havonta jelezzük a 
Rendszeres Ellátási Csoportnak és az ügyfél családsegítőjének, esetmenedzserének, hogy kik 
maradtak el a részletfizetéssel.   

Előegyüttműködés gyakorlata. Acst javaslat esetében az adatok – és azok hitelességét 
igazoló dokumentumok – összegyűjtése majd vizsgálata után előzetes együttműködésre tesz 
javaslatot és írat alá az ügyféllel az adósságkezelő. Ennek időtartama 1-3 hónap lehet. 
Amennyiben sikeres volt az előzetes együttműködés és megérkezik a támogatás 
megítéléséről a határozat, kezdődhet a valós díjhátralék-kezelés.  Az előzetes 
együttműködés kvázi a próbája annak, hogy képes lesz-e az ügyfél hónapokig (max. 18) 
rendszeresen fizetni az önrészt és az aktuális számláit. Évek tapasztalata bizonyítja, hogy ez 
az eljárás nagyságrendekkel csökkentette az együttműködés nem teljesítése miatt visszavont 
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határozatok számát. Ezzel kiküszöbölhető az is, hogy az újabb díjhátralék-kezelés 
megkezdésére ne csak 4 év múlva kerülhessen sor.   

Az Adósságcsökkentési Támogatás statisztikájához tartozik: 

- 33 új ügyfél, akinél ez a forma volt támogatott, 

- sikeres lezárás 14 esetben, 

- visszafizetős nem volt 

- megszüntető határozat 1 esetben, mert nem tett eleget a hiánypótlási felszólításnak,  

- megszüntető határozat 1 esetben, mert a részletfizetési megállapodást nem mutatta 
be, 

- saját kérésre megszüntető határozat 1 ügyfélnél. 

 

Ferencvárosi Lakhatást Segítő Támogatás 

5. számú ábra: FLST során kezelt tartozások és megítélt támogatás forintban 

Az flst, lakhatáshoz kapcsolódó rendkívüli élethelyzetre tekintettel, kérhető tartozásra és 
dologi kiadásra is, max. 100 000,- Ft összegben. A fenti diagramon – 5. számú ábra - a 
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pénzbeli, lakhatáshoz köthető tartozások szerepelnek, azok közül is csupán a leggyakoribbak, 
a nagyságrendek érzékeltetésére. A víz/csatorna díj ebben a formában mondhatni elenyésző 
– 348 ezer forint tartozásra, 222 ezer forintot megítélt az önkormányzat. Az flst-vel 
kapcsolatban az a hivatal álláspontja, hogy csak azokban a rendkívüli helyzetekben jelent 
érdemi segítséget, amikor egyszeri nagyobb összeggel túllendíthető a kérelmező egy 
váratlan és számára nem finanszírozható kiadás rendezésével. Minden egyéb rezsi-tartozást 
acst keretében javasolt és támogatott rendezni.  

A dologi flst a háztartásban elengedhetetlen tárgyak beszerzésére, javítására (mosógép, 
hűtőszekrény, gáztűzhely; fűtést, meleg vizet biztosító berendezések) esetleg nagyobb 
összegű gyógyászati segédeszköz vásárlására fordítható. Kevésbé szabályozott, mint az acst, 
ezért alaposan meg kell indokolni a tájékoztatóban, amit abban az esetben írunk, amikor a 
Rendszeres Ellátási Csoport kéri ezt tőlünk. Az esetek döntő többségében kérik a DHK 
tájékoztatását, akár velünk, akár más szervezet segítségével vagy önmaga az ügyfél adja be 
flst kérelmét. Vannak kivételek, amire lehetőséget ad a rendelet.  

A Díjhátralék-kezelési csoport 2017 novemberétől vette át a dologi flst kérelmek 
ügyintézését a Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egység családsegítőitől. Két havi 
tevékenység alapján nem vállalkozunk ezeknek a kérelmeknek a jellegzetességeit elemezni. 
Annyi már körvonalazódik, hogy bizonyos műszaki munkák elvégzéséhez az előzetes 
árajánlat-kérés gondot jelent ügyfeleinknek. A szakemberek nem szívesen mennek ki grátisz 
az alapanyag szükséglet és a munkadíj megállapítása céljából, mert nem lehetnek biztosak 
abban, hogy ők is lesznek a kivitelezők. Annál is inkább, mert többnyire meglehetősen 
lepusztult lakások részleges renoválásáról (beázás, penészedés, szinte csak látványnak tűnő 
régi, elavult nyílászárók, javíthatatlan konvektorok, bojlerek stb.) van szó, s az flst 
maximalizált összege sem elegendő ezekhez a munkákhoz. A lakók saját forrásokat ritkán 
tudnak mozgósítani az összeg kipótlására.  

88 db flst kérelemhez adott a DHK csoport tájékoztatást. Ebből 20 esetben vagy el sem jutott 
a beadásig, vagy elutasító határozat született. Utóbbi többnyire amiatt, mert a háztartás és 
jövedelmi adatok alapján célszerűbb volt acst keretében megoldani a tartozás kezelését. 
Utóbbi 7 esetben történt, vagyis flst-vel indult, de acst-re szóló együttműködésre váltott az 
ügyfél.  

Dologi flst kérelmet 9 esetben véleményezett a DHK csoport.  

Segítséget jelent a IX. kerületben legálisan élő önkormányzati bérlők számára a „Végre 
Önnek is van esélye felújítani otthonát”elnevezésű pályázat, amely nyílászárók cseréjére, 
festésre, anyagköltségre, kisebb felújítási munkákra igényelhető. A szakipari munkák 
kivitelezése a pályázó feladata. Előnyként szerepel, ha a felújítás következtében csökkennek 
a rezsi költségek (különösen a fűtés), valamint megszűnhetnek egészségügyi problémák 
(asztma, allergia). A dologi flst-k igénylésénél, ahol a feltételeknek megfelel a kérelmező, 
előfordult, hogy a pályázat beadását javasolta mind a Rendszeres Ellátási Csoport, mind a 
Díjhátralék-kezelési Csoport. Annál is inkább, mert az említett pályázatot a FESZGYI 
Családmentori Csoportja koordinálja. A pályázati határidő 2018. 04.30-ig tart.  
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A Hálózat Alapítvány a közös költség és lakbérhátralékok kiegyenlítését támogatja, 
amennyiben ezeken belül számlázzák a víz, csatorna és szemét szállítási díjakat.  Ezen felül a 
távfűtés díjának elmaradására kérhető. Utóbbi tartozás gyakran már a Díjhátralék-kezelő Zrt-
nél (DHK Zrt.) van, ami tulajdonképpen egy követelés behajtó cég. Az alábbi táblázatban 
látszik is, hogy a DHK Zrt. tartozásokra/követelésre ítélt meg legtöbbet összességében a 
Hálózat Alapítvány.  

HÁLÓZAT ALAPÍTVÁNY 

Saját 
tulajdonú 
lakás közös 
költsége 
(benne a víz, 
csatorna, 
szemét) 

Díjbeszedő 
(víz, csatorna, 
szemét díj) 

Önkormányzati 
lakás lakbére 
(benne a víz, 
csatorna, szemét 
díj) 

Dhk Zrt. (általában 
Főtáv tartozás 
kiadva 
követeléskezelésre) 

Főtáv (távfűtés 
díja) 

1.052.614,- Ft 768.892,- Ft 929.701,- Ft 1.220.859,- Ft 23.310,- Ft 

6. számú tábla 

A Hálózat Alapítvány nem kér mindenre kiterjedő adatokat a kérelmezőkről, csak amelyek a 
kuratóriumuk döntéséhez feltétlenül szükségesek. Azonban a lakhatás megtartását célozza a 
támogatásával, s ezért, ha önkormányzati bérlő a kérelmező, legalább egy éves határozott 
idejű lakásbérleti szerződés meglétét látná megfelelőnek. Amennyiben felmondott bérleti 
szerződéssel rendelkezik a kérelmező, úgy krízis támogatásként; ha lejárt bérleti 
szerződéssel, akkor jogcím nélküliként ítélik meg a támogatást. Ahhoz, hogy a krízis illetve 
jogcím nélküli kérelmekre a pozitív kuratóriumi döntés után utalják is a megítélt támogatást, 
kérnek a tulajdonos önkormányzattól egy nyilatkozatot (lásd fent 18. oldal gazdasági 
aktivitásnál), miszerint a tartozás rendezése után megkötik az egy éves határozott idejű 
bérleti szerződést. 2017-ben 3 ilyen ügyfelünk volt, akiknek van megítélt támogatása a 
Hálózat Alapítványtól (1 krízis, 2 jogcím nélküli). Az önrész fizetése jó pont az alapítványnál, 
ilyenkor ameddig lehet, nem vonják vissza a támogatás megítélésének határozatát.  

A díjhátralék-kezelési folyamat során a különböző szolgáltatókkal kapcsolatos nehézségekről 
szóltunk már. Részletesebben néhány probléma a részletfizetések megállapítása során: 

- lakbér részletfizetés 3-9,5 ezer Ft között bármilyen összegben lehetséges. 

- Gázművek (már NKM) 2016-ban és 2017 első felében még elfogadtak 5 ezer Ft/hó 
körüli összeget önrésznek. 2017 szeptemberétől – tapasztalataink szerint, nem 
tudható, hogy ez saját szabályzat-e – már csak 10 ezer Ft/hó vagy afelett kötnek 
részletfizetési megállapodást. 
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- Díjbeszedő kizárólag 10 ezer Ft/hó felett köt részletfizetési megállapodást. Ez a 
változás (egyebek mellett), a Díjhátralék-kezelő Zrt-nek kiadott követelések magas 
számát eredményezte. 

- ELMŰ (2018-tól szintén NKM) még ad kisebb összegű részletfizetési lehetőséget, 3-4 
ezer Ft/hó. 

- Sajnos egyre többször fordul elő, hogy dacára a kiadott igazolásnak, miszerint 
együttműködésben van az ügyfél a Díjhátralék-kezelési Csoporttal, már nem adnak 
részletfizetési lehetőséget, vagy durvább esetben ki is kapcsolják a szolgáltatást 
(villany, gáz) és végrehajtásra kiadják a követelést  

A végrehajtóknak kiadott tartozások összefüggnek a fent részletezett részletfizetési 
minimum összegek emelkedésével. Amint már az adóssággal terhelt ügyfelek gazdasági 
aktivitásánál is szerepel, 2017 év végén 40 főnél/családnál látunk végrehajtás alatt lévő 
ügyeket. Néhány példa, hogy miként nehezíti meg ez a trend a díjhátralék-kezelést: 

- ACST együttműködésben: 3 ügyfélnél van végrehajtás. 1 DHK Zrt-nél, 2 Gázműveknél. 
Utóbbiból 1 eset a hátralékkezelési folyamat alatt. 

- FLST-nél: 1 esetben a Gázművek a kérelmezés ideje alatt adta ki végrehajtásra. 

- Hálózat: 4 eset kiadva a DHK Zrt-nek. 

Régi és új tervek 

A 2016-os szakmai beszámoló a következő terveket fogalmazta meg a Díjhátralék-kezelési 
Csoport számára: 

„2017.évben előttünk álló feladatok, tervek 

Az adósságkezelés utógondozási (követési) szakaszának újragondolása, gyakorlatba 
„ültetése”, felkészítés az újabb eladósodás elkerülésére, új gazdálkodási stratégia és terv 
kialakítása, a család gazdálkodásának utókövetése. Háztartásgazdálkodási csoportok 
szervezése: irányított beszélgetések formájában. 

Főbb témák: 

- bevételek-kiadások, háztartási napló 

- pénzügyi (bevételek-kiadások) egyensúly kialakítása 

- tartalékok, kölcsön felvétel (és buktatói)” 

E tervek egy része, feltehetően a munkatársi fluktuációnak köszönhetően, nem valósulhatott 
meg. A Háztartásvezetési Klub gondolata folyamatosan felszínen van, 2018-ban a 
költségvetés függvényében szeretnénk megvalósítani.  
Az utógondozási tevékenység lehetséges módszerét elkezdtük kidolgozni. E folyamat jelenleg 
ott tart, hogy az együttműködések lezárása során vizsgáljuk, maradt-e még törlesztendő 
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adóssága az ügyfélnek, amelynek során már nem köteles az adósságkezelőjével 
együttműködni, de fontos lenne, hogy végig vigye a folyamatot. Ezen ügyfelekről listánk van, 
amelyet folyamatosan bővítünk és kérjük a beleegyezésüket, hogy néhány hónap múlva 
érdeklődhessünk ügyeik állásáról. Van néhány kliensünk, akik önmaguktól kérték, hogy amíg 
tartozást törleszt, hozhassa be a számláit, csekkjeit – megszokta és biztonságot jelent 
számára ez a külső kontroll. Másik elképzelésünk az, hogy szintén azokat, akik már nem 
adósságkezelési alanyok, de a lakásbérleti szerződésük lejárt vagy hamarosan lejár, 
figyelemmel kísérjük, az ADMIN felületen is jelezzük ezt a kockázati tényezőt. Harmadik 
elképzelésünk a szanálás és/vagy egyéb ok miatt kiköltöztetésre váró lakók fokozott 
figyelemmel kísérése, de ez a FESZGYI minden egységének törekvését és együttműködését 
igényelné. 
 
 
Egyebekben a 2017-es év szakmai szempontból való értékelése során az a legfeltűnőbb 
tapasztalat, hogy az adósságrendezés egyre súlyosabb helyzetű ügyfelekkel találkozik, s az 
esetek többsége nem oldható meg egy-egy rendelkezésre álló díjhátralék-kezelési módszer 
alkalmazásával. A jogosultsági feltételek és a lehetőségek együttese csökkenő számú sikeres 
ügymenetet eredményez. 
 
 
Budapest, 2017.02.15. 
 

                                                                                 
 
                                                                                                            Kecskés Éva  
                                                                                                           szakmai vezető   
 
Adósságkezelési tanácsadók: Korponai Rita, Pavelka Gáborné Takács Éva 
Zsuzsanna, Petrik Zita Emese 
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II. 

 

LÉLEK - Pont és Utcai Szociális Munkás Csoport  
 

2017. évi SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
 

 

A LÉLEK-Pont és Utcai Szociális Munkás Csoport a FESZGYI Díjhátralék-kezelő és 

Lakhatást Segítő Központon belül működő szakmai egység, mely a1094 Budapest, Tűzoltó u. 

23. alatti (szolgáltatásnyújtási hely) telephelyen végzi tevékenységét. 

 

Illetékességi terület:  

Utcai szociális munka tekintetében: Budapest Főváros IX. kerülete, ezen belül Belső- és 

Középső Ferencváros. (Külső-Ferencváros területén az utcai szociális munka Budapest 

Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata és a Menhely Alapítvány között megkötött 

Ellátási Szerződése alapján történik.)  

 
 

 Menhely Alapítvány Külső-Ferencvárosi Utcai Gondozó Szolgálata: Vágóhíd utca 

– Üllői út – Határ út – Soroksári út által határolt terület, és a kapcsolódó 

metróaluljárók 

 FESZGYI LÉLEK – Pont és Utcai Szociális Munkás Csoport: Vámház krt. – 

Üllői út – Vágóhíd u. – Soroksári út – Boráros tér – Közraktár u. által határolt 

városrész, valamint a Nagyvárad tér, Kálvin tér és a Corvin Negyed 

metróaluljárók  
LÉLEK - Program tekintetében: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros közigazgatási 

területe. 
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A csoportunk szervezeti felépítése és működése: 

Csoportunkban a szakmai feladatokat 7 fő látta el 2017-ben,  

 

1 fő csoportkoordinátor (LÉLEK- Pont és utcai szociális munkás, csoportkoordinátor-heti 40 

óra), 

1 fő LÉLEK -Pont és szociális munkás – utcai szolgálat koordinátor (heti 40 óra), 

2 fő LÉLEK-Pont és utcai szociális munkás (heti 40 óra), 

1 fő szakmai munkatárs – szociális segítő, gondozó (heti 40 óra), 

2 fő külsős munkatárs (részmunkaidős utcai szociális munkások heti 20 órában) 

 

 

LÉLEK-PONT 
 
A LÉLEK- Pontban folyó szakmai munka célja 

 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata a kerületben hajléktalanná vált 

emberek felkarolása érdekében egy komplex programot indított útjára, melynek célja, hogy 

kivezető utat, reintegrációt biztosítson a közösség hajléktalanná vált tagjainak, amennyiben 

sorsuk jobbra fordulása érdekében maguk is erőfeszítéseket kívánnak tenni. E program 

keretében a FESZGYI LÉLEK-Pontot működtet. A LÉLEK-Pont működtetésének elsődleges 

célja a kerületi hajléktalanok segítésének koordinálása, a LÉLEK Programban való 

részvételük elősegítése, vagy egyéb segítési formák igénybevételének támogatása. A 

hajléktalan emberek számára személyre szóló segítő programot dolgoznak ki a munkatársak 

és próbálják ezt megvalósítani. 

 

Fő feladatai: működési területén felderítő, és elérési munkát végez, ezt követően a programba 

vonható hajléktalan egyének és csoportok számára szociális szolgáltatást biztosít, amely 

többek között áll:  

- a programban részt vevő hajléktalan emberek állapotának, szándékának, helyzetének 

felmérése, személyre szabott gondozása, mentorálása, 

- foglalkoztathatóságuk, lakhatásuk, nem foglalkoztatási rehabilitációjuk elősegítése, 

ezen problémájuk megoldásában személyre szabott program (cselekvési terv) 

kidolgozása,  

- a programban részt vevő hajléktalan emberek tájékoztatása a nappali ellátásokat 

biztosító intézmények (népkonyha, nappali melegedő, szociális és információs 

ügyfélszolgálatok, klubok, fürdő- és mosóhelyek, stb.), szállást nyújtó intézmények, 

egészségügyi intézmények, lehetőségeiről, és szükség esetén közvetítése a megfelelő 

szociális, egészségügyi ellátórendszerbe, 
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- tájékoztatás a nem hajléktalan-specifikus, ám a hajléktalan emberek számára is 

igénybe vehető támogató intézmények – egészségügyi, szenvedélybetegeket segítő 

szolgálatok, munkaügyi központok, stb. – igénybevételének módjáról,  

- a hajléktalan egyének és csoportok folyamatos tájékoztatása, informálása 

(önkormányzati és társadalombiztosítási ellátásokra való esetleges jogosultságukról) 

mellett szociális és egyéb ügyeik intézése, a kliens képviselete, 

- szociális és mentális gondozásuk biztosítása, 

- közvetett, vagy közvetlen segítségnyújtás szociális, és egészségügyi problémák 

megoldásában, 

- szociális problémakezelés, ügyintézés, speciális esetkezelés a rendelkezésre álló 

erőforrásokkal, krízis esetén közterületen is, 

 

A LÉLEK Program ellátotti köre, működési területe 

 

Azon fedél nélküli személyek, akik Ferencvárosban váltak hajléktalanná, valamint motiváltak 

sorsuk jobbra fordulása érdekében. A program – Lakhatási, Életviteli, Lelki-segítségnyújtási 

és Egzisztenciateremtési Közösségi Program – nem kevesebb célt tűz ki maga elé, mint, hogy 

kivezető utat keressen és találjon több, jelenleg fedélnélküliként élő személy számára a 

hajléktalanságból. Működési területünk Budapest IX. kerület közigazgatási területe. 

 

A LÉLEK-Pont 2017. évi statisztikai adatai 

 

A 2017. évben a 1094 Budapest, Tűzoltó u. 23. szám alatt lévő LÉLEK - Pontot 327 fő 

összesen 1539 alkalommal kereste fel és vette igénybe a csoportunk által nyújtott különböző 

szolgáltatásokat. A 2017. évben a 327 fő szolgáltatást igénybe vevő ügyfél közül 58 fő azon 

kliensek száma, akik első alkalommal keresték fel a LÉLEK- Pont és Utcai Szociális Munkás 

Csoportot. 

      
            1. ábra        2. ábra 
A Tűzoltó utcai LÉLEK-Pontot felkereső ügyfelek nem szerinti megoszlását szemlélteti az 1. 

ábra, melyből jól kitűnik, hogy a megjelent összes ügyfél közül több a férfi (62%) ellátottak 

aránya, akik igénybe vettek valamilyen szolgáltatást. 

A 2. ábra szemlélteti az új és a régi ügyfelek megoszlását, megállapítható, hogy az összes 

megjelent ellátott közül a 2017. évben 58 fő (az összes igénybevevő 18%-a) volt azon 



 

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények 

Igazgatósága  

Díjhátralék-kezelő és Lakhatást Segítő Központ  

 

176 

 

ellátottak száma, akik első alkalommal keresték fel és vették igénybe a LÉLEK- Pont által 

nyújtott szolgáltatások valamelyikét.  

 

 

3. ábra 

 A 2015. évi és a 2016. évi adatsorainak megoszlásához képest a 2017. évben nőtt azon férfi 

ellátottak aránya, akik felkeresték a LÉLEK – Pontot. A 2016. év adatsorainak megoszlásához 

képest a 2017. évben a LÉLEK-Pontot felkereső női kliensek száma csökkenő tendenciát 

mutat, valamint a 2017. évben 79 fővel több férfi (203 fő) ügyfél vette igénybe valamelyik 

szolgáltatásunkat, mint nő (124 fő).  

 

 
                                                                     4. ábra  

A 4. ábra szemlélteti az új kliensek nem szerinti megoszlását, melyet vizsgálva is 

megállapítható, hogy a 2016. év (új férfi kliens 23 fő, új női kliens 45 fő) adatsoraihoz képest 

2017. évben több férfi (36 fő), mint nő (22 fő) ügyfél kereste fel a LÉLEK-Pontot.  
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      5. ábra 

 

A fenti ábrából jól látható, hogy a Tűzoltó utca 23. szám alatti LÉLEK-Pontot legnagyobb 

arányban a különböző ingyenesen igénybevehető (mosási, tisztálkodási, fodrász, 

pszichológiai tanácsadás) szolgáltatások (509 alkalommal) miatt keresik fel ügyfeleink.  

2017. évben 196 alkalommal foglalkozási típusú problémákkal – legfőképpen álláskeresési 

céllal – keresték fel a klienseink a LÉLEK-Pontot. 289 megjelenési alkalommal életvitel 

problémákkal keresték fel a LÉLEK-Pontot azon ügyfelek, akiknek lakhatási típusú 

problémáik voltak. 167 megjelenési alkalommal fordultak hozzánk információért, 239 

alkalommal keresték fel a LÉLEK-Pontot azon ellátottak is, akik ügyintézésben kérték 

munkatársaink segítségét, jellemzően szociális pénzbeli- és természetbeni ellátások, 

társadalombiztosítási ellátások, valamint szociális alap- és szakosított ellátások 

igénybevételéhez kértek segítséget. 
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6. ábra 

 

A fenti diagram szemlélteti azon adatsorokat, mely tartalmazza a 1094 Budapest, Tűzoltó utca 

23. szám alatt működő LÉLEK-Pontban igénybe vehető ingyenes mosási, tisztálkodási, 

fodrász, pszichológus szolgáltatásokat. Az adatokból kitűnik, hogy 2017-ben a nyújtott 

szolgáltatásokat igénybevevők közül (összesen 509 megjelenési alkalom) 189 alkalommal 

mosási, 172 alkalommal tisztálkodási, 132 alkalommal borbélyszolgáltatás (HKA által 

pályázatból finanszírozott szolgáltatás), 16 alkalommal 31 fő pszichológusi szolgáltatást 

(HKA által pályázatából finanszírozott) vettek igénybe. 

 

 

PROGRAMOK  

 
LÉLEK - Pont Álláskereső Klub (LÁK) 

 

A LÉLEK - Pont Álláskereső Klubbot (LÁK-ot) elsősorban azon hajléktalanok vagy a 

FESZGYI egyéb szakmai egységével együttműködő személyek vehetik igénybe, akik a IX. 

kerületben életvitelszerűen tartózkodnak. A 2017. évben a LÁK megvalósítását a 

Hajléktalanokért Közalapítvány finanszírozta (támogatási összeg: 80.000 Ft). 

 

A LÁK olyan csoportos foglalkozás, melynek célja, hogy az álláskeresők szakszerű 

irányítással és rendszeres tevékenységgel elsajátítsák az álláskeresés módszereit annak 

érdekében, hogy a lehető legrövidebb időn belül megtalálják a számukra legmegfelelőbb 

munkahelyet.  

A szolgáltatás nyújtásával célunk, az álláskeresésben eredményesen hasznosítható technikák 

(a meg nem hirdetett állások feltárása, önéletrajzírás, telefonálás munkaadónak, felkészülés a 

személyes találkozókra, stb.) megismerése, elsajátítása, gyakorlása, valamint aktív és 

eredményes alkalmazása. Az álláskeresési tanácsadás segítségével fejleszthető az önismeret, 

megismerhetők a pályázat- és önéletrajzírás fortélyai, az állásinformációk beszerzésének 

lehetőségei, az állás megszerzésének és megtartásának módjai. 

 

Az Álláskereső Klub célja, hogy az álláskereső álláskeresési képességei és készségei 

javuljanak. 

 Az álláskereső a felmért tudása, készsége, valamint a munkaerő-piaci ismerete alapján 

képes legyen önmaga számára reális célállást meghatározni. 

 Képes legyen megfelelően alkalmazni az elsajátított munkahely-feltárási metódusokat 

mind a nyílt, mind a rejtett munkaerőpiac tekintetében. 

 Az álláskereső képes legyen önállóan önéletrajzot és motivációs levelet írni, 

álláspályázatot összeállítani. 

 Az álláskereső felkészült legyen az állásinterjúra. 

 Képessé váljon az önálló és aktív álláskeresésre. 

 

A 2012 novemberében indított szolgáltatás a Tűzoltó utca 23. szám alatti LÉLEK- Pontban heti 

egy alkalommal, keddi napokon 9-12 óra között érhető el. A FESZGYI Család- és 

Gyermekjóléti Alapellátási Egység munkatársainak közreműködésével valósítjuk meg ezen 

szolgáltatásunkat.  
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2017-ben 48 alkalommal tartottuk meg a LÁK-ot, melyen 82 fő, (196 megjelenési alkalom) 

vette igénybe a LÁK szolgáltatásait.  

 

 

 

7. ábra 

 
8. ábra 

 

2016. évben a LÁK szolgáltatásait 56 fő régi (68%) és 26 fő új (32%) kliens, nem szerinti 

megoszlását tekintve pedig 43 fő férfi (58%) és 39 fő nő (48%) vette igénybe. A szolgáltatást 

igénybevevő ügyfeleink közül 2017-ben 39%-uk (32 fő) talált sikeresen munkalehetőséget és 

lépett be rövidebb-hosszabb időre az elsődleges munkaerőpiacra. (Ezen információt 

ügyfeleink elmondása alapján szereztük). 

 

 

Karácsonyi Ünnepség 

 

Hagyománnyá vált, hogy minden év decemberében ügyfeleinknek Karácsonyi Ünnepséget 

szervezünk a Tűzoltó u-i irodánkban. 2017. december 19-én került sor az eseményre, melyen 

15 fő ügyfél, valamint kollégáim vettek részt. 
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A tavalyi évhez hasonló foglakozásokat szerveztünk ügyfeleinknek – apró kézműves 

karácsonyi ajándékokat készítettünk közösen, ill. mézeskalácsot sütöttünk együtt, és el is 

fogyasztottuk. Az eseményen résztvevőket egy vacsorával, ill. aprósüteménnyel és üdítővel 

egy jótékony célú felajánlásnak köszönhetően tudtuk megvendégelni. A vacsora végén a 

gyerekeknek ajándékcsomagokat, a felnőtteknek ill. a családoknak pedig tartós 

élelmiszercsomagot adtunk át. Az ajándékcsomagokat, az élelmiszercsomagokat 

magánszemélyek (kerületi lakosok), a Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és 

Szakközépiskola (1096 Bp., Vendel u. 3.) diákjai és szülei, valamint a Magyar Vöröskereszt 

IX. kerületi Szervezete  adományaiból állítottuk össze. 

 

 

A LÉLEK-Program lakhatási eleme 
 

A Lakhatási , Életviteli, Lelki-segítségnyújtási és Egzisztencia-teremtési Közösségi Program 

megvalósítására Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. 

decemberében pályázatot nyújtott be a Nemzeti Erőforrások Minisztériumához, mely pályázat 

elnyerésével az önkormányzat 60 millió forint támogatáshoz jutott. A LÉLEK-Program 

megvalósítása során 2012. január 01. és 2012. június 30. közötti időtartam alatt – többek 

között – 6 önkormányzati lakás felújítását végezte el az Önkormányzat.  

A felújított 6 lakás vonatkozásában 2013. június 3-án kötött háromoldalú 

együttműködési megállapodást Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzata, a FESZOFE Nonprofit Kft. és a FESZGYI. 

 

A megállapodás rögzíti, hogy az Önkormányzat vállalja, hogy a FESZGYI és a FESZOFE 

által javasolt személyek közül köti meg a határozott idejű szociális alapú bérleti szerződést 6 

vagy kivételes esetben 9 hónapra, mely bérleti szerződések indokolt esetben alkalmanként 

maximum 6 hónappal meghosszabbíthatók oly módon, hogy a bérleti jogviszony teljes 

időtartama nem haladhatja meg a 2 évet. 

A 2013. június 3-án kötött megállapodás rögzíti továbbá, hogy a FESZGYI a FESZOFE-val 

együttműködve olyan hajléktalan személyeket von be a LÉLEK-Program lakhatási elemébe, 

akik vállalják a lakhatásuk, társadalomba való reintegrációjuk megoldásához vezető 

közfoglalkoztatásban, egyéb foglalkoztatásban való részvételt, vagy bejelentett 

munkaviszonnyal, rendszeres jövedelemmel rendelkeznek. 

A LÉLEK Program keretében bérbeadott lakásokban bent lakó családokkal a LÉLEK-Pont 

munkatársai együttműködési megállapodást kötöttek. Az együttműködés kiterjed a 

lakásokban lakók egyéni szociális és mentális gondozására, valamint a család működésének 

nyomonkövetésére. 

A bérlők tartós, hosszútávú lakhatási problémáik megoldása érdekében kötelező jelleggel 

előtakarékoskodnak a bérleti jogviszonyuk teljes időtartama alatt, ennek értelmében egy 

megtakarítási számlán havonta fix összeget félretesznek. A bérlők a LÉLEK-Pontos szociális 

munkásukkal közösen havonta ellenőrzik a megtakarítási számlán meglévő összeg meglétét. 

Minden bérlő esetében a szociális munkással közösen került kikalkulálásra az előtakarékosság 

összege, viszont 10.000 Ft/hónál nem lehet kevesebb. Közösen vizsgálták a családok 

bevételeinek és a kötelező kiadásainak alakulást, illetve azt, hogy mennyi az az összeg, 

melyet biztonsággal hónapról hónapra be tudnak fizetni a megtakarítási számlára. A családok 

és a szociális munkás rendszeresen felülvizsgálják a bevételek és a kötelező kiadások 

alakulását, hogy biztonsággal tudjanak félretenni és a megélhetésük se kerüljön veszélybe.  
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A LÉLEK Program harmadik szintjére azon ügyfelek léphetnek, akik a szociális munkások 

megítélése szerint képesek a kivezető lakásokban önálló életvitelre, szorosabb intézményi 

felügyelet nélkül is megjelennek a munkahelyükön, illetve életvitelükre a szűkebb 

közösségüknek, a lakókörnyezetüknek sincs panasza, határozott idejű 3 éves bérleti 

szerződéssel – a velük kötendő új együttműködési megállapodásban meghatározott feltételek 

megtartása mellett – önkormányzati bérlakás bérlői lehessenek. 

 

Fontos kiemelni, hogy a LÉLEK Program lakhatási elemének harmadik szintjére azok a 

Programban már részt vevő, a második szintet sikeresen teljesítő személyek léphetnek be, 

akiket a Ferencvárosi Önkormányzat szociális ügyekben döntési jogkörrel rendelkező 

mindenkori bizottsága – a FESZGYI illetékes munkatársai által készített környezettanulmány 

és javaslat alapján – alkalmasnak találja új együttműködési megállapodás és bérleti szerződés 

megkötésére.  

A 2017. évben a LÉLEK Program harmadik szintjére 1 család lépett, akiknek az 

Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság (ESZSB) támogatta 36 hónapra szóló lakásbérleti 

szerződés megkötését, illetve akikkel Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzata és a FESZGYI együttműködési megállapodást kötött. 

 

A LÉLEK Program lakhatási elemének szerkezete: 

 

    
 

 

 

                    
9. ábra   

7/2006.(III.10.) rendelete a 

lakások és helyiségek 

bérletére, elidegenítésére és 

megszerzésére vonatkozó 

szabályokról  

2. lépcsőben bérbeadásra 

kerülő lakások 
Drégely u. 16. 

Drégely u. 5. 

Üllői út 83. 

Vágóhíd u. 31-33. (2 db) 

Lenhossék u. 10. 

Jelenleg 4 db 

önkormányzati lakásban 

laknak a harmadik 

lépcsőben részt vevő 

családok 
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1. lépcső ELŐGONDOZÁS 

Egyénre/ügyfélre szabott szükségletfelmérés, melynek eszköze: SZEMÉLYES/ELSŐ 

INTERJÚ. 

Az interjú során fel kell tárni: 

• az ügyfél lakhatási karrierjét: önálló életvitellel és intézményi (szállók, 

szálláshelyek) jogviszonnyal kapcsolatos információk 

• az ügyfél aktuális erőforrásait: általános fizikai és mentális állapot, jövedelem, 

megtakarítások, kapcsolati tőke 

• az ügyfél lakhatással kapcsolatos terveit, 

• motivációját a Programba kerülésre.  
A kliens jogosultságának ellenőrzése a Programba kerülésre. Egyéni felkészítés a lakhatási 

programban való részvételre (ügyintézés, egyéni esetkezelés, takarékosság-pénzkezelés). 

 

2. lépcső: LAKÁSBA KÖLTÖZÉS 

A FESZGYI javaslata alapján a ESZSB dönt a Programba kerülésről és a lakásbérleti 

szerződés megkötésére felkéri a Vagyonkezelési Irodát. 

Programban részt vevő kliens feladatai: 
• Lakásbérleti szerződés megkötése (max. 2 év határozott időre-6 havi bontásban-) 

• Együttműködési megállapodás megkötése 

• Közüzemi szolgáltatási szerződések megkötése 

• Megtakarítási számla megnyitása és képzése (min. 10.000 Ft/hó) 

• Befizetett lakásdíj és közüzemi díjak nyugtáinak bemutatása 

• Közösségi együttélés szabályainak betartása 

• A lakás állagának megóvása és rendeltetésszerű használata 

• Munkahely megtartása 

 

Esetfelelős feladatai: 
• Mentorálás, Egyéni esetkezelés 

• Együttműködési megállapodás megkötése 

• Befizetett lakásdíj és közüzemi díjak nyilvántartása, ellenőrzése 

• Megtakarítás képzésének ellenőrzése, nyilvántartása 

• Családlátogatás 

 

3. lépcső: „Kiléptető” lakásba költözés 

A FESZGYI javaslata alapján az ESZSB dönt a 36 hónapra szóló lakásbérleti szerződés 

megkötéséről és 3 oldalú (Kliens - FESZGYI – Önkormányzat) megállapodás megkötéséről. 

Kik kerülhetnek be a 3. lépcsőbe: 
• akik a szociális munkások megítélése szerint képesek a kivezető lakásokban önálló 

életvitelre 

• szorosabb intézményi felügyelet nélkül is megjelennek a munkahelyükön 

• életvitelükre a szűkebb közösségüknek, a lakókörnyezetüknek  sincs panasza  

Fontos kiemelni, hogy a LÉLEK Program lakhatási elemének harmadik szintjére azok a 

Programban már részt vevő, a második szintet sikeresen teljesítő személyek léphetnek 
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be, akiket a Ferencvárosi Önkormányzat szociális ügyekben döntési jogkörrel 

rendelkező mindenkori bizottsága – a FESZGYI illetékes munkatársai által készített 

környezettanulmány és javaslat alapján – alkalmasnak találja új együttműködési 

megállapodás és bérleti szerződés megkötésére.  
 

A LÉLEK Program számszerű adatai 2013-2017 közötti időszakban 

Az alábbi táblázat szemlélteti a LÉLEK Program második és harmadik szintjén résztvevő 

családok számának alakulását: 

 

Év 

Programba 
lépő családok 

száma  

Programot 
elhagyó 

családok száma 

A Program 3. 
szintjére lépő 

családok száma 

2013 6 0 0 

2014 1 1 0 

2015 2 2 1 

2016 3 0 2 

2017 0 1 1 

Összesen 12 4 4 
 

 
10. ábra 

 

A fenti táblázat adatsoraiból megállapítható, hogy a LÉLEK Program lakhatási elemében 

2013-2017 közötti időszakban összesen 12 család vett részt. A Programot elhagyó családok 

száma négy, ezen családok közül két család saját elhatározásából döntött úgy, hogy befejezi a 

programot. Az egyik család a XVIII. kerületben pályázati úton határozatlan idejű lakásbérleti 

jogot nyert el, a másik család párkapcsolati problémák miatt döntött a programból való 

kilépésről. A Programot elhagyó további két család nem tudta teljesíteni a feltételeket 

(lakásrezsi fizetése, megtakarítás képzése, munkajövedelemmel való rendelkezés, közösségi 

együttélés szabályainak betartása, a LÉLEK - Pont munkatársával való együttműködés), így 

ők kikerültek a ferencvárosi LÉLEK Programból.  

A LÉLEK Program második szintjének feltételeit (lakásrezsi fizetése, megtakarítás képzése, 

munkajövedelemmel való rendelkezés, közösségi együttélés szabályainak betartása, a LÉLEK 

- Pont munkatársával való együttműködés) a 2013-2017 közötti időszakban négy család 

teljesítette sikeresen, így ők az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság határozatai alapján 

a Program harmadik szintjére léphettek. 

 

Jelenleg 13 család van, akik megfelelhetnek a LÉLEK Program lakhatási elemébe való 

bekerülés feltételeinek és együttműködnek a LÉLEK- Pont munkatársaival.  
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UTCAI SZOCIÁLIS MUNKA 

 
Jogszabályi háttér: 

 

Az utcai szociális munka a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapszolgáltatási 

forma. A 1993. évi III. törvény 65/E §-a alapján az „utcai szociális munka keretében 

biztosítani kell az utcán tartózkodó hajléktalan személyek helyzetének, életkörülményeinek 

figyelemmel kísérését, szükség esetén ellátásának kezdeményezését, illetve az ellátáshoz 

kapcsolódó intézkedés megtételét.” 

 

Kerületünkben az utcai szociális munkát, mint szolgáltatást, intézményünk (FESZGYI) a 

Menhely Alapítvánnyal együttműködve végzi. Az alapítvány feladata az Önkormányzattal 

kötött ellátási szerződés alapján a Külső-Ferencváros, illetve a József Attila lakótelepen élő 

hajléktalanok ellátására korlátozódik. 

 

Finanszírozás: 

 

A 2012. évtől a 2015. év végéig NRSZH-s pályázatból történt a szolgáltatás finanszírozása. 

Ez a pályázati finanszírozás szolgálatunk működésében is változásokat eredményezett - 

pozitív irányban - a szolgáltatás bővülése szempontjából. Ezek a változások az 

adminisztrációt és kötelező adatszolgáltatást is érintették (2012.01.01 és 2015.12.31. közötti 

időszakban negyedéves statisztikai jelentést és szakmai jelentést készítettünk).  

2016.01.01-től szolgáltatási finanszírozási szerződés keretében szabályozza a vonatkozó 

jogszabály az utcai szociális munka, ill. a hasonló alacsony küszöbű szolgáltatások 

finanszírozásának összegét, mely 6.500.000 Ft/év/szolgálat. A lenti tábla szemlélteti a 

szolgáltatás nyújtás költségeinek és finanszírozásának alakulását 2014-2017 közötti 

időszakban. 

 

 

 

Év 

Szolgáltatás nyújtásának 

költsége (Ft) 

Pályázati/Központi 

költségvetési 

finanszírozás 

(Ft) 

Önkormányzati kiegészítő 

finanszírozás 

(Ft) 

2014  8.214.000  6.250.000  1.964.000  

2015  8.868.000  6.250.000  2.618.000 

2016            11.332.132 6.500.000  4.832.132 

2017           11.332.392 6.500.000 4.832.392 

 

 
      11. ábra 

 

Az utcai szociális munka fő feladatai:  

A működési területén felderítő, és elérési munkát végez, ezt követően a hajléktalan egyének 

és csoportok számára szociális szolgáltatást biztosít, amelynek többek között elemei:  
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- felveszi a kapcsolatot az utcán megjelenő, életvitelszerűen ott tartózkodó egyénekkel és 

csoportokkal, megismeri azok életmódját, szociológiai jellemzőit,  

- a közterületen élő hajléktalan emberek tájékoztatása a nappali ellátásokat biztosító 

intézmények (népkonyha, nappali melegedő, szociális és információs ügyfélszolgálatok, 

klubok, fürdő- és mosóhelyek, stb.), szállást nyújtó intézmények, egészségügyi 

intézmények, lehetőségeiről, és szükség esetén közvetítése a megfelelő szociális, 

egészségügyi ellátórendszerbe, 

- tájékoztatás a nem hajléktalan-specifikus, ám a hajléktalan emberek számára is igénybe 

vehető támogató intézmények – egészségügyi, szenvedélybetegeket segítő szolgálatok, 

munkaügyi központok, stb. – igénybevételének módjáról,  

- a hajléktalan egyének és csoportok folyamatos tájékoztatása, informálása (önkormányzati 

és társadalombiztosítási ellátásokra való esetleges jogosultságukról) mellett szociális és 

egyéb ügyeik intézése, a kliens képviselete, 

- szociális és mentális gondozásuk biztosítása, 

- közvetett, vagy közvetlen segítségnyújtás szociális, és egészségügyi problémák 

megoldásában, 

- szociális problémakezelés, ügyintézés, speciális esetkezelés a rendelkezésre álló 

erőforrásokkal, krízis esetén, a helyszínen is, 

- a rászorulók helyszíni ellátása létfenntartáshoz szükséges eszközökkel (élelmiszer, 

takaró, ruhanemű, tea, ásványvíz), 

- szükség esetén elsősegélynyújtás, 

- krízis intervenció: azonnali beavatkozás, a kliens életmentése, krízishelyzetének feloldása 

érdekében, 

- segítségnyújtás lakhatási ügyekben, 

- jelzőrendszerbe való bekapcsolódás, annak fenntartása, folyamatos kapcsolattartás a 

kerületi, és a fővárosi szociális ellátórendszerrel, 

- téli krízisidőszakban ún. teajárat működtetése gépkocsival. 

 

Az utcai szociális munkánk során hangsúlyos szerepet kap az egyéni szükségletekhez, 

körülményekhez igazodó szolgáltatásnyújtás. 

 

Az ellátottak köre: 

 

Klienseink azok a Belső-és a Középső Ferencváros közterületein, közterein élő és 

krízishelyzetben lévő, az ellátórendszerrel szemben bizalmatlan hajléktalan emberek, akikkel 

az utcai szociális munkánk során kerülünk kapcsolatba. Szolgálatunk munkája során nagy 

hangsúlyt fektet – különös tekintettel a krízisidőszakban – arra, hogy működési területén 

feltérképezze azon fedélnélkülieket, akik nem veszik igénybe a különböző fővárosi, kerületi 

hajléktalanellátó szervezetek által nyújtott különböző típusú szolgáltatásokat. Ezen ügyfelek 

jelentős része krízishelyzetben lévő, az ellátórendszerrel bizalmatlan vagy esetlegesen azt nem 

ismerő hajléktalan. 

Működési terület:  

 

Vámház krt. – Üllői út – Vágóhíd u. – Soroksári út – Boráros tér – Közraktár u. által 

határolt városrész, valamint a Nagyvárad tér, Kálvin tér és a Corvin Negyed 

metróaluljárók. 

 



 

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények 

Igazgatósága  

Díjhátralék-kezelő és Lakhatást Segítő Központ  

 

186 
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A Klinikák M. 
és környéke 

E Duna-part  
és környéke 

I Kálvin tér M. 
és környéke 

M Mester utca 
és környéke 

B Nagyvárad tér M. 
és környéke 

F Boráros tér  
és környéke 

J Ráday utca 
és környéke 

1 Ferencvárosi Eü. 
Szolgáltató 
Mester utca 45.  

C Haller Park  
és környéke 

G Nehru part 
és környéke 

K Corvin-negyed 
M. 
és környéke 

2 Szent István 
Kórház 
Nagyvárad tér 1. 

D Nemzeti Színház, 
Vodafone  
székház és környéke 

H Csarnok tér  
és környéke 

L Ferenc körút 
és környéke 

3 Szent László kórház 
Gyáli út 5-7. 

10 Menhely Nappali 
Melegedő 
Práter u. 29/b. 

 
Lélek-Pont 
Tűzoltó u. 23. 

    

        
4 Merényi Gusztáv Kórház 

Gyáli út 17-19. 
5 Új út Nappali 

Melegedő 
Gubacsi u. 21. 

6 BMSZKI Átmsz. 
és Melegedő 
Táblás u. 31. 

7 BMSZKI Éjjeli 
menedékhely 
Aszódi u. 18. 

8 BMSZKI Átmeneti Szálló 
Gyáli út 33-35. 

9 BMSZKI Átmeneti 
Szálló 
Külső Mester u. 84. 

    

 
       12. ábra 

A működési területünk különböző részein élő hajléktalanokra jellemző, hogy párosával, 3-4 

fős, esetleg még nagyobb csoportokba rendeződve próbálják túlélni a mindennapokat. Ezen 

csoportok tagjai segítik egymást, a kisebb csoportokban nagyobb a kohézió. Így ugyanakkor 

nehézkesebb motiválni az ügyfeleinket az ellátórendszer igénybevételére. Azonban, ha a 

segítő folyamat során kialakult a bizalmi kapcsolat, akkor elkezdik felkeresni az irodánkat – 

megbeszélt időpontban, esetleg a nélkül – az ügyeikben való segítségkérés, ruha adomány stb. 

miatt, vagy csak „segítő beszélgetésre”, ventillációra. Ezek a találkozások vezetnek ideális 

esetben valamilyen típusú szállón történő elhelyezéshez. Többször volt rá példa, hogy az 

ügyfelek kifejezett igényéhez és kéréséhez igazodva párban, vagy egy 3 fős – egymáshoz 

ragaszkodó – csoportot tudtunk elhelyezni éjjeli menedékhelyen. 

 

Szolgáltatásaink, tevékenységeink: 

 információnyújtás, tájékoztatás a hajléktalanok részére igénybe vehető 

szolgáltatásokról, szállásokról 

 helyszíni felkeresés, tervezhető jelenlét biztosítása közterületen (megbeszélt 

időpontokban történő megjelenés az ügyfeleknél), mentális támogatás, segítő és 

motivációs beszélgetések, szükség esetén konfliktuskezelés 

 krízisintervenció, 

 élelmiszer, ruha, takaró, hálózsák adományok juttatása 

 szociális ügyintézés (iratpótlásban segítség, igazolások kiállítása segélyek 

igényléséhez és szállóra történő bejuttatáshoz – ajánlások és az ehhez kapcsolódó 

ügyintézés)  

 egészségügyi centrumokba szállítás  

 helyszíni elsősegély-nyújtás (sebkötözés, fájdalom és lázcsillapító juttatása), 

 kórházi tartózkodás esetén az ügyfél látogatása, utógondozás 
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Az Utcai Szociális Munka 2017. évi statisztikai adatsorai: 

 

 
13. ábra 

 

2017. évben összesen 204 fő ügyfelünk (163 fő férfi - 41 fő nő) szerepelt a 

nyilvántartásunkban, velük tartósabb segítő kapcsolatot tudtunk kialakítani. 

 

 
14. ábra 

 

A szolgáltatást igénybe vevők között 2017. évben 57 fő új és 147 fő régi kliens jelent meg. A 

2016. évben megjelent tendencia - az új ügyfelek számának nagymértékű csökkenése -  a 

2017. évben is megfigyelhető volt. A 2017. évben 29 fővel kevesebb új klienst vettünk 

gondozásba, illetve 26 fővel több régi klienssel kerültünk gondozási kapcsolatba az 

ellátási területünkön, mint a 2016. évben. 
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Tapasztalataink azt mutatják, hogy az utcán tartózkodó ügyfélkör túlnyomó része a 

hajléktalansága legfőbb okaként a megromlott családi kapcsolatokat, a válást, a 

munkanélküliséget valamint a lakhatás biztonságának hiányát jelöli meg. 

Ellátási területünkön az elmúlt évben nagyobb számban megjelentek azon kliensek is, akik 

kikerültek a gyermekvédelmi szakellátó rendszerből és szenvedélybetegséggel 

(szerhasználók) küzdenek. Ezen csoport tagjainál a klasszikusnak nevezett utcai szociális 

munka eszközrendszerével nem lehet érdemi eredményt elérni. 

 
 

A szolgáltatást igénybe vevők korcsoportok szerinti 
megoszlása (fő) 

18 - 39 
év 

között 

40 - 59 
év 

között 

60- 64 
év 

között 
65-69 év 

között 

70 éves 
és 

idősebb Összesen 

49 122 25 5 3 204 

        

        

A szolgáltatást igénybe vevő FÉRFIAK korcsoportok szerinti 
megoszlása (fő) 

18 - 39 
év 

között 

40 - 59 
év 

között 

60- 64 
év 

között 
65-69 év 

között 

70 éves 
és 

idősebb Összesen 

39 97 21 3 3 163 

        

A szolgáltatást igénybe vevő NŐK korcsoportok szerinti 
megoszlása (fő) 

18 - 39 
év 

között 

40 - 59 
év 

között 

60- 64 
év 

között 
65-69 év 

között 

70 éves 
és 

idősebb Összesen 

10 25 4 2 0 41 

 

15. ábra 

 

A fenti ábrából kitűnik, hogy 2017-ben jellemzően (122 fő - 60%) azon ügyfeleink vették 

igénybe szolgáltatásainkat, akik a 40-59 életkori korcsoportba tartoznak. A 2017. évben is 

több férfi (az összes ellátott 80 %-a) fedélnélküli ügyféllel álltunk gondozási kapcsolatban, 

mint nővel (az összes ellátott 20 %-a), ellátottaink átlagéletkora 48 év. 

A tavalyi évben összesen 51 fő hajléktalan személyt tudtunk elhelyezni sikeresen, így az 

ellátottaink 25%-nál sikerült az utcai életmódot felszámolnunk, a 2016. évben ez az 

arányszám 18,84 % (39 fő) volt. 

 

Utcai szociális munkát végző szolgálatunk ellátási területéhez tartozó Kálvin téri aluljáró és 

környéke a tavalyi évben bekerült a Magyar Máltai Szeretetszolgálat „A budapesti frekventált 

aluljárókban, vagy kiemelt közterületeken életvitelszerűen élő hajléktalan emberek 

helyzetének megoldása” című speciális programjába. A program célja az utcai szociális 
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munka eszközrendszerével az alujárókban és annak környékén élő hajléktalan emberek 

elhelyezése, az életvitelszerű tartózkodás felszámolása.    

 

Krízisintervenció, jelzések: 

A 2017. évben krízisintervenciós beavatkozásra, valamint a beérkezett jelzésék kivizsgálására 

48 esetben volt szükség. Ellátottjaink egészségügyi centrumba való szállítására 10 

alkalommal, mentő hívásra pedig 14 alkalommal került sor. A szolgálatunkhoz 2017. évben 

is a legtöbb esetben (38 alkalommal) a Menhely Alapítvány Diszpécser Szolgálatától érkeztek 

jelzések, 10 alkalommal pedig lakossági bejelentések. Minden esetben még aznap, 6 órán 

belül eljutottunk a bejelentett helyszínre, felmértük a helyzetet és megtettük a megfelelő 

intézkedést. A működési területünkön kívülről érkező jelzéseket a Diszpécser Szolgálaton 

keresztül, vagy közvetlenül továbbítottuk a területileg illetékes utcai szolgálatnak.  

 

Intézmények közötti együttműködés:  

Működésünk óta a kerületben található hajléktalan ellátó intézményekkel és nappali 

melegedőkkel kiváló munkakapcsolat alakult ki. Ezt mutatja az elhelyezések száma is. A 

fővárosi utcai gondozó szolgálatok havonta megrendezett team megbeszéléseit rendszeresen 

látogatjuk. A kerületben működő utcai partnerszervezettel is kiváló a munkakapcsolatunk. Az 

Új Út Egyesület nappali melegedőjével kiváló a szakmai kapcsolatunk, több alkalommal is 

küldtek irodánkba ügyfelet, ill. segítették munkánkat aktuális információkkal.  

 

Ellenőrzések tapasztalatai: 

2017. július 7-én a Magyar Államkincstár (MÁK) Budapest és Pest Megyei Igazgatósága 

helyszíni ellenőrzést végzett az utcai szociális munka tekintetében. Az ellenőrzés a 2016. 

évről szóló elszámolás alapját képező tényleges feladatmutatók megállapításának 

szabályszerűségére, továbbá a felhasználás jogszerűségének vizsgálatára terjedt ki. A MÁK 

megállapította, hogy „az elszámolás alapját képező tényleges feladatellátás, továbbá a 

működési támogatás felhasználása szabályszerűen történt”. 

 

PÁLYÁZATOK 

A 2017. évben kettő pályázatot zártunk le, melynek megvalósítási időszakában összesen 

650.000.- Ft forrást használtunk (Finanszírozó: Hajléktalanokért Közalapítvány) fel a 

2016/2017-es időszakban programok megvalósítására. 

Szervezeti egységünk pályázatokat nyújtott be a Hajléktalanokért Közalapítvány által 

„Hajléktalan személyek ellátásának megszervezése a Közép-magyarországi régióban 2017-

18.” címmel, 2017-18-KMR kóddal közzétett pályázati felhívásra, 2017. október 20-án az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma döntött és ennek keretében az alábbi programjainkat 

támogatja: 

A „Hatodik Ferencvárosi Utcai Hajléktalan Ellátás a 2017/18-as krízisidőszakban” 

elnevezésű program megvalósítását 280.000.- Ft forrással támogatja a HKA. A támogatásból 

tartós élelmiszerek, takarók, hálózsákok, ruhaneműk, cipők beszerzése történik, azon utcán 

élő hajléktalan személyek részére, akik az ellátási területünkön életvitelszerűen tartózkodnak. 

A „LÉLEK – Program kiegészítő programjainak támogatása 2017-2018” elnevezésű 

program megvalósítását 352.000.- Ft forrással támogatja a HKA. A támogatásból Álláskereső 

Klubbot, Pszichológiai tanácsadást, Borbélyszolgáltatást vehetnek INGYENESEN igénybe 

azon ügyfelek, akik hajléktalanok vagy a FESZGYI egyéb szakmai egységeivel 

együttműködnek és életvitelszerűen a IX. kerületben tartózkodnak. 
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ÖSSZEGZÉS 
 

A 2017. évben a LÉLEK - Pont és Utcai Szociális Munkás Csoport tevékenységének 

szakfeladatok szerinti megoszlását az alábbi diagram szemlélteti: 

 

 

16. ábra 

A 1094 Budapest, Tűzoltó u. 23. szám alatt lévő LÉLEK - Pontot 327 fő összesen 1539 

alkalommal kereste fel és vette igénybe a csoportunk által nyújtott különböző szolgáltatásokat 

(LÁK, Borbélyszolgáltatás, Pszichológiai tanácsadás, Tisztálkodás – Mosás, stb.). A LÉLEK 

Programban jelenleg 9 család vesz részt, ahol összesen 10 fő kiskorút nevelnek. Közülük 5 

család vesz rész a második szinten, a kiléptető lakásokban pedig 4 család él. Jelenleg 13 pár, 

ill. kiskorút is nevelő család vár a LÉLEK Programba való bekerülésre, akik előgondozásban, 

illetve előzetes együttműködésben állnak a kollégákkal. 

 

A 2017. évben utcai szociális terepmunkánk során 204 fővel 2394 alkalommal kerültünk 

gondozási kapcsolatba az ellátási területünkön. 51 fő esetében tudtuk elérni, hogy hosszabb 

vagy rövidebb időre elhagyja az utcai életmódot. 

Az alábbi diagram szemlélteti azon adatsorokat, melyek 2013-2017 közötti időszakban az 

utcai szociális munka keretében gondozott kliensek számát, nem szerinti megoszlását és az 

elhelyezések alakulását tartalmazza: 

 

 
      17. ábra 

Budapest, 2018.02.13. 

Siroki István  

    csoportkoordinátor
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Melléklet 1.  
 

Díjhátralék-kezelési Csoport 

2018. évi MUNKATERV Felelős 

Január 2017.évi szolgáltatási adatok, 
adatsorok összegyűjtése tematikusan 
a KSH évi adatszolgáltatásához.  Az 
elmúlt évi statisztika alapján az év 
közben vezetett excell táblák 
korrekciója, ha szükséges. 
 

Folyamatos feladatok:  Két hetente munkatársi team;  szabaságengedélyek 
nyilvántartása; jelenléti ívek ellenőrzése,  leadása; távolmaradás elkészítése, 
jelentése. Bérletek adminisztrációja. Következő /hetihavi munkaterv 
(ügyfélfogadás, Pöttyös utcai ügyeletek, szabadság-helyettesítések stb.) 
összeállítása. Adott hó 25-ig 'nem együttműködő lista' küldése a RECS-nek és a 
CSGYJSZ-CSGYJK-nak. Adott hó 05-ig a Hálózat Alapítványhoz (papíralapon) 
ejuttatni az ügyfél kérelmekre írt javaslatainkat. Min. havi 1x csoportos 
szupervízión való részvétel. (kivéve szakmai vez.)  

szakmai vezető, 
illetve az ő 
felügyeletével, a 
team-eken 
konszenzussal 
eldöntött 
adósságkezelő - 
meghatározott 
feladatoknál 

Február A csoport 2017. évi Szakmai 
Beszámolójának összeállítása. KSH 
adatszolgáltatáshoz pontos 
díjhátralék-kezeléssel összefüggő 
számok biztosítása a FESZGYI 
vezetősége részére. 

Folyamatos feladatok:  Két hetente munkatársi team;  szabaságengedélyek 
nyilvántartása; jelenléti ívek ellenőrzése,  leadása; távolmaradás elkészítése, 
jelentése. Következő /hetihavi munkaterv (ügyfélfogadás, Pöttyös utcai ügyeletek, 
szabadság-helyettesítések stb.) összeállítása. Adott hó 25-ig a nem együttműködő 
lista küldése a RECS-nek és a CSGYJSZ-CSGYJK-nak. Adott hó 05-ig a Hálózat 
Alapítványhoz (papíralapon) ejuttatni a kérelmeket/javaslatainkat. Min. havi 1x 
csoportos szupervízión való részvétel. (kivéve szakmai vez.)  

szakmai vezető, 
illetve lásd 
előző hónap 

Március Éves szabadságolási ütemterv 
összeállítása 

Folyamatos feladatok:  Két hetente munkatársi team;  szabaságengedélyek 
nyilvántartása; jelenléti ívek ellenőrzése,  leadása; távolmaradás elkészítése, 
jelentése. Következő /hetihavi munkaterv (ügyfélfogadás, Pöttyös utcai ügyeletek, 
szabadság-helyettesítések stb.) összeállítása. Adott hó 25-ig a nem együttműködő 
lista küldése a RECS-nek és a CSGYJSZ-CSGYJK-nak. Adott hó 05-ig a Hálózat 
Alapítványhoz (papíralapon) ejuttatni a kérelmeket/javaslatainkat. Min. havi 1x 
csoportos szupervízión való részvétel. (kivéve szakmai vez.)  

szakmai vezető, 
illetve lásd 
előző hónap Tűzvédelmi-, Munka és 

Balesetvédelmi ismétlődő oktatás  
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Április A költségvetés fényében 
Díjhátralékkezelési és 
Háztartásvezetési Klub szervezése.                                                                                     
Új képzési formákhoz ütemterv 
készítése 

Folyamatos feladatok:  Két hetente munkatársi team;  szabaságengedélyek 
nyilvántartása; jelenléti ívek ellenőrzése,  leadása; távolmaradás elkészítése, 
jelentése. Következő /hetihavi munkaterv (ügyfélfogadás, Pöttyös utcai ügyeletek, 
szabadság-helyettesítések stb.) összeállítása. Adott hó 25-ig a nem együttműködő 
lista küldése a RECS-nek és a CSGYJSZ-CSGYJK-nak. Adott hó 05-ig a Hálózat 
Alapítványhoz (papíralapon) ejuttatni a kérelmeket/javaslatainkat. Min. havi 1x 
csoportos szupervízión való részvétel. (kivéve szakmai vez.)  

szakmai vezető, 
illetve lásd 
előző hónap 

Május Szabadságolási ütemterv ismételt 
egyeztetése, véglegesítése 

Folyamatos feladatok:  Két hetente munkatársi team;  szabaságengedélyek 
nyilvántartása; jelenléti ívek ellenőrzése,  leadása; távolmaradás elkészítése, 
jelentése. Következő /hetihavi munkaterv (ügyfélfogadás, Pöttyös utcai ügyeletek, 
szabadság-helyettesítések stb.) összeállítása. Adott hó 25-ig a nem együttműködő 
lista küldése a RECS-nek és a CSGYJSZ-CSGYJK-nak. Adott hó 05-ig a Hálózat 
Alapítványhoz (papíralapon) ejuttatni a kérelmeket/javaslatainkat.   

szakmai vezető, 
illetve lásd 
előző hónap 

Június A munkatársak esetvitelének 
átbeszélése, iratanyagok ellenőrzése 

Folyamatos feladatok:  Két hetente munkatársi team;  szabaságengedélyek 
nyilvántartása; jelenléti ívek ellenőrzése,  leadása; távolmaradás elkészítése, 
jelentése. Következő /hetihavi munkaterv (ügyfélfogadás, Pöttyös utcai ügyeletek, 
szabadság-helyettesítések stb.) összeállítása. Adott hó 25-ig a nem együttműködő 
lista küldése a RECS-nek és a CSGYJSZ-CSGYJK-nak. Adott hó 05-ig a Hálózat 
Alapítványhoz (papíralapon) ejuttatni a kérelmeket/javaslatainkat.   

szakmai vezető, 
illetve lásd 
előző hónap 

Tűzvédelmi-, Munka és 
Balesetvédelmi oktatás  (ismétlődő) 

Július Nyári hosszú szabadságok idejének 
helyettesítése, az ügyfélfogadás és 
szolgáltatás biztosítás zavartalansága 
érdekében 

Folyamatos feladatok:  Két hetente munkatársi team;  szabaságengedélyek 
nyilvántartása; jelenléti ívek ellenőrzése,  leadása; távolmaradás elkészítése, 
jelentése. Következő /hetihavi munkaterv (ügyfélfogadás, Pöttyös utcai ügyeletek, 
szabadság-helyettesítések stb.) összeállítása. Adott hó 25-ig a nem együttműködő 
lista küldése a RECS-nek és a CSGYJSZ-CSGYJK-nak. Adott hó 05-ig a Hálózat 
Alapítványhoz (papíralapon) ejuttatni a kérelmeket/javaslatainkat.   

szakmai vezető, 
illetve lásd 
előző hónap 
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Augusztus Nyári hosszú szabadságok idejének 
helyettesítése, az ügyfélfogadás és 
szolgáltatás biztosítás zavartalansága 
érdekében 

Folyamatos feladatok:  Két hetente munkatársi team;  szabaságengedélyek 
nyilvántartása; jelenléti ívek ellenőrzése,  leadása; távolmaradás elkészítése, 
jelentése. Következő /hetihavi munkaterv (ügyfélfogadás, Pöttyös utcai ügyeletek, 
szabadság-helyettesítések stb.) összeállítása. Adott hó 25-ig a nem együttműködő 
lista küldése a RECS-nek és a CSGYJSZ-CSGYJK-nak. Adott hó 05-ig a Hálózat 
Alapítványhoz (papíralapon) ejuttatni a kérelmeket/javaslatainkat.  

szakmai vezető, 
illetve lásd 
előző hónap 

Szeptember Tűzvédelmi-, Munka és 
Balesetvédelmi ismétlődő oktatás  

Folyamatos feladatok:  Két hetente munkatársi team;  szabaságengedélyek 
nyilvántartása; jelenléti ívek ellenőrzése,  leadása; távolmaradás elkészítése, 
jelentése. Következő /hetihavi munkaterv (ügyfélfogadás, Pöttyös utcai ügyeletek, 
szabadság-helyettesítések stb.) összeállítása. Adott hó 25-ig a nem együttműködő 
lista küldése a RECS-nek és a CSGYJSZ-CSGYJK-nak. Adott hó 05-ig a Hálózat 
Alapítványhoz (papíralapon) ejuttatni a kérelmeket/javaslatainkat.   

szakmai vezető, 
illetve lásd 
előző hónap Kollégák esetvitelének átbeszélése, 

iratanyagok ellenőrzése 

Október 2019. évi Munkaterv elkészítése, 
megküldése 

Folyamatos feladatok:  Két hetente munkatársi team;  szabaságengedélyek 
nyilvántartása; jelenléti ívek ellenőrzése,  leadása; távolmaradás elkészítése, 
jelentése. Következő /hetihavi munkaterv (ügyfélfogadás, Pöttyös utcai ügyeletek, 
szabadság-helyettesítések stb.) összeállítása. Adott hó 25-ig a nem együttműködő 
lista küldése a RECS-nek és a CSGYJSZ-CSGYJK-nak. Adott hó 05-ig a Hálózat 
Alapítványhoz (papíralapon) ejuttatni a kérelmeket/javaslatainkat. Min. havi 1x 
csoportos szupervízión való részvétel. (kivéve szakmai vez.)  

szakmai vezető, 
illetve lásd 
előző hónap 
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November Munkatársak értékelése - iratanyagok 
ellenőrzése. Évvégi ünnepek 
munkarendjének (szabadságok) 
tervezése 

Folyamatos feladatok:  Két hetente munkatársi team;  szabaságengedélyek 
nyilvántartása; jelenléti ívek ellenőrzése,  leadása; távolmaradás elkészítése, 
jelentése. Következő /hetihavi munkaterv (ügyfélfogadás, Pöttyös utcai ügyeletek, 
szabadság-helyettesítések stb.) összeállítása. Adott hó 25-ig a nem együttműködő 
lista küldése a RECS-nek és a CSGYJSZ-CSGYJK-nak. Adott hó 05-ig a Hálózat 
Alapítványhoz (papíralapon) ejuttatni a kérelmeket/javaslatainkat. Min. havi 1x 
csoportos szupervízión való részvétel. (kivéve szakmai vez.)  

szakmai vezető, 
illetve lásd 
előző hónap 

December Leltár+selejtezés; évvégi rendkívüli 
beszerzés (ha lesz) 

Folyamatos feladatok:  Két hetente munkatársi team;  szabaságengedélyek 
nyilvántartása; jelenléti ívek ellenőrzése,  leadása; távolmaradás elkészítése, 
jelentése. Következő /hetihavi munkaterv (ügyfélfogadás, Pöttyös utcai ügyeletek, 
szabadság-helyettesítések stb.) összeállítása. Adott hó 25-ig a nem együttműködő 
lista küldése a RECS-nek és a CSGYJSZ-CSGYJK-nak. Adott hó 05-ig a Hálózat 
Alapítványhoz (papíralapon) ejuttatni a kérelmeket/javaslatainkat. Min. havi 1x 
csoportos szupervízión való részvétel. (kivéve szakmai vez.)  

szakmai vezető, 
illetve lásd 
előző hónap 
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Melléklet 2. 
 

LÉLEK - Pont és Utcai Szociális Munkás Csoport FELELŐS 

2018. évi MUNKATERV 

Ja
n

u
ár

 

2017.évi ellátotti, gondozási, szolgáltatási adatok-adatsorok 
összegyűjtése.  

Folyamatos feladatok: Két hetente munkatársi team, Munkatársi 
szabaságengedélyek nyilvántartása, Jelenléti ívek ellenőrzése,  
Távolmaradás elkészítése, Következő havi beosztás összeállítása, Futó 
pályázatokhoz kapcsolódó tevékenységek 

C
so

p
o

rt
ko

o
rd

. 

Fe
b

ru
ár

 

A csoport 2017. évi Szakmai Beszámolójának összeállítása Folyamatos feladatok: Két hetente munkatársi team, Munkatársi 
szabaságengedélyek nyilvántartása, Jelenléti ívek ellenőrzése,  
Távolmaradás elkészítése, Következő havi beosztás összeállítása, Futó 
pályázathoz kapcsolódó tevékenységek 

C
so

p
o

rt
ko

o
rd

. 

FEBRUÁR 3-ai adatfelvételben a kérdőívek lekérdezése, 
adatok rögzítése  

M
ár

ci
u

s 

2017. évi UTCAI SZOCIÁLIS MUNKA szakmai beszámoló 
elkészítése                 (az SZGYF és a fenntartó részére); 2018. 
évi szabadságolási ütemterv összeállítása 

Folyamatos feladatok: Két hetente munkatársi team, Munkatársi 
szabaságengedélyek nyilvántartása, Jelenléti ívek ellenőrzése,  
Távolmaradás elkészítése, Következő havi beosztás összeállítása, Futó 
pályázathoz kapcsolódó tevékenységek 

C
so

p
o

rt
ko

o
rd

. 

Tűzvédelmi-, Munka és Balesetvédelmi ismétlődő oktatás  

Kollégák esetvitelének átbeszélése, Iratanyagok ellenőrzése 

Á
p

ri
lis

 

A 2017-18-KMR-118 számú pályázat lezárása, program 
értékelése 

Folyamatos feladatok: Két hetente munkatársi team, Munkatársi 
szabaságengedélyek nyilvántartása, Jelenléti ívek ellenőrzése,  
Távolmaradás elkészítése, Következő havi beosztás összeállítása, Futó 
pályázatokhoz kapcsolódó tevékenységek 

C
so

p
o

rt
ko

o
rd

. 

2017/2018. évi krízisidőszak lezárása, adatok összegzése 
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M
áj

u
s 

A 2017-18-KMR-118 számú pályázat szakmai 
beszámolójának elkészítése, benyújtása 

Folyamatos feladatok: Két hetente munkatársi team, Munkatársi 
szabaságengedélyek nyilvántartása, Jelenléti ívek ellenőrzése,  
Távolmaradás elkészítése, Következő havi beosztás összeállítása, Futó 
pályázatokhoz kapcsolódó tevékenységek 

C
so

p
o

rt
ko

o
rd

. 

2018. évi szabadságolási ütemterv ismételt egyeztetése, 
véglegesítése 

Jú
n

iu
s 

2017-18-KMR- 662 számú pályázat lezárása, adatok 
összegzése 

Folyamatos feladatok: Két hetente munkatársi team, Munkatársi 
szabaságengedélyek nyilvántartása, Jelenléti ívek ellenőrzése,  
Távolmaradás elkészítése, Következő havi beosztás összeállítása, Futó 
pályázatokhoz kapcsolódó tevékenységek 

C
so

p
o

rt
ko

o
rd

. 

Tűzvédelmi-, Munka és Balesetvédelmi ismétlődő oktatás ; 
Kollégák esetvitelének átbeszélése, Iratanyagok ellenőrzése 

Jú
liu

s 

2017-18-KMR-662 számú pályázat szakmai beszámolójának 
elkészítése, benyújtása 

Folyamatos feladatok: Két hetente munkatársi team, Munkatársi 
szabaságengedélyek nyilvántartása, Jelenléti ívek ellenőrzése,  
Távolmaradás elkészítése, Következő havi beosztás összeállítása, Futó 
pályázatokhoz kapcsolódó tevékenységek 

C
so

p
o

rt
ko

o
rd

. 

A
u

gu
sz

tu
s 

HKA pályázat megírása, benyújtása  Folyamatos feladatok: Két hetente munkatársi team, Munkatársi 
szabaságengedélyek nyilvántartása, Jelenléti ívek ellenőrzése,  
Távolmaradás elkészítése, Következő havi beosztás összeállítása, Futó 
pályázatokhoz kapcsolódó tevékenységek 

C
so

p
o

rt
ko

o
rd

. 

Sz
ep

te
m

b
er

 Tűzvédelmi-, Munka és Balesetvédelmi ismétlődő oktatás  Folyamatos feladatok: Két hetente munkatársi team, Munkatársi 
szabaságengedélyek nyilvántartása, Jelenléti ívek ellenőrzése,  
Távolmaradás elkészítése, Következő havi beosztás összeállítása, Futó 
pályázatokhoz kapcsolódó tevékenységek 

C
so

p
o

rt
ko

o
rd

. 

Kollégák esetvitelének átbeszélése, Iratanyagok ellenőrzése 
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O
kt

ó
b

e
r 

A munkatársak értékelésének elkészítése, 2018. évi  
munkavégzések átbeszélése mindenkivel(főállású és 
megbízásos kollégákkal is) 

Folyamatos feladatok: Két hetente munkatársi team, Munkatársi 
szabaságengedélyek nyilvántartása, Jelenléti ívek ellenőrzése,  
Távolmaradás elkészítése, Következő havi beosztás összeállítása, Futó 
pályázatokhoz kapcsolódó tevékenységek 

C
so

p
o

rt
ko

o
rd

. 

2018. évi Munkaterv elkészítése, megküldése; Felkészülés a 
2017/2018-as krízisidőszakra 

N
o

ve
m

b
er

 

Egyeztetés a 2018/2019-es téli időszakban az utcai szociális 
munkát érintő feladatairól (FESZGYI+ÖNK.+Közterület 
Felügyelet+Rendőrkapitányság +Menhely Alapítvány 
+Kerületi Hajléktalanellátó Intézmények)                                                                                         
2018/2019-es krízisidőszakhoz kapcsolódó feladatok 
megkezdése (megnyert pályázatokhoz kapcsolódóan) 

Folyamatos feladatok: Két hetente munkatársi team, Munkatársi 
szabaságengedélyek nyilvántartása, Jelenléti ívek ellenőrzése,  
Távolmaradás elkészítése, Következő havi beosztás összeállítása, Futó 
pályázatokhoz kapcsolódó tevékenységek 

C
so

p
o

rt
ko

o
rd

. 

Adományozók felkeresése-egyeztetés Magyar Vöröskereszt 
IX. kerületi Szervezete és a Politechnikum(A 2018-es 
Ügyfélkarácsonnyal kapcsolatosan) 

D
e

ce
m

b
er

 

Tűzvédelmi-, Munka és Balesetvédelmi ismétlődő oktatás; 
LELTÁR Elkészítése+Selejtezés; Kollégák esetvitelének 
átbeszélése, Iratanyagok ellenőrzése 

Folyamatos feladatok: Két hetente munkatársi team, Munkatársi 
szabaságengedélyek nyilvántartása, Jelenléti ívek ellenőrzése,  
Távolmaradás elkészítése, Következő havi beosztás összeállítása, Futó 
pályázatokhoz kapcsolódó tevékenységek 

C
so

p
o

rt
ko

o
rd

. 

Ügyfélkarácsony megszervezése 
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Beszámoló 2017 évi Működésről 
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Gyermekek Átmeneti Otthonának feladata: A Gyermekek Védelméről és a Gyámügyi 

Igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvénynek megfelelően a gyermekek átmeneti 

otthonában az a családban élő, nem helyettes szülőnél elhelyezett gyermek helyezhető el, 

akinek az ellátását a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő vagy törvényes képviselő 

kérelme vagy belegyezése alapján biztosítjuk. Azok számára, akik átmenetileg ellátás és 

felügyelet nélkül maradnak, vagy elhelyezés hiányában ezek nélkül maradnának, valamint 

akiknek ellátása a szülő egészségi állapota, indokolt távolléte, életvezetési nehézségei vagy 

akadályoztatása miatt családjában nem megoldható. A gyermekek átmeneti gondozása 

keretében a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő, az életkorának, 

egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő étkeztetéséről, ruházattal való 

ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról, gondozásáról, neveléséről, 

lakhatásáról (a továbbiakban: teljes körű ellátás) kell gondoskodni. 

 

 

 

Az ellátásra vonatkozó adatok 

 

Ellátási napok százalékos kihasználtsága, feltöltöttsége
8
 a 2017. év során 

 

 

 

 

                                                           
8
 A feltöltöttség: a szolgáltatás igénybevételét jelenti. Pl. egy gyerek februárban jelen volt 12 napot 

(kihasználtság: 12 nap) távol volt 16 napot összesen igénybe vett 28 napot (feltöltöttség: 28 nap). 
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Ellátási napok százalékos kihasználtsága összehasonlítva 2016 év és 2017 év során 

 

 
 

Ellátási napok százalékos feltöltöttsége összehasonlítva 2016 év és 2017 év során 

 

 
 

 

 

 

 

2016 évben 
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A férőhelyek száma 24 fő.  

A napi gyermek átlag 13 fő. 

Az otthon feltöltöttsége: 54 % 

A gondozásban részesülő gyermekek 

száma: 66 fő  

 

 

2017 évben 

A férőhelyek száma 24 fő.  

A napi gyermek átlag 15 fő. 

Az otthon feltöltöttsége: 63 % 

A gondozásban részesülő gyermekek 

száma: 69 fő 

 

Életkor és nemek szerinti megoszlás 

A 2017. évben 69 gyermeket láttunk el, ebből 10 gyermek ellátása előző évről húzódott át. Az 

új bekerülők száma 59 fő, három gyermek háromszor, három gyermek kétszer vette igénybe 

egy éven belül a szolgáltatást. Az ellátottak 24 % 0-2 év közötti, 17 % 3-5 év közötti, 37 % 6-

13 év közötti gyermek, 22 % 14-17 éves kiskorú. Az előző évekhez hasonlóan ismét a 

fiúgyermekek voltak többen. 

 

 

Életkor és nemek szerinti megoszlás 

 

 
 

Átmeneti gondozásban töltött napok hónapok szerinti megoszlása az átmeneti 

gondozásból kikerült gyermekek adatai alapján 
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Átmeneti gondozásban töltött napok hónapok szerinti megoszlása  

Összehasonlítva 2014. év 2015. év 2016. év 2017.év során 
 

 

Az átmeneti gondozás időtartamát tekintve a 0-1 hónap (47%) és 2-3 hónap (22%) 

időtartamot vették a legtöbben igénybe. Mindez befolyásolta az otthon feltöltöttségét, viszont 

ebben az évben több gyermek vette igénybe a szolgáltatást. Két éven belül a gondozásba 

visszakerültek szám 3 fő volt. 
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Az ellátás kezdeményezője 

 

Az ellátást legtöbb estben a szülők kezdeményezték, ezt követte a Család- és Gyermekjóléti 

Központok vagy Alapellátási Egységek kezdeményezése. A védelembe vett gyermekek száma 

10 fő volt (a tárgy évben ellátott gyermekek 15%-a), ebből négy gyermek esetében kötelezték 

a szülőt az átmeneti gondozás igénybevételére. 

 

Az elhelyezést kiváltó probléma 
 



 

 

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények 
Igazgatósága  

Családtámogató és Gyermekjóléti Központ  

 
 

7 
 

 
 
 
Ellátottak száma az elhelyezést kiváltó probléma típusa szerint összehasonlítva az elmúlt 

évekkel 
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Az átmeneti gondozást kiváltó problémák közül az elmúlt évekhez hasonlóan legmagasabb 

számú az életvezetési nehézségek. Jellemzően ide sorolható a hibás szocializációból 

eredeztethető negatív szülői készségek, szülői kompetencia hiánya, anyagi ellehetetlenülésük, 

munkalehetőség hiánya, alulszocializált és deviáns családok. Továbbra is számottevő 

probléma a hajléktalanná válás és az elégtelen, nem megfelelő lakhatási körülmények. A 

kiskamasz/kamasz gyermekek estében még mindig számot tevő ok a magatartási probléma. A 

magatartási problémákkal küzdő gyermekek estében megfigyelhető, hogy más problémák is 

meghúzódnak a családok életében. Gyakori a szülő és gyermek közötti mély konfliktus, 

melynek oldása már csak külső szakember bevonásával valósítható meg. Ezekben az 

esetekben gyakori tünet az iskolakerülés, csavargás, bandázás, galerik felé sodródás, lopás, 

kisebb társak zsarolása, bántalmazása. Nehézséget jelent számukra a szabály - és 

normakövetés elfogadtatása, betartatása. Ezen gyerekeknél túlnyomó többségben megjelenik 

a dohányzás, mint szenvedélybetegség, több esetben előfordul, hogy valamilyen pszichoaktív 

szert kipróbáltak már, esetlegesen használják. Több esetben jelentkeznek szomatikus tünetek 

éjszaki ágybavizelés, szorongás, alvászavarok, táplálkozási zavarok. Ezen problémák 

kezelésben segítségünkre volt a FESZGYI Mentálhigiénés Csoport pszichológusa, aki 

felmérte a gyerekeket, és akik számára, ha szükséges volt további pszichés megsegítést 

biztosított, vagy javasolt.  A KAB pályázat keretéből több hónapon keresztül 

személyiségfejlesztő csoport működött az otthonban képzett terapeuta irányításával.          

 

 

 
A gondozási forma változásai az átmeneti gondozás végével 

 

 

Az átmeneti gondozásból kikerültek száma 59 fő volt 2017-ben. Ötvenegy gyermeket 

gondoztunk haza a szüleihez, más hozzátartozóhoz kettő gyermek került. Szakellátási 

elhelyezésre hat gyermek esetében került sor.  
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A gondozási forma változásai az átmeneti gondozás végével összehasonítva a korábbi 

évekkel 

 
 

Ellátottak családjai                                                                                                                        

                    

Az átmenti gondozásban részesülő 69 gyermek (három gyermek háromszor, három gyermek 

kétszer vette igénybe egy éven belül a szolgáltatást) 35 családból került hozzánk. Mint 

minden évben, ebben az évben is több gyermek nevelkedett csonka családban. Harminchét 

kiskorút az édesanyja egyedül nevelt, 2 kiskorút pedig az édesapa. 2017-ben 17 gyermek 

nevelkedett a teljes családban. Négy gyermek neveléséről pedig gyám gondoskodott.   

 

 

Továbbra is gyakori probléma, hogy a családok nagy része nehéz anyagi körülmények között 

él. A szülők jelentős része aluliskolázott, ezért nehezen találnak munkát. A szülők több mint 

fele nem rendelkezik munkaviszonnyal, alkalmi munkavállalásból, mindennemű szerződés 

nélkül vállalnak munkát. A legális jövedelmük többnyire saját jogú nyugdíjszerű és egyéb 

rendszeres ellátásból, gyermekgondozási támogatásból, önkormányzat által folyósított 

ellátásokból tevődik össze. Mindez kihatással volt a térítési díjak fizetésére is. Ebben az évben 
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is több esetben nyújtottak be méltányossági kérelmet a szülők tartozások elengedése vagy a 

személyi térítési díj csökkentése miatt. Tárgy év végén 22 gyermek esetében volt 

megállapítható térítési díj tartozás, minden egyes esetben felszólítás küldtünk ki a szülőknek, 

törvényes képviselőnek.     

 

 

Ellátási szerződések kihasználtsága 2017 évben  

 

A 2017-es évben az ellátási szerződésekben foglalt férőhelyek kihasználtsága az alábbiak 

szerint alakult: 

 XIII. kerület 2 férőhely terhére három gyermek ellátását kérte. A gyerekek összesen 

közel fél év ellátási időtartamot vettek igénybe. 

 VII. kerület 2 férőhely terhére öt gyermek gondozását kérte. Az egyik férőhelyet tíz 

hónapon keresztül folyamatosan igénybe vette a kerület, a másik férőhelyen pedig 

összesen hat hónapon át biztosítottuk az ellátást.  

 XII. kerületből nem volt gondozásban lévő gyermekünk. 

 

Az átmeneti gondozást a kerületek, a szülők életvezetési nehézségei, lakhatási problémák, a 

gyerekek magatartási problémái illetve tankötelezettség elmulasztás miatt kérték. 

Szabadidős programok 

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is sok érdekes és színes programot biztosítottunk a 

gyerekek számára. A programok megvalósításhoz támogatást nyújtott a Ferencvárosi 

Önkormányzat, a Horizont Szociális Alapítvány, illetve a programok egy része a KAB 

pályázaton nyert összegből valósult meg. 

Tavasz 

 Ellátogattunk a Tropicáriumba. Több gyermek még soha nem járt itt. A látványban 

gazdag kiállítás bemutatta a tengerek, óceánok élővilágát.  

 A nagyobb gyerekekkel látogatást tettünk a Fővárosi Nagy Cirkuszba, ahol a Cirkuszi 

szomszédolás című előadást tekintettük meg. 

 Két alkalommal voltunk moziban a gyerekekkel. 

Nyár 

 A nyári táborunk helyszíne Agárd volt, a Velencei-tó legrégibb és talán legismertebb 

üdülőhelye, kertvárosi hangulatú üdülő- és szabadidős centruma. Szállásunk egy 

hatalmas, több szintes magánházban volt biztosított. Az alsó szinten egy nagy közös 

helység volt, ahol a nap egy részében az összes gyerek együtt játszhatott, illetve lehetőség 

volt a közös mesenézésre is. A földszinten kapott helyet továbbá a jól felszerelt konyha, 

ahol meg tudtuk valósítani az önellátást, és változatos, házias ételeket tudtuk elkészíteni a 

csapat számára. Az emeleten kör alakban volt a négy hálószoba, ahol a gyermekek 
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nyugodt alvása volt biztosított. A szobák légkondicionáltak és világosak voltak. 

Ablakukból a házat körülölelő hatalmas ősfákat láthattuk.  A kertben lehetőség volt 

labdázásra, motorozásra, aszfaltkrétázásra, ugrálásra, de itt nem is töltöttünk sok időt, 

hiszen a táborozókat legjobban a fürdőzés érdekelte a Velencei-tavon. A táborhely 

alkalmas volt a különböző korcsoportok nyugodt pihenésének biztosítására. Az időjárás 

nagyjából napos volt, így a hét első felében a napi kétszeri fürdőzést is meg tudtuk 

valósítani. Sok gyerek most volt először vízparton, strandon.  Az önfeledt vízi játék 

felszabadította a gyerekeket. A kezdetben félénkek is a második-harmadik alkalommal 

már bátran lubickoltak, és élvezték a hatalmas vizet. Karúszókkal, úszógumik 

segítségével a legkisebbeket sem kellett kizárni ebből a fantasztikus élményből. A 

fürdések mellett többször elvittük a csoportot a helyi játszótérre is, kisebb séták keretén 

belül alkalmunk volt egy kis palacsintázásban, sütizésben részesíteni őket, aminek 

nagyon örültek. Ellátogattunk a település szélén elhelyezkedő Gárdonyi Emlékházba is. 

Sajnos nem tudtunk az emlékházba bemenni, de körüljártuk a szépen kialakított 

emlékhelyet és a nagyobbaknak meséltünk Gárdonyi Gézáról. Visszafelé megnéztük a 

Szent Anna kápolnát, mely a környék első temploma volt, s ahol hajdan, 1863-ban 

keresztvíz alá tartották az Egri csillagok szerzőjét, Ziegler Gézát, azaz Gárdonyi Gézát. 

Hagyományainkhoz híven az idei tábort is közös szalonnasütéssel zártuk.   

 Júliusban két alkalommal hűsöltünk a Palatinus strandon, ahol leginkább a 

hullámfürdőt és az óriáscsúszdákat élvezték a gyerekek.  

  Egy teljes napot töltöttünk a MiniPolisz játszóházban, ahol a gyerekek egy kis időre 

belebújhattak a „felnőttek” bőrébe. Kipróbálhatták magukat, mint darukezelő, 

pénztáros, eladó, virágkötő, fodrász. 

 Augusztusban ellátogattunk a Fővárosi Állat és Növénykertbe. A gyermekek élőben is 

láthatták azokat az állatokat, „mesefigurákat”, melyeket eddig csak a Tv-ben vagy a 

mesekönyvekben csodálhattak meg. 

Ősz 

 Az őszi szünetben kirándulást szerveztünk Budaörsre, ahol nagy sétát tettünk a Kő 

hegyen és mellette lévő Kálvária- dombon. 

Tél 



 

 

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények 
Igazgatósága  

Családtámogató és Gyermekjóléti Központ  

 
 

12 
 

 A Ferencvárosi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat ismét megszervezte a „Mikulás 

korcsolyát” az ott összegyűjtött játékokat, édességeket az átmeneti otthon lakóinak és 

a Fehér Holló Bölcsőde aprónépének ajánlották fel.   

 DHL Supply Chain Magyarország Kft. mini golf belépőkkel támogatott bennünket, 

így fantasztikus délután töltöttünk ott a gyerekekkel.  

Hagyományainkhoz híven idén is rendeztünk kisebb ünnepségeket jeles ünnepeinken, 

Farsang, Húsvét és Karácsony alkalmából.  

 

 Személyéi és tárgyi feltételek 

 

Személyi feltételek 

Az I. számú csoportban személyi változás nem történt. A II. számú csoportban márciusig 

betöltetlen volt a nevelő családgondozói munkakör. Az újonnan felvett kolléganő pár hónap 

után egészségügyi okok miatt elment, ezt az időszakot ismét belső helyettesítéssel oldottuk 

meg. Októbertől új munkaerővel gazdagodott a csapatunk, jelenleg teljes szakmai létszámmal 

működik a ház. Április hónaptól új gyermekorvos segíti a munkánkat. Ebben az évben 

megkezdtük a team szupervíziót, ami nagyban segíti a munkánkat. Rendszeresen részt vettünk 

az Átmeneti Gondozást Ellátók Országos Érdekvédelmi Szövetsége által szervezett 

kerekasztal megbeszéléseken, ahol sok szakmai információval gazdagodtunk.  

Az otthonban főállású munkaviszonyban alkalmazott kollégák részt vettek közegészségügyi, 

élelmiszer-higiéniai minőségbiztosítási és HACCP ismereteket adó képzésen. 

    

Tárgyi feltételek 

A tárgyi eszközök cseréje tovább folytatódott. Az I. számú csoportba asztalokat, székeket, 

tálalószekrényt, kiságyat matraccal, tányérokat, törölközőket, fürdőlepedőket, vasalót és 

ruhaszárítót vásároltunk. A II. számú csoportba mosogatógépet, székeket, étkészletet, 

fürdőlepedőket, lepedőket, kádkilépőket, vízforralót, szennyestartót, és gyerekek szobájába 

székeket vásároltunk. 

Fehér Holló Bölcsődében lezajlott a kazán csere, mely biztosítja az otthon számára a fűtést és 

a meleg vizet. A műszaki átadást követően többször előfordultak működésbeli hibák és ezért 

szükségessé vált a fűtőtestek cseréje mely az elképzelések szerint 2018-ben fog megvalósulni. 

Mindkét tálalókonyhára elkészült a HACCP rendszer kialakítása. Novembertől módosult a 

napi ötszöri étkezés biztosítása, csak az ebédet és a vacsorát rendeljük közétkeztető cégtől, a 

többi étkezést mi biztosítjuk. 

 

Adományok 

Az előző évekhez hasonlóan nagyon sok civil szervezet, cégek, és magán személyek 

támogatták az otthon működését.  

 A CEDEK EMIH Izraelita Szeretetszolgálat támogatásának köszönhetően április 6-án 

átadásra kerültek az udvari játékok közel hat millió forint értékben. A szeretetszolgálat 
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az év további időszakában is folyamatosan támogatott bennünket és karácsony 

alkalmából személyre szóló ajándékot hozott a bentlakó gyerekeknek. 

 Dr. Kulpinszky Eleonóra önkormányzati képviselő az előző évhez hasonlóan idén is 

gondolt ránk. A Ferenc téri Karácsonyváró rendezvényen felajánlott adományokat 

gyűjtötte össze és hozta el nekünk Kovács Flórával. Az összegyűjtött gyerekruhákon, 

játékokon kívül a Réteskék Kávézóban készült süteménnyel is megleptek bennünket.  

 A Jobbik Párt kilencedik kerületi szervezete, Mikulás alkalmából édességekkel, 

gyümölccsel, tartós élelmiszerrel, ruhaadománnyal, a kicsiket pedig  játékokkal lepte 

meg. 

 DHL Supply Chain Magyarország Kft. (1097 Bp. Könyves K. Krt.11. Népliget 

Center-C épület) is, és személyre szóló pazar ajándékokkal halmozták el a gyerekeket 

mikulás hetében. Minden gyerek igényes, új játékkal lett gazdagabb.  

 Ráckevei Mustár Mag tanuló Csoport karácsony alkalmából játékokat, ruhaneműt, 

írószert és könyveket gyűjtött nekünk. Az adományok átadásakor még egy kis 

karácsonyi műsorral is megajándékoztak bennünket. 

 Az Alapvető Egyesület falmatricákkal tette színesebbé az ünnepet, melyeket a 

csoportok között, dekorációs céllal osztottunk szét. Novemberben már kaptunk tőlük 

kreatív foglalkozásokhoz alapanyagokat, papírokat, ragasztót, krepp papírt, glittert. 

Ezekkel díszítettük a csoportszobákat, közösségi helyiségeket 

 A Ferencvárosi Torna Club férfi kézilabda csapata előzetes egyeztetés alapján a II. 

számú csoport nappalijába kanapét adományoztak, valamint tévét és DVD lejátszó 

készüléket. A gyerekeknek nagy élmény volt találkozni a sportolókkal, akik 

édességekkel és labdákkal lepték meg az otthonlakókat 

  

Ellenőrzések  

A felügyeleti szervek közül fenntartói ellenőrzés volt az otthonban. Valamint VII. kerület 

Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltató Iroda az ellátási szerződésben 

foglaltak alapján ellenőrzött. Az ellenőrzés során működésünkkel kapcsolatosan mindent az 

előírásoknak megfelelőnek találtak.  

 

Gyakorlati képzés 

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is fogadtunk egyetemekről, főiskolákról hallgatókat. Ebben 

az évben egy szociális munkás hallgató teljesítette a nagygyakorlatát nálunk, aki az ELTE-ről 

érkezett. Az előző évekhez hasonlóan több középiskolából fogadtunk diákokat közösségi 

szolgálat teljesítésre (Patrona Hungariae Általános Isk. és Gimnázium, Budapesti Gazdasági 

Szakképzési Centrum Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola tanulói). 

Összegzés  

A 2017 évben 69 gyermeket láttunk el, az új bekerülők száma 59 fő. Az ellátottak 75% 3-

18 év közötti volt, ebben az évben ismét a fiúk voltak többségben. Az átmeneti gondozást 
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legtöbben 0-1 hónap időtartamban vették igénybe, így az otthon feltöltöttsége 63 %, a 

napi gyermek átlag pedig 15 fő volt 2017-ben. Az átmeneti gondozást kiváltó problémák 

közül még mindig az életvezetési nehézségek, lakhatási problémák, gyermek magatartási 

problémái kimagaslóak. Ebben az évben ötvenkilenc kiskorút gondoztunk haza a 

szüleihez vagy más hozzátartozóhoz, hat gyermek pedig szakellátásba került.  Az 

általunk nyújtott szolgáltatással harmincöt család életén segítettünk.  

A teljes körű ellátás biztosításba beletartozik, hogy megfelelő körülményeket és 

környezetet biztosítsunk a gyerekeknek. A 2018 évi megigényelt felújítási munkálatok 

közül kiemelkedően fontos az egész ház tisztasági festése, legutóbb 2011-ben került erre 

sor.  A II. számú csoportban penészedik a lány fürdőben a plafon, az anyás szobában 

ázik a fal és szintén penészes, valamint omlik a vakolat az I. számú csoportban a 

fürdőben, és a játszóban. Belső nyílászárók felújítása vagy cseréje is szükségessé vált. Az 

elhasználódott meleg és hideg burkolatok cseréje, a parketták felújítása is 

nélkülözhetetlen. A nagyok csoportjában lambéria csere a poloska fertőzés veszélye 

miatt inkább más típusú pl.: mosható falfelületre cserélését tenné indokolttá. Víz- 

elvezető csatorna felújítása, mert annak ellenére, hogy többször takarítjuk mégis 

nagyobb esőzéseknél a falon ömlik a víz, így több helyen omlik a külső vakolat. A tárgyi 

eszközöket illetően szükségessé vált a beépített szekrények felújítása, a nagyok tálaló 

konyhájában a konyhabútor cseréje. A kicsik csoportjába szükség lenne egy párásító 

berendezésre. Az adminisztrációs munkákhoz pedig egy új nyomtatóra.  

Az elmúlt évben több alkalommal kellett ágyi poloskát és rágcsálót irtatnunk, ezért 

célszerű lenne, ha a jelenlegi irtásra szóló szerződésünkben megelőzés céljából nem csak 

a rovarirtás szerepelne negyedévente, hanem poloska és rágcsáló irtás is.    

 

Budapest, 2018.02.09.
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Melléklet 1. Éves munkaterv 

2018 éves munkaterv 

Hónap Feladatok Felelős 

Január 1. 2017 évre vonatkozó statisztikai adatok szolgáltatása szakmai vezető 

  ·         KSH által kiadott útmutató és adatlap alapján szakmai vezető 

  
·         az ellátási napok százalékos kihasználtságáról, feltöltöttségéről beszámoló elkészítése a gazdasági 
vezető részére szakmai vezető 

  2. Ellátási szerződések által biztosított férőhelyek kihasználtságáról beszámolók elkészítése szakmai vezető 

  3. 2017 év utolsó negyedévről díjhátralék nyilvántartás megküldése szakmai vezető 

Február 1. 2017 év beszámolójának elkészítése (statisztika adatok, nyilvántartási rendszer adatai alapján) szakmai vezető 

  2. Éves munkaterv elkészítése szakmai vezető 

  3. Farsangi program megszervezése (szükséges eszközök beszerzése) szakmai vezető, nevelők, gyermekfelügyelők 

Március 1. Nyári tábor előkészítése (táborhely kiválasztása előzetes terv elkészítése) szakmai vezető, nevelők, gyermekfelügyelők 

  2. Szabadságolási ütemterv elkészítése szakmai vezető 

  3. Munka és balesetvédelmi ismétlő oktatás szakmai vezető 

  4. Tűzvédelmi ismétlő oktatás (tűzriadó gyakorlat) szakmai vezető 

  5. Húsvéti tavaszi szüneti programok megszervezése (szükséges eszközök beszerzése,)  szakmai vezető, nevelők, gyermekfelügyelők 

Április 1. Első negyedéves díjhátralék nyilvántartás megküldése szakmai vezető 

  2. Anyák napi készülődés szakmai vezető, nevelők, gyermekfelügyelők 

Május 1.Gyermeknapi programok megszervezése szakmai vezető, nevelők, gyermekfelügyelők 

  2. Nyári táborozás megszervezése  szakmai vezető, nevelők, gyermekfelügyelők 

  3. Szabadságolási ütemterv újraegyeztetése  szakmai vezető 

Június 1. Nyári programok szervezése szakmai vezető, nevelők, gyermekfelügyelők 

  2. Nyári tábor  szakmai vezető, nevelők, gyermekfelügyelők 
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  3. Munka és balesetvédelmi ismétlő oktatás szakmai vezető 

  4. Tűzvédelmi ismétlő oktatás (tűzriadó gyakorlat) szakmai vezető 

Július 1. Nyári programok koordinálása szakmai vezető 

  2. Második negyedéves díjhátralék nyilvántartás megküldése szakmai vezető 

  3. Ellátási szerződések által biztosított férőhelyek kihasználtságáról első fél éves beszámolók elkészítése szakmai vezető 

Augusztus 1. Tanévkezdéssel járó előkészületek szakmai vezető 

  2. Iskolakezdéssel járó eszközök beszerzése szakmai vezető, nevelők, gyermekfelügyelők 

  3.Szabadságolási ütemterv újra egyeztetése szakmai vezető 

Szeptember 1. Nyári tábor értékelése beszámoló elkészítése szakmai vezető 

  2. Beiskolázások áttekintése szakmai vezető 

  3. Munka és balesetvédelmi ismétlő oktatás szakmai vezető 

  4. Tűzvédelmi ismétlő oktatás (tűzriadó gyakorlat) szakmai vezető 

Október 1. Őszi szüneti programok szervezése szakmai vezető, nevelők, gyermekfelügyelők 

  2. Következő évi program terv elkészítése szakmai vezető, nevelők, gyermekfelügyelők 

  3. Harmadik negyedéves díjhátralék nyilvántartás megküldése szakmai vezető 

  4. Dolgozók értékelése szakmai vezető 

November 2. Selejtezés előkészítése szakmai vezető,leltárfelelősök 

  3. Munka és balesetvédelmi ismétlő oktatás szakmai vezető  

  4. Tűzvédelmi ismétlő oktatás (tűzriadó gyakorlat) szakami vezető 

December 1. Mikulás napi műsor megszervezés szakmai vezető, nevelők, gyermekfelügyelők 

  2. Karácsonyi ünnepség megszervezés szakmai vezető, nevelők, gyermekfelügyelők 

  3. Beérkező adományok kezelése szakmai vezető, nevelők, gyermekfelügyelők 

  4. Leltározással kapcsolatos feladatok elvégzése  szakmai vezető,leltárfelelősök 
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Melléklet 2. Rendszeresen ismétlődó tevékenységek 
 

Rendszeresen ismétlődő tevékenységek 

Tevékenység Időtartam Felelős 

Esetkonferencia esetmegbeszélés Igény szerint szakmai vezető, nevelő-családgondozó,  nevelő 

Iratanyagok ellenőrzése Folyamatos szakmai vezető,  

Dolgozói team Két hetente szakmai vezető, nevelő-családgondozó, nevelő, gyermekfelügyelők 

Gyermek team Két hetente szakmai vezető, nevelő-családgondozó, gyermekfelügyelők 

Kapcsolattartás a jelzőrendszer tagjaival Folyamatos szakmai vezető, nevelő-családgondozó, nevelő,gyermekfelügyelők 

Szabadidős tevékenységek biztosítása Folyamatos szakmai vezető, nevelő-családgondozó, gyermekfelügyelők 

Gyakorlati hely biztosítása Folyamatos szakmai vezető 

Közösségi szolgálat biztosítása Folyamatos szakmai vezető, nevelők 

Gondozottak érdekvédelme Folyamatos szakmai vezető 

Jogszabály figyelés Folyamatos szakmai vezető 

Ügyeleti beosztás elkészítése Folyamatos szakmai vezető 

Távolmaradás elkészítése Havonta szakmai vezető,nevelő 

Változóbér kiszámítása Havonta szakmai vezető, nevelő 

Foglalkozás egészségügyi vizsgálatok ellenőrzése  Havonta szakmai vezető 

Munkavédelmi ellenőrzés Két havonta szakmai vezető 

Karbantartási feladatok felmérése és igénylése Igény szerint szakmai vezető, nevelők 

Dologi költségek igénylése Havonta szakmai vezető, nevelők 

Zsebpénz igénylés Havonta szakmai vezető, nevelők 
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Melléklet 3. Éves programterv 
 

Program terv 

Esemény/program 
Eseményen 
résztvevők száma Tervezett időpont Fedezetett nyújtó ktg.sorok 

Tervezett 
költség Felmerülő költségek felsorolás 

Body kiállítás 10 fő  2018 január KAB-ME -17-KMR -C-25891 pályázat 15.000 Ft belépőjegy, utazási költség 

Mini polisz 10 fő 2018 február KAB-ME -17-KMR -C-25891 pályázat 20.000 Ft belépőjegy, utazási költség 

3D kép gallery 9 fő 2018 március KAB-ME -17-KMR -C-25891 pályázat 25.000 Ft belépőjegy, utazási költség 

Csodák palotája 15 fő 2018 tavaszi szünet KAB-ME -17-KMR -C-25891 pályázat 20.000 Ft 
belépőjegy, utazási költség, étkezés 
(lángos) 

Mozi 13 fő 2018 május KAB-ME -17-KMR -C-25891 pályázat 20.000 Ft belépőjegy, utazási költség 

Nyári tábor 25 fő 2018. június 
Amennyiben lehetséges pályázati 
keretből, illetve int. keretből. 500.000 Ft 

utazás, szállás, program költség, 
ötszöri étkezés, tartalék   

Hajó kirándulás 20 fő 2018. július intézményi keretből 50.000 Ft jegyek, fagyi, lángos 

Velencei tó (strandolás) 20 fő 2018.július intézményi keretből 50.000 Ft utazás, fagyi, lángos   

Budakeszi Vadaspark 20 fő 2018.augusztus intézményi keretből 40.000 Ft utazás, fagyi, lángos   

Velencei tó (strandolás) 20 fő 2018.augusztus intézményi keretből 50.000 Ft utazás, fagyi, lángos   

Mozi 14 fő 2018.szeptember intézményi keretből 25.000 Ft belépőjegy, utazási költség 

Csodák palotája 15 fő 2018. őszi szünet intézményi keretből 50.000 Ft belépőjegy, utazási költség 

Színház 14 fő 2018.november intézményi keretből 50.000 Ft belépőjegy, utazási költség 

        915.000 Ft   

 

 
 



 

 
Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények 

Igazgatósága  
1096 Budapest,  Lenhossék u.  7 -9.  

tel: 216-0983, 218-6175.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti 

Intézmények Igazgatóság 

 

Szociális Szolgáltató Központ 

egységeinek éves beszámolója 

 

2017. 

 

 

 

 

 

 
Készítette:  
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Sagáth Szilvia szakmai vezető 

Kecskés Lászlóné szakmai vezető 

Vinczéné Árvai Klára szakmai koordinátor 

Kováts Tibor Írisz klub koordinátor 

Jóváhagyta: 

Gedeon Andor  

igazgató 
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A FESZGYI Szociális Szolgáltató Központ (SzSzK) a szociálisan rászorulók részére személyes 

gondoskodás biztosít. Területén 10 szakmai egység működik, melyek közül az alapszolgáltatási 

feladatokat 3 Gondozási Központ, 5 Idősek Nappali Ellátása, 1 Szenvedélybetegek Nappali 

Ellátása, és a Szociális Étkeztetés, valamint a szakosított ellátáson belül pedig az Időskorúak 

Gondozóháza látja el. 

Az alapszolgáltatások biztosításával a Szociális Szolgáltató Központ segítséget nyújt a 

szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük 

fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális vagy más okból származó problémáik 

megoldásában. 

 

Ha az életkoruk, egészségi állapotuk valamint szociális helyzetük miatt a rászorult személyekről 

az alapellátás keretein belül nem lehet gondoskodni, rászorultsági állapotuknak és helyzetük 

megfelelő szakosított ellátási formában kell ellátni.  Az Időskorúak Gondozóháza azoknak az 

időskorúaknak valamint azok a 18. életévüket betöltött beteg személyek, nyújt ellátást, akik 

önmagukról időlegesen nem képesek gondoskodni. 

A Szociális Szolgáltató Központ együttműködik az ellátási területen működő egészségügyi 

intézményekkel, család és gyermekjóléti központtal, otthonápolási szolgálattal, gyámhivatallal, 

kulturális intézményekkel. 

 

A Szociális Szolgáltató Központ vezetőjeként fontosnak tartom felhívni a figyelmet néhány a 

2017.évben bekövetkezett, jogszabályváltozásokra, /1993. évi III. törvény, a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról, 1/2017-(II.14) EMMI rendelet, valamint1/2000. SzCsM 

rendelet/ egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek,/ mely nagymértékben 

befolyásolja, illetve megváltoztatta a szakmai egységek mindennapi tevékenységeit. 

 

A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell gondozási szükségletet. 

A törvényi módosítás értelmében 2017. február 17.-től a kötelező gondozási óraszámok 

megszűntek, csak a jogosultság meglétére ad iránymutatást az Értékelő adatlap. A biztosított 

órakeretről az igénylő és a gondozási központ vezetője egyeztet, melyet Nyilatkozatban 

rögzítenek. A biztosított órakeret megállapítását befolyásolja az ellátott állapota, szükséglete és 

a gondozási központ kapacitás vállalása is. 

A gondozási szükséglet vizsgálata keretében meg kell állapítani azt, hogy az ellátást igénylő 

esetében szociális segítés vagy személyi gondozás indokolt, valamint a napi gondozási 

szükséglet mértékét. 

 

A jogszabályváltozás az Idősek Nappali Ellátása területén is jelentős változást eredményezett, 

melynek következménye a szolgáltatási elemek bevezetése. 
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A nappali ellátás a koruk, illetve egészségügyi állapotuk miatt önmaguk ellátására részben képes 

személyek, egészségi állapotának megőrzése és javítása, valamint mentális állapotuk 

életkoruknak megfelelő szinten tartása érdekében az alábbi szolgáltatási elemeket nyújtja 

szükség szerint: 

- tanácsadás,  

- készségfejlesztés,  

- háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás,  

- esetkezelés,  

- felügyelet,  

- gondozás és  

- közösségi fejlesztés  

 

A Szociális Szolgáltató Központ személyi feltételeit tekintve kisebb mértékű változások mentek 

végbe (pénzügyi ügyintézők, és az Idősek Átmeneti Otthona vezetője személyében), valamint 

nyugdíjba vonulás miatt. 

 

 

 A Szociális Szolgáltató Központ területén a Városüzemeltetési és Felújítási Iroda által 

önkormányzati költségvetésből felújításra került sor, a Szerető Kezek Idősek Klubja és a Szerető 

Kezek Időskorúak Gondozóháza, valamint a Szivárvány Gondozási Központ és a Platán Idősek 

Klubja (Toronyház u. 11) területén.   

A Szerető Kezek Idősek Klubja és a Szerető Kezek Időskorúak Gondozóháza területén az épület 

energetikai felújítása, nyílászárók cseréje, karbantartása, amely 2016 év végén kezdődött, 2017-

ben lezajlott. Az intézményben a lakószobák, társalgó, mellékhelyiség kifestése megtörtént, 

ezáltal a komfortérzés és a higiéniás körülmények javultak. 

 

Városüzemeltetési és Felújítási Iroda folytatta felújítási munkálatait, 2017-ben a Szivárvány 

Gondozási Központban és a Platán Idősek Klubjában (Toronyház u. 11) történt részleges 

nyílászáró csere.  A FESZGYI költségvetése terhére tisztasági festés történt a Szivárvány 

Gondozási Központban. 

 

Az idősellátás területén fejlesztésként fontosnak tartom folytatni a már megkezdett nyílás zárók 

cseréjét (Friss utca, Toronyház utca), a gondozóház udvarának füvesítését, valamint a fent 

említett telephelyek épületének (részleges) külső karbantartását, tatarozását. 

A napi munka gördülékenyebb elvégzése érdekében a területünkön is időszerűvé vált az 

informatikai rendszerek korszerűsítése. 

 

A Szociális Szolgáltatói Központ szakmaiegységeinek szakmai vezetői elkészítették 2017. évről 

szóló részletes beszámolójukat, melyet mellékletként csatolok. 
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Budapest, 2018. március 16. 

 

 

 Bodonyiné Molnár Margit 

szszk vezető, ig, helyettes 

 

 

 

2017. évi szakmai beszámoló 

Idősek Nappali Ellátása 

1. Szolgáltatás bemutatása 

 

Alaptevékenység: 

 Nappali ellátás (idősek klubja)  102031 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros közigazgatási területén az idősek nappali ellátását, a 

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények igazgatósága, (FESZGYI) a Szociális 

Szolgáltató Központhoz tartozó intézményeiben nyújtja. Fenti szociális alapszolgáltatás, 

öttelephelyen vehető igénybe.  

1.1 .Idősek nappali  el látásának  

Célja:  

A hiányzó családi gondoskodáspótlása, az egyedüllétek megszüntetése és a tétlenséggel járó 

káros hatások megelőzése érdekében, az idősek nappali ellátása (idősek klubja) elsősorban a 

saját otthonukban élő, 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt 

szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére 

biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető 

higiéniai szükségletek kielégítésére. 

Feladata: 
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Megfelelő szociális szolgáltatások nyújtása, melyek révén, a nappali ellátást igénybe vevő 

személyek, egészségi állapotának megőrzése és javítása, valamint mentális állapotuk 

életkoruknak megfelelő szinten tartása megvalósulhat. 

1.2. Az ellátást  szabályozó törvények, rendeletek  

- 1993. évi III. törvény a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről  

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, 

- 29/1993. (II.17.) Kormányrendelet, a Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

térítési díjáról   

- 257/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet, a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban 

történő végrehajtásáról 

- 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról 

- 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről 

- 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről 

- 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet, a Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

igénybevételéről   

- 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet, a Személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről   

- 8/2000. (VIII.4.) SZCSM rendelet, a Személyes gondoskodást végző személyek adatainak 

működési nyilvántartásáról  

- 9/2000. (VIII.4.) SZCSM rendelet, a Személyes gondoskodást végző személyek 

továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról   

- 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet, az egyes Szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről 

és vizsgakövetelményeiről 

- Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011. 

(IX.26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és 

gyermekjóléti ellátásokról 

- Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. 

(II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról 

 

1.3. A biztosított szolgáltatás tartalma  

 

Az idősek klubja a szolgáltatását nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt 

elérhető módon biztosítja. A helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, 

valamint helyet biztosít a közösségi szerveződésű csoportoknak összejövetelekre, 

rendezvények megtartására. 
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Az ellátottak szociális, egészségi, mentális állapotának megfelelő napi életritmust biztosító 

szolgáltatás, tervezett és rendszeres tevékenységek során valósul meg. Az ellátott fizikai-

egészségi- mentális állapotából kiindulva, láthatóvá válnak azok a területek, ahol a képességek 

megtarthatók, ill. fejlesztésre szorulnak. Érdeklődési köre, pedig alapja lehet a csoportban való 

részvételnek, foglalkoztatásnak, mellyel lehetővé válik az aktivitás megtartása. 

 

1.4. Az ellátórendszerben betöltött szerepe, hatása  

 

A klubtagság igénybe vétele lehetőséget ad a területünkön élő lakosoknak, hogy 

mindennapjaikat közösségben töltsék el. Mivel igénybe vevőink 86 %-a egyszemélyes 

háztartásban él, az itt eltöltött idő alatt új kapcsolatok kialakítására nyílik lehetősége. Erősödhet 

az egymás iránti érzékenység, az elfogadás és segíteni akarás képessége. Ennek hatásaként 

csökken a feleslegesség és a magány érzése. Az aktivitás eredményesebben megtartható, ez 

hozzájárul ahhoz, hogy minél hosszabb ideig megszokott környezetükben, önállóan éljenek. 

 

 

 

1.5. Feladatellátás szakmai tartalma, módja, szolgáltatási elemek köre 

 

A nappali ellátás a koruk, illetve egészségügyi állapotuk miatt önmaguk ellátására részben képes 

személyek, egészségi állapotának megőrzése és javítása, valamint mentális állapotuk 

életkoruknak megfelelő szinten tartása érdekében az alábbi szolgáltatási elemeket nyújtja 

szükség szerint: 

- tanácsadás,  

- készségfejlesztés,  

- háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás,  

- esetkezelés,  

- felügyelet,  

- gondozás és  

- közösségi fejlesztés  

Az intézmény által nyújtott szolgáltatási elemek az ellátottak számára térítésmentesen vehetőek 

igénybe.  

 

Ezen túl az idősek klubja az alábbi szolgáltatásokat szervezi (térítés ellenében): 
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1. igény szerint napi egyszeri meleg étel biztosítása, 

2. szabadidős programok szervezése esetén belépődíj megfizetése, 

3. nem a Klub által nyújtott szolgáltatások (pl. fodrász, pedikűr, stb.) 

A szolgáltatási elemeket az alábbi jogszabályok szabályozzák: 

- 1/2000. ( I.7.) SZCSM rendelet 10. számú melléklet 

- 1/2017. (II.14.) EMMI rendelet szerint, hatályos:2017.02.17.-től 

 

A biztosított szolgáltatási elemek: 

 Tanácsadás 

Az igénybe vevő bevonásával történő, jogait, lehetőségeit figyelembe vevő, kérdésére reagáló, 

élethelyzetének, szükségleteinek megfelelő vélemény-, javaslatkialakítási folyamat, a megfelelő 

információ átadása valamilyen egyszerű vagy speciális felkészültséget igénylő témában, amely 

valamilyen cselekvésre, magatartásra ösztönöz, vagy nemkívánatos cselekvés, magatartás 

elkerülésére irányul. 

1. Életvezetési tanács nyújtása 

2. Életvitelre vonatkozó tanácsadás 

3. Pszichológiai tanácsadás 

4. Jogi tanácsadás 

o egészséges táplálkozás fontosságára való figyelemfelhívás, 

o szükség esetén diéta betartása érdekében tanácsadás, mit, hol lehet beszerezni, ár-

érték arány, 

o az intézmény által foglalkoztatott pszichológus egyéni tanácsadás keretében tud 

segítséget nyújtani életkori krízis, elhúzódó gyászreakció esetén.  

o jogi problémák esetén az intézmény lehetőséget biztosít előre egyeztetett időpontban, 

ügyvéddel történő konzultációra, jogi tanácsadás igénybe vételére. 

 

 Készségfejlesztés 

Az igénybe vevő társadalmi beilleszkedését segítő magatartásformáinak, egyéni és társas 

készségeinek kialakulását, fejlesztését szolgáló helyzetek és alternatívák kidolgozása, 

lehetőségek biztosítása azok gyakorlására. 

1. Fizikai aktivitás megőrzését, javítását célzó mozgásos foglalkozásokon való részvétel 

2. Tematikus foglalkoztatásban részvétel (fejlesztő, szinten tartó, preventív célzatú) 

3. Szabadidős programon történő részvétel 

4. Tömegkommunikációs eszközök használata 

A testi-lelki egészség fenntartása, valamint a mentális megbetegedések kialakulásának 

megelőzése érdekében az ellátottak számára, az alábbi elfoglaltságokat biztosítjuk:  

o csoportos torna gyógytornász vezetésével (hetente két alkalommal),  



 

 
Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények 

Igazgatósága  
1096 Budapest,  Lenhossék u.  7 -9.  

tel: 216-0983, 218-6175.  

 

27 
 

o két telephelyen gyógy-masszázs, 

o kvízjáték, rejtvényfejtés, helytörténeti vetélkedő, társasjátékok: „Activity”, 

„Bingo”és „Rummikub” társasjátékot, 

o klubdélután keretében foglalkoztatás, ünnepi események, névnapok közös 

megrendezése, 

o szükség szerint rendezvényeken való fellépés szerepeinek megbeszélése, próbák, 

o időjáráshoz igazodóan kirándulások szervezése, színház, kiállítás látogatása, 

o az ellátást igénybe vevők részére sajtótermék, könyvek, kártya-és társasjáték illetve 

tömegkommunikációs eszközök, számítógép használati lehetőség biztosítása. 

 Háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás 

Az igénybe vevő segítése mindennapi életvitelében, személyes környezete rendben tartásában, 

mindennapi ügyeinek intézésében, valamint a személyes szükségleteinek kielégítésére szolgáló 

lehetőségek és eszközök biztosítása, ha ezt saját háztartásában vagy annak hiányában nem tudja 

megoldani. 

1. Mosás biztosítása nappali intézményben 

2. Vasalás biztosítása nappali intézményben 

 

o Személyes ruházat tisztításának lehetősége: egy automata mosógép áll a klubtagok 

rendelkezésére, melyet a gondozónő kezel. Szükség esetén a vasalás megoldott.  

 Esetkezelés 

Az igénybe vevő, vevők szükségleteinek kielégítésére (problémájának megoldására, illetve 

céljai elérésére) irányuló, megállapodáson, illetve együttműködésen alapuló, tervszerű segítő 

kapcsolat, amely során számba veszik és mozgósítják az igénybe vevő, vevők saját és támogató 

környezete erőforrásait, továbbá azokat a szolgáltatásokat és juttatásokat, amelyek bevonhatók a 

célok elérésébe, újabb problémák megelőzésébe. 

1. Probléma feltárása, meghatározása 

2. Cél meghatározása 

3. Beavatkozási pontok meghatározása 

4. Hivatalos ügyek intézésének segítése 

o Segítségnyújtás hivatalos ügyek intézésében, szolgáltatókkal való kapcsolatfelvétel 

támogatása, pénzben- és természetben nyújtott ellátások, jogosultsági feltételeinek 

követése, nyomtatványok beszerzése, ehhez történő hozzájutás intézése. 

 Felügyelet 

Az igénybe vevő lakó- vagy tartózkodási helyén, illetve a szolgáltatásnyújtás helyszínén lelki és 

fizikai biztonságát szolgáló, személyes vagy technikai eszközzel, eszközökkel biztosított 

kontroll. 

1. Intézménybe történő bejutás megszervezése, segítése 

 Gondozás 
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Az igénybe vevő bevonásával történő, tervezésen alapuló, célzott segítés mindazon 

tevékenységek elvégzésében, amelyeket saját maga tenne meg, ha erre képes lenne, továbbá 

olyan rendszeres vagy hosszabb idejű testi-lelki támogatása, fejlesztése, amely elősegíti a 

körülményekhez képest legjobb életminőség elérését, illetve a családban, társadalmi státuszban 

való megtartását, visszailleszkedését. 

1. Mentális támogatás 

2. Családi és társas kapcsolatok támogatása 

3. Folyadékpótlás ellenőrzése 

4. Személyi higiéné biztosításában segítségnyújtás (fürdés lehetőségének biztosítása) 

5. Pihenés biztosítása 

6. Egészségügyi alapellátáshoz, szakellátásokhoz történő hozzájutás megszervezése, 

segítése 

7. Egészségi állapot figyelemmel kísérése, támogatás terápiakövetésben 

o Mentális gondozás: a lelki sérülések megfelelő gondozása, a környezet 

ártalmainak megelőzése, illetve enyhítése céljából. Pszichológus által vezetett 

csoportfoglalkozás, konfliktuskezelés. 

o Családi és társas kapcsolatok támogatása: segítségnyújtás a környezettel való 

kapcsolattartásban, probléma esetén jelzőrendszer működtetése a család felé, 

krízishelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében. 

o Személyi higiéné megtartása érdekében: tusolási lehetőség biztosítása, 

csúszásmentes környezetben, szükség szerint segítséggel. Ideje: hétfőtől-péntekig 

9-11 óra között, szükség esetén igény szerint. 

o Egészségügyi alapellátáshoz, szakellátásokhoz történő hozzájutás megszervezése, 

segítése: szükséglet szerint, illetve igény esetén egészségügyi ellátó telefonon 

történő megkeresése, időpont egyeztetés, kísérés. 

o Egészségi állapot figyelemmel kísérése, támogatás terápiakövetésben: 

rendszeresen vérnyomásmérés, orvos előírása alapján gyógyszeradagolás, 

szűrővizsgálaton való részvétel szervezése helyben. 

 Közösségi fejlesztés 

Egy településrész, település vagy térség lakosságát érintő integrációs szemléletű, bátorító- 

ösztönző, informáló, kapcsolatszervező tevékenység, amely különböző célcsoportokra 

vonatkozó speciális igényeket tár fel, szolgáltatásokat kezdeményez, közösségi 

együttműködéseket valósít meg. 

 

 Étkeztetés 

1. Igény esetén, szociális étkeztetés biztosítása helyben fogyasztással 

2. Segítségnyújtás étkezéshez 

o A telephelyekre, a jelenlegi egészségügyi előírásoknak megfelelő módon, zárt 

rendszerben és egyedi kiszerelésben szállítják az ebédet. A kulturált étkeztetés 
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biztosítása érdekében, az időseknek az ebédet továbbra is újramelegítve, tányérokban 

szolgáljuk fel. 

o Az étkeztetés személyi térítési díja jövedelem arányában kerül meghatározásra.  

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata képviselő testületének határozata 

lehetővé teszi a klubtagok számára, hogy évente egy alkalommal 7 napra kedvezményesen vegyék 

igénybe - nyaralás céljából - a fenntartó Balatoni üdülőjét.  

 

1.6. Célcsoport  

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros közigazgatási területén, elsősorban a saját otthonukban 

élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és 

mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, ill. fekvőbeteg-

gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek. 

 

2. Az ellátás igénybevételének módja és feltétele  

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, 

illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik. 

Az igénybevételi eljárásnál, a 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet (a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátások igénybevételéről) szabályozása az irányadó. 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi jogviszony keletkezését a kérelemről 

dönteni jogosult személy intézkedése alapozza meg. 

Az intézményvezető által írásban meghatalmazott vezető a döntésről értesíti az ellátást igénylőt, 

illetve törvényes képviselőjét.  

 

Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt, a nappali ellátást igénylő ellátottal az 

intézményvezető (illetve az általa írásban meghatalmazott személy, nappali ellátás vezetője) 

megállapodást köt, mely tartalmazza a személyes adatokon túl: 

a. az ellátás kezdetének időpontját, 

b. az intézményi ellátás időtartamát (a határozott vagy határozatlan időtartam megjelölését), 

c. az igénybevevő számára nyújtott szolgáltatási elemeket, 

d. a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat, amennyiben az 

ellátás térítésdíj-fizetési kötelezettséggel jár, 

e. a felek tájékoztatási kötelezettségét, 

f. az érdekképviseletre, 

g. az intézményi jogviszony megszűnésére vonatkozó szabályokat. 
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2.1. A szolgáltató és az igénybe vevő közötti kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás módja: 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros közigazgatási területén, a nappali ellátást biztosító 

Idősek Klubjai, jól megközelíthetően helyezkednek el. Berendezésük, technikai felszereltségük 

átlagosnak mondható. Az életkori sajátosságoknak és a szakhatósági előírásoknak megfelelnek.  

Az érdeklődők az alábbi telephelyeken működő Idősek Klubjait kereshetik fel: 

 

1. Árvácska Idősek Klubja 

1097 Budapest, Ecseri út 19. 

Tel.: 280-5701 

E-mail: arvacska@feszgyi.hu 

Engedélyezett férőhelyszám: 20 fő 

Kapcsolattartó: Sárosiné Kundra Katalin 

2. Borostyán Idősek Klubja 

1092 Budapest, Knézich u. 17. 

Tel.: 210-9281 

E-mail:  borostyan@feszgyi.hu 

Engedélyezett férőhelyszám: 60 fő 

Kapcsolattartó: Gyarmati Zsuzsanna 

3. Napsugár Idősek Klubja 

1095 Budapest, Mester u. 33-35. 

Tel: 217-5693, 215-7698 

E-mail: napsugarklub@feszgyi.hu 

Engedélyezett férőhelyszám: 30 fő 

Kapcsolattartó: Kramer Erzsébet 

4. Platán Idősek Klubja 

1098 Budapest, Toronyház utca 11. 

mailto:arvacska@feszgyi.hu
mailto:borostyan@feszgyi.hu
mailto:napsugarklub@feszgyi.hu


 

 
Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények 

Igazgatósága  
1096 Budapest,  Lenhossék u.  7 -9.  

tel: 216-0983, 218-6175.  

 

31 
 

Tel.: 280-6684 

E-mail: platan@feszgyi.hu 

Engedélyezett férőhelyszám: 40 fő 

Kapcsolattartó: Almássy Gáborné 

5. Szerető Kezek Idősek Klubja 

1098 Budapest, Friss u. 5. 

Tel.: 280-6702 

E-mail: szeretokezekklub@feszgyi.hu 

Engedélyezett férőhelyszám: 65 fő 

Kapcsolattartó: Kosztolányi Attila 

 

A nappali ellátásban dolgozók létszáma és szakképzettsége 100%-ban megfelel az 1/2000. ( I.7.) 

Sz.Cs. M. rendeletben előírtaknak. 

 

A szolgáltatás elérhető: Nyitvatartási időben 

Személyesen a telephelyeken, a feltüntetett telefonszámon, e-mail címen, ill. levélben.       

 

Nyitva tartás  

Árvácska Idősek 

Klubja 

Borostyán Idősek 

Klubja 

Napsugár Idősek 

Klubja 
Platán Idősek Klubja 

8.00 - 16.00 óráig 

Szerető Kezek Idősek Klubja 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

8.00 - 16.00 8.00 - 16.00 8.00 - 16.00 8.00 - 17.00 8.00 - 15.00 

 

mailto:platan@feszgyi.hu
mailto:szeretokezekklub@feszgyi.hu
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Az ellátást igénylő személlyel, illetve hozzátartozójával, törvényes képviselőjével a klub dolgozói 

rendszeres kapcsolatot tartanak. A kapcsolattartás módjai: 

- naponta személyes kapcsolattartás az Idősek klubjában,  

- alkalmakként (betegség esetén) látogatás személyesen, az igénybevevő otthonában, 

kórházban, 

- telefon igénybevételével betegség, távollét esetén,  

- szükség esetén írásban. 

2.3 Szakmai kapcsolatok  

A szolgáltatás színvonalas és hatékony ellátása érdekében az alábbi intézményekkel, szervezetekkel 

tartunk kapcsolatot, illetve működünk együtt: 

 Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények igazgatósága (FESZGYI)  

 A különböző telephelyen működtetett Idősek Klubjai  

 Közös telephelyen működő alapellátást biztosító szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás  

 Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 

 Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat (Alap-, és szakellátás) 

 Kórházak 

 Kerületi bölcsődék, óvodák, oktatási intézmények 

 Civil szervetekkel (Délután alapítvány, Édenkert az Egészségért Alapítvány) 

 Ferencvárosi Művészek és Művészetkedvelők Társasága 

 Nyugdíjasok Országos Szövetsége „Életet az Éveknek” 

 Ferencvárosi Helytörténeti Múzeum 

 Ferencvárosi Művelődési Központ 

 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 

 Richter Gedeon Gyógyszergyár 

 Művészetbarátok Egyesülete 

 Harmadik Kor Egyeteme 

 Dési Művelődési Ház 

 SZEÜ Nonprofit Kft. 

 Vöröskereszt 

 

3. Klienseink statisztikai adatai (telephelyenként):  

1. Árvácska Idősek Klubja 

1097 Budapest, Ecseri út 19. 

Tel:  280-5701 

E-mail: arvacska@feszgyi.hu 

 

 

mailto:arvacska@feszgyi.hu
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2. Borostyán Idősek Klubja 
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1092 Budapest, Knézich u. 17. 

Tel:  210-9281 

E-mail: borostyan@feszgyi.hu 

 

 

 

 

mailto:borostyan@feszgyi.hu
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3. Napsugár Idősek Klubja 

1095 Budapest, Mester u. 33-35. 

Tel: 217-5693, 215-7698 

E-mail: napsugarklub@feszgyi.hu 

 

 

 

 

 

 

mailto:napsugarklub@feszgyi.hu
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4. Platán Idősek Klubja 

1098 Budapest, Toronyház utca 11. 

Tel.:  280-6684 

E-mail: platan@feszgyi.hu 

 

 

mailto:platan@feszgyi.hu
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5. Szerető Kezek Idősek Klubja 

1098 Budapest, Friss u. 5. 
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Tel.:  280-6702 

E-mail: szeretokezekklub@feszgyi.hu 

 

 

 

 

mailto:szeretokezekklub@feszgyi.hu
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Klienseink statisztikai  adatai  (ÖSSZESÍTVE):  
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Szolgáltatásainkat 2017. évben 232 fő 

vetteigénybe. Magyarországon a nők várható 

élettartama, kb. 7-8 évvel magasabb a 

férfiakénál.  

Klubtagjaink nemek szerinti megoszlásában is 

tapasztalható, hogy túlsúlyban vannak a női 

igénylők. 

Ehhez kapcsolódóan életkoruk is magasabb, 

jelentős körükben a 80. életévét betöltött 

személy. 

 

Az összes igénybe vevő (232 fő): 

 

 96 %-a betöltötte a 60. életévét. (222 fő)  

   4 % fiatalabb, mint 60 éves.(  10 fő) 

 

Esetükben egészségi állapotuk, illetve 

mentális sérülésük, fogyatékosság, vagy 

pszichiátriai betegségük indokolja 

ellátásukat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az összes igénybe vevő (232 fő): 
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 84 %-a 65 éves, vagy annál idősebb. 

(195 fő)  

 

A 27 fő, 60 - 65 év közötti személy több mint 

a fele betöltötte a reá irányadó 

nyugdíjkorhatárt, és többségük öregségi 

nyugdíjjal rendelkezik. 

 

 

 

 

 

 Bekerülés jogcíme: 

 

 

 
 

Az egészségi állapoton alapuló jogosultságot, betegséget, ill. az önellátás részben képességét, 

minden igénylőnél háziorvosi (kezelőorvos) javaslat alapján tudjuk elfogadni. Ezt támasztja alá 

zárójelentésük, személyi anyagukhoz csatolt fénymásolata is. 

 

Egészségi állapoton alapuló jogosultság, jellemzően előforduló betegségek: 

- Szív-, és keringési rendellenesség (férfiaknál gyakori és korábbi életkorban jelentkezik), 

- Pszichiátriai ellátást nem igénylő mentális sérülések, 

- Magas vérnyomás, 

- Diabetes és szövődményei, 
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- Mozgásszervi megbetegedés, születési rendellenesség, 

- Sclerosis multiplex, 

- Tumoros betegségből, gyógyulás utáni állapot, 

- Krónikus alkoholizmus talaján kialakuló neurológiai, mentális sérülések, 

- TBC utáni gyógyult állapot. 

Az ellátás megszűnésének leggyakoribb okai:  

1) Elhalálozás, 

2) Állapot változás következtében más szolgáltatás igénybe vétele:  

(1) Házi segítségnyújtás,  

(2) Átmeneti ellátás (eü. intézmény ápolási osztálya, gondozóház),   

(3) Tartós bentlakásos intézményben történő elhelyezés.  

 

 Háztartásra vonatkozó adatok:  

 

 

 
 

Az összes igénybevevő  86 %-a, egyszemélyes háztartásban él.  

 A nők közel 100 % - a özvegy,  

 A férfiak közül sokan elváltak, ill. nőtlenek maradtak. 

  

 Az ellátottak jövedelem szerinti megoszlása: 
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Az összes igénybevevő 92 %-a, öregségi nyugdíj ellátásban részesül.  

 Étkeztetés igénybe vétele 
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A szociális étkeztetést helyben fogyasztással, 

klubtagjaink közül 100 fő (43 %) veszi 

igénybe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nemek és korcsoportok szerinti bontásból 

kitűnik, hogy az étkezők 79%-a nő, ők az 

idősebb korosztályhoz tartoznak. Özvegyként, 

egyszemélyes háztartásban élnek, koruk és 

egészségi állapotuk már nem teszi lehetővé az 

önálló háztartás vezetését. Az étkeztetést 

igénylő férfiak (21 %) fiatalabbak, családi 

állapotukattekintve egyedül állók, nem 

nősültek meg, ill. gyakoribb esetükben a válás 

előfordulása. 
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A statisztikai adatokból kitűnik, hogy szolgáltatásainkat igen jelentős arányban egyedül élő, 

időskorú személyek veszik igénybe. A szociális alapszolgáltatásoknál gyakran tapasztalható 

az ellátottak számának időszakos csökkenése. Figyelembe véve, hogy az időskor nem jelent 

egyben betegséget is, ezek előfordulása mégis gyakoribb, mely állapotromláshoz, nem ritkán 

pedig halálhoz vezethet. 

 

Fentiek ismeretében, a szolgáltatási elemek mentén szakmai tevékenységünk alapja, a 

prevenciós szemlélet erősítése. Programjaink összeállításánál a szellemi és fizikai aktivitás 

megőrzését, valamint a társas kapcsolati háló kialakulását, fenntartását tartottuk 

elsődlegesnek. 

 

Az Idősek Nappali Ellátásában, igyekeztünk olyan szabadidős és kulturális lehetőségeket 

felkínálni, melyek élvezetes és egyben magas szintű szolgáltatást biztosítanak az igénybe 

vevők számára.  

 

 Havonta egy alkalommal, háziorvos látogat el a klubokba. Az általa, egészségmegőrző 

tárgykörben tartott előadások, szűrővizsgálatok (vérnyomás-, vércukor ellenőrzés) 

nagymértékben hozzájárulhatnak a betegségek megelőzéséhez. Így lehetőség nyílik az 

egészségtudatos magatartás fejlesztésére, mely hatékony segítséget nyújthat, az élet 

megfelelő minőségének fenntartásához.  

 

 Az intézményekben pszichológus is rendszeresen szervez csoportfoglalkozást, a 

kiegyensúlyozott mentális állapot megőrzése érdekében. Egyéni probléma esetén 

lehetőség nyílik pszichológiai tanácsadás igénybevételére. 

 

 Heti rendszerességgel csoportos torna, meridián torna, két telephelyünkön gyógy-

masszázs biztosítja az erőnlét folyamatos karbantartását időseink számára. Segítségével, a 

fizikai aktivitás hosszú ideig fenntartható, s ez nagyban hozzájárul, a mentális egészség 

megőrzéséhez is.  

 A memória frissítésére, szinten tartására kitűnő alkalom a kvízjátékokon, 

rejtvényfejtő„versenyeken” való részvétel. A tagok önállóan készülnek, a csoportban 

mindenki lehetőséghez jut. A „gyengébb” képességűeket bevonják, saját maguk készítik 

fel azokat, akik erre egyébként képtelenek lennének. Így lehetővé válik számukra is a 

sikerélmény elérése. Izgalommal várják az alkalmat, amikor bemutathatják tudásukat, 

tapasztalataikat.  
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Célunk, hogy a klub tagsága egyre hatékonyabban működjön nemcsak egyéni, de közösségi 

szinten is. 

 A klubtagok rendszeresen felkészülnek a jeles ünnepekre, évfordulókra. A programok, 

előadások tervezésében, kivitelezésében, sokszor saját ötleteiket valósítják meg. 

Aktivitásuknak a „Magyar Kultúra Napja” valamint később a „Költészet Napja” 

alkalmából bemutatott előadásokon lehettünk tanúi.  Az FMK által szervezett József 

Attila szavalóversenyen, jelentős létszámmal képviselték magukat időseink. Az elért 

szép eredményeket, díszoklevéllel ismerték el a szervezők, ennek átadására, ünnepélyes 

keretek között került sor.  

 Az elmúlt évben is több alkalommal (szilveszter, farsang, húsvét) nyílt lehetőség zenés-

táncos rendezvények szervezésére.  

 Időseink közül 6 tagunk elérte, illetve már betöltötte a 90. életévét. Nagy hangsúlyt 

helyezünk ezen események alkalomhoz illő köszöntésére. Örömünkre szolgál, hogy egyre 

többen választják az önkormányzat ünnepi köszöntésének helyszínéül, az idősek klubját. 

 

 

 A Szerető kezek Idősek Klubjában, Heil Edit festőművész irányítása mellett2017-ben is 

folytatta tevékenységét az alkotói műhely. A festészet iránt érdeklődők száma 

folyamatosan gyarapodik. A mozgalom nyitottságának jegyében havonta egyszer, várják a 

kerületi lakosokat is a foglalkozásokon. Az elkészült művekből több alkalommal rendezett 

kiállításon - tovább öregbítve a klub hírnevét -, lehetőség nyílt a szakkörön készített képek 

megtekintésére. A Palettaszakkör vezetőjének mottója továbbra is az, hogy „nem csak 

azért vagyunk együtt, hogy festők legyünk, hanem maga a közösségi létért, az együtt 

ténykedésért, a másikra odafigyelésért”. 

 

 Szintén fenti klubban, 2016. év végén - a klubvezető kezdeményezésére - létrejött 

időskorúak dalköre, 2017. évben számos sikert aratva vett részt több helyi és országos 

szintű megmérettetésen. (Balatonfüred, Cserkeszőlő, Kőbánya. stb.) Eredményeiket 3 

alkalommal, díszoklevéllel jutalmazták. Polgármester Úrtól külön dicséretet kaptak, 

újságcikk jelent meg a Dalkör életéről a Ferencvárosi lapban, és videofelvételek is 

készültek fellépésünkről, mely a közösségi oldalakon megtekinthető. 

 

 2017. évben, az idősek életében kiemelkedő eseményt jelentő Majális, majd ősszel a 

Szüreti bál megrendezésére - szinte már hagyományként -, a Platán Idősek Klubjának 

kertjében került sor. Ebédünket, a klubtagok egybeforrt csapata - nagy hozzáértéssel - 

készítette el közösen. A Majálison a jó hangulatot a Rockpapák zenekar biztosította, 

valamint fellépett az időskorúakból alakult Dalkör is, vidám házi koncerttel szórakoztatva 
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a közönséget. A Szüreti bálon - bár az időjárás nem kedvezett a szabadtéri rendezvénynek 

- a belső helyiségekben Haberle Erika és Juhász László közismert táncdalokból, 

örökzöld slágerekből összeállított vidám zenés műsora garantálta a jó hangulatot. 

 

A hagyományosan megrendezésre kerülő rendezvényeink, erősítik az összetartozás érzését. A 

közösség megtartó erejével lehetővé válik, az idős emberek aktivitásának minél hosszabb 

ideig történő megtartása.  

 

 2017. évben, a közvetlen kapcsolat kialakítását követően - anyagilag kedvezményes 

feltételek mellett -, rendszeresen látogatják az érdeklődők az Operett Színház előadásait. 

Az Erdődi kamarazenekar vendégszereplése több alkalommal, helyben örvendeztette 

meg a komolyzene kedvelőit. Az érdeklődők nagy örömére, Mága Zoltán koncertjére 

sikerült idén is eljutni. 

 

 Szakmai munkánk során nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy a fiatal, és idősebb 

generáció között kapcsolat alakuljon ki, s ez egymás megismerésén túlmutatva, 

közöscselekvésben teljesedjen ki. Rendezvényeinken rendszeresen lépnek fel óvodások, 

iskolások, gimnáziumi tanulók. A találkozások, tapasztalatcserék minden korosztály 

örömére szolgálnak. 2017. évben az Ugrifüles óvoda gyermekei köszöntötték az 

édesanyákat és a nagymamákat. Klubtagjaink meghatódva fogadták a kisóvodások 

műsorát. Köszönetképpen időseink a gyermeknap alkalmából vendégelték meg a Napfény 

utcai Óvodásokat, ezzel köszönve meg eddigi jelenlétüket, fellépéseiket. Rendszeresen 

készítenek tagjaink saját kezűleg ajándékokat, a Weöres Sándor Általános Iskola alsó 

tagozatos tanulói számára is. A fiatalok üde színfoltot jelentenek klubjaink 

hétköznapjaiban.  

 

 A Magyar Hospice Alapítvány szervezésében megrendezett Nárcisz programban, 2017-

ben is gyerekkel együtt ültettek időseink nárciszhagymákat a Nyúldobon. Ezen 

alkalomból egyik klubtagunk verset szavalt, majd a program zárásaként sárga 

léggömböket engedtek fel közösen.   

 

 Nyugdíjas zsűritagként tekinthették meg többen, a Budapest Nemzetközi 

Dokumentumfilm Fesztivál (BIDF) keretében levetített filmeket. 

 

 A kerületi Helytörténeti Egyesület szervezésében (az Önkormányzat Idősügyi 

Koncepciója által támogatva) valósult meg újra ahelytörténeti vetélkedő, ahol az idősek 

és gyermekek együttesen alkottak csapatokat. A klubokban előzetesen közös felkészítő 

előadásokat szerveztünk, ahol mód nyílott az ismeretek bővítésére, emlékek 
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felelevenítésére. Közel 15 fő nevezett be versenyzőként, a fiatalokkal történő 

együttműködés szép eredményre vezetett. Többen külső támogatóként vettek részt a 

rendezvényen. A jó hangulatban sokan, egy idő után feloldódva szemlélődő közönségből, 

aktív résztvevőkké váltak. 

 Az Önkormányzat Idősügyi koncepciójának részeként „ A teljesség felé” 

programsorozat keretében, a Mindentudás Akadémiája előadásai rendszeresen, nagy 

érdeklődésre tartottak számot. Kedveltek igénybevevőink körében a német-, angol 

nyelvtanfolyamok, helytörténeti séták. Többen járnak vízi-, valamint gyógytornára, de 

nem idegen időseink számára az önismereti csoportfoglalkozás, és a jógaoktatás sem.  

 

 Múlt évben is felejthetetlen napokat tölthettek ellátottjaink, az Önkormányzat balatoni 

üdülőjében. Nagy esemény ez mindenkor az idősek életében, hiszen kedvezményes 

feltételek mellett, az utazás és az étkezés önköltségi árán nyaralhatnak. 

 

 Közösen tekintettük meg a Lepkemúzeum, József Attila emlékház, Bajor Gizi -, Magyar 

Természettudományi -, valamint az Országgyűlés Múzeumának kiállítását. Sikerült több 

közeli helyre szabadidős programot szervezni. Részt vettünk hajókirándulásokon, 

ellátogattunk az Állatkertbe, Cirkuszba, Margitszigetre a zenélő kutat megtekinteni, 

meghallgatni játékát, voltunk az Orczy-parkban, Visegrádon, Szentendrén, Vácon. 

Felejthetetlen emlékeket gyűjtöttünk egész napos kiránduláson, Agárdon.  

 

 A Rendőrség képviselői - az időskorú személyek áldozattá válásának megelőzése céljából 

- több alkalommal szerveztek Bűn és balesetmegelőző előadásokat klubjainkban.  

 

Megvalósuló programjainkat, az év elején összeállított programterv foglalja keretbe. Ebben az 

idősek igényeit, szükségletét hangoljuk össze fennálló lehetőségeinkkel. Következő évben a 

visszajelzések alapján lehetővé válik az eddigi tervek átgondolása, szükség esetén annak 

módosítása.  

 

Összegzés   

Magyarországon az élettartam meghosszabbodásának köszönhetően, folyamatosan növekszik 

az idősebb korosztályok népességen belüli aránya. A legdinamikusabban növekvő korcsoport 

a „nagyon idősek” (80 évesnél idősebbek) csoportja. Jelentős különbségek mutatkoznak a 

nemek között, a születéskor várható átlagos élettartamban is. Ez az egyik oka annak, hogy 

életük utolsó éveire a nők jelentős hányada elveszíti társát, sokszor teljesen magára marad. Az 

utóbbi évtizedekben kevésbé jellemző több generáció együttélése, ezért az idősek nagy 

arányban maradnak egyszemélyes háztartásban. Ennek következtében hamarabb alakulhat ki 
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a kapcsolatok lazulása, megszűnése, betegségek előfordulásának gyakorisága, felerősödése. 

Inaktivitás, esetleg elmagányosodás.  

A napközbeni ellátást nyújtó intézmény célja a hiányzó családi gondoskodás pótlása, az 

egyedüllét megszüntetése és a tétlenséggel járó káros hatások megelőzése, ennek érdekében 

lehetőséget biztosít napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatok kialakítására, higiéniai 

szükségletek kielégítésére. 

 

2017. évben, összesen 232 fő vette igénybe szolgáltatásunkat, melyet nyitott formában, az 

ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon biztosítunk. 

 

Ellátottjaink közül: 

- 60 évnél idősebb az igénybe vevők    96 %  

- 65 évnél idősebb az igénybe vevők közel   84 % 

- Egyszemélyes háztartásban él az összes ellátott   86 % 

- Özvegy, a nők közel       100 %   

 

Klubjaink átlagos igénybevétele naponta, az alábbiak szerint alakult: 
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Négy Idősek klubja esetében az igénybe vevők köre közel azonos demográfiai mutatókkal bír. 

Az Árvácska Idősek Klubjának (1097 Budapest, Ecseri út 19.) eltérése, területi 

elhelyezkedéséből ered. A klub szolgáltatásait, az Aszódi-MÁV telepen élők számára nyújtja, 

közelükben pedig 3 átmeneti szállást adó otthon működik. A telepen gyakran előfordul TBC-

és megbetegedés, ezért ebben az intézményben a felvétel követelménye, a tüdőszűrő vizsgálat 

negatív leletének bemutatása. Általánosan elmondható, hogy egyszemélyes háztartásban 

élnek. Gyakori, hogy család nélkül nőttek fel, mentálisan sérültek, egészségügyi állapotuk 

miatt önmagukat csak részben képesek ellátni. Az Ő esetükben is kiemelkedően fontos, a napi 

egyszeri meleg élelem biztosítása, a közösségi létben való aktív részvétel lehetőségének 

megteremtése. Többségükben alacsony jövedelemmel rendelkeznek. Ezért is örömteli, hogy 

az utóbbi időben rendszeresen adódott lehetőség kedvezményes feltételekkel színház, 

valamint koncertlátogatásra, amit nagy érdeklődéssel fogadtak. 

 

Az Önkormányzat Idősügyi koncepciójának keretében megvalósuló „A teljesség felé” 

programsorozatot, klubtagjaink 2017. évben is folyamatosan, nagy érdeklődéssel látogatták. A 

korosztálynak felkínált, széleskörű igényeket kielégítő rendezvények (Egészségügyi szűrések, 

Idősek-, Zene Világnapja, Advent és Karácsony közös ünneplése, komolyzenei, film, és 

színházi előadások, angol-, valamint német nyelvtanfolyam) térítésmentesen kínáltak 

kikapcsolódást a látogatók számára. 

A klubjainkban található - igénybevevők számára használatos - számítógépek segítségével, 

nemcsak a „világ” nyílt ki időseink számára, de aktívan, folyamatosan képezve magukat részt 

vállaltak különböző, számukra kiírt pályázat megírásában (Erzsébet program keretében: 

kedvezményes üdülési lehetőség). A számítástechnikai ismeretek bővítésében is komoly 

segítséget nyújtanak, az önkormányzat tanfolyamai. 

Több klubunk új társasjátékkal gazdagodott, ezek hasznos eszközként szolgálnak a 

készségfejlesztés, foglalkoztatás területén. 

A Platán Idősek Klubja új udvari ajtót kapott a kettes foglalkoztatónál. Beszerzésre került 

egy CD-és rádió, és lecserélhették az étkezéshez használt régi tányérokat.  

A Szerető kezek Idősek Klubjában a 2016. év végén elkezdett műszaki felújítások 

áthúzódtak 2017. év elejére. Megvalósult a radiátorok, valamint néhány bukóablak cseréje, az 

előtérben is megtörtént a festés. 

A nappali ellátást igénybe vevők jelentős része - a szolgáltatás igénybe vétele előtt -, évek óta 

egyedül töltötte mindennapjait. Az elmagányosodás felgyorsíthatja mentális állapotuk 

romlását, s különböző egészségi problémák is súlyosbodhatnak. Szakmai tevékenységünk 

végzése során törekedtünk az adott szükségletekre válaszoló - kölcsönösségi alapokon nyugvó 

-, partnerségi kapcsolat kialakítására, és fenntartására. Az Idősek Klubjainak fentiekben 
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bemutatott szolgáltatási elemei, megteremtik a lehetőségét annak, hogy igénybevevőink minél 

hosszabb ideig megszokott környezetükben, önállóan éljenek, és egyre nagyobb létszámban 

kapcsolódjanak be aktívan, a kerület közösségi életébe. 

 

Budapest, 2018. 02.20. 

 

 

Gyarmati Zsuzsanna 

Szakmai vezető - Idősek Nappali Ellátása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

2017 

 

Szenvedélybetegek Nappali Intézménye 

Írisz Klub 

 
A Felépülő Szenvedélybetegek Nappali Intézménye (IRISZ Klub) krízishelyzetbe került 

és/vagy abból kilábaló szenvedélybetegek nappali ellátását végzi, emellett speciális segítő 

programokat, szociális és lelki segítséget, kulturális és szabadidős programokat, illetve – 
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igény és a megfelelő feltételek fennállása esetén – kedvezményes étkeztetést nyújt 

klienseinek. Ez utóbbi szolgáltatás célja, hogy az ellátottak kulturált körülmények között, 

helyben vagy elvitellel jó minőségű meleg ebédhez jussanak. 

Az intézmény 2012 óta a FESZGYI fenntartásában működik.  

 

1.1 Az ellátás célja, feladata 

Az ellátás célja elősegíteni a szermentesség, majd a józanság elérését és megtartását, valamint 

a társadalomba és a szűkebb környezetbe való visszailleszkedést, a munkavállalást, és az 

életminőség megtartását, és/vagy lehetőség szerint javítását az igénybe vevők körében. 

Az intézmény szükség esetén hozzásegíti klienseit a megfelelő szakellátásokhoz.  

Az ellátás önkéntességre építve, a kliensek igényei alapján, telephelyein –esetenként külső 

helyszíneken - biztosítja a szakmai segítő, felvilágosító, tanácsadó, tájékoztató, önsegítő, 

kulturális, szabadidős szolgáltatásokat, programokat. 

 

1.2. Ellátását szabályozó törvények, rendeletek 

- A Szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv.  

- A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. 

   (XI.24.) SzCsM rendelet 

- A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 

- A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. 

   (II.17.) Korm. rendelet 

- A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, 

valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló   

   257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 

- Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2015.  (II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról 

és  támogatásokról 

- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló  

   2011. évi CXII. törvény  

- adott év költségvetési törvény 

 

 

1.3. Biztosított szolgáltatások tartalma 

 

- szenvedélybetegek nappali ellátása 

- szociális étkeztetés 

 

1.4. Az ellátás ellátórendszerben betöltött szerepe, hatása: 

 

A kerületben egyedüli intézményként végezzük szenvedélybetegek nappali ellátását, és adunk 

otthont számos, a fővárosban csak nálunk működő önsegítő csoportnak. Kiváló szakmai 

kapcsolatokat ápolunk kerületi és fővárosi szinten a szenvedélybeteg ellátás szociális és 
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egészségügyi szolgáltatóival, civil és egyházi szervezeteivel, így számos esetben sikerült 

klienseket megfelelő szociális és egészségügyi ellátásba juttatni.  

 

1.5. Célcsoport 

 

Személyes krízishelyzetbe került és/vagy abból kilábaló szenvedélybetegek 

Józanodni vágyó, felépülőben lévő kerületi szenvedélybetegek alkotják, akik úgy érzik, 

gondjuk van az alkohol, a drogok, a gyógyszerek, a szerencsejáték, a nikotin, a koffein, a 

társkapcsolatok, a táplálkozás, a kényszeres vásárlás, vagy a szexualitás terén. Olyan 16 és 65 

év közötti szenvedélybetegekre terjed ki az ellátás, akik saját belátásból vagy szakorvosi 

javaslatra kérik felvételüket, addiktológiai intézményi ellátás után kerülnek vissza 

lakókörnyezetükbe, vagy jelenleg is orvosi és/vagy egyéb terápiás kezelésben részesülnek, és 

akiknek józanságuk megtartásához, az önálló életvitel fenntartásához szakemberek, és a 

közösség segítségére, védett környezetre van szükségük.  

Kliensink túlnyomó többsége szociálisan hátrányos helyzetű, egyedülálló, elesett, 

(rokkant)nyugdíjas, és/vagy munkanélküli.  

Az intézmény 30 fő ellátottat tud fogadni elsősorban a IX. kerület, illetve - szabad kapacitás 

terhére – Budapest egész területéről.  

 

2. Az ellátás igénybevételének módja és feltétele 

 

Saját belátásból vagy szakorvosi javaslatra. 

Társintézmények delegálásával. 

Kórház vagy terápiás intézmény javaslatára. 

Személyes vagy telefonos jelentkezés. 

Egyéni állapotfelmérő beszélgetés. 

Orvosi igazolás. 

Házirend elfogadása. 

Ellátotti megállapodás megkötése. 

Egyéni gondozási terv összeállítása. 

 

 

2.1. A szolgáltató és az igénybe vevő közötti kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás módja: 

 

Az érdeklődők az alábbi elérhetőségeken tudnak kapcsolatba lépni az ellátással: 

Telefonszám: +36 1 216 60 53 

Levelezési cím: 1094 Budapest, Berzenczey u. 26. 

E-mail cím: írisz.klub@feszgyi.hu 

 

A szolgáltatás elérhető: 

 

mailto:írisz.klub@feszgyi.hu
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H: 8-16 

K: 9-17 

Sz 9-19 

Cs: 9-17 

P 8-14 

 

2.3. Szakmai kapcsolataink civil szervezetekkel, intézményekkel és cégekkel: 

 
● Nyírő Gyula Kórház - Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet (Dr. Petke Zsolt 

PhD ; Dr. Olasz Anna; Tremkó Mariann; Mészáros Piroska ) 

 
● Neurológiai Klinika Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Krízis és 

Addiktológiai osztály ( Dr. Szily Erika osztályvezető főorvos)   

 
● Ferenc téri háziorvosi rendelő (Dr. Eörsi Dániel) 

 
● Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány Ferencvárosi 

Drogambulancia (Dr. Rácz József, Barna Erika) 

 
● BMSZKI Váltóház (Soós Mária) 

 
● Ébredések Alapítvány Nappali Kórház (Dr. Bodrogi Andrea) 

 
● TÁMASZ Gondozó (Dr. Fórizs Éva) 

 
● 12 lépéses önsegítő közösségek (Anonim Alkoholisták, SLAA, OA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. A klienseink statisztikai adatai 

 

A 2017-es év folyamán elköltözés, illetve saját kérésre történt lemondás miatt 7 fő került ki a 

szolgáltatásból, és 11 fő új ellátott került be. Az ellátotti körben az életkor, a nemek, és a 

függőségi diagnózisok aránya érdemi változást nem mutat.  

Az önsegítő közösségek változatlan formában és létszámmal működnek. 
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3.1. Az ellátottak korosztály és nemek szerinti összetétele 2017.12.31.én 

 

Igénybe vevők nemek szerinti bontásban 

(AKTÍV dec. 31. + az évben megszűntek = összes ellátott) 

Férfi Nő összesen 

17+3  8+2  31 

Igénybe vevők korcsoport szerinti bontásban  

(AKTÍV dec. 31. + az évben megszűntek = összes ellátott) 

NEME 
18 - 39 

éves 

40 - 59 

éves 

60 - 64 

éves 

65 - 69 

éves 

70 - 74 

éves 

75 - 79 

éves 

80 - 89 

éves 

90 éves 

és 

idősebb 
összesen 

Férfi 
1   11+2  2+1  3  1       21 

Nő 
   4+1  2  2 0+ 1       10 

összesen 
 1 18   5  5  2        31 

 

 

3.2. Ellátottak diagnózis szerinti összetétele a 2017. 12. 31.-i adatok alapján 

alkoholbeteg 92%, kényszeres szerencsejátékos 4%, drogfüggő 4% 

 

3.3. Ellátottaink munkaerő piaci helyzete 

48% inaktív (nyugdíjas, rokkantnyugdíjas, járadékos), 52% rendszeres és/vagy alkalmi 

munkából él 

 

3.4. Az ellátottak családi állapot szerinti megoszlásban 

élettársi/házastársi kapcsolatban 40%, egyedülálló 60% 

 

3.5. 2017-ben az ellátottaink végzettség szerinti megoszlása 

 

8. ált. 15 fő , érettségi 6 fő, diploma 5 fő 

 

 

 

3.6. Összegzés, konklúzió levonása 

A szolgáltatásra stabilan beágyazódott a kerületi ellátó rendszerbe, és a jól bevált szakmai 

program alapján működik. 

 

 

3.7. Egyéb 

 

2017. évi programjaink 
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Mozi Túra: Minden héten hétfőn 13,00-tól. Szenvedély betegségekkel, felépüléssel 

kapcsolatos filmek a múltból és a jelenből. Színesítve nagysikerű filmekkel, kliensekkel 

egyeztetve.   

 

Litera Túra: A magyar és világirodalom ismert és kevésbé ismert alkotóinak életét és 

munkáját bemutató program irodalomtanár külső munkatárs segítségével.  Kéthetente kedden 

14-15h között, 10 fő ellátott részvételével. Vezeti: Hollósvölgyi Iván és Maier Zsófia 

viselkedéselemző 

 

Cool Túra: kulturális és szabadidős programok, mely során a következő programelemeken 

vettünk részt: 

- kirándulás Szentendrére ősszel és a Normafához tavasszal 6-6 fő részvételével 

- Kovács Margit múzeumlátogatás 

- Hajós ünnepen vettünk részt 8 fővel 

- Mozi látogatás 3 alkalommal, 6-6 részvevővel 

 

 

Érzelmek birodalma:  

A csoport együttműködésre ösztönöz. Megosztásokkal, egymásra figyelve haladunk előre és a 

különféle érzelmeink csapdájáról beszélünk. A csoport közben jobban megismerjük 

érzelmeinket, hiedelmeinket és játszmáinkat.  

Minden csütörtökön 13:00 órától OPAI-ban nyitott csoport általában 15 - 20 beteg vesz részt 

● minden kedden 10:00 órától Íriszben 2 - 6 fő vesz részt 

Szükség van e a változásra? 

Neurológiai Klinika Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Krízis és 

Addiktológiai osztályán minden szerdán 15:00 órától betegek részére interaktív kiscsoport a 

szenvedély betegség megismertetésével és a felépüléshez szükséges változásról. 3-12 fő 

részvétel  

 

 

Szupervízió: 

Havi egy, a program teljes futamideje alatt összesen 9 alkalommal (szünetel: július és 

augusztus hónapban) kedden vagy csütörtökön 14-15.30 h között a team szakmai 

személyiségének karbantartása, esetmegbeszélés.  

 

Pszichológiai tanácsadás: 



 

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények 

Igazgatósága  

Szociális Szolgáltató Központ  

 

58 
 

 Részmunkaidős (heti 2 óra) pszichológus bevonása a kliensek támogatásába speciális 

személyes problémák megoldására. Minden csütörtökön 12-14h között 2 kliens fogadására 

van lehetőség. 

 

Mikulás ünnepség 

Mikulásnak beöltözve ajándékok átadása, közös éneklés és az ünnep eredete és magyar 

népszokások felelevenítése után Dixit társasjátékkal zárult. Résztvevők létszáma 26 fő. 

 

Karácsonyi ünnepség 

Karácsonyi köszöntő, vers szavalás, Szerető kezek Időskorúak Gondozóháza lakóinak 

kórusának műsora - ének és mondókák - , ajándékok átadása és karácsonyi vacsora, szeretet 

vendégség.  

 

 

 

Budapest, 2017.  

 

Kováts Tibor 

intézmény vezető 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszámoló a FESZGYI Szociális Szolgáltató Központ  

 2017. évi házi segítségnyújtás tevékenységéről  
 

 
I. A házi segítségnyújtás bemutatása 
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1.1. Az ellátás célja, feladata 

Ellátás célja:  

- a kerület lakosai otthonukban tudják folytatni életüket, elkerülhető, illetve kitolható 

legyen a kórházi, az átmeneti és a tartós elhelyezés igénybevétele 

- az ellátást igénylő megfelelő szakember segítségével képes legyen saját élete 

irányítására, önállóságának megtartására 

- az ellátott függőségi helyzetének minél alacsonyabb szintre szorítása 

- az ellátott érdekeinek képviselete 

   

Ellátás feladata:  

- az ellátást igénylők segítése a szociális munka eszköztárával 

- feltérképezni, hogy a házi segítségnyújtáson kívül milyen külső és belső erőforrások 

állnak rendelkezésre, amelyek mobilizálhatóak a cél megvalósítása érdekében 

- elérni, hogy az ellátott folyamatosan érdekelt és motivált legyen a cél 

megvalósításában. 

 

Ellátás típusa: alapszolgáltatás 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros közigazgatási területén a házi segítségnyújtást a 

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) a Szociális 

Szolgáltató Központ keretein belül nyújtja. 3 telephelyen vehető igénybe. 

 

1.2. Az ellátást szabályozó törvények, rendeletek  

- A Szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv.  

- A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. 

 (XI.24.) SzCsM rendelet 

- A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 

 működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 

- A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. 

  (II.17.) Korm. rendelet 

- A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, 

 valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló   

  257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 

- Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2015.  (II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról 

és támogatásokról 

- 2011.évi CXII. törvény Az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló  
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- adott év költségvetési törvénye 

 

1. 3. Az ellátás szakmai tartalma, módja a szolgáltatások formái, köre, rendszeressége 

A Gondozási Központok az alábbi alapgondozási tevékenységeket végzik: 

- háziorvos javaslata alapján ápolás, gondozás (pl.: lázmérés, gyógyszerellátás segítése, 

vérnyomásmérés, vércukormérés, felületi sebkezelés) 

- segítségnyújtás a személyi higiéné megtartásában (pl.: fürdetés, mosdatás a lakás 

komfortfokozatának megfelelően, inkontinens beteg ellátása, száj higiénében segítség, 

borotválás, hajápolás, öltöztetés) 

- segítségnyújtás a háztartás vitelében (pl. mosás, vasalás, mosogatás, közvetlen 

lakókörnyezet rendben tartása) 

- mentális gondozás (pl.: beszélgetés, felolvasás, szabadidő hasznos eltöltésének 

segítése) 

- szociális ügyintézés (pl.: személyes/telefonos/írásos ügyintézést végeznek a gondozók, 

szükség esetén elkísérik az ellátottat) 

- érdekvédelem (pl.: személyes/telefonos/írásos ügyintézést végeznek a gondozók, 

szükség esetén elkísérik az ellátottat, súlyos esetben a megfelelő szakembert 

felkutatják) 

- hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül (pl.: séta, kiültetés, 

mozgatás) 

- segítségnyújtás veszélyhelyzetek elkerülésében, elhárításában (személyes 

tanácsadással segítenek a gondozók, az elhárításban aktív szerepet játszanak pl: 

mentőt hívnak)  

- kísérés: az ellátottat ügyének elintézése érdekében a gondozó személyesen elkíséri. A 

kísérés történhet csak támogatási vagy teljes segítségnyújtási céllal. A kísérések az 

alábbi helyekre történnek pl.: orvosi rendelő, kórház, gyógyszertár, 

élelmiszer/ruházati/ üzlet, temető, posta, bank, közművek ügyintézése  

 

Napi gondozási tevékenység menete: 

A gondozók 8.00-kor a gondozási központban eligazításon vesznek részt, ahol egyeztetésre 

kerül a napi beosztásuk, tevékenységük, valamint az aktuális ügyek megbeszélésre kerülnek.  

Ezt követően a gondozók a területen, az ellátottaknál végzik napi munkavégzésüket. A napi 

munka végeztével a gondozók visszatérnek a gondozási központba, leadják a szükséges 

anyagokat, elkészítik az adminisztrációjukat, és tájékoztatást adnak a napi történésekről. A 

gondozási központban 8-16 óra között (hétfőtől-péntekig) telefonon, és személyesen 

elérhetőek vagyunk. Gondozási területünkön egyre több olyan ellátott igényel segítséget, 

akiknek a megállapított gondozási szükségletének kielégítése naponta, több alkalommal 

történik (reggeli órákban, majd a kora délutáni órákban). 

A szolgáltatás módjai, formái 
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A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet értelmében 2016. január 01.-től a szolgáltatás 

kéttípusúvá vált. A szükségletfelmérő Értékelő adatlapon 20 pontot elérő igénylő a személyi 

gondozás kategóriába esik, a 20 pontot el nem érő igénylőt szociális segítésben részesíthetjük 

csak. A törvényi módosítás értelmében 2017. február 17.-től a kötelező gondozási óraszámok 

megszűntek, csak a jogosultság meglétére ad iránymutatást az Értékelő adatlap. A biztosított 

órakeretről az igénylő és a gondozási központ vezetője egyeztet, melyet Nyilatkozatban 

rögzítenek. A biztosított órakeret megállapítását befolyásolja az ellátott állapota, szükséglete 

és a gondozási központ kapacitás vállalása is. A törvényi megfelelőséghez igazítottuk a 

megállapodásokat és a térítési díjról szóló értesítőket is, formailag és tartalmilag egyaránt.  

 

1.4. A házi segítségnyújtás ellátórendszerben betöltött szerepe, hatása 

A házi segítségnyújtás a gondozási területén élő 18. életévüket betöltött ellátásra szoruló 

személyek és időskorúak számára nyújt segítséget, hogy minél tovább humánus körülmények 

között élhessenek otthonukban, és a koruknak, illetve egészségi állapotuknak megfelelő 

ellátásban részesüljenek.  

Az ellátás eredményeként a kerület lakosai otthonukban tudják folytatni életüket, elkerülhető, 

illetve kitolható a kórházi, az átmeneti és a tartós elhelyezés igénybevétele. Ennek hatására nő 

biztonságérzetük, nincs változás az ellátott életében, családi kapcsolati fennmaradnak. 

A házi segítségnyújtás a kerület szociális ellátásában fontos szerepet tölt be. Intézményeink 

átjárhatóak, a törvény adta lehetőségeknek megfelelően, akár több szolgáltatást is igénybe 

tudnak venni a lakosok. A társszervezetek munkájához szorosan illeszkedik a Szolgáltató 

Központ tevékenysége, egymás munkáját kiegészítik. 

 

1.5. Célcsoport 

A IX. kerületben bejelentett lakcímmel, tartózkodási hellyel rendelkező, 18. életévüket 

betöltött személyek, illetve időskorúak, akik egészségügyi állapotuk vagy szociális helyzetük 

miatt otthonukban önmaguk ellátását, lakáson kívüli ügyeiket intézését csak segítséggel 

képesek ellátni, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoznak, valamint 

rehabilitációt követően támogatást igényelnek.  

Egészségügyi állapotuk miatt leginkább a fogyatékossági, rokkantsági támogatásban 

részesülők veszik igénybe ezt a szolgáltatási formát, a többieknél nagyobb szerepet játszik az 

életkor. 

  

 

 

II. Azellátásigénybevételénekmódjaésfeltétele 

 
 

2.1. A szolgáltatóésazigénybevevőközöttikapcsolatfelvételéskapcsolattartásmódja, 
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elérhetőségek 

 

Az ellátások igénybevételének módját a hatályos jogszabályok rögzítik  

- 1993. évi III. törvény A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról  

- 9/1999 (XI. 24.) SzCsM rendelet A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

igénybevételéről 

 

Kapcsolatfelvétel:  

- Az ellátást igénylő vagy hozzátartozója, illetve törvényes képviselője a gondozási 

központnál jelzi az ellátás iránti kérelmét  

- Ellátás iránti igényt a gondozási központtal együttműködő intézményektől, 

szervezetektől is fogadunk és felvesszük a kapcsolatot az érdeklődővel 

- Előzetes telefonos egyeztetés után a vezető gondozó felkeresi otthonában az 

érdeklődőt (ha nincs telefonja, akkor egyeztetés nélkül, akár többször) 

- Kiadja az egészségügyi lapot, szükségfelmérés értékelő lapot (amennyiben a 

kérelmező nem tudja elkészíttetni, segítjük beszerezni) 

- A vezető gondozó tájékoztatja az érdeklődőt a szolgáltatásról, a térítési díjról, a fizetés 

módjáról. Amennyiben az érdeklődő igényli a szolgáltatást, elkészíti a tájékoztatót, 

melyben rögzítve vannak a térítési díjak. Az ellátásért előírt személyi térítési díj 

fizetésével kapcsolatban írásbeli kérelemmel fordulhat az igénylő a fenntartóhoz  

- A vezető gondozó az igazgató megbízása alapján gondozási szükségletfelmérés 

vizsgálatot végez, melynek eredményét az Értékelő adatlapon a Szociális Szolgáltató 

Központ vezetője engedélyez 

- A konkrét gondozási idő megállapítása után a vezető gondozó pontosítja az 

érdeklődővel a végzendő tevékenységeket, azok időpontjait és megállapodnak (írásbeli 

ellátási megállapodásban) a szolgáltatás kezdő időpontjáról 

- Amennyiben az érdeklődő nem kéri az ellátást, elérhetőségeinket meghagyjuk, hogy 

szükség esetén rendelkezésére állhassunk  

- Az ellátási igényeket folyamatosan fogadjuk  

  

A Szociális Szolgáltató Központ által nyújtott szolgáltatásokról az alábbi módokon 

értesülhetnek az érdeklődők:  

- szórólap (rendszeresen frissítjük a változásokat figyelembe véve, rendszeresen 

terjesztjük pl: gyógyszertár, orvosi rendelő, lakóházak postaládájába) 

- személyes, telefonos tájékoztatás a telephelyeken 

- együttműködő intézmények, szervezetek tájékoztatása útján 

- interneten 

- helyi tv (rendezvényeinkre meghívjuk a képviselőiket, felvételt készítenek, a 

Ferencváros helyi adásában szokták leadni a rendezvényről felvett filmből részleteket) 

- helyi sajtó (rendezvényeinken interjút készítenek a résztvevőkkel, amiből az újság 

következő számában cikket jelentetnek meg). 
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A kerületben három Gondozási Központ várja az ellátás iránt érdeklődőket: 

1. Nefelejcs Gondozási Központ (ellátási területe: Belső-Ferencváros) 

    1092 Budapest, Knézich u. 17. 

    Tel./Fax: 218-3683, 210-9281  e-mail: nefelejcs@feszgyi.hu 

 

2. Tavirózsa Gondozási Központ (ellátási területe: Középső-Ferencváros) 

     1095 Budapest, Mester u. 33-35. (bejárat a Dandár u. 28-30. felől) 

     Tel./Fax: 217-5693  e-mail: tavirozsa@feszgyi.hu 

 

3. Szivárvány Gondozási Központ (ellátási területe: József Attila lakótelep) 

     1098 Budapest, Toronyház u. 11. 

     Tel./Fax: 280-9598, 348-0189  e-mail: szivarvany@feszgyi.hu 

 

2.2. Szakmai kapcsolataink 

Intézményeink átjárhatóak, a kerületben lakók a törvény adta lehetőségeknek megfelelően 

több szolgáltatást is igénybe tudnak venni. A társszervezetek és a Szociális Szolgáltató 

Központ tevékenysége egymás munkáját kiegészítve eredményes munkát folytatnak. 

A szolgáltatások színvonalas és hatékony ellátása érdekében a gondozási központok az alábbi 

intézményekkel, szervezetekkel tartanak kapcsolatot, működnek együtt:  

- Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata  

  Ügyfélszolgálat Gyámhivatal, Szociális Osztály stb.: személyes/telefonos/írásos   

ügyintézés az ellátottak érdekében 

kontakt személyek: irodavezetők, ügyintézők 

- FESZGYI Családtámogató és Gyermekjóléti Központ  

kölcsönös munkakapcsolat az ellátottak minél szélesebb körű ellátása érdekében: konkrét   

ügyintézés, jelzések megtétele, fogadása 

kontakt személyek: intézményvezetők, családgondozók. 

- Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat  

személyes/telefonos kapcsolattartás a Szolgálat központjával házi betegápolás és   

gyógytorna igénybevétele céljából. Rendszeres személyes/telefonos kapcsolattartás a 

háziorvosokkal az ellátottak egészségi állapotának megőrzése, javítása érdekében,   

tájékoztatás az egészségügyi állapotról, segítség/tanács kérése.   

kontakt személyek: ápolási igazgató, háziorvosok, asszisztensek 

- Kórházak (telefonos) 

- Civil szervezetek (tájékoztatók útján, rendezvényeken való részvétel) 

 

III. Ellátásban részesülők statisztikai adatai 

 

Ferencvárosban 2017-ben 245 főlakos részesült házi segítségnyújtásban. 

mailto:nefelejcs@feszgyi.hu
mailto:tavirozsa@feszgyi.hu
mailto:szivarvany@feszgyi.hu
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Gondozási Központok szerinti megoszlásban: 

1. Szivárvány Gondozási Központ (József Attila lakótelep): 90 fő.  

2. Tavirózsa Gondozási Központ (Középső-Ferencváros):71 fő 

3. Nefelejcs Gondozási Központ (Belső-Ferencváros): 84 fő 

  
3.1. Ellátottak korosztály és nemek szerinti összetétele (összesített adat) 

 
neme 0-5 

éves 

6-13 

éves 

14-17 

éves 

18-39 

éves 

40-59 

éves 

60-64 

éves 

65-69 

éves 

70-74 

éves 

75-79 

éves 

80-89 

éves 

90-x 

éves összes 

férfi  1   2 4 1 4 4 15 8 39 

nő     3 7 8 19 22 95 52 206 

 összesen 0 1 0 0 5 11 9 23 26 110 60 245 

 

 

 Életkor alapján legtöbben a 80-89 éves korosztályból kerülnek ki, 44,9 % 

 

 

Ellátottak korosztály és nemek szerinti összesítése gondozási központok szerinti 

megoszlásban: 
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1. Szivárvány Gondozási Központ (Külső-Ferencváros):90 fő 

neme 
0-5 

éves 

6-13 

éves 

14-17 

éves 

18-39 

éves 

40-59 

éves 

60-64 

éves 

65-69 

éves 

70-74 

éves 

75-79 

éves 

80-

89 

éves 

90-x 

éves 

összesen 

férfi        1 2 5 4 12 

nő      1 1 8 7 36 25 78 

összesen 0 0 0 0 0 1 1 9 9 41 29 90 

 

A házi segítségnyújtást igénybe vevők közül 86,7 % nő,13,3 % férfi. 

Életkor alapján az ellátottaink 87,8% (79 fő) 75 év feletti. A legtöbben a 80-89 éves 

korosztályból kerülnek ki 45,6 %. 

 

2. Tavirózsa Gondozási Központ (Középső-Ferencváros):71 fő 

neme 
0-5 

éves 

6-13 

éves 

14-17 

éves 

18-39 

éves 

40-59 

éves 

60-64 

éves 

65-69 

éves 

70-74 

éves 

75-79 

éves 

80-

89 

éves 

90-x 

éves 

összesen 

férfi  1    2  2 2 5  12 

nő     1 1 4 2 11 33 7 59 

összesen 0 1 0 0 1 3 4 4 13 38 7 71 

 

A házi segítségnyújtást igénybe vevők közül 83 % nő, 17 % férfi. 

Életkor alapján az ellátottaink 81,7 % (58 fő) 75 év feletti. A legtöbben a 80-89 éves 

korosztályból kerülnek ki 53,5 %. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Nefelejcs Gondozási Központ /(Belső-Ferencváros): 84 fő 
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neme 
0-5 

éves 

6-13 

éves 

14-17 

éves 

18-39 

éves 

40-59 

éves 

60-64 

éves 

65-69 

éves 

70-74 

éves 

75-79 

éves 

80-

89 

éves 

90-x 

éves 

összesen 

férfi     2 2 1 1  5 4 15 

nő     2 5 3 9 4 26 20 69 

összesen 0 0 0 0 4 7 4 10 4 31 24 84 

 

A házi segítségnyújtást igénybe vevők közül 82,14 % nő, 17,86 % férfi. 

Életkor alapján az ellátottaink 70,3 %(59 fő) 75 év feletti. Legtöbben a 80-89 éves 

korosztályból kerülnek ki 36,9%. 

 

3.2. Ellátottak igénybevételi jogosultság szerinti megoszlása (összesített adat) 

 

Életkor alapján (65 év feletti) jogosult:  223 fő (91,02%) 

Egészségi állapot alapján jogosult:      22 fő (8,98%) 

Összesen:                              245fő 

Életkor alapján az ellátottak 91,02 %-a jogosult az ellátásra 

 

Az egészségi állapot alapján jogosultaknál a leggyakrabban előforduló betegségek: 

- szív- és keringési rendellenesség 

- fogyatékosság 

- magas vérnyomás 

- diabetes 

- mozgásszervi megbetegedés 

- mentális problémák, pszichiátriai betegségek  

- daganatos megbetegedések 

- törések utáni gyógyulási állapot. 

 

Ellátotti igénybevételi jogosultság gondozási központok szerint bontott adatok 

 

1. Szivárvány Gondozási Központ: összesen: 90 fő 

Életkor alapján (65 év feletti) jogosult: 89 fő 

Egészségi állapot alapján jogosult: 1 fő 

Életkor alapján az ellátottak 98,9 %-a jogosult az ellátásra.  

 

 

2. Tavirózsa Gondozási Központ összesen: 71 fő 
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Életkor alapján (65 év feletti) jogosult: 64 fő 

Egészségi állapot alapján jogosult: 7 fő 

Életkor alapján az ellátottak 90,14 %-a jogosult az ellátásra.  

 

3. Nefelejcs Gondozási Központ összesen: 84 fő  

Életkor alapján (65 év feletti) jogosult: 70 fő 

Egészségi állapot alapján jogosult: 14 fő 

Életkor alapján az ellátottak 83,3 %-a jogosult az ellátásra 

 

3.3. Ellátottak jövedelmi helyzete szerinti megoszlás (összesített adat) 

 

Öregségi nyugdíj 226  92,24 % 

Nyugdíjszerű ellátás 15 6,12 % 

Önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátás 2 0,82 % 

Tartásdíj, családi pótlék stb. 1 0,41 % 

Nem rendelkezik jövedelemmel  1 0,41 % 

Összesen 245 100 %  

 

Az életkori adatokkal összhangban az ellátottak 92,24 %-a öregségi nyugdíjban részesül. 1 fő 

(0,4%) kiskorú ellátottunk családi pótlékra jogosult és 1 ellátottunk (0,4 %) semmilyen 

jövedelmet nem kap.  

 

 Szivárvány  

gondozási központ 

Tavirózsa 

gondozási központ 

Nefelejcs  

gondozási központ 

Öregségi nyugdíj 89 66 71 

Nyugdíjszerű ellátás  3 12 

Önkormányzat által folyósított 

pénzbeli ellátás 

 1 1 

Tartásdíj, családi pótlék stb.  1  

Nem rendelkezik jövedelemmel  1   

Összesen 90 71 84 

 

 

3.4. Ellátottak családi helyzet szerinti megoszlása (összesített adat) 

 

Egyszemélyes háztartásban él: 194 fő 

Családban él:     51 fő 

Összesen:    245 fő 

Az ellátottak 79,18 %-a egyszemélyes háztartásban él. 

Ellátottak családi helyzetének megoszlása gondozási központok szerint bontott adatok 
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1. Szivárvány Gondozási Központ összesen. 90 fő 

Egyszemélyes háztartásban él: 84 fő 

Családban él: 6 fő 

Az ellátottak 93,3 %-a egyszemélyes háztartásban él. 

 

2. Tavirózsa Gondozási Központ összesen: 71 fő 

Egyszemélyes háztartásban él: 50 fő 

Családban él: 21 fő  

Az ellátottak 70,42 %-a egyszemélyes háztartásban él. 

 

3. Nefelejcs Gondozási Központ összesen. 84 fő  

Egyszemélyes háztartásban él: 60 fő 

Családban él: 24 fő 

Az ellátottak 71,43 %-a egyszemélyes háztartásban él. 

 

 

3.5. Megállapodás típusa szerinti megoszlás (összesített adat) 

Szociális segítés megállapodással rendelkezők száma: 14 fő (5,7%)  

Személyi gondozás megállapodással rendelkezők száma: 231 fő (94,3%) 

Összesen: 245 fő  

 

Ellátotti bontás megállapodás típusa szerint a gondozási központok vonatkozásában 

1. Szivárvány Gondozási Központ összesen. 90 fő 

Szociális segítés megállapodással rendelkezők száma: 12 fő (13,3 %)  

Személyi gondozás megállapodással rendelkezők száma: 78 fő (86,7%)  

 

2. Tavirózsa Gondozási Központ összesen: 71 fő 

Szociális segítés megállapodással rendelkezők száma: 1 fő (1,4%)  

Személyi gondozás megállapodással rendelkezők száma: 70 fő (98,6%)  

 

3 Nefelejcs Gondozási Központ összesen. 84 fő  

Szociális segítés megállapodással rendelkezők száma: 1 fő (1.2%)  

Személyi gondozás megállapodással rendelkezők száma: 83 fő (98,8%)  
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3.6. Gondozási szükséglet szerinti megoszlás súlyossági fokozat szerinti összesített adat 

 

 
0. fokozat I. fokozat II. fokozat III. fokozat összesen 

Nő 11 180 8 7 206 

Férfi 3 27 2 7 39 

Összesen 14 207 10 14 245 

 

Gondozási szükséglet alapján a 0. fokozat a 20 pontot el nem érőket jelenti, tehát akik 

szociális segítésére jogosultak csak. Ez az arány a központok ellátottjainak 5,71 %-át teszi ki. 

A gondozásra jogosultak közül legtöbben 89,6%-banaz I. súlyossági fokozatba esnek, az 

összes ellátott vonatkozásában ez az arány 84,5 %.  
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Gondozási szükséglet szerinti megoszlása gondozási központok bontásában 

 

1. Szivárvány Gondozási Központ 

 0. fokozat I. fokozat II. fokozat III. fokozat összesen 

Nő 10 62 3 3 78 

Férfi 2 6 1 3 12 

Összesen 12 68 4 6 90 

Gondozási szükséglet alapján a 0. fokozat a 20 pontot el nem érőket jelenti, tehát akik 

szociális segítésére jogosultak csak. Ez az arány a központ ellátottjainak 13,3 %-át teszi ki. A 

gondozásra jogosultak közül legtöbben 87,2%-banaz I. súlyossági fokozatba esnek, az összes 

ellátott vonatkozásában ez az arány 75,6 %.  

 

2. Tavirózsa Gondozási Központ 

 0. fokozat I. fokozat II. fokozat III. fokozat összesen 

Nő 0 56 3 0 59 

Férfi 1 9 0 2 12 

Összesen 1 65 3 2 71 

 

Gondozási szükséglet alapján a 0. fokozat a 20 pontot el nem érőket jelenti, tehát akik 

szociális segítésére jogosultak csak. Ez az arány a központ ellátottjainak 1,4 %-át teszi ki. A 

gondozásra jogosultak közül legtöbben 92,86%-banaz I. súlyossági fokozatba esnek, az 

összes ellátott vonatkozásában ez az arány 91,55%.  

 

3. Nefelejcs Gondozási Központ 

 0. fokozat I. fokozat II. fokozat III. fokozat összesen 

Nő 1 62 2 4 69 

Férfi 0 12 1 2 15 

Összesen 1 74 3 6 84 

 

Gondozási szükséglet alapján a 0. fokozat a 20 pontot el nem érőket jelenti, tehát akik 

szociális segítésére jogosultak csak. Ez az arány a központ ellátottjainak 1,2 %-át teszi ki. A 

gondozásra jogosultak közül legtöbben 89,16%-banaz I. súlyossági fokozatba esnek, az 
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összes ellátott vonatkozásában ez az arány 88,1%.  

 

 

3.7. Összehasonlító statisztika a 2016. év és a 2017. évzáró adatai alapján (december 31.-i   

létszám adatok) összesítetten  

 

2016.12.31.-i létszám 2017.12.31.-i létszám 

 férfi nő   férfi nő 

6-13 éves 1 0 6-13 éves 0 0 

14-17 éves 0 0 14-17 éves 0 0 

18-39 éves 0 0 18-39 éves 0 0 

40-59 éves 2 2 40-59 éves 2 3 

60-64 éves 4 4 60-64 éves 4 5 

65-69 éves  1 1 65-69 éves  0 7 

70-74 éves 4 15 70-74 éves 2 11 

75-79 éves 3 19 75-79 éves 2 16 

80-89 éves 7 64 80-89 éves 12 60 

90- x éves 3 26 90- x éves 5 32 

összesen:  25 131 összesen:  27 134 

 156 

 

 161 

 

Jelentős létszámnövekedés nem mutatkozik, 5 fővel több a 2017. év végi záró létszám. 

 

 

Összehasonlító statisztika a 2016. év és a 2017. évzáró adataival a gondozási központok 

vonatkozásában 

 

1. Szivárvány Gondozási Központ 

  2016.12.31.-i létszám  2017.12.31.-i létszám  

 férfi nő   férfi nő 

6-13 éves   6-13 éves   

14-17 éves   14-17 éves   

18-39 éves   18-39 éves   

40-59 éves   40-59 éves   

60-64 éves  1 60-64 éves  1 

65-69 éves    65-69 éves   1 

70-74 éves  4 70-74 éves 1 3 

75-79 éves 3 8 75-79 éves 1 5 

80-89 éves 1 29 80-89 éves 5 23 

90- x éves  6 90- x éves 3 13 

összesen:  4 48 összesen:  10 46 

 52  56 
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2. Tavirózsa Gondozási Központ 

  2016.12.31.-i létszám  2017.12.31.-i létszám  

 férfi nő   férfi nő 

6-13 éves 1  6-13 éves   

14-17 éves   14-17 éves   

18-39 éves   18-39 éves   

40-59 éves  1 40-59 éves  1 

60-64 éves 2  60-64 éves 2 1 

65-69 éves   1 65-69 éves   3 

70-74 éves 3 3 70-74 éves 1 1 

75-79 éves  7 75-79 éves 1 8 

80-89 éves 2 17 80-89 éves 3 23 

90- x éves  4 90- x éves  5 

összesen:  8 33 összesen:  7 42 

 41  49 

 

3. Nefelejcs Gondozási Központ 

  2016.12.31.-i létszám  2017.12.31.-i létszám  

 férfi nő   férfi nő 

6-13 éves   6-13 éves   

14-17 éves   14-17 éves   

18-39 éves   18-39 éves   

40-59 éves 2 1 40-59 éves 2 2 

60-64 éves 2 3 60-64 éves 2 3 

65-69 éves  1  65-69 éves   3 

70-74 éves 1 8 70-74 éves  7 

75-79 éves  4 75-79 éves  3 

80-89 éves 4 18 80-89 éves 4 14 

90- x éves 3 16 90- x éves 2 14 

összesen:  13 50 összesen:  10 46 

 63  56 
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IV. Összegzés 
 

Az ellátotti létszám a tavalyi év végi létszámhoz képest jelentős változás nem mutat (5 fővel 

több). Viszont az év folyamán összesen ellátottak esetében már jelentős emelkedés látszik, 

míg 2016-ban 215 főt láttunk el, 2017-ben 245 főt, ami 30 fő növekedést jelent.  

A házi segítségnyújtást az elmúlt évhez hasonlóan leginkább a 80 év feletti korosztályhoz 

tartozó nők (az összes ellátott 60%-a) veszik igénybe. Az arányszámok itt is növekedést 

mutatnak, mert ez az arány 2016-ban 41,4 % volt.  

Igénybevételi jogosultság megoszlásában nem történt jelentős változás, 91,02%-ban az 

életkor alapján való veszik igénybe a szolgáltatást az ellátottak.  

Ellátottaink 5,7%-a esik a gondozási szükséglet alapján a 20 pontot el nem érő szociális 

segítés megállapodással rendelkezők közé. Ez jelentősen kevesebb, mint az előző évben, 

amikor az ellátottak 10,23 %-a volt szociális segítős.  

2017. február 17.-től a kötelező gondozási óraszámok megszűntek a kapott pontszám a 

jogosultság meglétére, illetve súlyossági fokozatra ad eredményt. Összehasonlításnál az I. 

fokozat a régi 1 óra és 2 óra gondozási pontszámok összesítésének felel meg. 2017-ben az I. 

súlyossági fokozatba 207 fő ellátott tartozott, ami az összes ellátott 84,5%-a.2016-ban az 

I. fokozatnak megfelelő 1 és 2 órás gondozási szükségletű ellátottak száma 153 fő, ami az 

adott évi létszámnak 71,2%-a. 

Az éves arányszámokból kitűnik, hogy az ellátottak száma, életkora és súlyossági 

fokozata is emelkedést mutat hűen tükrözve az országos társadalmi adatokat.   

A tavalyi évhez hasonlóan az alapgondozási tevékenységek igénylése mellett növekszik az 

alapfeladatokat meghaladó szolgáltatások igénye. Leginkább a kísérések igénye növekszik, 

ami az ellátotti kör életkorának előrehaladásából adódik, illetve, hogy a hozzátartozók 

leterheltsége fokozódik, ezáltal kevésbé tudják vállalni az idős családtag kísérését napközben. 

Az ellátottak jelentős része továbbra is szeretné, ha takarítást (nem csak közvetlen 

lakókörnyezeti higiénét) is végeznénk, mert idegent nem szívesen hívnak segítségül. 

Az ellátások átjárhatósága miatt a kerületben több alapellátást egyszerre is igénybe vesznek az 

ellátottak. Például házi segítségnyújtást + étkeztetést házhozszállítással, melyet legtöbben 

szintén a 80 év feletti korosztályból veszik igénybe.  

 

 

 

Kelt: Budapest, 2018. február  23.  

 

    

 

készítette:           
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Sagáth Szilvia 

házi segítségnyújtás szakmai vezető 
 

2017 évi szakmai beszámoló 

 

Szociális étkeztetés 

 

 
I. A szociális étkeztetés bemutatása 

 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros közigazgatási területén az Önkormányzat a Szt. 62.§-ban 

foglaltak alapján a szociálisan rászorultak étkeztetését a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti 

Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) a Szociális Szolgáltató Központ intézményei útján szervezi 

meg. 

 

I.1. Az ellátás célja, feladata: 

 

Célja:  

A FESZGYI napi egyszeri meleg étkeztetésben részesíti azt a szociálisan rászorult személyt, 

aki kora vagy egészségi állapota, fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, 

szenvedélybetegsége, hajléktalansága miatt önmaga és eltartottjai részére más módon nem 

képes étkezést biztosítani.    

 

Feladata:  

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg 

étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy 

átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen 

a) koruk, 

b) egészségi állapotuk, 

c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, 

d) szenvedélybetegségük, vagy 

e) hajléktalanságuk miatt. 

 

I.2. Az ellátást szabályozó törvények, rendeletek:       

 

- 1993. III. törvény a Szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló, 

- 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet Személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 
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- Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011. 

(IX.26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és 

gyermekjóléti ellátásokról 

- 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

igénybevételéről 

- 29/1993. (II.17.) Kormányrendelet a Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

térítési díjáról szóló  

- Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a 257/2000. (XII. 26.) 

Kormányrendelete a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban 

történő végrehajtásáról 

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról, 

- 369/2013. (X.24.) kormányrendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről. 

- 415/2015. (XII.23.) kormányrendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről. 

 

I.3. Biztosított szolgáltatások módja:  

 

Az ellátás módja lehet:  

a) helyben étkezés, 

b) elvitel lehetővé tételével, 

c) étkezés házhozszállítással 

 

I.4. Az ellátás ellátórendszerben való szerepe, hatása: 

 

A FESZGYI, a 1/2000.-es Szociális törvényben meghatározottak alapján a rászorulók részére 

biztosítja a szociális étkeztetést. Ezzel segítséget nyújt mindazok számára, akik kevés 

jövedelemmel rendelkeznek, egészségükben károsodottak, vagy koruk miatt már nem tudnak 

magukra főzni. Különösen a nagyon alacsony jövedelműek igénylik ezt az ellátási formát. 

Nem érzik annyira megalázónak, mint pl. a népkonyhákon, ingyen konyhákon való étkezést. 

A magasabb jövedelemmel rendelkezők a FESZGYI által biztosított ebédhez nagyobb 

bizalommal vannak, mint a különböző ellátórendszerektől beszerezhetőhöz. Fontos a napi, 

személyes elérhetőség, az állandó, megbízható szállító. A szociális étkeztetés igénybe vétele, 

lehetőséget nyújt a telephelyen más alapszolgáltatás megismeréséhez, igénybevételéhez.  

 

I.5. Feladat ellátás szakmai tartalma, módja, szolgáltatások formái, köre, 

rendszeressége: 
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A FESZGYI a szociálisan rászorulót legalább napi egyszeri meleg étkeztetésben részesíti. Az 

étkezés munkaszüneti napok kivételével, heti 6 napban igényelhető.  

Napi egyszeri meleg étel - amely tartalmaz egy adag levest, egy adag második fogást, 

ételféleségtől függően, savanyúságot. Az ebéd a főzőkonyháról egyéni tálcás, egyszer 

használatos, eldobható edénybe csomagolva érkezik az intézményekbe. 

A Szociális Szolgáltató Központ intézményei tálaló konyhával rendelkeznek. 

A munka végzéséhez a dolgozók munka- és védőruhával rendelkeznek, melynek használatát a 

FESZGYI Kollektív Szerződése tartalmazza, szabályozza. 

Dolgozóink szakképzettsége, 100 %-ban megfelel az 1/2000. (I.7.) Sz.Cs.M.rendeletben 

előírtaknak. 

Orvosi javaslat alapján biztosítani tudunk cukros és epés diétát. 

 

A szociális étkezés módjai: 

- Szociális étkezés helyben fogyasztással : igény esetén, az étel helyben történő 

elfogyasztására, az erre a célra kialakított étkező helységben van mód. Ezt kulturált, 

barátságos környezetben, megterített asztalnál tehetik meg. Az étkezéshez minden 

feltétel (étkészlet és evőeszköz) biztosított. A kézmosási lehetőség, és a nemenkénti 

elkülönített illemhely a telephely részeként adottak, a szolgáltatás tárgyi feltételeit 

képezik. 

- Szociális étkezés elvitellel: az ételt személyesen hétfőtől-péntekig 11-12.30 óra 

között, szombaton 10.00-12.00 óra között vehetik át a telephelyek ételkiadó 

konyháiban.  

- Szociális étkezés kiszállítással: Akinek egészségi vagy mentális állapota nem teszi 

lehetővé a személyes elvitelt, lehetősége van házhozszállítást kérni, külön díjazással. 

Házhozszállításra a FESZGYI megbízási szerződéssel vállalkozókat bíz meg. A 

szállító naponta írásos listát kap a kiszállítási címekről és ellátottakról. 

 

Az étkezés kiszállításának ideje: 

 Hétfőtől-péntekig: 11-15 óra között,  

 Szombaton:  10-13 óra között. 

 

Lemondás:  

Az étkezés lemondható 48 órával korábban. Probléma esetén, telephelyeinken a megadott 

telefonszámon fogadjuk a hívásokat.  

 

I.6. Az ellátandó célcsoport jellemzői:   

 

Az elmúlt évek rehabilitációs, felújítási munkák következtében, a költözések folyamatosak, 

ennek következtében az ellátotti létszám és réteg mindig változik. 
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A lakosság jövedelmi helyzete, lakhatási viszonyai szélsőségesek. Kerületen belül komfort 

nélküli lakások, zöldövezeti komfortos öröklakások, lakótelepi összkomfortos lakások 

váltakoznak. Alacsony jövedelemmel rendelkező családok és magas nyugdíjellátással 

rendelkezők köréből is igénylik szolgáltatásainkat.  

Az idős lakók zömmel egyedül élnek, komfortos társasházakban, saját nyugdíjból. A szociális 

étkeztetést igénylők többsége más ellátási formát is igénybe vesz, idősek klubja, házi 

segítségnyújtás. 

 

 

II. Az ellátás igénybevételének módja és feltétele 

 
 Az ellátás igénylése személyesen, telefonon vagy rokon, szomszéd, orvos bejelentése alapján 

történik. A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes 

képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére történik. 

Az igénybevételi eljárásnál, a 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet (a személyes gondoskodást 

nyújtó szociális ellátások igénybevételéről) szabályozása az irányadó. 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi jogviszony keletkezését a kérelemről 

dönteni jogosult személy intézkedése alapozza meg. Amennyiben az érdeklődő elfogadja a 

feltételeket, benyújtja igazolásait a jogosultság megállapításához. 

Az intézményvezető által írásban meghatalmazott személy megvizsgálja a szociális 

étkezéshez való jogosultságot, a döntésről értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes 

képviselőjét. 

Az igényeket folyamatosan fogadjuk. 

Jogosultság megállapítása esetén ellátási megállapodást kötnek.  

 

A megállapodás tartalmazza a személyes adatokon túl: 

- az ellátás kezdetének időpontját, 

- az intézményi ellátás időtartamát (a határozott vagy határozatlan időtartam 

megjelölését), 

- az igénybevevő számára nyújtott szolgáltatások tartalmát, 

- a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat,  

- a felek tájékoztatási kötelezettségét, 

- az érdekképviseletre, 

- az intézményi jogviszony megszűnésére vonatkozó szabályokat. 

 

Szociálisan rászorult: 

a) életkor miatt az a személy, aki 65. életévét betöltötte, és személyazonosításra alkalmas 

okmány bemutatásával igazolja, 
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b) egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a háziorvos 

vagy kezelőorvos igazolása szerint önmaga ellátásáról részben vagy teljesen 

gondoskodni nem tud, 

c) fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni a súlyosan fogyatékos személyt, aki a 

súlyos fogyatékosságát az Szt. 65/C. § (6) bekezdése szerint igazolja, 

d) pszichiátriai vagy szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a 

személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, és pszichiátriai- vagy 

szenvedélybetegségét a kezelőorvos által kiállított szakvéleménnyel igazolja. 

 

 

 

 

II.1. A szolgáltató és az igénybe vevő közötti kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás módja: 

 

A szociális étkeztetés szakmai egységei, a szolgáltatásnyújtás telephelyei: 

Intézmény neve Levelezési cím Telefon, e-mail Szolgáltatási formál 

Szivárvány 

Gondozási Központ 

 

1098 Bp. 

Toronyház u. 11. 

 

280-9598,  348-0189 

szivarvany@feszgyi.hu 

 

 

Étkeztetés elvitellel, 

Étkeztetés kiszállítással 

Szerető kezek 

Idősek Klubja 

 

1098 Bp. 

Friss u. 5 

 

280-6702 

szeretokezekklub@feszgyi.hu 

 

Étkeztetés helyben 

fogyasztással  

 

Platán  

Idősek Klubja 

 

1098 Bp. 

Toronyház  u.11. 

 

280-6684 

platan@feszgyi.hu 

 

 

Étkeztetés helyben 

fogyasztással, 

 

 

Árvácska  

Idősek Klubja 

 

1097 Bp. 

Ecseri út 19. 

 

280-5701 

arvacska@feszgyi.hu 

 

 

Étkeztetés helyben 

fogyasztással, 

Étkeztetés elvitellel 

 

Tavirózsa 

Gondozási Központ 

 

1097 Bp. 

Mester u.33-35. 

 

217-5693 

tavirozsa@feszgyi.hu 

 

 

Étkeztetés elvitellel, 

Étkeztetés kiszállítással 

 

Napsugár  

Idősek Klubja 

 

1097 Bp. 

Mester u.33-35. 

 

215-7689 

napsugar@feszgyi.hu 

 

 

Étkeztetés helyben 

fogyasztással 

 

Nefelejcs 

Gondozási Központ 

 

1092 Bp. 

Knézich u. 17. 

 

218-3683, 210-9281 

nefelejcs@feszgyi.hu 

 

 

Étkeztetés elvitellel, 

Étkeztetés kiszállítással 

 

Borostyán  

Idősek Klubja 

 

1092 Bp. 

Knézich u. 17. 

 

218-3683, 210-9281 

borostyan@feszgyi.hu 

 

 

Étkeztetés helyben 

fogyasztással 

 

mailto:szivarvany@feszgyi.hu
mailto:szeretokezekklub@feszgyi.hu
mailto:platan@feszgyi.hu
mailto:arvacska@feszgyi.hu
mailto:tavirozsa@feszgyi.hu
mailto:napsugar@feszgyi.hu
mailto:nefelejcs@feszgyi.hu
mailto:borostyan@feszgyi.hu
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II.2. Szakmai kapcsolataink 

 

A szolgáltatások színvonalas és hatékony ellátása érdekében a FESZGYI az alábbi 

intézményekkel, szervezetekkel tart kapcsolatot:  

 Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata – folyamatos 

munkakapcsolat (személyesen, telefonon, levelezés, interneten keresztül) 

 Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat – napi munkakapcsolat háziorvosokkal, 

szakrendelésekkel, szükség szerint a házi betegápolás szakembereivel (személyesen, 

telefon keresztül) 

 Kórházak (személyes kapcsolattartás, telefonos ügyintézés, szociális nővér 

megkeresése) 

 Motiváció Alapítvány – Mozgássérülteket segítő alapítvány (megállapodás 

Támogató Szolgálatra) 

 Munkaügyi Központ (írásos) 

 BMSZK. Átmeneti Szálló, 1096 Bp. Táblás u. 31. 

A FESZGYI együttműködik az ellátási területén működő szociális egészségügyi, oktatási és 

munkaügyi szolgáltatókkal, intézményekkel. 

 

 

III. Az ellátottak statisztikai adatai 

 
III.1. 2017 évi összes igénybevevők száma 

 

Intézmény étkezők helyben elvitellel kiszállítással összesen 

Szivárvány 

Gondozási Központ 
- 14 62 76 

Szerető kezek 

Idősek Klubja 
15 - - 15 

Platán Idősek 

Klubja 
31 - - 31 

Árvácska Idősek 

Klubja 
13 36 - 49 

Tavirózsa 

Gondozási Központ 
- 29 55 84 

Napsugár Idősek 

Klubja 
19 - - 19 

Nefelejcs 

Gondozási Központ 
- 12 54 66 

Borostyán Idősek 

Klubja 
28 - - 28 
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összesen 106 91 171 368 

 

 

III.2. A 2016 év és a 2017 év összes igénybevevők száma 

 

ÉV helyben étkezők elvitellel kiszállítással összesen 

2016 év 118 104 180 402 

2017 év 106 91 171 368 

 

 

 

A tavalyi évhez képest az összes igénybevevők száma 34 fővel csökkent. A szolgáltatásokon 

belüli igénybevételi módok aránya változatlan, az étkezést kiszállítással igénybe vevők száma 

a legmagasabb. A helyben étkezők, elvitellel és a kiszállítással igénybe vettek száma szinte 

egyforma arányba csökkent az előző évihez képest.  

 

III.3. 2016 év december 31-i igénybevevők száma és a 2017 év december 31-i. 

igénybevevők számának összehasonlítása 

 

2016 év dec. 31. 2017 év dec. 31. 

helyben és elvitellel 
kiszállítással 

helyben és elvitellel 
kiszállítással 

157 122 147 127 

 

2016. december 31.-én az összes igénybevevők száma: 279 fő 

2017. december 31.-én az összes igénybevevők száma: 274 fő 

Az ellátást igénybevevők száma: az előző évhez képest 5 fő eltérést mutat, ami 2 %-os 

csökkenést jelent. A helyben és elvitellel étkezők száma 10 fővel csökkent, az étkeztetés 

kiszállítással, 5 fővel emelkedet a tárgyév december 31.-én.  

 

III.4. Ellátottak korcsoport és nemek szerinti összetétele:  

 
Étkeztetés helyben fogyasztással 2017 évben 106 fő. 

 

neme 0-5 

éves 

6-13 

éves 

14-17 

éves 

18-39 

éves 

40-59 

éves 

60-64 

éves 

65-69 

éves 

70-74 

éves 

75-79 

éves 

80-89 

éves 

90-x 

éves 

össz. 

férfi - - - - 1 2 4 9 3 3 - 22 
nő - - - - 4 7 13 19 14 24 3 84 
összesen     5 9 17 28 17 27 3 106 
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Étkeztetés elvitellel 2017 évben 91 fő. 

 

neme 0-5 

éves 

6-13 

éves 

14-17 

éves 

18-39 

éves 

40-59 

éves 

60-64 

éves 

65-69 

éves 

70-74 

éves 

75-79 

éves 

80-89 

éves 

90-x 

éves 

össz. 

férfi - - - 4 7 15 5 3 2 - - 40 
nő - - - 3 15 8 5 13 1 5 5 51 
összesen   - 7 22 23 10 16 3 5 5 91 

 

 

 

 

 

 

 

Étkeztetés házhozszállítással 2017 évben 171 fő. 

 

neme 0-5 

éves 

6-13 

éves 

14-17 

éves 

18-39 

éves 

40-59 

éves 

60-64 

éves 

65-69 

éves 

70-74 

éves 

75-79 

éves 

80-89 

éves 

90-x 

éves 

össz. 

férfi  - - 1 9 5 2 6 5 11 6 45 

nő  - - 1 14 14 9 14 6 49 19 126 

összesen  - - 2 23 19 11 20 11 60 25 171 

 

Az étkeztetésben részesülők létszámból 28,8% vesz igénybe szociális étkeztetést helyben 

fogyasztással. 

Nemek szerinti megoszlása: 79,2% nő, 20,8% férfi, 40-64 év között az igénybevételek 

kormegoszlása hasonló, kiemelkedik a 70-74 év és a 80-89 év közötti arány. 

 

Az étkeztetésben részesülők létszámból 24,7% vesz igénybe szociális étkeztetést elvitellel. 

Nemek szerinti megoszlása: 56% nő, 44% férfi. A kerületi lakosság közül, a legtöbb 

igénybevevő 40-64 év közöttiek száma, ebből kiemelkedik a 60-64 éves korosztály. 

 

Az étkeztetésben részesülők létszámból 46,5% vesz igénybe szociális étkeztetést szállítással. 

Nemek szerinti megoszlása: 73,7% nő, 26,3% férfi. A fenti igénylők 50% a 80- illetve ez 

fölötti korosztályba tartozik.   

 

III.5. Ellátottak diagnózis szerinti összetétele 

 

Egészségi állapoton alapuló jogosultságok közül az alábbiak a leggyakrabban előforduló 

betegségek: 

- szív és érrendszeri betegségek 
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- magas vérnyomás 

- diabetes 

- mozgásszervi megbetegedés 

- mentális problémák 

- pszichiátriai vagy szenvedély betegek 

- törés utáni gyógyulási állapot 

- daganatos betegségből, gyógyulás utáni állapot 

 

Az étkeztetést szállítással igénybevevők életkora magas, egészségi állapotuk romlik az 

életkoruk előrehaladásával. A szociális étkezőknél megjelennek a viszonylag fiatalabb, 

egészségi állapotuk miatt rászoruló igénylők. 

 

 

III. 6. A szociális étkezők jogosultság szerinti megoszlásuk: 

 

Jogosultság jogcíme 
helyben 

fogyasztással 
elvitellel házhozszállítással összesen 

életkor 94 40 124 258 
önellátásra részben képes 11 23 11 45 
fogyatékos 1 1 8 10 
pszichiátriai vagy szenvedély beteg 

- 27 28 55 

összesen: 106 91 171 368 

 

Életkor alapján a szociális étkeztetésben részesülők 70% jogosult ellátásra. 

 
III.7. Az ellátottak családi állapot szerinti megoszlása: 

 

Családi állapot szerint 
helyben 

fogyasztással 
elvitellel házhozszállítással összesen 

egyszemélyes háztartásban él 86 64 135 285 

családban él 16 26 36 78 

Egyedül állóként családban él  4 1 - 5 

összesen: 106 91 171 368 

 

Az ellátottak 77 % egyszemélyes háztartásban él, közülük a nők közel 100% özvegy. A 

férfiak közül sokan elváltak, vagy nőtlenek maradtak. A családban élők idősebb korban 

házastársukkal élnek, hasonló egészségi állapotban.  

 

III. 8. A szociális étkeztetésben részesülők jövedelem szerint: 
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Jövedelem típusa 
helyben 

fogyasztással 
elvitellel házhozszállítással összesen 

Öregségi nyugdíj 93 42 134 269 

Nyugdíjszerű ellátás 8 16 18 42 
Önkormányzat által folyósított 

pénzbeli ellátás 
5 23 16 44 

Ellátott gyermek: Tartásdíj, 

családi pótlék, stb. 
- 2 - 2 

Munkabér - 1 - 1 

Nem rendelkezik jövedelemmel - 7 3 10 

összesen: 106 91 171 368 

 

 

Jövedelem típus szerint az ellátottak 73% rendszeres, saját jogú öregségi nyugdíjból él. 

Akik alacsony jövedelemmel rendelkeznek és a létfenntartási kiadások mellett, a szociális 

étkeztetési díj megfizetése nagy megterhelést jelent számukra, méltányossági kérelemmel 

élhetnek a fenntartó felé. 

 

2016 évben     37 fő részesült térítési díjcsökkentésben 

                        17 fő 100%-os térítési díj elengedés (46%) 

                        20 fő 50%-os kedvezményben részesült (54%)  

 

2017 évben     49 fő részesült térítési díjcsökkentésben 

                        40 fő 100%-os térítési díj elengedés (81,63%) 

                          9 fő 50%-os kedvezményben részesült (18,37%)  

 

Az előző évhez viszonyítva 12 fővel többen részesültek térítési díjcsökkentésben. Ezen belül a 

100%-os és az 50%-os kedvezmények aránya is megváltozott. 

 

III. 9. A szociális étkezetésben részesülők diétás megoszlása: 

 

Orvosi javaslat alapján elérhető az ellátottaink számára a diétás étrend rendelése. Cukorbeteg 

és epés diétás étrendet tudunk nyújtani számukra. A diétás étrend biztosítása nagymértékben 

hozzájárul, igénybevevőink egészségi állapotának megőrzéséhez. 

2017 évben az ebédrendelés közel 22%-át a diétás étel adag tette ki.  

Ebből 7 % epekímélő, 15% cukros diéta. 
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IV. Összegzés 

 

A FESZGYI szolgáltatásai közül 2017 évben 368 fő részesült szociális étkeztetésben. 

Az előző évhez viszonyítva az ellátottak száma 34 fővel csökkent. A szolgáltatásokon belüli 

igénybevételi módok aránya nem változott. 
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A szociális étkeztetés, mindazok számára segítséget nyújt, akik kevés jövedelemmel 

rendelkeznek, egészségükben károsodottak, illetve koruk miatt részben képesek magukat 

ellátni.  

A szociális étkeztetésben részesülők közel fele (46,4%) házhozszállítással veszi igénybe az 

étkezést. Ennek oka, hogy az előrehaladott kor és megromlott egészségi állapot miatt nem 

tudnak személyesen bemenni a központokba az ételt átvenni.  

 

Az étkeztetésben részesülők létszámból 28,8% vesz igénybe szociális étkeztetést helyben 

fogyasztással. Kormegoszlás szerint: 40-64 éves kor között a kormegoszlás hasonló, 

magasabb létszámmal veszik igénybe az ellátást a 70-74 éves és a 80-89 éves korosztály. 

Nemek szerinti megoszlása: 22 fő férfi és 84 fő nő az igénybe vevők aránya. 

 

Az étkeztetésben részesülők létszámból 24,7% vesz igénybe szociális étkeztetést elvitellel. 

A kerületi lakosság közül kiemelkedően magas 49% ebből a 40-64 éves korosztály. Nemek 

szerinti megoszlása: 40 fő férfi és 51 fő nő az igénybe vevők aránya. 

 

Az étkeztetésben részesülők létszámból 46,5% vesz igénybe szociális étkeztetést szállítással. 

Az igénylők 50% a 80- illetve ez fölötti korosztályba tartozik, nemek szerinti megoszlásban: 

45 fő férfi 126 fő nő, a nők több mint kétharmad arányban igénylik a házhozszállítást. 
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A szociális étkeztetés igénybe vétele, lehetőséget nyújt az ellátott számára a FESZGYI egyéb 

szolgáltatásainak megismeréséhez. A szociális étkeztetést igénylők többsége más ellátási 

formát is igénybe vesz. (idősek klubja, házi segítségnyújtás). 

 

2017 évben a személyi térítési díj táblázat október 01-től változott. A személyi térítési díj 

táblázatból kikerült a hétvégi szállításért fizetendő összeg. Egy szállítási díj került 

megállapításra és ez által csökkent a szociális étkeztetés kiszállítással igénybe vett térítési 

díja.  

A szociális étkeztetés igénylésekor, a felvételi eljárásnál, több szintű jogszabályi feltételnek 

kell megfelelni. A kérelmezőknek körülményes a jogosultsági dokumentumok, igazolások 

beszerzése.  

 

A jövőben, az igénybevétel növekedése érdekében, szükséges lenne a lakosság széleskörű 

tájékoztatása a médiában, szórólapon, lakossági fórumokon keresztül. 

 

Kelt: Budapest, 2018. február 22. 

                                                                       Készítette:   

                                                                                                 Kecskés Lászlóné 
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szakmai vezető  

 

Szerető Kezek Időskorúak Gondozóháza 

 

Szakmai beszámoló 

2017. évről 

A szolgáltatás bemutatása 

 

A Szerető Kezek Időskorúak Gondozóháza a József Attila lakótelepen található.  

Az intézmény tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthető – 181 autóbusz az Ecseri 

úti metró állomástól, a 123, 123/A, Határ úti metró állomástól, valamint Soroksár újtelep, 

Soroksár Auchan áruháztól, 66 autóbusz Határ úti metró állomás és Soroksár Iparteleptől, az 

52 villamos a Határ úti metró állomástól és Pesterzsébet Pacsirta teleptől kevés gyaloglással 

elérhető. Az időskorúak átmeneti gondozóháza földszintes épületben került kialakításra, 

amelynek az egyik részében Idősek Klubja működik. Az intézmény részben 

akadálymentesített, küszöbök nincsenek, az ajtóknak megfelelő a szélességűk, így biztosított a 

kerekes széket használó lakó felvétele, ellátása is.  

Az intézmény környezete rendezett, tiszta és parkosított. A bevásárlási lehetőségek jók, 

nagyobb élelmiszer üzletek Spar, Lidl, valamint kisebb üzletek biztosítják az itt élő emberek 

vásárlási igényeinek kielégítését.  

 

Az Időskorúak Gondozóháza tevékenységének célja, feladata 

 

Célunk, hogy segítséget nyújtsunk azoknak az időskorú ellátottaknak, akiknek a házi 

segítségnyújtás szolgáltatásai nem elégségesek, egészségi állapotukban bekövetkezett 

változás miatt fokozott gondozást igényelnek, valamint azoknak a rászoruló személyeknek, 

akiket a családjuk gondoz, de e tevékenység végzése átmenetileg akadályokba ütközik, 

(betegség, költözés stb.), illetve a család mentális, fizikális tehermentesítése indokolttá teszi a 

szolgáltatás igénybevételét.  

A Szerető Kezek Időskorúak Gondozóháza 12 fő átmeneti elhelyezését tudja biztosítani. 

 

Célja: 

Az 1993. évi III. törvényben meghatározottak a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról, valamint a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő- 

testületének a 24/2011. (IX.26). Önkormányzati rendeletének 1/2012. (I. 12) rendelet 

módosításában foglaltak ellátása.  
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Feladata:  

A 1993. évi III. törvényben meghatározott, a személyes gondoskodás keretébe tartozó alábbi 

szociális ellátási formák biztosítása: 

   Szakosított ellátás:  átmeneti elhelyezés 

Az idősek gondozóházába azok az időskorúak, valamint azok a 18. életévüket betöltött beteg 

személyek vehetők fel, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban 

időlegesen nem képesek gondoskodni. Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények ideiglenes 

jelleggel, legfeljebb egyévi időtartamra teljes körű ellátást biztosítanak. 

Az átmeneti elhelyezés különös méltánylást érdemlő esetben az intézmény orvosa 

szakvéleményének figyelembevételével, egy évvel meghosszabbítható. 

 

Az Időskorúak Gondozóháza teljes körű ellátás részeként gondoskodik; 

 átmeneti elhelyezésről 24 órás felügyelet mellett 

 napi 5 x-i étkezés, orvosi utasításra diéta biztosítása, ruházattal és textíliával való 

ellátásáról 

 egészségügyi ellátás biztosításáról 

 mentálhigiénés ellátásról. 

 

Az ellátást szabályozó jogszabályok: 

 1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról 

 9/1999. (XII.16.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

igénybevételéről 

 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 

feladatairól és működésük feltételeiről 

 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

térítési díjáról 

 24/2011. (IX.26.) Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat 

Képviselő-testületének (többszörösen módosított) rendelete a személyes gondoskodást 

nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról 

  

 A biztosított szolgáltatások tartalma 

A Szerető Kezek Időskorúak Gondozóházában személyre szóló egyéni gondozási tervet 

készítenek. Felmérik az ellátott személy fizikai, egészségi, mentális állapotát, és ennek 

megfelelően az ellátást igénybe vevővel együtt megbeszélik az egyénre szabott gondozási 

feladatokat, gondozási célokat és a megvalósításhoz szükséges módszereket. 

A szakmai team munka keretében – odafigyeléssel, empátiával, kapcsolatteremtő készséggel, 

nagyfokú tapintattal – megvalósuló feladatellátás eredménye az ellátást igénybe vevő és a 

szakszemélyzet közötti harmonikus kapcsolat kialakulása. 
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Főbb feladatok: 

 textília, ruházat biztosítása, annak tisztítása, javítása 

 háztartási mosógép biztosított az ellátottak személyes ruházatának, valamint az 

ágyneműk tisztítására 

 az ellátott saját ruházatát és textíliáját használja, ennek hiányában az intézménynek 

kell róla gondoskodni (három váltás ágynemű, fehérnemű, hálóruha, valamint az 

évszaknak megfelelő, legalább két váltás felsőruházat és utcai cipő, vagy más lábbeli) 

 a ruházat tisztításáról és javításáról az intézmény gondoskodik a Házirendben 

meghatározottak alapján, melyre külön helyiségben elhelyezett mosógép szolgál 

 ágynemű cseréje hetente, ruházat cseréje tisztálkodás után, illetve szükség szerint 

történik 

 

Egészségügyi ellátás keretében gondoskodunk: 

 orvosi ellátásról heti 2 órában, kedden 13-15 óráig.  Rendel Dr Takács István, aki 

megbízásos jogviszonyban látja el a feladatot. 

 egészségmegőrzést szolgáló felvilágosításról havi egy alkalommal 

 szükség szerinti alapápolásról, kiemelt hangsúllyal  

 a személyi higiénia biztosítása, az erre a célra kialakított, segédeszközökkel felszerelt 

zuhanyzóban naponta történik, önállóan, illetve igény szerint, gondozónői segítséggel 

 gyógyszer kiadagolása és bevételének felügyelete 

 az étkezésben, folyadékpótlásban, hely/helyzetváltoztatásban, szükség szerint pelenka 

cserében való segítségnyújtás 

 szakellátáshoz való hozzájutás segítésében a betegszállítót vesszük igénybe, 

esetlegesen gondozónői kíséretet biztosítunk 

 sürgősségi ellátáshoz való hozzájutásról 

 kórházi kezeléshez való hozzájutásról 

 az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendeletben meghatározott gyógyszerellátásról 

 gyógytornáról 

 

A Szerető Kezek Időskorúak Gondozóház, mint bentlakásos intézmény gondoskodik az 

ellátást igénybe vevők mentálhigiénés ellátásáról. Ennek keretében a 2017-es évben is 

biztosítottuk ellátottaink számára: 

 

Mentálhigiénés ellátás: 

 a személyre szabott bánásmódot; 

 a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni és csoportos 

megbeszélést; 

 a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit; 
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 a szükség szerinti szocio- és pszichoterápiás foglalkozást; az ellátottak családi és 

társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit; 

 a gondozási tervek megvalósítását, a mindennapi életvitelhez szükséges szociális 

készség fejlesztését; 

 a hitélet gyakorlásának feltételeit; 

 az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulását és működését.   

 

Személyre szabott bánásmód 

a 2017-os évben  6 új ellátott került elhelyezésre az átmeneti otthonba .  Az új lakóval és 

családjával, hozzátartozóival az előgondozás során kezdtünk megismerkedni. Az Otthonba 

történő beilleszkedést a gondozási szükségletek feltárásával a speciális igények felmérésével 

segítettük elő. Az első személyes beszélgetés alkalmával feltérképeztük a jelentkező 

intézményi élettel kapcsolatos elképzeléseit, elvárásait, az adott problémahelyzetet, valamint 

megismertük a lakó lelkiállapotát, személyiségét. 

Az új lakó beköltözése előtt tájékoztattuk a leendő szobatársakat és azok hozzátartozóit is a 

várható eseményről. Mindig törekedtünk arra, hogy egy szobába ne csak hasonló fizikai és 

egészségi állapotú, hanem lehetőség szerint hasonló életritmusú, lelki alkatú illetve 

érdeklődésű emberek kerüljenek. 

 

Konfliktuskezelés 

Kiemelt figyelmet szenteltünk a konfliktuskezelésre, ez részben a prevenciót, részben az 

intervenciót jelentette. 

Az új ellátott bekerülésével a csoportdinamika megváltozik, új folyamatok alakulnak ki, 

ilyenkor fontos segíteni az új lakó beilleszkedését. De nemcsak ilyenkor alakul ki 

nézeteltérés, hiszen lakóink viszonylag kis térben mozogva élik a mindennapjaikat. Sokszor 

nehéz a szobatársakhoz, illetve lakótársakhoz való alkalmazkodás. Az emberi együttélés során 

felmerülő konfliktushelyzetek ilyen szűk környezetben gyakran hatványozottan előfordulnak. 

Nehezíti az idős emberek egymáshoz való alkalmazkodását, hogy idős koruk és gyakran 

mentális állapotuk nehezíti az új helyzetben szükséges készségek megtanulását. A megelőzés 

ellenére felmerült konfliktusok, rendbontások a mentálisan beteg ellátottak hangulati 

ingadozásai miatt következtek be. Minden esetben az érintettekkel egyenként – szükség 

esetén csoportosan is – leültünk, hogy megoldjuk a kialakult problémát. Az után követésre is 

nagy hangsúlyt helyeztünk.  

 

2017-ben további lehetőséget kaptunk pszichológus bevonására, ezáltal a mentálhigiénés 

munka erősítésére. A pszichológus egyéni beszélgetések keretében igyekezett oldani a lakók 

esetleges mentális problémáit, élethelyzetükből adódó lelki nehézségeiket. Fókuszban 

elsősorban az egyéni krízisek, gyászfeldolgozás, halál, öregség elfogadása, családtagok 

hiánya, beilleszkedési nehézségek. 
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A mentálhigiénés szakember munkája során segíti az ellátottak baráti kapcsolatainak 

kiépítését, és azok ápolását, fenntartását. A programok szervezésével biztosítja az ellátottak 

részére a kulturált, tartalmas szabadidő eltöltését. Figyelemmel kíséri az ellátottak társas 

kapcsolatait, segíti a veszteségérzés feldolgozását. Az egyéni beszélgetések mellett 

csoportfoglalkozásokat is szervez. Megismeri az ellátottak személyiségét és az intézménnyel 

kapcsolatos elképzeléseit, továbbá segít a függőség, szorongásérzés, illetve betegségtudat 

kóros élményének leküzdésében. Nagy hangsúlyt fektet az izoláció megelőzésére. 

 

Munka jellegű foglalkozások 

A ház körüli tevékenységeket kedvelő ellátottjaink számára biztosítottuk, hogy a 

megszokott tevékenységeiket végezhessék. A kerti munkákban egyre többen tevékenykedtek: 

kis konyhakert, virágoskert gondozása, locsolás, gyomlálás, őszi falevelek összesöprése stb., 

járdák letakarítása. 

Az épületen belül végezhető közösségi munka tevékenységek a tavalyi évben is a 

szalvétahajtogatás, ebédlői asztalok letakarítása, kisebb felsöprések, felmosások voltak.  

 

Pszichoterápiás foglalkozás 

Lakóink idős, beteg emberek. Állapotukból adódóan jellemző rájuk, hogy beszűkülten 

látják a világot, gyakran túlérzékenyek.Az öregséggel járó nehézségek – mozgásszervi 

betegségek miatti korlátozottság, az érzékszervek működésének csökkenése, a mentális 

képességek hanyatlása, s az ennek következtében fellépő kiszolgáltatottság érzés – gyakran 

krízishelyzet elé állítja az idős embert ebben az amúgy is nehezen feldolgozható helyzetben. 

Az ellátottak számára biztosítottuk, hogy nyugodt körülmények között, a titoktartás 

biztosításával meg tudják beszélni szakemberrel a problémáikat. Az ilyen egyéni segítő 

beszélgetésekkel feltártuk a problémát és segítettünk annak megoldásában. A felmerült 

problémák elsősorban a beilleszkedés nehézségeivel kapcsolatosak voltak. Így a megoldás 

segített az egymás iránti kölcsönös tiszteleten alapuló együttélés felé terelgetni a lakókat, 

támogatta a korábban gyakran hosszú ideig egyedül élő lakó beilleszkedését az új, szokatlan 

környezetbe. 

Gyakori volt a veszteségek, gyász következtében kialakult lelki probléma. Ezekben az 

esetekben is igyekeztünk segítséget nyújtani. 

Az Otthonban időnként kialakult konfliktusok hátterében gyakran pszichés probléma állt, 

így a konfliktus kezelésében az egyéni pszichoterápiás beszélgetés fontos szerepet kapott. 

A kisebb pszichés zavarokat eredményesen kezeltük az egyéni segítő beszélgetésekkel. A 

súlyosabb problémáknál pszichiáter segítségét vettük igénybe.  

 

Családi és társadalmi kapcsolatok 

Az elmúlt évben is támogatjuk az ellátottjainkat családi kapcsolataik ápolásában. Minden 

fontos eseményről - egészségi állapot változás, költöztetés, rendezvények - tájékoztattuk a 

hozzátartozókat. 
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Az ápolók, gondozók figyelemmel kísérték, hogy a lakók kapnak-e levelet vagy érkeznek-

e hozzájuk látogatók. A mennyiben azt tapasztaltuk, hogy a kapcsolattartás ritkult vagy 

elmaradt, igyekeztünk elősegíteni a családi kapcsolatok visszaállítását, ápolását, 

fennmaradását. 

Amennyiben az ellátottak egészségi állapota lehetővé teszi, segítséget nyújtunk ahhoz, 

hogy távollétüket a családjuk körében töltsék.  

A lakógyűléseink, rendezvényeink lakóink hozzátartozói számára nyitottak voltak. 

 

Egyéni mentálhigiénés gondozási terv  

A mentálhigiénés gondozási tervnél személyre szabottan vettük figyelembe az egyéni 

fizikai, egészségi, mentális állapotot, az életutat és igényeket. Meghatároztuk a gondozási célt 

és a szükséges módszereket. A gondozás folyamatát és a tervezett célok teljesítését 

figyelemmel követtük és írásban rögzítettük – különös tekintettel a nagyobb változásokra. 

 

Hitélet gyakorlása 

Ellátottjaink számára igényük szerint biztosítjuk hitéletük gyakorlásának feltételeit. Az 

Otthonban hetente egy alkalommal van bibliaóra. 2017 évben is a lakók kérésének eleget téve 

rendszeresen látogatja intézményünket Kiss Sámson Endre református lelkész.  

 

 

Fodrász, manikűrös, pedikűrös 

A rendezett, ápolt külső a mentális egészséggel összefügg. Lakóink számára biztosítottunk – 

külön térítés ellenében – kéthetente fodrász és pedikűr-manikűr szolgáltatást. 

 

Önkéntesek, szociális gyakorlatos hallgatók, ill. diákok fogadása 

A korábbi évekhez hasonlóan a 2017-os évben is terephelyül szolgáltunk szociális gondozó és 

ápoló tanulók, valamint és főiskolai és egyetemi hallgatók számára. 

A generációk közötti szolidaritás évének folytatásaként 2017-ben is jöttek hozzánk 

iskolások az időseink nagy örömére. A Kosztolányi Dezső Általános Iskola 2. osztályos 

diákjai lelkesen jöttek és hangulatos, megható műsorral készültek a lakók és a hozzátartozók 

számára. 

2017-ben is lehetőséget kapott intézményünk arra, hogy szociális gondozó és ápoló 

tanulókat fogadjon. A diákok lelkesen és érdeklődve fordultak a lakók felé.  

2017. évben szociális munkás hallgatóknak is gyakorló telepet biztosított az intézmény.  
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2017. évi programjaink: 

Rendszeres programok 

 csoportos torna 

o Minden hét keddjén gyógytornász segítségével mozgathatták meg izmaikat a 

lakóink, közösen a klubtagokkal. 

 társasjátékok, memória játékok 

o Az idősek mentális állapotának szinten tartását memória játékokkal, 

társasjátékokkal, logikai játékokkal igyekeztük szinten tartani. kreatív 

foglalkozások 

 születés- névnapok megünneplése 

 zenehallgatás 

o Az idősek igényeit figyelembe véve hallgattuk a régi nagy slágereket, ill. a 

klasszikus zenét egyaránt. 

 felolvasás 

o A mentálhigiénés kolléganő heti egyszeri alkalommal tartott felolvasást az 

időseink számára, közösen a klubtagokkal. Rendszeres kapcsolatban álltunk, 

állunk a könyvtárral, a lakók igényeihez mérten kéthetente kiszállították a kért 

a könyveket, CD-t, DVD-t.. 

 DVD filmek nézése  

o Igény szerint filmeket is néznek lakóink. 

 

Az elmúlt évben is - ahogy az már hagyománnyá vált -, farsangi-, nőnapi-, anyák napi-, 

Mikulás -, és Karácsonyi ünnepségeket rendeztünk. Időseink ebben az évben is előre 

készültek az ünnepségekre, hogy a műsor meglepetés lehessen, és mindenki jól érezze magát 

(szórakoztató előadások, farsangi jelmezek, vidám vetélkedők, a tél temetésének az ünnepe, 

hagyományok felelevenítése és az ajándékozás öröme). 

Annak érdekében, hogy a hozzátartozókat közelebbről megismerjük, fontosnak tartottuk, 

hogy az általunk szervezett programokon ők is részt vehessenek. 

 

Farsangi mulatság 

A gondozóház lakói vidám izgalommal készültek a téltemető farsangi mulatságra. Volt, aki 

jelmezbe öltözött, volt, aki verssel, előadással készült a vidám mulatságra. 

Anyák napi ünnepség 

A Szerető Kezek időskorúak Gondozóház lakóit a Kosztolányi Dezső Általános Iskola 2. 

osztályos diákjai köszöntötték. A kedves és vidám műsorral mosolyt csaltak az idősek 
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szemébe. A rendezvényen hozzátartozók is részt vettek, az édesanyákat, nagymamákat egy-

egy szál virággal köszöntöttük. 

 

Húsvéti készülődés 

Lakóink nagy örömmel készültek a Húsvéti ünnepekre. A készülődést vidám zenével, 

beszélgetéssel, kreatív foglalkozásokkal tettük emlékezetessé. 

Az ünnepi hangulatot a szigetszentmiklósi idősek klubjának produkciója tette színesebbé. 

A műsort követően a gondozóházunk lakói és a szigetszentmiklósi vendégek együtt 

fogyasztották el az édes, sós csemegéket. 

 

Kertészkedés, virágültetés 

A lakók nagyon szerettek kertészkedni, virágokat ültetni. A virágmagokat a kolléganők 

segítségével a bentlakók elültették és gondozták. Nyáron pedig a kinti foglalkozások 

alkalmával közösen csodáltuk a virágokat és a gyönyörűen rendbe tartott kertet. 

Több néni hobbyja a kertészkedés, segítségükkel a gondozóház és az idősek klub udvara 

megszépült. A virágok és az udvar rendbetételébe nagyon sokat segítettek a Szerető Kezek 

Időskorúak Gondozóház dolgozói is. / locsolás, gazolás, kapálás  / 

Nagyon fontos, hogy a lakók jól érezzék magukat, ehhez azonban szükség van arra, hogy a 

környezetük is rendben legyen.  

A fizikai és mentális állapot szinten tartásához nélkülözhetetlen, hogy motiváltak legyenek.  

A közös foglalkozások, kertészkedések alkalmával hasznosnak érezték magukat, valamint a 

közös tapasztalatcsere is erősítette a közösség szellemét. 

Juniális 

Hagyományt őrizvén a 2017-es évben is megrendezték a Szociális Szolgáltató központ 

tagintézményeinek közösen tartott rendezvényét. 

Az ünnepségen a kerületben működő nappali ellátás klubtagjai, dolgozói jöttek össze, hogy 

zenés vidám műsorral ünnepeljék a nyarat. A rendezvényre a gondozóház ellátottai is 

hivatalosak voltak. Az ünnepség nagyon jó hangulatban telt. A gondozóház lakói táncoltak, 

nevettek, beszélgettek. 

 

 



 

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények 

Igazgatósága  

Szociális Szolgáltató Központ  

 

97 
 

 

Kirándulás Szentendrére: 

2017. július 13-án Szentendrére kirándultunk a Skanzenbe. A kiránduláson részt vett 6 fő 

időskorú, 5 fő dolgozó a FESZGYI intézményi kisbuszával utaztunk. A Skanzenben fapados 

kisvonattal utaztuk végig a „falut”, a kalauz ismertette a látványosságokat. 

A farm udvarának középpontján állt egy felállított lovas szekér, melyre mindannyian 

feltelepedtünk és vidám fotók készültek, 

A faluban lévő nemzetiségi házak látogatása sétával történt, hiszen nagyon közel vannak 

egymáshoz, a séta közben a tisztáson felfedeztük a kiépített fa asztalokat fapadokkal, melyet 

azonnal kineveztünk „szabadtéri éttermünknek”, a hozott kis batyunkat elővéve varázsoltunk 

terülj- terülj asztalkát. 

 

Októberi hónapban felköszöntöttük a lakókat az idősek világnapja alkalmából. Az idősek 

köszöntésével egybekötött vetélkedő, beszélgetés és közös süteményezés tette szebbé ezt a 

napot. 

Novemberben megemlékeztünk a halottak napjáról, a lakók mécseseket gyújtottak elvesztett 

szeretteik emlékére.  

 

Halloween ünnep 

A gondozóház lakói nagy igyekezettel vettek rész a tökfaragásban, este örömmel ülték, állták 

körbe a világító Halloween tökbábut. 

 

Nálunk is járt a Mikulás: 

Az idei évben is meglátogatta intézményünket a Mikulás. Az időseket boldogsággal töltötte 

el, hogy őket sem felejtette el a Télapó. A gyerekekhez hasonlóan az idős emberek is örülnek 

a meglepetésnek, a csokoládénak, ajándéknak. 

Az ünnepségen aprósüteménnyel, üdítővel is kedveskedtünk ellátottaiknak. 

 

Adventi készülődés 

Lakóink lelkesen készültek a karácsonyi ünnepekre, ajándéktárgyakat készítettek a 

hozzátartozóknak és a Karácsonyi rendezvényen fellépő vendégeinknek egyaránt. Az együtt 
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elkészített adventi koszorúk, mécsesek, gipszből készített ajándéktárgyak nagy örömet 

jelentettek az itt élő idősek és családtagjaik számára egyaránt. 

 

Karácsonyi ünnepség 

A karácsonyi ünnepségünkön a mentálhigiénés kolléganő és a gondozónők segítségével a 

lakók verseket, történeteket olvastak fel és hangulatos karácsonyi dalokat énekeltek. A 

szigetszentmiklósi klubtagok énekekkel, verseket adtak elő lakóink részére, a lelkész úr 

karácsonyi beszédével meghitt, szép ünnepi hangulatot teremtett mindnyájunk számára. 

A rendezvény végén szendvicseket, üdítőt, aprósüteményt szolgáltunk fel a résztvevőknek, 

melyet utána közösen fogyasztottunk el. Az ünnepségen kisebb ajándékkal is kedveskedtünk a 

lakóknak és vendégeiknek a szigetszentmiklósi idősklub hozzánk látogató tagjainak. 

 

Búcsúzás, elválás 

Az idei évben is nagy hangsúlyt fordítottunk arra, hogy azon lakókat, akik kiköltöznek az 

intézményből a tőlünk telhető legnagyobb szeretettel engedjük el. 

Abból adódóan, hogy az intézményünk befogadó képessége nagyon pici, a többi otthonhoz 

képest sokkal bensőségesebb, szorosabb kapcsolatot ápolunk a gondozottainkkal. 

Ez azonban az elengedést, elválást is megnehezíti. A szorosabb érzelmi kötődés miatt az 

elválás nehéz, közös ünneplés keretén belül zajlik az elköszönés.  

Az ellátottak útravalóul írnak egy pár sort a kiköltöző lakóhoz, ezt beletesszük egy batyuba. 

Ezzel a gesztussal köszönünk el egymástól, bízva a további sikeres és boldog életben. A batyu 

mellé virágot vagy édességet is adunk, valamint közösen leülünk és elfogyasztjuk a 

finomságokat. 

Kórházlátogatás 

Fontosnak tartottuk, hogy a kórházba kerülés alkalmával a lakóval az intézményi távollét 

ideje alatt is tartsuk a kapcsolatot. 

Folyamatosan érdeklődtünk lakónk hogyléte felől a kezelőorvostól, valamint igyekeztünk 

személyesen is felkeresni a kórházban. 

Természetesen a hozzátartozókkal is tartottuk a kapcsolatot, de elmondhatjuk, hogy 

bizalommal fordultak az intézmény dolgozói felé. 
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Születésnap, névnap 

2017-ben is nagy hangsúlyt fektettünk a születésnapok- névnapok megünneplésére. Az 

aprósütemények, torta és üdítő mellé ajándékkal is kedveskedünk az ünnepelteknek. A 

közösen étkezések, ünnepek lehetőséget biztosítanak arra, hogy a lakók megismerjék 

egymást. Az egymás tisztelete, elfogadása és megértése nagyon fontos momentuma a nyugodt 

békés együttélés megteremtésének 

 

Egészségmegőrző programok: 

Az egészségmegőrzés érdekében nagy hangsúlyt fordítunk a lakók fizikai állapotának 

javítására, ill. szinten tartására. 

A lakók rendszeresen részt vesznek a Szerető Kezek Idősek klubjában keddi napokon  

gyógytornász szakember által tartott tornán. Valamint a mentálhigiénés kolléganő az otthon 

lakói számára rendszeresen tart frissítő gyakorlatot. 

A mentálhigiénés kolléganő segítségével lakóink részt vettek heti egy alkalommal a József 

Attila Művelődési ház által szervezett csoportos tornán is. 

 

Az egészségi állapot szinten tartása miatt, ill. az immunrendszer erősítése végett fokozott 

figyelmet fordítunk arra, hogy lakóink rendszeresen sétáljanak. A mentálhigiénés kolléganő 

kíséretében az idősek rendszeresen sétálnak a nyúldombon és a lakótelepen egyaránt. 

 

Az ellátás ellátórendszerben betöltött szerepe, hatása 

Az átmeneti elhelyezést biztosító intézményben, a megnevezéséből is adódik, hogy a 

szolgáltatást igénybe vevők átmeneti jelleggel tartózkodnak azon ellátottak, akik önmagukról 

betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni.  

 

Az átmeneti elhelyezés szerepe továbbá, hogy a család elfoglaltsága, vagy éppen az idős 

embert gondozó családtag rekreációs ideje alatt biztosít 24 órás felügyeletet, teljes ellátást. 

Ezzel a lehetőséggel meghosszabbodik a családban eltöltött idő, és kitolódik a szükségessé 

váló végleges intézményi elhelyezés időpontja.  Itt tartózkodásuk után, amennyiben szükséges 

az alapszolgáltatást – házi segítségnyújtást, étkeztetést - igénybe tudják venni. Az elmúlt évek  
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tapasztalata, hogy többségükben állandó intézményi elhelyezés előtt veszik igénybe ezt az 

ellátást, amikor már kevésnek bizonyul a házi segítségnyújtás, mint ellátási forma. Itt 

tartózkodásuk alatt a társas kapcsolataik bővülnek, rendszeres napirend hatására aktívabbak, 

mint otthonukban, szívesen vesznek részt közös programokban. 

 

A feladatellátás szakmai tartalma, módja, szolgáltatások formái, köre, rendszeressége 

A Gondozóház az ellátottak részére mentális és egészségi állapotuknak megfelelő közösségi 

programokat szervez a Szerető Kezek Idősek Klubjával együttesen, valamint helyet biztosít a 

közösségi szervezésű programoknak. 

 

Szinten tartó, fejlesztési és szabadidős programok: 

 gyógytorna hetente gyógytornász vezetésével, illetve igény szerinti torna gondozónői 

irányítás mellett 

 szabadban végezhető nem munka jellegű foglalkozások, pl. kertészkedés 

 zenehallgatás 

 „irodalmi séták” - felolvasás, a történet helyszínének a megbeszélése  

 társasjátékok - dominó, memória játékok, kártyajátékok 

 kreatív foglalkozások- színezés, rajzolás, ragasztás,  

 kerületi rendezvényeken való részvétel 

 névnap, születésnap megünneplése 

 egyházi -, nemzeti ünnepekre való megemlékezés. 

 

Hivatalos ügyek intézésének segítése; 

 idős otthoni kérelmek,  

 közgyógyellátási igazolvány igénylésében való közreműködés 

 közüzemi számlák rendezése, stb. 

 

Célcsoport 

Budapest közigazgatási területén élő átmenetileg szociális/egészségügyi állapota miatt 

önmagát segítséggel ellátni tudók, számukra 24 órás felügyelet biztosítása teljes ellátással.  
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Az ellátás igénybevételének módja és feltételei 

A kérelem benyújtása után a Gondozóház szakmai vezetője és a mentálhigiénés szakember 

személyre szabott szolgáltatás biztosítása érdekében tájékozódik a kérelmező 

életkörülményeiről, egészségi állapotáról, szociális helyzetéről, továbbá felkészíti az 

igénybevevőt az intézményi elhelyezésre.  

 

Az előgondozást végző személy meglátogatja az igénylőt a tartózkodási helyén, felmérik a 

leendő lakó igényét, tájékozódnak egészségi állapotáról, valamint ellátásra való 

jogosultságának fennállásáról.  

Ennek ismeretében véleményt nyilvánítanak arról, hogy az intézmény szolgáltatásai 

megfelelnek-e az ellátást igénybe vevő szükségleteinek és állapotának. Ha az intézmény 

szolgáltatása az igénybe vevő szükségleteinek, állapotának nem felel meg, más ellátási forma 

igénybevételére tesznek javaslatot. 

 

Az előgondozás során az előgondozást végző személyek tájékoztatják az igénylőt, hogy 

megközelítőleg mikor költözhet be a Gondozóházba, a térítési díj fizetéséről (nyugdíjnak, más 

jövedelemnek, pénzbeli ellátásnak 60 %-a, nem kerületi lakos esetén 3500,- Ft/ nap)), 

ismertetik valamint a személyes dolgok behozatalával kapcsolatos tudnivalókat. 

 

A szolgáltató és az igénybe vevő közötti kapcsolatfelvétel és a kapcsolattartás módja 

Az átmeneti elhelyezésre az igényt jelezheti a kliens, hozzátartozó, szomszéd, ismerős, 

háziorvos, szociális munkás, intézmény – családsegítő, gondozási központ, kórház. 

Az ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő vagy törvényes képviselőjének 

kérelmére történhet. 

 

Az intézmény elérhetősége: 

1098 Budapest, Friss u. 5. 

tel.: 280-1128 

e-mail:szeretokezekgondhaz@feszgyi.hu 
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Szakmai kapcsolataink 

Közép-magyarországi Regionális Módszertani Intézménnyel 

 információt szolgáltat tevékenységéről 

 adatkéréseket teljesít 

 szakmai tanácsot, állásfoglalást kérhet 

 segítséget kaphat az ellátás megszervezésében, az új szakmai módszerek 

bevezetésében 

 közreműködik a Módszertani Intézmény által folytatott szakmai ellenőrzésekben 

Kapcsolattartás az intézmény fenntartójával, ennek kiemelt területei 

 szakmai feladatellátás tervezése, végrehajtása 

 szakmai feladatokkal kapcsolatos beszámolási kötelezettség 

Kapcsolattartás más szociális bentlakásos intézménnyel 

 szakmai kapcsolatok fenntartása, szakmai információk cseréje 

 új módszerek, modellek intézmények közötti ismertetése 

 elhelyezési és áthelyezési ügyekben kölcsönös segítségnyújtás az igénylő számára 

legmegfelelőbb intézmény kiválasztásában 

Kapcsolattartás szolgáltató központokkal 

 Szociális alapellátást biztosító központjainkkal, 

 Családsegítő Szolgálattal szakmai együttműködés 

 közös programok megvalósítása 

Kapcsolattartás a kerületi alap -, és szakorvosi ellátással 

 az ellátást igénybe vevők teljes körű egészségügyi ellátásának érdekében folyamatos a 

kapcsolattartás a háziorvosokkal és a szakrendelőkkel, kórházi ellátás esetén a kezelő 

orvosokkal 

Kapcsolattartás a Szabó Ervin Börzsöny utcai fiókkönyvtárával 

 Rendszeresen megkapjuk az előre megrendelt írott és hang- és képanyagokat, amely 

elősegíti lakóink mentális állapot-romlásának megelőzését. 
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A kliensek statisztikai adatai 

A Szerető Kezek Időskorúak Átmeneti Gondozóházának lakói életkori és nemek szerinti 

megoszlása a következő: 

 

 

Ellátottak körében leggyakrabban előforduló betegségek 

 Hypertonia 

 Diabetes mellitus 

 Isémiás Szívbetegségek 

 Artrózis 

 Időskori érelmeszesedés 

 Alzheimer-kór 

 Tumoros megbetegedés 

 Érzékszervi csökkenések - látás, halláskárosodás 

 Inkontinencia 

 Légzőszervi megbetegedések 

 A kiválasztás szervrendszerét érintő megbetegedések 

 

Az ellátottak önellátási képessége   

 Nő:  Férfi: 

65-69 év 0 2 

70-74 év 2 1 

75-79 év 0 2 

80-84 év 2 0 

85-89 év 6 1 

90-94 év 2 0 
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A Gondozóházba felvettek nagy része részben önellátó, szükségletei kielégítésében segítséget 

igényel, vannak demenciában, valamint pszichiátriai betegségben szenvedő ellátottaink, akik 

folyamatos szakorvosi ellenőrzést is igényelnek. 

 

A gondozottak kapcsolatrendszere  

Intézményünk maximálisan támogatja az ellátást igénybe vevők kapcsolatainak fenntartását. 

Nem volt az ellátottak között olyan, aki ne rendelkezett volna rokoni kapcsolattal, ugyanakkor 

az is elmondható, hogy egyes bentlakókat nemcsak családtagjaik, rokonaik látogatták, hanem 

közeli ismerőseik, szomszédok is.  

Összegzés  

Az Időskorúak Gondozóházában az éves átlag létszám 12 fő volt, a szolgáltatás 

kihasználtsága 100%-os. Az intézmény átmeneti jellegénél fogva változnak a lakók, de még 

így is jelentős létszámot alkottak/ alkotnak, akik kihasználják a maximális két év tartózkodás 

lehetőségét. Itt tartózkodásuk alatt a szakmai munkavégzés, rendszeresség, változatos ingerek, 

támogató légkörnek köszönhetően legtöbb esetben jelentős állapotromlás nem következett be, 

vannak olyan ellátottjaink, akik a rendszeres étkezés és gyógyszerelés mellett nyugodtabbá és 

együttműködőbbé váltak. A még meglévő önellátó képesség megtartására maximálisan 

törekedtünk és törekszünk.  

2017. évben több lakó speciális ellátási igénnyel rendelkezett és a mai napig rendelkezik 

egészségügyi állapota miatt (demencia különböző fokai), fokozott figyelemmel fordulunk 

feléjük, önkiszolgálás területén folyamatos segítséget és felügyeletet igényelnek.  

 

Karbantartás, állagmegóvás: 

Az épület energetikai felújítása, nyílászárók cseréje, karbantartása, amely 2016 év végén 

kezdődött, 2017-ben lezajlott. Az intézményben a lakószobák, társalgó, mellékhelyiség 

kifestése megtörtént, ezáltal a komfortérzés és a higiéniás körülmények javultak. 

 

Összességében: 

Elmondhatjuk, hogy a gondozóház 2017-ben is sikeres évet zárt, a lakók szeretnek az 

intézményben élni, elégedettek a kapott ellátással. A kollégák pedig mindent elkövetnek, 
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hogy tudásukhoz mérten a legjobb teljesítményt nyújtsák, ezzel elősegítve a lakóink számára 

a boldog mindennapokat. 

Készítette: Vinczéné Árvai Klára  

koordinátor 
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Munkaterv 2018 

Esemény 
Időpont                     

2018. 

Tervezet

t költség 
Felelős Megjegyzés 

Intézményüzemeltetés 

Felújítási, karbantartási munkák tervezése, illetékes felé történő továbbítás, kivitelezési 

folyamatok koordinálása, ellenőrzése, szükség szerinti teljesítés igazolása 
folyamatos 

 

Bodonyiné Molnár 

Margit  

SzSzK Irodaszer rendelések összesített igényeinek figyelemmel kísérése havonta 
 

Bodonyiné Molnár 

Margit  

SzSzK tisztítószer igénylések figyelemmel kísérése havonta 
 

Bodonyiné Molnár 

Margit  

Teljesítési igazolások az SzSzK részlegei vonatkozásában folyamatos 
 

Bodonyiné Molnár 

Margit  

SzSzk vonatkozásában a munkatársak munkaköri leírásának elkészítése folyamatos 
 

Bodonyiné Molnár 

Margit  

Szabadságolási jogkör gyakorlása folyamatos 
 

Bodonyiné Molnár 

Margit  

Javaslattétel az intézmény tárgyi és technikai szükségleteinek költséghatékony 

fejlesztésére 
folyamatos 

 

Bodonyiné Molnár 

Margit  

Részvétel a vezetői team munkájában folyamatos 
 

Bodonyiné Molnár 

Margit  

Készletgazdálkodási és leltárfelelősség folyamatos 
 

Bodonyiné Molnár 

Margit  

Ellenőrzés 
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SzSzK munkatársainak szakmai és adminisztrációs ellenőrzése folyamatos 
 

Bodonyiné Molnár 

Margit  

Nyilvántartó programok ellenőrzése (Igénylők felvétele, ellátás megszüntetése, 

nyilvántartási könyv, Szo-Szo program, TEVADMIN) 
folyamatos 

 

Bodonyiné Molnár 

Margit  

Szakmai vezetők ellenőrzése havonta 
 

Bodonyiné Molnár 

Margit  

Részegységek szakmai programjainak ellenőrzése (éves, havi, heti, napi) folyamatos 
 

Bodonyiné Molnár 

Margit  

Ellátotti dokumentációk részleg szintű ellenőrzése évente 2szer 
 

Bodonyiné Molnár 

Margit  

Szakmai tevékenység 

SzSzK-hoz tartozó szervezeti egységek szakmai munkájának irányítása, szervezése folyamatos 
 

Bodonyiné Molnár 

Margit  

KSH Statisztika elkészítése, leadása évente kétszer 
 

Bodonyiné Molnár 

Margit  

NRSZH éves statisztikái évente  
Bodonyiné Molnár 

Margit 
 

Beszámoló (SzSzK szakmai területeiről éves beszámolók bekérése, egységes 

aktualizálása) 
évente 

 

Bodonyiné Molnár 

Margit  

A részegységek szakmai programjainak SzSzK szervezeteinek egységeire történő 

aktualizálása 
évente  

Bodonyiné Molnár 

Margit 
 

SzSzM, Szakmai program módosítási javaslat tétel a jogszabályi változásoknak 

megfelelően 
alkalmanként  

Bodonyiné Molnár 

Margit 
 

Beszámoló (rendezvényekről) alkalmanként 
 

Bodonyiné Molnár 

Margit  
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Beérkezett méltányossági kérelmek javaslattal való ellátása, beterjesztése a Szociális 

Bizottság elé 

szükség 

szerint  

Bodonyiné Molnár 

Margit  

Program tervek összeállítása, megszervezése, lebonyolítása  

Juniális rendezvény, Szüreti rendezvény, Idősek balatoni üdültetése, Idősek hónapja 

rendezvénysorozatának figyelemmel kísérése, Karácsonyi programsorozatokon való 

részvétel 

folyamatos 
 

Bodonyiné Molnár 

Margit  

Munka értekezletek 

havonta, 

szükség 

szerint 

gyakrabban 

 

Bodonyiné Molnár 

Margit  

Vezetői és munka értekezletekről feljegyzések készítése alkalmanként  
Bodonyiné Molnár 

Margit 
 

Az intézmény érintő pályázatokkal kapcsolatos munkafolyamatokban való részvétel folyamatos 
 

Bodonyiné Molnár 

Margit  

Kapcsolattartás a hivatali és ellenőrző szervekkel folyamatos  
Bodonyiné Molnár 

Margit 
 

Társintézményekkel történő szakmai együttműködés szervezése, kialakítása folyamatos 
 

Bodonyiné Molnár 

Margit  

Civil szervezetekkel történő együttműködés kialakítása folyamatos 
 

Bodonyiné Molnár 

Margit  

Speciális problémaorientált csoportok szervezése és működtetése folyamatos 
 

Bodonyiné Molnár 

Margit  

Felügyeleti szervek határozatainak végrehajtása folyamatos 
 

Bodonyiné Molnár 

Margit  



 

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények 

Igazgatósága  

Szociális Szolgáltató Központ  

 

109 
 

Jogszabályi előírások betartása és betartatása, ellenőrzésük folyamatos 
 

Bodonyiné Molnár 

Margit  

Részvétel a részlegek által szervezett aktuális rendezvényeken folyamatos 
 

Bodonyiné Molnár 

Margit  

Dolgozói teljesítmények értékelése évente 
 

Bodonyiné Molnár 

Margit  

Dokumentációk aktualizálása, jogszabályi megfelelés követése folyamatos 
 

Bodonyiné Molnár 

Margit  

Kollégák fejlesztésére irányuló tevékenység 

Credit pontok megszerzése érdekében történő képzés tervezése, szervezése folyamatos 
 

Bodonyiné Molnár 

Margit  

Szakmai tevékenység minőségének fejlesztése folyamatos 
 

Bodonyiné Molnár 

Margit 

Cél: probléma 

megoldó 

képesség 

fejlesztése, 

konfliktus 

kezelés, 

kommunikáció

s gyakorlatok, 

szociális  

munka 

egyénekkel és 

csoportokkal 

tárgykörében 

ismeretanyag 

gyarapítása        

Tevékenység: 
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interaktív 

konzultáció 

Rekreációs rendezvények szervezése évente  
Bodonyiné Molnár 

Margit 
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Beszámoló 

 

 

 

 

Családmentori csoport 

 

2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítették: Családmentori csoport munkatársai 

2017. március 19. 
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A Családmentori Iroda feladatai: 

 

 

2015. november 01-én a Családmentori Iroda csoporttá alakult, háromfős létszámmal.  

A beszámolási időszak végére három álláshelyen, négy családmentor látta el a feladatokat. 

 

A csoport tagjai: 

 

Berecz Dénes csoportvezető 

Kulcsár Mónika családmentor heti 20 óra 

Péter Lajos családmentor 

Szabó István családmentor heti 20 óra 

 

A Családmentori csoport jelentős közvetítő szerepet játszott abban, hogy a Középső-

Ferencvárosban mindenki számára elérhetőek legyenek a szociális szolgáltatások, ezt több 

esetben az egész kerületre is kiterjesztettük. A  mentorált családok gond nélkül beilleszkedtek 

az új lakókörnyezetükbe, folyamatos kapcsolattartás során mindenki hozzájutott a számára 

szükséges szolgáltatásokhoz. 

A Humánszolgáltatási Iroda és a IX. Kerületi Kormányhivatal ügyfélszolgálati 

munkatársaival kialakított jó együttműködés eredményeként, heti öt napon, a hivatalokhoz 

forduló lakosok ügyes-bajos dolgainak megoldásában, okmányok kitöltésében, különösen az 

adminisztrációs ügyekben nyújtottak segítséget a családmentorok. Ezek a találkozások 

minden esetben az irodánkban történnek. Ezek az alkalmak jó lehetőséget biztosítanak az 

ismerkedésre, a megfelelő szolgáltatásokhoz való hozzáférésre ügyfeleink részére. 

 

 

Munkánkat továbbra is a JAT programban meghatározott négy fejlesztési irány, komponens 

alapján valósítjuk meg: 

I. Szociális, lakhatási, életvitellel kapcsolatos szolgáltatások 

II. Foglalkoztatási szolgáltatások 

III. Oktatás - nevelés 

IV. Közösségfejlesztés-közművelődés 
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Szociális, lakhatási, életvitellel kapcsolatos szolgáltatások 

 

„Végre Önnek is van esélye felújítani otthonát!”program  

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata – az Egészségügyi Szociális és 

sport bizottsága pályázata alapján – a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények 

Igazgatósága (továbbiakban: FESZGYI) bevonásával valósította meg a „Végre Önnek is van 

esélye felújítani otthonát!” lakás felújítási programot. 

A pályázatban meghatározott cél, hogy az önkormányzati bérlakásokban lakó családoknak 

élet- és lakáshelyzetét javítsuk, ezzel is hozzájáruljunk az esélyegyenlőség megvalósításához. 

A pályázat kiírásában pontosan meg lettek fogalmazva a pályázati feltételek, amelyek közül 

három feltételt van kiemelve, ezek 

- Érvényes lakásbérleti szerződés 

-  Lakbér és közüzemi tartozásokról szóló igazolások megléte 

 

- A munkálatok elvégzését a nyertes pályázók, mint önerő vállalják 

 

A FESZGYI-n / Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága/ belül a 

pályázat koordinálása és lebonyolítása a Családmentori Iroda feladataként került 

meghatározásra. 

A kiírt pályázatra a pályázók a Humánszolgáltatási Irodára adták le a pályázatokat, amit Oláh 

Anna esélyegyenlőségi referens gyűjtött össze.  

2017 decemberéig 52 család jelentkezett. A rendelkezésre álló összeg 5 000 000 Ft volt. 

Ezeket a családokat végig látogattuk és előzetesen egy sorrendiséget állapítottunk meg. Majd 

javaslatot tettünk az ESZSB-felé, hogy mely pályázatot javasoljuk, egy elővéleményező 

bizottság javaslata alapján az ESZSB ezekről minden esetben döntést hozott. 

Ezután a szokott munkamenet szerint kezdtünk meg a program megvalósítását. 

 

- Bekértük a tartozásigazolásokat, /igény szerint segítettünk ezek elintézésében/ 

- A műszaki felmérés, a kért munkálatok szükségességének megállapítása, a szükséges 

anyagok összesítése / ezt a FEV IX. műszaki szakemberei és a családmentorok közösen 

végezték el/ 
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Miután a gyakorlati teendők részleteiket tekintve is körvonalazódtak, azaz egyértelművé vált, 

hogy melyik család képes biztosítani a munkálatok elvégzéséhez szükséges önerőt, amely a 

szakemberrel való megállapodásban és fizetési kötelezettségben merült ki, egyeztettünk az  

felújításhoz szükséges anyagbeszerzés ütemezéséről, melyben a FESZGYI által biztosított 

gépkocsivezető és gépkocsi meghatározó szerepet töltött be, illetve a gyártó és szállító cég is 

segített ebben. 

A felújítást két ütemben terveztük és valósítottuk meg, aminek a jelenlegi állását az alábbi 

táblázatok mutatják be. 

Ebben a programban is a kitűzött célunk a nyílászárók cseréje kapott prioritást, mert ezzel 

tudtunk igazán segíteni. 

2017. I. ütem 

 NÉV Lakcím Elvégzett munkák Összeg 

 

1 Baki Gábor Haller u. 50. fsz.1. Festés, mázolás      49. 585 Ft 

Elkészült 

2 Balog Zoltánné Gát u. 24. 2/ Ajtó + szellőzőablak 

3 db szobaablak cseréje 

    331. 214 Ft 

Határidő: 218. 03. 31. 

3 Dvornyik Anita Drégely u. 9. I/11.  Ajtó + szellőzőablak 

2 db szobaablak cseréje 

    239 886 Ft 

Elkészült 

4 Farkas Aranka Sobieski 9. II/ 24. Ajtó + szellőzőablak 

2 db szobaablak cseréje 

1 szoba parkettázása 

    334 170 Ft 

Elkészült 

5 Fogarasiné Jakab Margit Drégely u. 9. I/13. Ajtó + szellőzőablak 

3 db szobaablak cseréje 

     334 299 Ft 

Elkészült 

5 Gilicze Piroska 

 

 

Üllői út. 53/b II./20. 

 

Bejárati ajtó + szellőző ablak Betegség miatt később 

Ajtó + purhab 

megvásárolva: 

  59.990 Ft 

szellőző ablakot kell 

rendelni 

5 Gulyás Mihály Vágóhíd u. 10. II/27 Bejárati ajtó + szellőző ablak 88 077 Ft 

Elkészült 

 

6 Rózsa Ferencné Budapest, Gát u. 22. 

fsz.6. 

 

Ajtó + szellőzőablak 

2 db szobaablak cseréje 

181 880 Ft 

Elkészült 

7 Rózsa Ferencné Lenhossék u. 5. II./27. 

 

Ajtó + szellőzőablak 

2 db szobaablak cseréje 

 

240 596 Ft 

 

 

 

Elkészült 
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8 Scholl Lajos Balázs Béla u. 27/b I/ szoba ablak + purhab 82 470 Ft 

az épület süllyedése 

miatt nem lehet a 

munkát elvégezni a 

Lenhossék u. építkezés 

miatt. Várjuk a 

szakvéleményt. 

9 Szakácsi László Thaly K. u. 11. II./19. Bejárati ajtó + szellőző ablak 87 772 Ft 

Elkészült 

10 Varga Sándorné Budapest, Lenhossék 

u. 10. I./17. 

 

Bejárati ajtó + szellőző ablak, 

beltéri ajtó, fürdőszoba ablak 

és szerelvények 

133 704 Ft 

 

Elkészült 

11 VastyenáknéGócza Mária Gát u. 25. II./17. Bejárati ajtó + szellőző ablak 89 901 Ft 

Elkészült 

     Összesen: 2 253 544 

 

2017. II. ütem /a szükséges anyagok megrendelve, a megvalósítás során felmerülő költségek 

megvásárolhatók, beszerezhetők/ 

Időközben kiderült, hogy az ún. „Haller terv” nem kerül megvalósításra, így ebben a négy 

lakótömbben is végezhettünk felméréseket és az ezekből a lakóépületekből pályázó lakókkal 

is felvehettük a kapcsolatot és a beadott és elbírált pályázatok megvalósítására is sor 

kerülhetett. 

A felújítás gyakorlati kivitelezése 2017. július hónapban kezdődött, ami még jelenleg is tart. 

A Családmentori Csoport munkatársai fotódokumentációval kísérték, ill. kísérik végig a 

megvalósítási folyamatot. 

A feltételek és az anyagi fedezet ismeretében 11 családnál végeztünk felújítást, illetve 12 

családnál folyamatosan folyik a megvalósítás. 

Megkötöttük az együttműködési megállapodásokat, a szükséges anyagokat megvásároltuk és 

kiszállítottuk. 

A program külön hozadéka, hogy az önkormányzati lakásokban lakók egyre nagyobb 

számban jelentkeztek és a mai napig jelentkeznek. Számos olyan esetről tudunk, ahol nagyon 

odafigyelnek a lakbér és a rezsi költségek pontos fizetésére, hogy a későbbiekben ők is részt 

vehessenek a programban. 

Családok mentorálása 

 

A 2017-os évben is a családok általi megkeresések fő mozgatórugói az alábbi okok voltak: 

- anyagi nehézségek a családok mindennapi életében  

- közüzemi hátralékok felhalmozódása, mely veszélyezteti a családok és egyének lakhatását 
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- lakhatási és jogi problémák 

- szülő-gyermek kapcsolatban felmerülő kérdések 

- a 2016 évben külön kapott feladatainkat is lelkesen és sikeresen végeztük, ami a Sobieski 

utca 7-9 és a Viola utca 37 /a-b épületekkel voltak kapcsolatosak  

 

A Sobieski 7-9 

A lakóház teteje 2016 májusában leégett, az önkormányzat ezt felújította. A káreset 

folyamán a lakók több kéréssel fordultak az önkormányzathoz, aminek sarkalatos pontja 

volt a házgondnok megbízása. Javaslatunkra egyik ügyfelünk pályázott erre a munkára, 

amit sikeresen meg is kapott. 

 

A háztömbben megbízási szerződéssel foglalkoztatva van egy ún. házgondnok, akinek a 

munkája eredményeképpen nagy változások történtek, a ház tiszta és gondozott, egyre jobb 

lakóközösség alakul ki, vigyáznak a rendre és a tisztaságra, élhetőbb körülmények 

alakultak ki. Ez egy jelentős eredmény, amiben nekünk, családmentoroknak is jelentős 

szerepe volt és van. 

 

A Viola utcai háztömb kiürítésre került, az ott lakók elköltöztek, jelenleg az épület 

felújítása folyamatban van. A költözésekben és az új lakókörnyezetbe való 

beilleszkedésben és a hivatalos papírok elintézésében is komoly szerepet vállaltunk. 

 

 

 

 

Közösségfejlesztés-közművelődés 

 

Közösségi kert a Márton 3/a lakóház belső udvarán 

 

A közösségi kert célja az volt, hogy a lakók kohézióját és integrációját erősítse, 

közösségét építse, az esetlegesen felmerülő konfliktusokat feloldja és tartalmas 

szabadidő eltöltéséhez vezesse. 

A program nagyon sikeres, már 4. éve kertészkednek az ott lakók, önerőből bővítik a 

kertet, az udvar több 116közösségi funkcióval bővült. 

 

A „Teljesség felé” Idősügyi program keretében havonta tartottunk kézműves 

foglalkozást melyen ügyfeleink is részt vettek. 
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A családmentori csoport egyik megvalósítója és közreműködője volt a Horizont 

Szociális Alapítvány és a FESZGYI sikeres „100 gyermek karácsonya 

2017”adománygyűjtő akciónak. 

 

Csoportunk rendszeresen képviselteti magát a kerületi rendezvényeken, ünnepségeken 

és lakossági fórumokon. 

Aktív részesei vagyunk a KEF és a Párbeszédműhely üléseinek és foglalkozásainak. 

A kerületben működő civil szervezetekkel és egyházakkal folyamatos kapcsolatban 

vagyunk. 

 

Adományok gyűjtése, elosztása 

 

2017. évben több szervezettől kapott a FESZGYI adomány felajánlásokat, csoportunk kapta 

meg feladatul az adományok raktározását, kiosztását. 

 

- Katolikus Karitász: 1x200 kg alma, 20 család számára karácsonyi tartós élelmiszer 

csomag 

 

- Máltai Szeretetszolgálat: 300 kg burgonya 

 

- Nagycsaládosok Ferencvárosi Szervezete: 100 kg alma, illetve esetenként a József 

Attila lakótelep Pöttyös utcai pékségének kenyér és pékáru adományának kiosztása 

 

- Lakossági ruha és játék adományok: változó mennyiségben 

 

- Lipóti pékség kenyér és pékáru adományainak szétosztása 

 

- Gyermekétkeztetési Alapítvány által biztosított ún. „Jótevő járat” keretében 

szeptember hónaptól havonta tíz családnak juttatunk élelmiszer csomagot, szintén a 

GYEA szervezésében az Optikusok egyesülete jóvoltából öt gyermeknek tudtunk 

szemüveget készíttetni térítésmentesen 

 

Foglalkoztatási szolgáltatások 

 

 Ezen a területen is vannak sikereink. Ügyfeleink egyre nagyobb számban fordulnak hozzánk 

segítségért, munkaügyben. Személyes kapcsolataink révén próbálunk nekik segítséget 

nyújtani 

- Junior Vendéglátó zrt.- 2 fő 

- FIÜK takarítói állások iskolákba- 2 fő 

- Bontási munkákhoz segédmunkási munkakörök, építkezések- 6-8 fő 

- Magyar Posta /munka csomagok, levelek szortírozása - 4 fő 
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Oktatás-nevelés 

 

Lehetőségek Iskolája és a Családmentori csoport kapcsolata még mindig folyamatos, attól 

hogy elköltöztek a kerületből több fiatal felnőttet irányítottunk ide, ketten befejezték a 

tanulmányaikat. Egyikőjük elvégzett egy targoncavezetői tanfolyamot, jelenleg ebben a 

munkakörben dolgozik, sikeresen B kategóriás jogosítványt is szerzett. 

A nyár folyamán felmértük az akcióterület iskoláiban azon tanulókat, akiknek javítóvizsgát 

kellett tennie, a családokat és a tanulókat megkerestük és korrepetálási lehetőséget ajánlottunk 

számukra. Két hónapon keresztül heti négy napon tanultunk együtt, mind a hat tanuló sikeres 

javítóvizsgát tett. Egyikük matematikából jeles eredményt ért el 8. osztályban. 

Évközben is felkínáltuk a korrepetálás, felzárkóztatás lehetőségét heti 2-3 alkalommal élnek is 

a lehetőséggel. 

 

Hogy ezeket az elégtelen osztályzatokat és az egyéb sikertelenségeket megelőzhessük, éltünk 

azzal a felkéréssel, amit a Telepy iskola tantestületétől kaptunk, hogy hospitálásokkal, 

szülőértekezleteken és fogadóórákon való részvételünkkel segítsünk a gyerekeknek, a 

szülőknek és a tantestületnek. 

Szeptember óta heti 1-2 alkalommal hospitálunk, részt veszünk az iskolai rendezvényeken 

illetve részesei lettünk több szülői facebook csoportnak, így folyamatosan tudunk segíteni. Az 

iskola tantestülete meg van elégedve a közös munkával, segítéssel. 

 

 

 

Szoláltatások Alkalom résztvevők 

Mentorált családok látogatása 

 
heti 2-3 alkalom 3-4 család/ alkalom 

Ügyfélszogálati irodánál és a 

Kormányhivatalnál 

megforduló ügyfelek segítése 

heti 5 alkalom 8-10 fő/alkalom 

Lakásfelújítás 47 lakás 90 fő 

Lakhatással, életvitellel 

kapcsolatos felkeresések 
297 3-4 család/alkalom 

Belsőkert kialakítása a Márton 

u. 3/a lakóházban 
folyamatos 8 család 

 

Javítóvizsgákra való 

felkészítés 
16 6 fő/alkalom 
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 Kézműves foglalkozás 6 15 fő/alkalom 

 

 

 


