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1. Bevezető 

 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
(a továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdése értelmében a helyi önkormányzatnak gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatai ellátásáról minden év május 31-ig átfogó értékelést kell készítenie, 
amelyet a Képviselő-testület is megtárgyal. 
 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (X.11.) 
rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelete 1. melléklet II. 3. 
a. pontja alapján az értékelést – a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Iroda, a Ferencvárosi 
Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI), a Ferencvárosi Egyesített 
Bölcsődei Intézmények (FEBI) – a Humán Ügyek Bizottsága készítette el és terjesztette a 
Képviselő-testület elé. 
 
Az értékelés tartalmazza mindazokat a követelményeket, melyeket a gyámhatóságokról, valamint a 
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10) Korm. rendelet 10. számú 
melléklete előír az önkormányzatok számára. 
 
Az értékelés a fentiek alapján bemutatja 
 

� a település demográfiai mutatóit, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira; 

� az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátásokra vonatkozó adatokat; 

� az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat;  

� a felügyeleti szervek, illetve a működést engedélyező szervek ellenőrzésének 

megállapításait; 

� a jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározását a Gyvt. előírásai alapján; 

� a bűnmegelőzési cselekvési program és koncepció főbb – elsősorban gyermek és 

ifjúságvédelemmel összefüggő – elemeit; 

� a civil szervezetekkel való együttműködés kereteit. 

 



2. Demográfiai adatok 

 
A kerület állandó népessége a rendelkezésünkre álló adatok alapján (2012. január 1-én) 
54.216 fő.  

 
 

A 0-18 éves korosztály kor szerinti megoszlása 
(állandó népesség) 
 

 
Korosztály 
megoszlása 

0-2 éves korig 1620 

3-5 éves korig 1377 

6-14 éves korig 3092 

15-18 éves korig 1604 

Összesen 7693 

 
 
A népességstatisztikai adatok alapján ismert, hogy Ferencváros lakosságának száma alacsony 
mértékben ugyan, de folyamatosan csökken, így a 0-18 éves korosztály a kerület lakosságán 
belül is egyre kisebb arányban van jelen. 
 
A 0-18 éves korosztály jelenleg a város lakónépességének 14,19 %-át teszi ki. 

 
 

Fiúk és lányok aránya korcsoportos bontásban 
(állandó népesség) 

 
 

 0-2 3-5 6-14 15-18 

Fiú 830 674 1573 803 

Lány 790 703 1519 801 

Összesen 1620 1377 3092 1604 

 

3. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások 

 
A pénzbeli és természetbeni ellátásokat, azok igénybevételének módját, illetve a jogosultsági 
feltételeket a Gyvt. rendelkezéseinek megfelelően az önkormányzat helyi rendeletben 
szabályozta. E szabályokat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-
testületének a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati 
rendelete tartalmazza. A rendeletet 2013. decemberében a hatályon kívül helyezte Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete és megalkotta Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.17.) önkormányzati rendeletét a pénzbeli és 
természetbeni ellátásokról és támogatásokról. 
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Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül ők számának változása 2006-2013 között 

(december 31-i adatok alapján )

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságról, illetve a rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatásról szóló döntést a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási 
Irodájának Rendszeres ellátási Csoportja hozta meg. 
 
3.1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot - a Gyvt. által szabályozott 
módon – a jegyző állapítja meg. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 
jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete 
alapján jogosult a Gyvt-ben meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, 
illetve külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek (pl. ingyenes tankönyv) 
az igénybevételére. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság fennállása 
esetén évente két alkalommal pénzbeli támogatás kerül folyósításra. A pénzbeli támogatás 
összege 2013-ban alkalmanként 5800 Ft/fő volt. 2012. év októbere óta a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény Erzsébet-utalvány formájában kerül a rászorultakhoz 
 
2013-ban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot kellett megállapítani, 
ha a családban az egy főre eső havi jövedelem nem haladta meg a nyugdíjminimum 130 %-át. 
Egyedülálló szülő, tartós beteg vagy fogyatékos gyermek, valamint nagykorúvá vált gyermek 
esetében az egy főre jutó jövedelmi értékhatár a nyugdíjminimum 140 %-a volt. 
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságról elmondható, hogy az összes 
támogatást figyelembe véve a legtöbben ebben a támogatási formában részesülnek. 
 
Több év óta figyelemmel kísérjük a rendszeres jellegű gyermektámogatások változását. A 
2006-2007. évi adatok nem teljesen a valós képet mutatják, mivel a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezménynek kevésbé haszonélvezői a gyermekek napközbeni 
ellátásában, valamint az óvodai nevelésben nem részesülő gyermekek, illetve a már nagykorú, 
felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanuló 25 év alatti személyek. Ennek következtében 
sokan a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot nem veszik igénybe. A 
2010-2013-as adatokból viszont az látható, hogy a támogatottak száma már nagyobb 
mértékben növekedett, mint az azt megelőző években. Számításaink szerint ez a tendencia 
továbbra is jellemezni fogja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt. Az alábbi diagramm 
jól mutatja a támogatottak számának elmúlt évek során bekövetkezett változásait: 
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7-14 éves; 422; 
44%

0-6 éves; 335; 36%

19 évestől; 35; 4%
15-18 éves; 148; 

16%

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

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránti kérelmek elutasítására 2013. 
évben 37 esetben került sora az alábbi okok miatt került sor: 
 

Jövedelem 
 

32 

Már részesül a támogatásban 3 
Vagyonnal rendelkezik 1 
Nagykorú és nagykorúsága előtt nem részesült 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

1 

Összesen: 37 
 
3.2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
 
A kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra jogosultak köre alacsony, csökkenő vagy stagnáló 
tendenciát mutat. Ennek oka, hogy sok feltételnek kell megfelelni, így a kiegészítő 
gyermekvédelmi támogatásra az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 
gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki a gyermek tartására köteles, és 
nyugellátásban, baleseti nyugellátásban, nyugdíjszerű rendszeres szociális pénzellátásban, 
vagy időskorúak járadékában részesül. A támogatást a jegyző állapítja meg, havi összege 
gyermekenként a nyugdíjminimum 22 %-a, azaz 6.270,-Ft volt. Az egyszeri pótlék összege 
2013. évben 8.400,-Ft volt. A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 2013. évben 9 gyermek 
vonatkozásában került megállapításra. 
 
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás megállapítása iránti kérelmek elutasítására 2013. 
évben egy alkalommal került sor, mivel a kérelmező nem részesült rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben, ami feltétele a támogatás igénybevételének. 
 
 
 
 



 

 7 

0

5

10

15

Kiegészít ő gyermekvédelmi kedvezményben részesül ők számának 
változása 2006-2013 között

(december 31-i adatok alapján)

segélyezettek száma 10 12 7 6 5 3 5 9

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3. Óvodáztatási támogatás 
 
Annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője 
részére, aki a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá gondoskodik 
gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és akinek rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre való jogosultsága fennáll, a tárgyév június és december hónapjában 
óvodáztatási támogatást kell folyósítani. 
 
A támogatás folyósításának további feltétele, hogy a gyermek felett a szülői felügyeleti jogot 
gyakorló szülő, illetve ha mindkét szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, mindkét szülő a 
jegyzői eljárásban önkéntes nyilatkozatot tegyen arról, hogy gyermekének hároméves koráig 
legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. Az 
óvodáztatási támogatás összege első alkalommal 20.000 Ft, ezt követő esetekben pedig 
10.000 Ft. 2013. évben 16 gyermek részesült óvodáztatási támogatásban.  
 
Évente – a felülvizsgálati eljárások megkezdésekor - kétszer küldünk az óvodáknak ezen 
ellátásról szóló tájékoztatót, hogy tegyék közszemlére és hívják fel a szülők figyelmét ezen 
ellátás létezésére. 
 
Óvodáztatási támogatás megállapítása iránti kérelmek elutasítására 2013. évben összesen 12 
esetben került sor az alábbi okok miatt: 
 

Az igazolt és igazolatlan mulasztások együttes száma 
meghaladja a munkanapokra eső óvodai napok 25%-át. 
 

8 

5 éven felüli gyermek 4 
Összesen: 12 

 
3.4. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
 
A Gyvt. rendelkezéseinek értelmében a települési önkormányzat Képviselő-testülete a 
gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó 
család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztető 
rendkívüli élethelyzetbe került. A törvény meghatározza azt is, hogy elsősorban azokat a 
gyermekeket kell alkalmanként rendkívüli támogatásban részesíteni, akiknek ellátásáról más 
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módon nem lehet gondoskodni, illetve az alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt 
anyagi segítségre szorulnak. A helyi rendelet meghatározza, hogy különösen mely esetekben 
nyújtható támogatás. 
 
Alkalmanként jelentkező többletkiadások különösen: 
 

� a szülő halála esetén, 
� a családot ért elemi kár esetén, 
� a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartására,  
� a gyermek fogadásának előkészítéséhez és a megszületett gyermekkel kapcsolatosan 

felmerülő kiadások,  
� a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásnak, illetve a gyermek 

családba való visszakerülésének elősegítése, 
� a szülő vagy a gyermek 5 napot meghaladó kórházi kezelése esetén, 
� iskoláztatásával, óvodai nevelésével vagy bölcsődei elhelyezésével kapcsolatos 

egyszeri kiadásokra. 
� a családban egyidejűleg három vagy több gyermek születik. 

 
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás jelenleg tisztán pénzbeli támogatásként funkcionál.  
 
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek számát az alábbi táblázat 
havi bontásban szemlélteti. A 2012. évhez viszonyítva megállapítható, hogy a támogatást 
igénybevevők száma a kiskorúak esetében - körülbelül -12%-al míg a nagykorúak esetében 
jelentősen 62%-al emelkedett. 
 

Hónap Kiskorú Nagykorú 

Január 104 17 

Február 92 15 

Március 103 12 

Április 63 18 

Május 97 15 

Június 70 5 

Július 132 14 

Augusztus 67 5 

Szeptember 154 21 

Október 155 16 

November 200 11 

December 114 6 

Összesen 1351 155 
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Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása iránti kérelem elutasítására 2013. évben 
összesen 4 esetben került sor. Három esetben jövedelem miatt, egy esetben a szülő és a 
nagykorú gyermek is ugyan azon célból kérte a támogatás megállapítását. 
 
3.5. Tankönyvtámogatás 
 
A polgármester a más közoktatási intézmények Budapest IX. kerületi lakóhellyel rendelkező 
nappali tagozatos tanulói részére a 2-12. osztályban a speciális tanintézeti oktatásban 
részesülőknek a szükséges tankönyvek árát megtéríti, valamint az 2-12. osztályban a 
tankönyvek árának 50 %-át megtéríti annak: 
 

� akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át,  

�  gyermekét egyedül nevelő szülő esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének 250 %-át. 

 
2013. évben az Eseti támogatási Csoport 13 esetben állapított meg tankönyvtámogatást, 
átlagosan 8105,- Ft összegben. 
 
3.6. Gyermekétkeztetés 
 
Az Önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási intézményekbe, alapfokú 
művészetoktatási intézményekbe beiratkozott gyermekek, tanulók, növendékek esetében 
kérelemre a polgármester a térítési díjat a szociálisan rászoruló családok esetében 
csökkentheti: 
 

� 25 %-kal, ha a tanuló családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el a 
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át, 

� 50 %-kal, ha a tanuló családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el a 
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át. 

 
2013. évben az Eseti támogatási Csoport negyvenöt esetben állapított meg kedvezményes 
gyermekétkeztetést. 
 
A nyári gyermekétkeztetés keretében – figyelemmel a települési önkormányzat részére 
szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2013. évben nyújtott támogatás igénylésének, 
folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól szóló a 30/2013. (IV.30:) EMMI 
rendelet rendelkezései alapján 3999 adag étel került a rászorult gyermek tányérjára. 
 
3.7. Legalább középfokú nyelvvizsga, „B” kategóriás vezetői engedély támogatásának 
megállapítása 
 
A polgármester a Budapest IX. kerületi lakóhellyel rendelkező, nappali tagozatos tanulók 
részére az érettségi vizsga letételéig, támogatja a legalább középfokú komplex típusú 
nyelvvizsgák vizsgadíját, valamint a B kategóriás vezetői engedély megszerzését. Összesen 
tizennyolc esetben állapítottuk meg ezt a típusú támogatást. 
 
2013. évben 32 esetben került megállapításra a két típusú támogatás összesen 880.000,- Ft 
összegben. 
 
3.8. „Bursa Hungarica” Ösztöndíj Pályázat 
 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 2012. évben is csatlakozott a 
„Bursa Hungarica” Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázathoz, amely a szociális helyzetük miatt 
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rászoruló nappali tagozatos egyetemi és főiskolai hallgatók, továbbá felsőoktatási 
intézménybe jelentkezni kívánó fiataloknak a tanulmányok megkezdését követően nyújt 
rendszeres anyagi támogatást. 
 
A 2012. évhez hasonlóan 2013. évben is csatlakozott Önkormányzatunk a „Bursa Hungarica” 
Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázatához. 
 
2013. évben összesen 67 fő pályázta meg az ösztöndíjat. 
 
Az „A” típusú pályázatok közül 62 pályázót tudtunk támogatni, míg a „B” típusú pályázatok 
közül 4 pályázót sikerült támogatni. 
 
3.9. Születési- és életkezdési támogatás 
 
A polgármester a gyermek születésére tekintettel egyszeri támogatást nyújt a Budapest IX. 
kerületi lakóhelyen vagy bejelentett tartózkodási helyén legalább két éve életvitelszerűen 
tartózkodó, a gyermeket saját háztartásában nevelő törvényes képviselő részére. Az 
életvitelszerű tartózkodás tényét a Védőnői Szolgálat a Polgármesteri Hivatal megkeresésére 
igazolja. 
A támogatást a gyermek törvényes képviselője igényelheti a Polgármesteri Hivatalban a 
gyermek születését követő egy éven belül. 
 
A támogatás mértéke gyermekenként egységesen 40.000,- Ft. 
 
A születési támogatás összegéből minimum 30.000,- Ft összeget életkezdési támogatás 
jogcímen az újszülött gyermek részére megnyitott, a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 
2005. évi CLXXIV. törvény szerinti Start számlára kell utalni. Ennek érdekében a törvényes 
képviselő köteles a kérelemben közölni az átutalás végrehajtásához szükséges azonosító 
adatokat, valamint nyilatkoznia szükséges az átutalásra kerülő összeg nagyságáról. 
A támogatás összegére egy gyermekre tekintettel csak egy személy jogosult. 
A támogatási formát 2013. május 22. napjától vezette be a Budapest Főváros IX. Kerület  
Ferencvárosi Önkormányzat. 
 
2013. évben 58 gyermek esetében került megállapításra a támogatás 2 380 000,- Ft összegben. 
 

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

4.1. Gyermekjóléti Központ 
 
1996-tól a Ferencvárosi Gyermekjóléti Szolgálat, majd FECSKE Gyermekjóléti Központ, 
jelenleg a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (továbbiakban: 
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FESZGYI) Gyermekjóléti Központ néven, szakmailag önálló tagintézményként látja el 
feladatait Ferencvárosban. 2011. december elsejétől. A Gyermekjóléti Központ a FESZGYI 
szakmai egységeként végzi tevékenységét. Szakmai munkáját a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.), ennek a 
törvénynek végrehajtási utasítása, a 15/1998 sz. NM. rendelet, a Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati 
rendelete szabályozza. A Gyermekjóléti Központ feletti szakmai, gazdasági, bér- és 
munkaügyi kérdésekben a FESZGYI Igazgatósága gyakorolja a felügyeletet. 2009. 
márciusától a Központ elfoglalta a szolgáltatás igényeinek megfelelő telephelyét az Üllői út 
69. szám alatt, ahol jelenleg is működik. 
 
A Gyermekjóléti Központ szolgáltatásai 
 
A Gyvt. 94.§ (3) szerint az a települési önkormányzat, ahol negyvenezernél több állandó lakos 
él gyermekjóléti központot (40. § (3)) köteles működtetni. A Gyermekjóléti Központ 
alapfeladata továbbra is a gyermekjóléti szolgáltatás, mely alapján a Központ a 
gyermekvédelmi alapellátás keretében biztosítja a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és 
erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítését, a 
veszélyeztetettség megelőzését és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, valamint a 
gyermekek családjából történő kiemelésének a megelőzését. Az alapfeladatot a klasszikus 
szociális munka eszközrendszerével egyéni, önkéntes alapon igénybe vett családgondozói 
munkával biztosítjuk. Ennek érdekében a kerület, földrajzi alapon körzetekre lett osztva, 
minden körzetben családgondozó felel a körzetben tartózkodó gyermekkorú, fiatalkorú 
népesség gyermekvédelméért. Feladata a körzetébe tartozó minden olyan intézménnyel 
kapcsolatot építeni, amelyek az adott korosztállyal foglakoznak. Fő módszerük a 
családgondozás, tanácsadás, az egyéni esetkezelés. 
 
A Gyermekjóléti Központ a gyermekjóléti szolgáltatás alapfeladatain túl speciális 
szolgáltatásokat is ellát így: 
 

- utcai és lakótelepi szociális munkát, 
- kapcsolattartási ügyeletet,  
- kórházi szociális munkát és  
- készenléti szolgáltatást biztosít. 

 
Az utcai és lakótelepi szociális munka célja a szabadidejét az utcán töltő, kallódó, csellengő 
gyermekek speciális segítése. Ezek az utcán felügyelet nélkül lévő gyermekek potenciálisan 
veszélyeztetettnek tekinthetők. Jelenleg az Alul-Járó munkatársaival kerül megoldásra a 
feladat, ami egyrészt klub rendszerű foglalkozásokból tevődik össze, ami az Alul-Járóban 
kerül megrendezésre, másrészt az igények és lehetőségek felmérésből áll. 
 
A kapcsolattartási ügyelet keretében a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult hozzátartozó 
számára találkozásra, zavartalan együttlétre semleges helyet biztosít a Központ. Ezt a 
szolgáltatást a Gyermekjóléti Központ saját szervezésében két külsős, de a FESZGYI-n belül 
alkalmazott kollega végzi. 2009. március hónapban indult a szolgáltatás, helyszíne az I. sz. 
Családsegítő Csoport Pöttyös utcai irodája. Az év végére stabil feltöltött létszámmal működik 
a szolgáltatás. Igénybevételét gyámhivatali, vagy bírósági határozatban kell elrendelni, majd 
az ügyfelekkel megkötött szerződés alapján lehet igénybe venni. 2013-ban 5 család vette 
igénybe a szolgáltatást, összesen 26 ügyeleti napon, s a megvalósult találkozások száma 52 
volt. 
 
A kórházi szociális munka célja a szociális válsághelyzetben lévő anya és gyermekének 
segítése, a kórházakban ellátott veszélyeztetett kiskorúak segítése. A szolgáltatást 2009. 
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márciusában indult el. A szolgáltatás programját az NCSSZI módszertani ajánlása alapján 
került kidolgozásra. A kórházi szociális munka egy családgondozó feladata osztott 
munkakörben, mely státusz be van töltve, azonban a feladatot minden családgondozó a maga 
területén ellátja, ezzel biztosítva a folyamatosságot. A kórházakkal, a szülészeti osztályokkal 
jó kapcsolatot alakítottunk ki, azonnal értesítik a Gyermekjóléti Központot a válsághelyzetben 
lévő gyermekekről, anyákról. 
 
A kerület lakosságának minél jobb ellátása érdekében, a hétvégén, vagy munkaszüneti 
napokon, illetve munkaidőn kívül felmerülő sürgős esetekben a készenléti szolgálat tud 
azonnali segítséget nyújtani. Ennek megfelelően szükséges a megfelelő szakember folyamatos 
elérhetősége. A készenléti szolgálatot egy állandóan hívható telefonszám biztosításával került 
megszervezésre úgy, hogy a készenlétben lévő munkatárs szakszerű segítséget tudjon 
nyújtani, vagy ilyen segítséget tudjon mozgósítani. A szolgáltatás 2011. március 16-án indult 
el. 
 
A kötelezően ellátandó szolgáltatás a jogi, pszichológiai, fejlesztő pedagógiai tanácsadás heti 
10-20 órában. Ezeket a szolgáltatásokat részmunkaidős szerződéssel, vagy megbízási 
szerződéssel kerülnek ellátásra. A szolgáltatások ingyenesek, nyíltak és önkéntesek. A jogi és 
pszichológiai tanácsadást egyéni, vagy családi formában kerül megszervezésre míg a fejlesztő 
pedagógiai szolgáltatás, elsősorban kiscsoportos, vagy szükség szerint egyéni formában kerül 
biztosításra. 
 
A kerület lakosságának minél hatékonyabb tájékoztatására, az ellátás színvonalának 
emelésére folyamatosan erősítjük a lakossági kommunikációt. Ennek eszköze a Gyermekjóléti 
Központ szolgáltatásairól készült tájékoztató eljuttatása a kerület intézményeihez, valamint a 
lakossághoz. Ennek egyik legjobb eszköze lehetne az Internet is, melyet évek óta tervezünk, 
de sajnos még mindig sikertelenül. Változás 2014-ben várható, amikor a FESZGYI saját 
honlapot indít, s ezen jelenik meg a Gyermekjóléti Központ is. 
 
4.1.1. A szakmai tevékenység tapasztalatai 
 
Ferencváros gazdasági-társadalmi viszonyai az elmúlt évekhez hasonlóan kismértékben 
változtak. Az esetek 2013. évi száma - a december 31-i állapotot tekintve - ebben az évben 
valamivel magasabb lett. Ez a növekedés annak ellenére tapasztalható, hogy az utóbbi 
években törekszünk arra, hogy azokat az eseteket, melyek már nem igényelnek gondozást, 
lezárjuk. 
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Az esetek áttekintése során igyekeztünk szigorúan arra koncentrálni, hogy a rendszeres és 
közvetlen gondozást nem igénylő eseteket megfelelő eljárással - lehetőség szerint – lezárjuk. 
 
A fenti tábla csak a december 31-i állapotot tükrözi. Ennél pontosabb képet nyújt a 
Gyermekjóléti Központ saját statisztikai felmérése ami az év közbeni méréseknek 
köszönhetően, reálisabb képet alkot a Központ tevékenységéről. A családgondozók területi 
elven szétosztva kapják az eseteket, ebből a statisztikából a kliensek területi megoszlásáról is 
kaphatunk képet. 

 
Ez alapján a közvetlen gondozást igénylő esetek száma kis mértékben nőtt, annak ellenére, 
hogy az elmúlt év folyamán is sok olyan ügyet zártunk le, amely közvetlen családgondozást 
már nem igényelt. A fenti ábrán a saját felmérés alapján készített esetszámokat láthatjuk, ahol 
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egyrészt megfigyelhető az egyes területeken tapasztalható aránytalanság, másrészt a minden 
területre jellemző stagnáló esetszám. Ez részben abból adódik, hogy valójában a 
gyermekvédelmi és szociális viszonyok nem változtak meg gyökeresen, viszont a törvényi 
meghatározások alapján változott az esetek megítélése. A 2012-ben tapasztalható esetszám-
csökkenés a tankötelezettség elmulasztásával kapcsolatos jelzések csökkenésével volt 
magyarázható. Az esetszámok csökkenése megállt, s ismét a két-három évvel ezelőtti mutatók 
szintjén vagyunk. Így lett a közvetlen gondozást igénylő esetek száma 606 (2013 végén 583) 
gyermek. A következő évekre sem várható - ettől jelentősen eltérő - mutató, így a feladatok 
tervezésekor erre különös gondot kell fordítani. Már az előző évben is megjelent, de 2013-ban 
tovább nőtt a száma a magasabb státuszú, gyakran jól szituált és magasan kvalifikált szülők 
segítségkérésének, ezek a családok akár önkéntesen is kérnek segítséget. 
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A Gyermekjóléti Központ 2013. évi eseteinek probléma előfordulási aránya most is az előző 
évekhez hasonlóan alakult. Szinte mindenhol megtalálható elem az anyagi probléma, aminek 
hátterében elsősorban lakhatással összefüggő gondok és a munkanélküliség rejtőzik. 2013. 
évben nem változott az anyagi jellegű problémák aránya (24%), ami a munkavállalási, s az 
ebből adódó megélhetési és lakhatási problémák stagnálását mutatja. Még mindig jelentős a 
lakhatással összefüggő anyagi nehézségek számának aránya. A jelzőrendszeri beszámolók 
szinte mindegyike az egyre szűkülő anyagi lehetőségekről számol be, gyakran már-már a 
gyermekek ellátását veszélyeztető súlyos tényezőként mutatva be azt. 

 



 

 15 

 
 

 

 
 
Ebben az évben is jellemző volt, hogy a legtöbb jelzés az iskolai tankötelezettség 
elmulasztása miatt érkezett. A gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézségek aránya 
ebben az évben is csökkent - ez a már korábban említett törvényi változásból adódott. 
 
A tankötelezettség korhatárának változása, a megfelelő iskolatípus, a szociálisan vagy egyéb 
okból hátrányos helyzetű fiatalokat felvállaló oktatási, képzési formák hiánya nagyon sok 
fiatal és családja számára okoz gondot. A korábban bejelentett HÍD programok nem 
működnek, így ezeknek a gyermekeknek a problémái a Kormányhivatal és a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ (továbbiakban: KLIK) között nem kerülnek megoldásra. 
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Rendszeres, hogy a Gyermekjóléti Központot kérik fel a gyermek számára megfelelő iskola 
keresésére, de az ilyen jellegű problémát a gyermekvédelmi rendszer nem tudja orvosolni. A 
tankötelezettségi korhatár csökkentése nem oldotta meg a gondokat. A 16 éves korban utcára 
kerülő gyermekek alapvető nehézségeire nem igazán látunk megoldást, a munkaerőpiacra 
tudás és szakképzettség nélkül kikerülő gyermekek gondozása továbbra is a Gyermekjóléti 
Központ feladata. 
 
A tankötelezettség elmulasztásának kezelése adta a legtöbb feladatot a Gyermekjóléti 
Központ számára. Összességében csökkent az ilyen estek száma, 2013-ban 108 ügyben kellett 
eljárnunk - ez a korábbi évekhez képest kevesebb. Jellemzően az általános iskola felső 
tagozatán és a középfokú oktatási intézményekben, jellemzően a 13-17 éves korosztálynál 
fordulnak elő a mulasztások. Főként azoknál a gyerekeknél, akiknek iskolai mulasztásaik 
mellett a családban egyéb veszélyeztető tényezők is tapasztalhatók. A már említett esetszám 
csökkenés annak a folyamatnak köszönhető, hogy a családok a törvények adta szigor okán 
nagyobb hatást igyekszenek gyakorolni gyermekeikre. A tankötelezettség teljesítésének 
arányára „jótékony” hatással volt a törvényi változás, a tankötelezettség korhatárának 
csökkentése. Fel kell hívni a figyelmet azokra a gyermekekre, akik a leszállított 
tankötelezettség miatt nem kerülnek a gyermekvédelem látókörébe, viszont vannak szép 
számmal igazolatlan mulasztásaik. 2013-ban a kerületi iskolákban megszűntek a 
gyermekvédelmi felelősi státuszok. Ez alapjaiban határozza meg az iskolák 
gyermekvédelemmel kapcsolatos tevékenységét. Mivel nincs felelőse a feladatnak, ezért ez 
nagyon gyakran háttérbe szorul, a pedagógusok nem érzik kötelességüknek a gyermekek 
védelmét és nem ismerik a gyermekek veszélyeztetése esetén követendő lépéseket, 
szabályokat. Éppen ezért a korábban rendszeres szakmaközi találkozók a gyermekvédelmi 
felelősökkel elmaradtak, s ez által a rendszeres információ csere meghiúsult. A gyermekek 
ügyében az osztályfőnököket kell keresni, akik nem válaszolnak, vagy érdemben nem 
válaszolnak megkereséseinkre, pedagógiai véleményt nem, vagy nagy késéssel küldenek. Ez 
nem csak a Gyermekjóléti Központot, hanem az eljáró gyámhivatalokat is érinti. Idézésükkor 
a tárgyalásokon - amikor is fontos lenne a gyermek további sorsa érdekében a véleményük - 
ritkán jelennek meg. 
 
Ha az iskolák jeleznek a központ felé, azok során kevés kísérletet tesznek arra, hogy a 
tankötelezettség elmulasztásának okait megpróbálják feltárni. A gyermekvédelem 
rendszerétől várják, hogy megoldja a problémát, s ha ez nem sikerül, a felelősséget elhárítják 
maguktól. 2013. év során kísérletet tettünk arra, hogy az oktatási és gyermekvédelmi rendszer 
együttműködését erősítsük – sajnos eredménytelenül –. Ennek pedig eredménye lehet az 
oktatási és gyermekvédelmi rendszer korai, megelőző beavatkozása, a családok hatékony 
támogatása. Az együttműködés eszköze a ma már széleskörűen alkalmazott Intézkedési terv 
alkalmazása. A tervet a pedagógus, a család, a gyermek és a Gyermekjóléti Központ 
családgondozója közösen állítja össze, konszenzus alapján születik, s célja a hiányzások 
számának lefaragása. Ez a módszer az 50 igazolatlan órát el nem érő, de legalább 10 óra 
hiányzással bíró gyermekek esetében kerül alkalmazásra. Az együttműködés a családok 
részéről szinte teljes körű, a pedagógusok oldaláról viszont ez sajnos sokszor nem mondható 
el. 2012-ben került bevezetésre az oktatási intézményi kapcsolattartó kerületi hálózat, 
melynek visszhangja a kerületi oktatási intézmények részéről mind az éves jelentések, mind a 
visszajelzések alapján pozitív volt. Minden kerületi oktatási intézményhez a Gyermekjóléti 
Központ családgondozói közül egy fő családgondozót rendeltünk. 2013-ban ez a rendszer már 
nem tudta célját elérni, hiszen megszűntek az iskolákban azok a kapcsolatok 
(gyermekvédelmi felelősök), amiken keresztül az intézményi kapcsolattartók az oktatási 
intézményekkel közvetlenül kapcsolatban voltak. Ez az egyik oka annak, hogy 2013-ban át 
kellett gondolni a működési stratégiát és a szervezeti felépítést. 
 
2013-ban jóval kisebb számban fordult elő az iskolai kudarcokkal küzdő, magatartászavaros 
gyermekek magántanulói státuszba való kényszerítése. A csökkenés azonban nem a 
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ténylegesen előforduló problémák számának csökkenését jelenti. A már nem tankötelezett 
gyermekeknek nagyon hamar és könnyen megszűntetik a tanuló jogviszonyát. A jelenség 
veszélyeire többször felhívtuk/felhívjuk az iskolák figyelmét is. Alapvető álláspontunk az, 
hogy azon gyermekek számára, akik védelembe vannak véve vagy veszélyeztetettek, 
hátrányos lenne a magántanulóság, de az is hogy az iskolából kikerülve, tanulói 
jogviszonyukat megszüntetve az utcára kerüljenek. Az oktatási intézményeknél törekszünk 
arra, hogy ezen gyermekek esetében mindig a Gyermekjóléti Központtal egyeztetve hozzanak 
döntést. A törvényi szabályozás az iskolák hatáskörébe utalja annak megítélését, hogy a 
gyermek számára hátrányos-e a magántanulóság - vagy a nem tankötelesek esetében azt -, 
hogy az iskola fenntartja-e a tanulói jogviszonyt. Felmerül a veszélye annak, hogy ezekben az 
esetekben az iskola az intézmény érdekeit helyezi előtérbe. 
 
A tankötelezettség korhatárának 16 évre módosítása statisztikai szempontból pozitív hatást 
gyakorolt. Az oktatásból pontosan azok a fiatalok kerülnek ki, akik számára nem lesz 
alternatíva, a számukra nyújtható segítség, a megoldás lehetőségei egyelőre még nem 
léteznek. A Köznevelési törvényben az erre a célcsoportra létrehozott HÍD programok nem 
működnek, a 16. évet betöltött, iskolából végzettség nélkül kikerülő gyermekek számára nem 
létezik megnyugtató megoldás. 
 
Az 50. igazolatlan óra után, védelembe vételi eljárás keretében a gyámhivatal felfüggeszti az 
iskoláztatási támogatás folyósítását. Az eddig eseti gondnok kijelölésével, pénzfelhasználási 
terv alapján természetben megkapott támogatást elveszti a család. Ez az intézkedés azonban – 
sajnos, szinte minden esetben - azokat a családokat érinti, ahol a támogatásra a legnagyobb 
szükség van. Igaz viszont az is (s ez látszik a számok tükrében), hogy a családi pótlék 
elvesztése nagyobb ösztönző erő is lehet az iskolába járást illetően.  
 
A 2013-ban érkező jelzések 10 %-a családon belüli gyermeknevelési gondokból adódó 
helyzetet vagy veszélyeztetést jelez. Ez a tavalyi évhez hasonló arány. A gyermeknevelési 
problémák hátterében, a korábbi évekhez hasonlóan, a családok belső szerkezetének 
megbomlása, a negatív társadalmi hatások feldolgozásának hiánya, a gyermek szempontjából 
kritikusnak mondható szocializációs helyzetek (pl.: egészségügyi, ezen belül főként 
pszichiátriai betegségek) állnak. A Cél mindig a gyermek családban történő nevelésének 
támogatása és a tapasztalatok szerint a családok részéről az együttműködési hajlandóság e cél 
érdekében megfelelő. Ez annak tudható be, hogy a Gyermekjóléti Központról a lakosság 
körében egyre inkább erősödik a segítő, támogató kép, ennek meghatározó szerepe 
munkánkban. A családgondozók beszámolói alapján elmondható, hogy erősödik a bizalom a 
kliensek és a Gyermekjóléti Központ között, mely bizalom már megkereséskor érződik. 
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A szabálysértéssel vagy bűncselekménnyel vádolt fiatalkorúakra vonatkozó eljárásokkal 
kapcsolatos szabályok a korábbi években szigorodtak. Részben ennek hatására a 2013 évet 
megelőző években csökkent a szabálysértést elkövető fiatalokról érkezett jelzések száma. 
2013-ban azonban már a számok nem változtak, az azonban figyelemre méltó, hogy az 
elkövetők esetében csökkenő tendenciát mutat a nem gondozottak vagy az alapellátottak 
aránya, míg a védelembe vetteké nő. Ez azt jelentheti, hogy a jogszabályok változásai, a 
szigorítás elérhette a célját. Összességében elmondható, hogy még most is tart a 
szabálysértések és bűncselekmények számának csökkenése. Az elkövetett esetek javarészt 
rablás, garázdaság, magán-okirat, hamisítás (bérlet), kisebb értékű vagyon elleni cselekmény. 
Szinte egyáltalán nem érkezett kisebb értékre elkövetett áruházi lopásról jelzés a Központba. 
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A bűncselekmények vonatkozásában is ugyanez tapasztalható. A BRFK IX. kerületi 
Rendőrkapitányságának tájékoztatása szerint összesen 46 fiatallal szemben indítottak eljárást, 
jelzést azonban csak egy részükről kaptunk. Az elkövetett cselekmény jellemzően rablás és 
lopás (több mint az esetek felében), de viszonylag gyakori még a garázdaság, a kábítószerrel 
való visszaélés és a magán-okirat hamisítás (bérlet). A megtörtént esetekről egyre gyakrabban 
érkezik jelzés, habár még mindig jellemző a kései értesítés. A IX. kerületi kapitányság jelzése 
szerinti 46 eljárásból (csak IX. kerület), a Gyermekjóléti Központ csak kb. 30 esetről szerezett 
tudomást. Az igazságszolgáltatás a fiatalkorú elkövetők viszonylatában, az őket érintő egyéb 
ügyekben még mindig nehézkesen működik. A 2013. évben a Pártfogói Szolgálattal is 
gyakrabban kerültünk kapcsolatba. A közös munkánk hatékonyságát beárnyékolja, hogy a 
pártfogókhoz is néha csak jóval a cselekmény elkövetése után kerül a fiatal. A szolgálttal 
azonban a kapcsolat sokszor abban merül ki, hogy információt kérnek a fiatalokról, de közös 
munkáról nem igazán beszélhetünk. A korábbi törvénymódosítás lehetővé tette, hogy 
pártfogói felügyelet mellet a gyermekvédelem is támogassa a fiatalkorú elkövetőt védelembe 
vétel keretében, ami 2013-ban már meg is jelent a Gyermekjóléti Központban. 
 
A Gyermekjóléti Központ 2013-ban is részt vett a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
Gyermekbarát Igazságszolgáltatás projektjében. Több rendezvény mellett 2013 márciusában 
részt vettünk az Áldozatok Napja Konferencián a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 
rendezésében. 2013 őszén a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium szervezésében 
tanácsadást tartottunk a Gyerekvilág Élményhétvégén, a gyermekvédelem és gyermeknevelési 
kérdések vonatkozásában szülők részére.  
 
A korábbi évekhez képest kevéssé érzékelhető változás a fiatalok, gyermekek körében a 
szenvedélybetegség, alkohol- és drogfogyasztás terén. A divat, s a kotráscsoportok hatására a 
parti és dizájner drogok valamint a marihuána használata a jellemző. Még mindig több 
kamaszkorú gondozottról tudjuk, hogy használ kábítószert, de a szerhasználat szinte mindig 
rejtve marad, így nehéz segíteni nekik. 2012-től a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) 
szervezetében az Alul-Járó Ifjúsági Információs Szolgálat mellett a Gyermekjóléti Központ is 
részt vesz a munkában. Eddig még nem tapasztaltunk e téren előrelépést, de a szándék és az 
akarat már látszik. 2011 óta a Gyermekjóléti Központ és a Drogprevenciós Alapítvány 
Drogoplex Drogambulancia és Civil Ártalomcsökkentő Szociális Kontaktprogram között 
alakult ki szorosabb együttműködés. A KAB-ME pályázat keretében drog prevenciós 
programot indítottunk, mely során eljutottunk az iskolákba. A családokban egyre gyakrabban 
megjelenő szenvedélybetegség, - mint a gyermekeket veszélyeztető súlyos tényező - a 
drogfogyasztás. A jelzőrendszeri tagok beszámolóiban rendre megjelenik, hogy egyre 
gyakrabban tapasztalják a családokban a szenvedélybetegség, az alkohol okozta problémák 
megjelenését, s egyre többször találkoznak olyan pszichiátriai beteg szülővel, akik nem 
kapnak kellő kezelést, vagy egyáltalán nem kapják meg azt. Ennek a problémakörnek a 
kezelése csak a szolgáltatók: az egészségügyi ellátás, a gyermekvédelem és a szociális 
ellátások összehangolt akciójával lehetséges. 
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2013-ban az esetek negyedénél, pontosabban 24 %-ánál az anyagi problémák veszélyeztető 
tényezőként jelentek meg. Az intézmények által beküldött beszámolók mindegyike arról 
számol be, hogy súlyos anyagi jellegű problémákkal találkoznak. A Gyermekjóléti Központ 
eseteinél is jellemző, hogy nagy arányban fordulnak hozzánk a családok ilyen jellegű 
segítségért. A családoknak már nem csak az jelent problémát, hogy a lakás rezsijét fizessék, 
hanem problémává vált a mindennapi megélhetés, a rendszeres étkezés. Gyakoriak a lakással, 
lakhatással kapcsolatos megoldhatatlannak tűnő helyzetek, melyek a gyermekekre 
vonatkoztatva veszélyeztető tényezőkké válnak. 
 
A leromlott önkormányzati lakásállományban élők között gyakori a zsúfoltság: a félkomfortos 
vagy komfort nélküli lakásokban több generáció él együtt. 2013-ban is rendszeres volt, hogy 
az önkormányzati bérlakásokból, a hátralékok miatt kilakoltatással fenyegetett családok 
fordulnak a Központhoz. Ezeknek a családoknak a támogatása, gondjaik enyhítése mindig 
komoly problémát jelent a Gyermekjóléti Központ számára. 
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A megoldás a szociális alapú bérlakás-program lenne, s a meglévő önkormányzati 
bérlakásokkal való gazdálkodás szempontjai között a szociális szempontok szerepét kell 
növelni. A korábban létezett volt állami gondozottaknak szóló lakásprogrammal kapcsolatban 
2013-ban információt nem kaptunk, az elmúlt évben sem kérték ki a Gyermekjóléti Központ 
véleményét. 
 
A jelzőrendszeri tagok éves gyermekvédelmi beszámolói is rendre kiemelték, hogy a velük 
kapcsolatban lévő családok esetében egyre gyakrabban kell szembesülniük a szociális, anyagi 
jellegű problémák erősödésével. Az iskolák, óvodák lecsúszó családokkal találkoznak, a 
mindennapi megélhetés gondot jelent sokak számára. Az intézményeknél nehézséget jelent 
gyakran az étkezés befizetése, főleg azoknál a családoknál, akik jövedelmi viszonyaik miatt 
éppen, hogy lecsúsznak a támogatásokról. 
 
A munkanélküliséghez kapcsolódó gondok továbbra is gyakoriak, s így az ebből fakadó, a 
gyermekeket veszélyeztető tényezők is hasonló mértékben jelennek meg. A közmunka 
programban részt vevő klienseink felemás tapasztalatokról számolnak be. A munkáért kapott 
fizetség azoknál a családoknál, ahol gyermekek vannak, nem fedezi a ma alapnak tételezett 
emberi szükségleteket, nem biztosítja a gyermekek biztonságos neveléséhez megfelelő anyagi 
forrást. A közmunka programok esetlegessége, tervezhetetlensége is az anyagi 
ellehetetlenülés egyik oka. A Gyermekjóléti Központnak kevés az eszköze ennek a 
problémakörnek a kezelésére. A 2013-ban az Élelmiszerbankkal szervezett közös akciók, az 
élelmiszerosztások csak pillanatnyi segítséget nyújtottak, hosszú távon nem jelentettek 
megoldást. Gyakran keresik meg a Gyermekjóléti Központot azok a családok, akik 
létfenntartásukhoz kérnek segítséget. A kérés leggyakrabban élelmiszerre, gyógyszerre 
irányul. Ezt a FESZGYI Igazgatósága közreműködésével, korlátozottan, de igyekszünk 
orvosolni, de egyre gyakrabban mi sem tudunk segítséget nyújtani. A Gyermekjóléti Központ 
rendszeresen fogad ruhaadományokat, így a rászoruló családok részére, ebben az évben is 
mindig sikerült ruházatot biztosítani. 
 
A megélhetési, lakhatási zavarok kezelése az adósságkezelési szolgáltatás közreműködésével 
hatékonyabbá válhat, melyet a gyermekjóléti központ ügyfelei közül is sokan igénybe 
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vesznek. Jó az együttműködés a két szolgáltatás között, rendszeres az információáramlás, így 
a családok hozzásegítése a szolgáltatás igénybe vételéhez. 
2013. évben a FESZGYI Gyermekjóléti Központ az előző évihez hasonlóan kb. 35 esetben 
gondozott szociális válsághelyeztében lévő várandós anyát. Ez a szám – szintén hasonlóan a 
korábbiakhoz - ebben az évben is némi növekedést mutat. A 35 gondozott anya közül 13 volt 
kiskorú. A gondozás, mint az előző években is, az esetek túlnyomó részében 
családgondozóink saját kapcsolatrendszerén, valamint a védőnői hálózaton keresztül, a 
korábban már gondozás alatt álló gyermekekkel kapcsolatban indult meg. A jellemző 
probléma a várandós anyákkal kapcsolatban túlnyomó részt anyagi jellegű, elsősorban 
lakhatási probléma, s nem utolsó sorban a hagyományos családi modell hiánya. Az anyák 
többsége nem rendelkezik jövedelemmel, nincsenek felkészülve a gyermekvállalásra, nem 
tudnak olyan körülményeket teremteni a gyermek számára, ami a megfelelő ellátásukat 
biztosítaná. Ilyen esetekben segítséget próbálunk nyújtani egyrészt a család belső forrásainak 
hatékony igénybevételére, másrészt a külső forrásokhoz, juttatásokhoz való hozzájutáshoz. 
Szinte minden esetben támogatást kellett nyújtani a gyermek születésével kapcsolatos 
adminisztratív tevékenységekben. Sok esetben anyagi támogatásra (jellemzően segélyek, 
krízis segély) is szükség volt, melyeknek az igénylésében tudtunk segítséget nyújtani. 2013-
ban is, mint az előző években, több esetben is előfordult, hogy az anya a fenti okok miatt már 
nem is vihette haza a gyermeket, hanem az a kórházból ideiglenes hatályú elhelyezéssel 
nevelésbe került. 
 
A kiskorú anyáknak az anyagi jellegű problémákon kívül az életkorukból adódóan is 
fokozottabb támogatásra van szükségük. Életvezetési tanácsadással, információnyújtással, a 
gyermekvállalásra felkészítéssel tudunk segítséget nyújtani. Pályázati pénzből segítő 
klubfoglalkozást szerveztünk számukra, ahol tanácsadást, segítséget, s nem utolsó sorban 
olyan elfogadó közösséget kapnak, ahol megnyílhatnak, s enyhíthetik a gyermekvállalással 
felszínre kerülő problémáikat. A kiskorú anyákra való fokozottabb odafigyelést aktívabban 
segíthetik a társintézmények, a védőnői szolgálat és a Gyerekház program is. 
 
A kerület közismerten leginkább lecsúszott területe, a Dzsumbuj felszámolása néhány lakástól 
eltekintve befejeződött. Már csak egy épületben laknak, s ott is kevés a gyermekes család, 
éppen ezért szinte megszűnt a Dzsumbujból érkező esetek száma. Az elmúlt évek tendenciája, 
hogy a Kén utcai telepen viszont nem változott az esetek száma, s a családgondozók 
tapasztalatai alapján a szociális körülmények az előző évhez hasonlóak. A Középső-
Ferencvárosban, - s itt főleg a Haller utca környékére gondolunk - folyamatosan növekszik a 
veszélyeztetett gyermekek aránya. 
A Gyermekvédelmi törvény és az ahhoz kapcsolódó rendeletek, és a munkát befolyásoló 
egyéb jogszabályok folytonos változásban voltak az elmúlt évben is. A változásokhoz való 
alkalmazkodás állandó odafigyelést igényel mind a Gyermekjóléti Központ munkatársai, 
mind a jelzőrendszer részéről. A Gyermekjóléti Központ heti team ülésein kerülnek 
áttekintésre az új szabályok, rendeletek és kialakítjuk egységes értelmezésüket. Szakmaközi 
találkozókat 2013-ban kevesebb alkalommal sikerült szervezni, ennek oka, hogy a szakmai 
vezető hosszabb időt töltött távol, s a legfontosabb partnereinknél, az iskolákban megszűnt a 
gyermekvédelmi felelősi rendszer. Tervezzük, hogy 2014-ben pótoljuk ezeket a találkozókat, 
az óvodák, az iskolák, a védőnői szolgálat, a pedagógiai szakszolgálat és egyéb kerületi 
intézmények bevonásával. 
 
Mint a korábbi években, a Gyermekjóléti Központ családgondozói szakmai tapasztalataikat, 
tudásukat használva a FESZGYI szakmai felügyelete alatt dolgoznak. Fő eszközük a szakmai 
képzettség, saját személyiségük, s a kliensekkel kialakított bizalmi viszony. Az esetszámokat 
tekintve egy családgondozóra az ideálisnál, s a törvényi ajánlásnál több eset jut. 2013-ban 
korlátozott lehetőség volt a szupervízióra a dolgozók számára. A családsegítő szolgálatnál 
indult két csoport, de ezt a kollégák nem tudták igénybe venni. Kívánatos lenne, hogy a 
Gyermekjóléti Központban valósuljon meg ez a szolgáltatás, hiszen az itteni leterhelt 
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családgondozók számára problémát jelent a szupervízió elérése, annak ellenére, hogy egy 
hatékony, folyamatos szupervízió nagyban segítené a szociális munkát. A Központ kiegészítő 
szolgáltatásai viszont nagyban segítenek azzal, hogy ezeket a szolgáltatásokat helyben, 
várakozás nélkül igénybe lehet venni. 
 
A gyermekvédelem egyik leggyakrabban használt hatósági eszköze a védelembe vételi 
eljárás. Az alábbi grafikonon a IX. kerület védelembe vett gyermekeinek számszerinti 
alakulását láthatjuk, mely a korábbi években folyamatosan nőtt, majd a 2012-es csökkenés 
után enyhén növekedett. Ennek a hullámzásnak egyértelműen fő oka a tankötelezettség 
elmulasztásával kapcsolatos törvényi szabályok, a tankötelezettség korhatárának változása. 
 

 
A védelembe vétel alapvető célja, szabályai nem változtak. Az eljárás során a család tagjai 
számára kötelezően előírnak magatartásformákat, s a gyermekjóléti családgondozóját 
hivatalból kirendelik családgondozásra, valamint a védelembe vételben foglaltak 
ellenőrzésére. A gyermekjóléti központ munkatársának ellenőrizni és segítenie is kell egyben, 
de a védelembe vételt megelőzően javaslatot is ő tesz. Lehetőség van a védelembe vétel 
mellett kötelezni a családot az egész napos, vagy akár az átmeneti elhelyezést nyújtó 
intézmények szolgáltatásainak igénybe vételére is. Hasznos eszköznek tartjuk, s 
családgondozóink rendszeresen élnek is vele. Ebben partner a FESZGYI Gyermekek 
Átmeneti Otthona. 
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A jelzőrendszeri tagok éves jelentéseiben egyre gyakrabban tesznek említést a családon belül 
megjelenő erőszakról. A Gyermekjóléti Központ véleménye szerint valójában nem az esetek 
száma növekszik, hanem magasabb arányban kerülnek napvilágra, így a szakemberek is 
tudnak foglalkozni vele. Ez köszönhető annak, hogy az elmúlt évben országosan is több 
kampány indult a családon belüli erőszak felismerésére, a Gyermekjóléti Központon belül is 
hatékonyabban foglalkoztunk a jelenséggel, több kollega kihelyezett képzésen (NANE) vett 
részt a családon belüli erőszak felismerése, kezelése témájában.  
 

 
 
A családon belüli erőszak, a gyermekek bántalmazása kezelésében nagy segítségünkre van a 
Központ saját pszichológusa, valamint a Pedagógiai Szakszolgálattal történő hatékony 
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együttműködés. Még mindig nagy szükség lenne azonban a saját pszichológiai 
szolgáltatásunk kapacitásának bővítésére, ezzel nemcsak a közvetlen esetmunkában, hanem a 
társszervek felé történő segítségnyújtásban is hatékonyabban tudnánk részt venni.  
 
A családon belüli erőszakos cselekmények kezelésében fontos a távoltartás intézménye, 
amelynek a helyi intézményrendszere 2013-ban sem működött kellőképpen. 2013-ban már 
történt előrelépés a témában. Ősszel a Kormányhivatal Gyámhivatalával, a kerületi Rendőrség 
vezetésével és a Családsegítő Szolgálattal egyeztettünk a téma hatékony kezelése érdekében. 
Az egyeztetés óta a Rendőrség részéről pozitív irányú elmozdulás tapasztalható, az 
alacsonyabb szintű egyeztetések folyamatban vannak. A NANE által működtetett vészjelzős 
rendszert egyre több ügyben tudjuk alkalmazni, hasznossága bebizonyosodott. 
 
A gyermekeket ért erőszakos cselekményekkel kapcsolatosan a Gyermekjóléti Központ 
álláspontja, hogy a feltárt esetekben rendőrségi eljárást kezdeményezzünk a Gyvt. alapján a 
Kormányhivatal Gyámhivatala felé - ez azonban nem minden esetben történik meg. Éppen 
ezért azt követjük, hogy a tudomásunkra jutó gyermekbántalmazással kapcsolatos ügyekben a 
Gyámhivatal felé minden esetben jelzünk, de ezzel párhuzamosan tájékoztatjuk a kerületi 
kapitányság gyermek és ifjúságvédelmi előadóját is. A rendőrséggel való együttműködés jó 
úton halad, s remélhető, hogy ily módon hatékonyabb segítséget tudunk nyújtani ezekben az 
ügyekben. 
 
A Gyermekjóléti Központ a korábbi évekhez hasonlóan aktív szerepet vállalt 2013-ban is a 
szakmai kapcsolatok, a szakmai műhelyek munkájában. A Központ vezetője meghívást 
kapott, és részt vett a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium „Gyermekbarát 
igazságszolgáltatás” projektje munkájában. Kapcsolódásunk ebbe a munkába elősegíti a 
gyermekvédelem, a gyermekek érdekeinek fokozottabb védelmét egyrészt az 
igazságszolgáltatás folyamatában, másrészt a gyermekek sérelmére elkövetett bántalmazások 
kezelése témakörében. Az év folyamán a Központ szoros együttműködést alakított ki az 
áldozatsegítés területén tevékenykedő szervezetekkel, s egy olyan közös munka kezdődött, 
ami az igazságszolgáltatás, az áldozatsegítés és a szociális ellátás területén valósít meg 
hatékony segítő munkát. Ez a folyamat sajnos a második félévben, a szakmai vezető távolléte 
miatt megakadt. 
 
A Gyermekjóléti Központ, 2013-ban szerepet vállalt a szakmai képzések, a felsőfokú 
szociális szakmai képzések gyakorlati lebonyolításában. A tavalyi évben az ELTE TÁTK, az 
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, a Pázmány Péter Tudományegyetem hallgatói 
töltötték nálunk szakmai gyakorlatukat. 2013-ban összesen 6 hallgató volt az intézménynél 
hosszabb-rövidebb szakmai gyakorlaton. Különös figyelmet fordítunk arra, hogy a hallgatók a 
gyakorlatuk során a szociális munka gyakorlati oldalának minden szegmensét 
megismerhessék, s segítsük a szakma iránti elhívatottság kialakulását. Az intézményvezető a 
hozzánk látogató csoportok, egyetemi hallgatók, szociális asszisztens hallgatók, 
pszichopedagógia szakos hallgatók számára több előadást tartott a kerület, s általában a 
gyermekjóléti szolgáltatás helyzetéről, feladatairól, a helyi sajátosságokról. 
 
4.1.2. A jelzőrendszer, intézményi kapcsolatok 
 
A Gyermekjóléti Központ eszközrendszerének az egyik legfontosabb eleme a 
gyermekvédelmi jelzőrendszer, az onnan érkező jelzések. A gyermekvédelmi alapellátás 
információ forrása, prevenciós eszköze ez, ha megfelelően működik. Ez a rendszer, mely az 
1997. évi Gyermekvédelmi törvény alapján működik, a legnagyobb lehetőség a gyermekek 
védelmének rendszerbe foglalására, a rendszer szemléletű gyermekvédelem kiindulópontja 
lehet. Működése az eltelt 16 év alatt sem lett sajnos minden zökkenő nélküli, hibamentes. A 
korábbi évekre jellemző növekedő jelzésszám, kis megtorpanás után 2013-ban jelentősen 
növekedett. A növekedés oka az egészségügyi intézményekből érkező jelzések számára 
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vezethető vissza. A jelzésekkel kapcsolatban még mindig tapasztaljuk, bár már nem akkora 
mértékben, hogy a szereplők nincsenek teljesen tisztában jelzőrendszeri feladataikkal, 
szerepükkel. Még mindig fellelhető az a felfogás, mely szerint a beérkező jelzések alapján a 
veszélyeztető tényező megoldása kizárólagosan a gyermekjóléti szolgálatok feladata, s azokat 
a gyermekjóléti szolgáltatás azonnal meg fogja oldani. 
 
2013 évben is a legtöbb jelzés a közoktatási intézmények felől, ezen belül is az általános 
iskolákból érkezett. A tavalyi csökkenés után némi növekedés tapasztalható, de arányaiban az 
összes jelzéshez képest csökkent az arányuk (41,7 % -> 33,8%). Az iskolák, a közoktatás 
rendszerének átalakítása, a gyermekvédelmi felelősi rendszer felbomlása miatt, a változó 
törvények hatására, egyre hullámzóbban teljesítik jelzési kötelezettségüket. Még mindig 
gyakori a kései jelzés, amikor is a már akkora mértékű mulasztásról érkezik értesítés, aminek 
kezelésére kevés eszköz áll a rendelkezésünkre. 2013-ban is találkoztunk azzal a jelenséggel, 
hogy az iskolakötelezettség elmulasztásáról félévkor, és év végén kapunk jelzést, (vagy akkor 
sem) viszont akkor már több száz óráról. A jelzések tartalmi vonatkozásában hatalmas 
eltérések vannak az intézmények között. Van olyan iskola, ahol, csak a hiányzás tényét 
közlik, és van, ahol olyan esetleges megoldásokkal próbálkoznak, melyek nem vezethetnek 
sikerre, néha még a törvényesség határait is feszegetik - de semmiféleképpen nem a 
gyermekek érdekeit szolgálják. 
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Az intézmények igyekszenek a problémák okait is megkeresni, viszont még mindig több 
olyan jelzés érkezik, ahol csak a hiányzás óraszámát közlik, de a lényegi információkat 
mellőzik. Az iskola által megtett intézkedések ilyenkor kimerülnek a szülő értesítésében, vagy 
az iskola intézkedései közé sorolt, a gyermekjóléti központ felé leadott jelzésben. Az iskolai 
jelzés után, a gondozási folyamatban nagy nehézséget jelent az illetékes pedagógus 
megkeresése, akit általában nem lehet elérni. A bekért pedagógia vélemények gyakran 
késnek, vagy meg sem érkeznek, néha túlzottan sematikusak. A tárgyalásokon nagyon ritkán 
vesznek részt. Még mindig találkozunk olyan jelzéssel, melyben nem gyermekvédelmi, 
hanem inkább olyan nevelési, oktatási jellegű zavarokat említenek, melyek inkább a 
pedagógia kompetencia körébe tartoznak. Az iskola általában nem tesz lépéseket arra, hogy a 
hiányzások okait felderítse, nincs javaslatuk arra, hogy a kialakult helyzetet miképpen lehet 
megoldani. A közös munka eszköze lehetne az Intézkedési Terv közös elkészítése és 
végrehajtása. Ez egyre gyakrabban elmarad, és javarészt az oktatási intézmények 
érdektelensége miatt. A partnerség kialakítását pedig gyakran a gyermek családja és a 
Gyermekjóléti Központ kizárólagos feladatának tekintik. 
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Az óvodáktól, bölcsődéktől a korábbi évekhez hasonlóan, a tavalyi évben is kevés jelzés 
érkezett. Bölcsödéből ebben az évben elvétve kaptunk jelzést, óvodákból is csak konkrét, már 
nálunk folyamatban lévő esetben. Ezt a tendenciát azért fontos ebben az évben is 
kihangsúlyozni, mert különösen figyelemre méltó, hogy látványosan megugrik a regisztrált 
gyermekvédelmi esetek száma az iskolába kerüléskor. Ezek az esetek már ezt megelőzően is 
veszélyeztetettséget okoztak, csak jelzés hiányában nem kerülnek gondozásba ezek a 
családok. Az év végi jelzőrendszeri beszámolók alapján a bölcsődék, óvodák sokkal 
alacsonyabb arányban látnak veszélyeztetettséget a saját területükön. A bölcsődék az év végi 
gyermekvédelmi beszámolójuk alapján a gondozott gyermekek hozzávetőleg 5 %-ánál, míg 
az óvodák már majd egynegyedénél látnak veszélyeztető tényezőket. Az óvodák, iskolák 
tekintetében szinte mindenhol írnak az anyagi veszélyeztetésről, míg a bölcsődék részéről ez 
nem érhető nyomon. Ebben az évben hangsúlyozzuk a szakmaközi jelzőrendszerei 
találkozókat, s ezeken igyekszünk egyeztetni a gyermekvédelemmel kapcsolatos teendőket, 
közvetítjük egymás felé a témával kapcsolatos aktuális kérdéseket. 



 

 29 

 
Az elmúlt évben is igyekeztek a gyermekjóléti központ munkatársai folyamatosan, már nem 
csak az aktuális esetek mentén, felkeresni az intézményeket. A korábban létrehozott 
intézményi kapcsolattartói rendszernek elsősorban az oktatási intézményekkel kellett volna 
kapcsolatot tartania. Ez a már említett oktatási rendszert érintő változások miatt rendkívül 
nehézkes lett, ezért sok esetben elsikkadt. A találkozásokat a következő években fel 
szeretnénk újítani, kibővítve azzal, hogy az intézmények dolgozói számára szervezünk 
szakmaközi találkozót, tájékoztatót a Gyermekjóléti Központban. Mindemellett az új 
rendszerű gyermekvédelmi team munkában is meg fog jelenni ez a feladat: a teamekhez 
rendeljük az intézményeket, akik a kapcsolatot ezzel a teammel tarthatják. 
 
A 0-3 éves korosztály és az intézményes ellátást igénybe nem vevő 3-5 éves korosztály 
elsődleges védelmét a védőnői szolgálat látja el. A kapcsolat a védőnőkkel, a korábbi 
problémákat némileg leküzdve, hullámzó, s erősen személyfüggő. Írásos jelzést, többet, 
gyakrabban kapunk, igaz többször csak kérésére. A kerület három védőnői körzetéből csak 
egyből kaptunk éves beszámolót, a másik kettő nem küldi meg. A beérkezett beszámolók 
alapján a védőnők számára a jelzés-visszajelzés problémaköre a meghatározó. Ezekből úgy 
tűnik, hogy a védőnői szolgálat nem egészen van tisztában a jelzőrendszer működésesével, 
céljával. Azt várják el a gyermekjóléti szolgálattól, hogy a jelzőrendszer keretében 
tájékoztassuk őket a gyermeket érintő gyermekvédelmi intézkedésekről. Ez azonban már 
túlmutat a jelzőrendszer keretein, s az együttműködés tartalmi kérdéseit veti fel. A 
szakmaközi találkozón ezt a kérdéskört mindenféleképpen érinteni kell. A védőnőknek a 
gyermekvédelem rendszerében igen fontos és kiemelt szerepük van. A korosztályba tartozó 
gyermekek családjaival ők vannak szoros kapcsolatban, így a veszélyeztetésről is szinte csak 
ők értesülnek. Elengedhetetlenül fontos, hogy a védőnő a tudomására jutó tényezőkről 
azonnal értesítse a Gyermekjóléti Központot, hogy az meg tudja tenni a megfelelő lépéseket. 
A kapcsolat a szolgálattal erősen személyfüggő, de javulás tapasztalható ezen a téren. 2013-
ban is több ízben a Gyermekjóléti Központ családgondozója és a védőnő közös látogatást tett 
a családoknál, gyakran történt egyeztetés a két szolgálat munkatársai között. 
 
A háziorvosi szolgálattól, a házi gyermekorvosoktól ebben az évben sem érkezett egyetlen 
jelzés sem. Más forrásból több jelzést is kaptunk bántalmazásról - akár kórházaktól is -, vagy 
éppen súlyos elhanyagolásról. A háziorvosi szolgálattal kapcsolatos probléma a gyermekjóléti 
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központ által felkérésre készülő adatlapok hiányossága is. Mint minden évben most is 
fellelhető probléma az iskolai mulasztások igazolásával kapcsolatban, hogy a rendszeresen 
mulasztó gyermekek egy része könnyen szerez orvosi igazolást, még abban az esetben is, ha 
nincs annak egészségügyi alapja. Ez az iskoláztatási támogatás felfüggesztése miatt olyan 
kérdés, mellyel kapcsolatban egyeztetés szükséges a kerületi egészségügyi szolgáltatókkal. 
 
A rendőrség kiemelkedő szerepet tölt be a gyermekvédelemben, a gyermekek, fiatalkorúak 
sérelmére és az általuk elkövetett bűncselekmények miatt. A rendőrség által eljárás alá vont 
kiskorúakról nem minden esetben kapunk jelzést, s még mindig előfordul, hogy csak jóval a 
cselekmény elkövetése után kapunk jelzést. A kerületi rendőrséggel a kapcsolatunk jó. A 
gyermekek sérelmére elkövetett súlyosabb bűncselekmények kezelésében partneri viszony 
alakult ki a két ágazat között. Továbbra is ápoljuk ezt a kapcsolatot, mert több olyan terület 
van, ahol a feladatok megosztása miatt ez fontos: például a megelőző távoltartás intézménye 
esetében az abban szereplő kötelező együttműködés miatt, vagy a közterületen, az iskolák 
környékén történő erőszakos bűncselekmények, a lakóterületükön zsarnokoskodó, bűnöző 
famíliák ügye és nem utolsó sorban a gyermekek sérelmére elkövetett erőszakos 
cselekmények esetében. Ezekben a kiemelt ügycsoportokban hatékony együttműködésre van 
szükség a két ágazat között. Felvettük a kapcsolatot a kerületi kapitányság vezetésével az 
együttműködést igyekszünk kiszélesíteni 2014-ben. 
 
A jelzőrendszer része, és a gyermekvédelemben fontos szerepe van a helyi Pedagógiai 
Szakszolgálatnak. A szolgálattal folyamatosan tartjuk a munkakapcsolatot, s szükség szerint 
tartottunk közös esetmegbeszélőket, melyet még rendszeres formában nem sikerült 
megszervezni. Korábban igényként merült fel a központ családgondozói részéről, hogy a 
szakszolgálat munkatársai, pszichológusai közvetlenebbül, s gyorsabban vegyenek részt a 
gyermekvédelmi tevékenységben. Ez tapasztalatunk szerint még nem valósult meg teljesen. 
 
A ferencvárosi gyámhivatallal napi szintű szakmai kapcsolatban voltunk. Ez a kapcsolat 
működőképes, szinte minden esetben egyeztetés történik a hivatallal. Munkánk kölcsönös 
erősítése érdekében a hivatal munkatársait rendszeresen bevonjuk a gyermekjóléti központ 
esetmunkájába, előzetes konzultáció formájában. A 2013-tól az átalakuló közigazgatási 
rendszer, a kormányhivatalok gyámhivatalainak működése egyszerűsítette szervezeteink 
között az együttműködést. Azt azonban el kell mondani, hogy a gyámhivatal hatósági 
feladatival kapcsolatosan jók a tapasztalataink, ellenben a gyámhivatal korábbi hivatali 
funkcióit végző munkatársakkal gyakrabban van problémája családgondozóinknak. 
 
A szakellátási intézményekkel a kapcsolatunk a 2012. év javuló tendenciájához képest megint 
romlott. A legtöbb probléma a nevelőszülői hálózatokkal van. Gyakran tetten érhető a 
szakmai felkészületlenség, a gyermek és a vér szerinti családok érdekeinek figyelmen kívül 
hagyása. A tendencia, s a törvényi kötelezettség, mely szerint a 12 év alatti gyermekeket csak 
nevelőszülőknél lehet elhelyezni, sok olyan kérdést vet fel, mely a gyermekek érdekeit 
hátrébb sorolja, s a nevelőszülők érdekeit helyezi előtérbe. Ilyen például a kapcsolattartások 
már csaknem ellehetetlenítése, indokolatlan korlátozása. A gyermekjóléti szolgáltatás célja a 
nevelésbe vett gyermekek esetében a családok támogatása, hogy alkalmasak legyenek 
gyermekeik otthonukban történő nevelésére. Ha a gyermek és a szülő közötti kapcsolatot 
indokolatlanul korlátozzák, ezt a cél lehetetlen elérni. 
 
Több esetben a gyermekotthon és a Központ családgondozója közösen tett látogatást a 
családok otthonában. Szükségesnek tartjuk a folyamatos egyeztetéseket, hiszen a 
gyermekotthonokkal kapcsolatban gyakran felmerül olyan tényező, amely konzultációt, 
információcserét igényel. Ezek elsősorban a szökések és a kapcsolattartási ügyek, a 
gyermekek állapotának, helyzetének figyelemmel kísérése. Az átmeneti nevelt gyermekek 
hazagondozása érdekében elengedhetetlenül szükséges a folyamatos kapcsolattartás és 
információ csere a Gyermekjóléti Központ és a gyermekotthonok között. A fővárosi 
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TEGYESZ-szel való együttműködésben jelenik meg a legtöbb probléma. Már a korábbi 
években több kísérlet volt a gyermekjóléti szolgálatok, a Módszertani Gyermekjóléti Központ 
és a Fővárosi TEGYESZ munkájának összehangolására. Ekkor már sikerült, meghatározni a 
közös esetmunka alapelveit, formáit, tisztázni a szerepeket, feladatokat. Sajnos a tapasztalat 
az, hogy nem sikerült ezeknek az elemeit beépíteni a mindennapi munkába. Továbbra is a 
Gyermekjóléti Központ koordináló szerepét kívánjuk erősíteni. A jelzőrendszer elsődleges 
szereplőivel bizalmi alapon kialakított formális és informális kapcsolatokat tovább kívánjuk 
erősíteni. A következő grafikonból ez egyértelműen kitűnik. A gondozási tevékenységünk 
nagy része az intézményi kapcsolatainkon keresztül kerül a Gyermekjóléti Központhoz. Az új 
esetek 70 %-a a jelzőrendszer, vagy a hatóságok által kezdeményezett, s csak 19 % keresi 
meg önkéntesen az intézményt. Azonban ezek közül is majd mindegyik család korábban már 
kapcsolatban állt velünk valamilyen formában. 
 

 



 

 32 

 
4.1.3. A Gyermekjóléti Központ erőforrásai 
 
A FESZGYI Gyermekjóléti Központ működési rendjén az elmúlt évben változtatunk. 2009. 
februárban költözhettünk a Központnak otthont adó új helyre, s az óta a Központ már 
jelenlegi helyen fogadhatja ügyfeleit. A Gyermekjóléti Központ elhelyezkedését a lakosság 
megszokta, folyamatosan nő azoknak a száma, akik ezen a helyszínen veszik igénybe 
szolgáltatásainkat. Az egymást támogató szolgáltatásaink, az ügyfélbarát nyitvatartási időnk, 
mind a hozzánk forduló kliensek bizalmát növelik. Mára már nem csak a legrászorultabbak 
keresik fel segítséget kérve az intézményt, hanem megnőtt azoknak a betérő ügyfeleknek a 
száma, akik valamely szociális, gyermeknevelési, anyagi kérdésben csak tanácsot, információt 
kérnek. A tavalyi évben 152 ilyen ügyfelünk volt. A Gyermekjóléti Központ része, önálló 
egységként az Alul-Járó Ifjúsági Iroda a közösségi gyermekvédelmi prevenciós, a klasszikus 
információs tanácsadás és ifjúsági segítés munkaformáit használva. Ezt kiegészítve az Alul-
Járó Szolgálat munkatársai a gyermekjóléti központ lakótelepi, utcai szociális munkájában 
vesznek részt. Az ő munkájukon keresztül is szorosabban kapcsolódik az Alul-Járó és a 
Gyermekjóléti Központ a célcsoportunkhoz. 
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A 2009-ben megszűnt Dzsumbuj Programiroda által ellátott feladatok az elmúlt években 
átkerültek a Gyermekjóléti Központba, és az ügyfeleknek is ide kell jönniük. Ez eleinte 
nehézséget, fennakadást okozott számukra, de azt hiszem, hogy ezt hamar megszokták. 
Mindezek mellett el kell mondani, hogy szükség van még mindig a területen való aktív 
jelenlétre. Ezt családgondozóink a gyakori terepmunkával, családlátogatásokkal igyekszenek 
megoldani. 
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A Gyermekjóléti Központ tizenegy családgondozói státusza közül tíz a Gyermekjóléti 
Központban betöltött, egy családgondozó szociális munkás az Alul-Járóban végzi munkáját. 
A tizenegy státusz közül kettő osztott státuszban, egyik kolléga a kórházi szociális munkát, a 
másik munkatárs a lakótelepi utcai szociális munkát látja el. Az új típusú, team rendszerű 
munkaszervezéseknek, a területfelosztás módosításának köszönhetően a családgondozókra 
nehezedő nyomás enyhült, a családgondozók között kiegyenlítettebb lett. Ez a folyamat a 
2013. évben kezdődött, s befejezése átnyúlik a következő évre is. A kerületet gyermekvédelmi 
szempontból 3 körzetre osztottuk (a körzetek határai a mellékelt térképvázlaton tekinthetőek 
meg). Minden körzet teljes területén 3-4 családgondozó dolgozik. Illetékességükhöz tartozik 
minden olyan 18 év alatti kiskorú, aki az adott körzetben tartózkodik. Az érintett területen 
lévő intézmények is az adott gyermekvédelmi csoporthoz tudnak fordulni információért, vagy 
jelzést küldeni számukra. 
 

 
 
A családgondozókra jutó esetszám változó, de még mindig magasabb az ideális, - törvényi 45 
esetnél - de a korábbi évekhez képest már kezelhetőbb. A team rendszerű munkaszervezéssel 
igyekszünk elérni, hogy a kollegák közötti esetszám eloszlása arányos legyen, s hogy a 
teameken belül a munkamegosztás, az esetleges helyettesítés könnyebben legyen 
megvalósítható. Az esetlegesen több családgondozó munkáját igénylő feladatok könnyebben 
megszervezhetőek. Munkatársaink ezt a munkamegosztást pozitívan élték meg, de a még 
mindig magas esetszámmal fontos hangsúlyozni, hogy ez az amúgy pszichésen megterhelő 
munka eredményességének rovására mehet. Meg kell felétlenül említeni a folyamatosan 
növekedő adminisztrációs terheket. A gyermekjóléti szolgáltatás során, a többi szociális 
ágazathoz képest, nagyságrendileg több a kötelező adminisztrációs feladat. Minden 
tevékenységet szigorú határidők foglalnak keretbe, s nem utolsó sorban hatalmas felelősség 
hárul a családgondozóra. Ezt a munkát megfelelő színvonalon csak úgy lehet ellátni, hogy 
olyan feltételeket, munkakörnyezetet biztosítunk, amely lehetővé teszi ezt. Sajnos e téren még 
mindig nagyok a hiányosságok. Elsősorban a számítástechnikai ellátottság terén vannak 
hiányok. Más szolgálatoknál természetes, hogy egy családgondozóra jut egy számítógép. 
Nálunk ez az arány három családgondozó – egy számítógép. A munkatársak saját forrásból, 
otthonról hoznak maguknak számítógépet, notebookot, hogy el tudják végezni feladataikat. 
Ezen a téren előrelépést várunk a fenntartó FESZGYI illetve az Önkormányzat részéről. 
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A Központ kiegészítő feladati közül a jogi tanácsadás már stabilan a korábbi években is 
működött. Szerződéses jogviszonyban vesszük igénybe a tanácsadást, melynek keretében 
korlátozottan ugyan, de ügyfeleink jogi képviseletében is segítséget nyújtunk. Jogi 
tanácsadást minden hétfőn délután lehet igénybe venni. A tavalyi évben 102 ügyfél vette 
igénybe a tanácsadást, ők gyakran több alkalommal is. 2013-ban folyamatosan biztosítottuk a 
pszichológusi és fejlesztő-gyógypedagógusi szolgáltatást is, amely a kerületben élő családok 
gyermekei számára nyújt lehetőséget a zökkenőmentes társadalmi beilleszkedéshez azzal, 
hogy segítséget nyújt a pszichoszociális hátrányok leküzdésére. Mindkét szolgáltatás pozitív 
hatást gyakorolt a családgondozók munkájára. Az eddigi tevékenység során a munkájuk egy 
része azzal telt, hogy megfelelő segítő szolgáltatást kellett keresni az ügyfelek részére - ez ma 
már helyben megtalálható. Elmondható, hogy ezek a szolgáltatások egyértelműen sikeresek és 
rendkívül hasznosak, olyannyira, hogy szükség lenne ezen szolgáltatások bővítésére. Még 
mindig az lenne a cél, hogy a két szolgáltatást nem csak részmunkaidős kollegákkal, hanem 
teljes állású szakemberekkel láttassuk el. Jelenleg a fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus heti 
két napot, kedd és csütörtök délután tölt az intézményben Feladata az egyéni pedagógiai 
vizsgálat, az elsődleges vélemény kialakítása, egyéni és kiscsoportos fejlesztő foglalkozások, 
csoportos tanulássegítő tréningek szervezése a gyermekek számára. Egyéni fejlesztő-, illetve 
gyógypedagógiai tanácsadást végez gyermekeknek, szülőknek, segít az iskola-, illetve 
pályaválasztásban. A Gyermekjóléti Központban szakmaközi konzultációt biztosítunk a 
központ szociális munkásai számára. A fejlesztőpedagógus mellett, annak munkája 
kiegészítéseként dolgozott 2013-ban a korábbi Roma Mediátor Program egyik volt 
munkatársa is. Az ő feladata a roma származású gyermekek tanulásbeli segítése. Heti 
rendszerességgel vettek részt gyermekek a roma mediátor kollega önállóan szervezett 

Gyermekvédelmi körzetek 
Ferencvárosban (2014) 
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foglalkozásain. A gyógypedagógus és a roma mediátor kollega sikeres nyári felzárkóztató 
foglalkozásokat szervezett a tantárgyi osztályozóvizsgára kötelezett gyermekek számára. 
 
A fejlesztő- gyógypedagógiai szolgáltatás mutatói 2013-ban: 
 

Összes alkalom 500 alkalom 

Összes gyermek 

Fiú 24 gyermek 
Leány 26 gyermek 

Óvodás 5 gyermek 
Általános iskolás 30 gyermek 
Középiskolás 15 gyermek 

Beküldők 
FESZGYI GYÁO 13 gyermek 
GYEJO családgondozó 35 gyermek 
FESZGYI egyéb 2 gyermek 

 
A pszichológusi szolgálat szintén heti két alkalommal, hétfőn és szerda délután elérhető. 
Feladata az életviteli tanácsadás, egyéni pszichológiai vizsgálat, elsődleges vélemény 
kialakítása, egyéni és kiscsoportos pszichológiai foglalkozások, csoportos mentálhigiénés 
tréningek megszervezése, lebonyolítása ügyfeleink számára. A pszichológus végzi az egyéni 
pszichológiai tanácsadást gyermekeknek, szülőknek, és szakmaközi konzultáció nyújt a 
Gyermekjóléti Központ munkatársainak. A pszichológiai szolgáltatásunk kapcsán is felmerült 
annak bővítésének szükségessége. 2013-ban új pszichológus kolléga került a Központba, a 
szolgáltatást az előző kolléga zökkenőmentesen tudta átadni. 
 
A pszichológiai szolgáltatás mutatói 2013-ban: 
 

 Korosztály fő alkalom 

Gyermek kliensek 

Óvodás 1 8 

Alsó tagozatos 6 64 

Felső tagozatos 12 101 

Középiskolás 5 34 

Felnőtt találkozások 
Szülői konzultáció 14 52 
Munkahelyi kollegák 14 31 

Összesen 52 290 
 
Az Alul-Járó és a Központ utcai szociális munkásaival két évvel ezelőtt kezdtük el a 
kiegészítő, prevenciós szolgáltatások beindítását, amelyek egyrészt az iskolán kívül a 
csellengő gyermekek számára nyújt különféle foglalkozási lehetőségeket, másrészt a 
veszélyeztetett csoportok, így különösen az kismamák, hátrányos helyzetű anyák részére nyújt 
támogatást. A programokra a forrásokat pályázatok útján biztosítottuk. 
 
A programokat nehezen lehet elindítani, ennek oka egyrészt a pályáztató késése. A 
szerződések megkötése hónapokat késik, a támogatások átutalása már csak a program végére 
érkezik meg és az elszámolást és a lebonyolítást nem lehetetett ehhez rugalmasan igazítani. 
Az elindított programok mindegyike sikeresnek mondható, a nehézségek ellenére is. Azok a 
programok mondhatók különösen sikeresnek, ahol - együttműködésben a civil szervezetekkel 
(Biztos Kezdet Gyerekház) – a Gyermekjóléti Központ kereste meg a célcsoportot. Az egyik 
ilyen legjobban sikerült, legnépszerűbb program a nyári, Lenhossék parkban zajló, majd a 
tanév közben a Központba költözött Kerekerdő Nyár programja. Azok a családok is, akik nem 
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találkoztak még a Gyermekjóléti Központtal, s azok, akik korábban már ügyfeleink voltak, 
közösen vették igénybe a programokat. Ezt a programot igyekszünk rendszeresíteni, 
hagyománnyá tenni, minden nyáron megrendezni, annak ellenére, hogy megszervezése elé 
igen komoly bürokratikus akadályokat állítanak. 
 
A Gyermekjóléti Központ 2013 őszén a Procter & Gamble vállalattal közösen pályázati 
forrásból a Központ szolgáltatásainak színvonalát kívánta növelni. Ehhez a Procter & Gamble 
anyagi támogatást és önkéntes munkát adott. Ennek segítségével sikerült a földszinti 
társalgóban barátságos, gyermekekhez közel álló festést megvalósítani, új játékokat 
beszerezni, valamint a várakozótérbe a gyermekek számára mini foglalkoztatót kialakítani. 
 
A Gyermekjóléti Központ lehetősége és eszköze még az átmeneti elhelyezési formák ajánlása, 
alkalmazása. Ez egyrészt a FESZGYI intézményrendszerén belüli Gyermekek Átmeneti 
Otthona, ami egyedülálló módon 0-18 éves korig fogadja a gyermekeket. Ami ebből 
kiemelendő, az a 0-3 éves korosztály ellátásának lehetősége, mellyel a munkatársaink gyakran 
élnek. A családok átmeneti otthona szolgáltatást, a Ferencvárosi Önkormányzattal kötött 
szerződés alapján, a kerület ellátási kötelezettségéből fakadóan, a Magyar Vöröskereszt 
Csepeli Anyaotthona végzi. A szerződés szerinti ellátás 2008 tavaszán indult, s 14 férőhelyet 
biztosít az Anyaotthon számunkra. Az igénybevétel ezt a számot általában elérte, az otthon 
szabad kapacitásának függvényében több IX. kerületi lakos is kapott elhelyezést az 
anyaotthonban illetve a családok átmeneti otthonában. Az együttműködés rendszere már jól 
bejáratott, a Gyermekjóléti Központ által rendszeresített „Küldő lappal” irányítjuk az 
ügyfeleinket Csepelre. A családgondozás folyamatában az anyaotthon családgondozója is 
tevékeny részt vállal. A tavalyi évben a Kormányhivatal vizsgálatainak hatására, sajnos, a 
Családok Átmeneti Otthona ritkán tudott olyan ügyfelet fogadni, ahol az édesanya egy 
gyermekkel kívánta igénybe venni a szolgáltatást. Ez a gondozási folyamatban súlyos 
problémát jelenthet, hiszen egy fontos megoldási eszköz esik ki a rendszerből, ezzel 
lehetetlenné téve a kliensnek nyújtandó hatékony segítséget. 
 
4.1.4. „Alul-járó” Ferencvárosi Ifjúsági Tanácsadó és Információs Iroda 
 
Céljaink, alapelveink, feladataink 

 
Az „Alul-járó” Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda hiánypótló szereplő, hiszen a fiatalok 
számára nem áll rendelkezésre olyan szolgáltató rendszer, ami komplex formában kínálna 
megoldást az iskolán, illetve munkahelyen kívüli, valamint az ott megoldható problémákra, 
nem megválaszolható kérdésekre. Tekintettel arra, hogy az információhoz való jog alapvető 
emberi és állampolgári jog, kijelenthető, hogy irodánk egy olyan szolgáltató intézmény, 
amely alapellátás jellegű szolgáltatást nyújt a fiatalok számára – immár több, mint 13 éve, 
2000. szeptember 16. óta. 
 
Fontosnak tartjuk, hogy nyitottak és rugalmasak legyünk, de az alapszolgáltatások és a 
prioritások az elmúlt évek alatt nem változtak: ifjúsági információt nyújtunk, tanácsadásokat 
tartunk, internet hozzáférést biztosítunk, klubokat és foglalkozásokat szervezünk, amiket a 
fiatalok név nélkül és ingyen vehetnek igénybe. Iskolákba is megyünk rendhagyó 
osztályfőnöki óráinkkal, tematikus foglalkozásainkkal, különböző kerületi és fővárosi 
rendezvényeken veszünk részt, megragadunk minden alkalmat, ahol a fiatalokat saját 
környezetükben is megismerhetjük. A fiatalok igényei szerint alakítjuk a hétköznapokat: 
hétfőn nyitás előtt álláskereső klubot tartunk; heti rendszerességgel pszichológiai tanácsadás 
van; ünnepek alkalmával ajándékkészítő kézműves foglalkozásokat szervezünk; pénteken, 
illetve tanítási szünetekben egész délután várjuk a kisebbeket is: filmet nézünk, játszunk és 
társasjátékozunk. 12 év feletti érdeklődők részére ezeket a szabadidős foglalkozásokat a teljes 
nyitva tartási időben szervezzük. 
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Elsődleges célunk, hogy segítséget nyújtsunk a fiatalok számára a mindennapi életük során 
felmerülő problémák megoldásában, kérdéseik megválaszolásában, információs igényeik 
kielégítésében; az önkéntesség elve alapján veszik igénybe szolgáltatásainkat. Információs és 
tanácsadó tevékenységeinken keresztül segítjük a fiatalokat a felnőtté és önállóvá válás 
folyamatában, autonómiájuk kialakulásában; abban, hogy felelősséget vállalhassanak 
önmagukért, döntéseikért, továbbá hogy személyes fejlődésük lehetőségeiről tájékozottak 
legyenek. A fiatalok függetlenségét segítve egyenrangú félként kezeljük őket, tiszteletben 
tartjuk autonómiájukat és jogukat a szabad választáshoz. Ezen kívül teret adunk ifjúsági 
kezdeményezéseknek, részt vállalunk abban, hogy találkozhassanak különböző fiatalok 
egymással. 
 
A szolgáltatásainkat az Ecseri úti aluljáróban található irodánkban lehet igénybe venni. 
Szolgáltatásaink: információnyújtás, tanácsadás, valamint az ezeket kiegészítő segítői 
szolgáltatások. A tanácsadások egyéni vagy csoportos formában történnek attól függően, hogy 
a fiataloknak milyen igényeik vannak, illetve melyik módszer a leghatékonyabb. Felvilágosító 
munkánk szintén a fiatalok szükségleteinek, illetve a hatékonyság figyelembevételével folyik 
az irodában, vagy külső helyszínen. 
 
Az Ifjúsági Iroda a környék iskoláiba és a munkahelyükre járó fiatalok közlekedési 
útvonalába esik. Nyitás óta fő célkitűzésünk közé tartozik, hogy a velünk kapcsolatba lépő 
fiatalok - középiskolás korosztály és fiatal felnőttek - számára olyan programokat 
biztosítsunk, amelyek elősegítik szociális és mentálhigiénés problémáik kezelését, illetve 
azok megelőzését. Célunk tehát, hogy bármely fiatal megkereshessen minket akármilyen 
problémával, bármilyen kéréssel vagy kérdéssel, s azonnal segítséget tudjunk nyújtani. Az 
Ifjúsági Iroda közvetlen légkörével, személyes viszonyával hozzájárul a kölcsönös tiszteleten 
alapuló felnőtt-fiatal, és a kortárs kapcsolatok kialakulásához, a szociális készség 
fejlesztéséhez. Ez a közvetlenség és partnerség irodán kívüli tevékenységeink során is fontos 
szempont. Elő kívánjuk segíteni, hogy megtalálják helyüket a társadalomban, így is 
hozzájárulva ahhoz, hogy az életkorukból és élethelyzetükből adódó esetleges hátrányaikat 
csökkentsék. Programjainkkal és szolgáltatásainkkal hozzá kívánunk járulni ahhoz, hogy 
kreatívabban, nyitottabban, fogékonyabban éljenek, hogy igény támadjon a fiatalokban a 
kortárs közösségben végzett munka, a kortárs közösségekhez való tartozás iránt. Célunk, hogy 
a fiatalok szabadidejüket hasznosan töltsék, és a későbbiek során a velünk megszerzett tudást 
és készségeket használni és hasznosítani tudják mindennapi életükben. 
 
Bár az információs és tanácsadó szolgálatunk valamennyi hozzánk forduló személy számára 
nyitott, a kerület igényeit és lehetőségeit felmérve az iroda célcsoportját a ferencvárosi 
középiskolás fiatalok, valamint fiatal felnőttek alkotják. Az Irodában 12 éves kortól tudjuk az 
érdeklődőket fogadni, mert nincs rá kapacitásunk és lehetőségünk, hogy a fiatalabbakkal az 
ügyeleti időben a számukra megfelelő módon foglalkozzunk, nekik szóló programokat 
folyamatosan biztosítsunk. A Pénteki Klubnap és a lakótelepi tevékenységeink egyes elemei 
azok a programok, amelyekbe a fiatalabbak is bekapcsolódhatnak – erről a későbbiekben még 
szó lesz. 
Az iroda nyitvatartási idejét is úgy igazítottuk, hogy az megfeleljen a tanuló és dolgozó 
fiatalok szabadidejének: 12 órától 18 óráig várjuk a betérőket. Az elmúlt években az 
álláskereső fiatalok száma megkétszereződött, amire reagálva az Álláskereső Klub idejét 
meghosszabbítottuk 2012. januárjától (egy óra helyett két órás klubidő).  

 
Az Irodában zajló szolgáltatások 
 
A szolgáltatásainkat az Ecseri úti aluljáróban található irodánkban lehet igénybe venni. 
Szolgáltatásaink: információnyújtás, tanácsadás, valamint az ezeket kiegészítő segítői 
szolgáltatások. A tanácsadások egyéni vagy csoportos formában történnek attól függően, hogy 
a fiataloknak milyen igényeik vannak, illetve melyik módszer a leghatékonyabb. Felvilágosító 
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munkánk szintén a fiatalok szükségleteinek, illetve a hatékonyság figyelembevételével folyik 
az irodában, vagy külső helyszínen. Mindennapi tevékenységeink döntően az irodában 
zajlanak, de az évek során tapasztaltak alapján programjaink egy részét kivittük az iskolákba, 
a különböző kerületi és fővárosi rendezvényekre, hogy a fiataloknak több rétegét sikerüljön 
elérnünk. 
 
Céljaink és alapelveink változatlanok, de a konkrét feladatokban és tevékenységekben 
igyekszünk folyamatosan megújulni, a helyi „keresletet” és a fiatalok „megrendelését” 
kielégíteni; rendszeresen felülvizsgálatot végzünk, így igazítjuk a változó igényekhez 
szolgáltatásainkat. 
 

� Információk : szociális információk, közérdekű információk, szabadidős 
tevékenységek (kulturális információk, sport, szórakozás), lakás, lakhatás, oktatással 
kapcsolatos (tanulás és továbbtanulás, iskolarendszerű oktatás és iskolarendszeren 
kívüli), diákjogok, álláslehetőségek (diákmunkák, rész- és teljes állások), utazás, 
szálláshelyek, turisztika, Európai Uniós lehetőségek 

 
� Tanácsadásaink: életviteli, szociális, családi, kapcsolati tanácsadás, pszichológiai, 

mentális tanácsadás, pályaorientáció, foglalkoztatással, munkavállalással kapcsolatos 
tanácsadás, tanulás 

 
� Kiegészítő szolgáltatásaink: ingyenes Internet-használat és wifi elérhetőség az Iroda 

teljes nyitva tartási idejében, számítógépek használata (3db számítógép áll a fiatalok 
rendelkezésére), könyvek, társas- és kártyajátékok, klubhelyiség használata különböző 
tevékenységekre, korrepetálás 

 
Klub- és csoportfoglalkozások az Irodában 
 

� „Alul-járó” Klub  
 

A KeménydióKlub mintájára (ami pályázati támogatásból éveken keresztül péntek 
délutánonként működött) a fiatalok igényeire reagálva a hétköznapjainkban is bevezettük az 
„Alul-járó” Klubot is. Ez a Klub nem teljesen fedi egy klub kereteit – ugyanis nincs egy adott 
időhöz kötve, nincs megszervezve és a részvevők számára teljesen nyitott: aminek oka az a 
tapasztalat, hogy a kézműves foglalkozásokon kívül minden strukturált, időkeretekhez kötött 
foglalkozást eleve elutasítják a hozzánk járó fiatalok. Viszont ha nem nevezzük nevén az 
éppen zajló tevékenységet, akkor érdeklődéssel fogadják, aktívabbak a részvevők és nem 
„ciki” bevonódni a foglalkozásba. Tehát a szó szoros értelmében nem klub, de tartalmát 
tekintve igen. Az iroda nyitva tartása óta klubjelleggel működik, de néhány éve a bejáró 
fiatalok igényei miatt ezt a formáját valósítjuk meg. Annyiban tér el a korábbi évek 
gyakorlatától, hogy ha elkezdődik a „klubozás”, akkor az ügyeletben lévő egyik munkatárs 
biztosítja az információs és tanácsadó feladatokat, a másik kolléga pedig a klub vezetőjévé 
válik, amiről beszámol a teamen is.  
 

� Egészséges életmód kiscsoportos tanácsadás, tematikus beszélgetések 
 
Évek óta azt tapasztaljuk, hogy a fiatalok ugyan az iskolákban több, egészséges életmóddal 
kapcsolatos programban vesznek részt, tehát információkkal el van látva – mégsem ismerik a 
testüket, a test működését és jelzéseit, az ok-okozati összefüggéseket, sok esetben nincs 
tudásuk arról, hogy mit tesznek szervezetükkel, milyen káros következményekkel kell 
számolniuk. A beszélgetésekben kiemelt hangsúlyt kap a prevenció: testkép, a testkép zavarai, 
a fogamzásgátlással és szexualitással kapcsolatos felvilágosítás, és fontosnak tartjuk, hogy 
átbeszéljük, hogy honnan és hogyan tudnak segítséget kérni, ha bajba kerülnek, és kihez 
érdemes fordulniuk – akár családon belül, akár a professzionális segítőkhöz.  
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Ezeket a tanácsadásokat szintén indirekt módon szervezzük – ha van 3-4 fiatal, akkor 
beszélgetést kezdeményezünk, és ha nyitottak a témára, akkor belevágunk. Ezek a 
beszélgetések térben is elkülönültek az irodában zajló többi tevékenységtől – mivel másik 
klubhelyiségünk nincs, a harmonika ajtót behúzzuk, hogy biztosítani tudjuk a személyesebb 
beszélgetésekhez a feltételeket. 
 
2013-ban is a leggyakoribb téma a fogamzásgátlással és a terhesség-megszakítással 
kapcsolatos beszélgetések voltak. A napi rendszerességgel bejáró fiatalokkal folytatott 
beszélgetések alapján elmondható, hogy fiatal koruk ellenére már többüknek van szexuális 
tapasztalata, de a felelősségteljes védekezés területén ismereteik hiányosak, sok esetben 
torzak, nincsenek megfelelően tájékoztatva, kérdéseiket nem merik feltenni, illetve többször 
tapasztaltuk, hogy megfogalmazni sem tudják. 
 
Másik nagy témánk volt ebben az évben az anyaság, apaság megélése. Több évek óta hozzánk 
járó fiatal már szülővé vált, az ezzel kapcsolatban megélt érzéseik, felelősségvállalás fontos 
mérföldkövek életükben. A beszélgetések során hétköznapi életükben megélt nehézségeik 
megoldására is választ kerestünk. 
 

� Kézműves foglalkozások – az évköri ünnepekhez kapcsolódóan 
 

Az ünnepek köré szerveződő kézműves foglalkozások alapvető célja, hogy a résztvevők 
átéljék az alkotás örömét, sikerélményhez jussanak, miközben nagyokat lehet beszélgetni, 
nevetni – így erősítve a foglalkozásvezető és a fiatalok közötti bizalmi kapcsolatot. Másik 
fontos és nem titkolt célja, hogy a fiatalok és gyerekek ajándékokat készíthessenek, amelyeket 
magukkal is visznek és átadhatják szeretteiknek.  
 
Elhelyezkedést támogató programjaink 
 

� Álláskereső Klub  
 

Az Iroda nyitva tartási idejében nincs módunk arra, hogy 2-3 főnél nagyobb tanácsadást 
biztosíthassunk, ezért 2009-ben beindítottunk egy Álláskereső Klubot a fiataloknak. 2012. 
januárjától már heti két órában tartjuk a klubot: minden hétfőn 10 és 12 óra között várjuk a 
18-35 éves álláskeresőket, hogy segíthessük elhelyezkedésüket. Eszközeink szűkösek, de az 
Álláskereső klubba járók nagy részének ez a kevés is sokat számít:  

- telefonálás biztosítása – mobil számok hívása is 
- internethasználat – és szükség szerint segítség a net használatában, 

elsajátításában 
- a Munkaügyi Központ heti/két heti rendszerességgel frissülő álláslistája 
- a BMSZKI munkatársai által összeállított, heti 2-3 alkalommal frissülő 

álláslista 
- egyéni és kiscsoportos tanácsadás – állásinformációs források, telefonálás- és 

interjútechnikák, hogyan tartsam meg munkahelyemet, stb. témákban 
- egyénre szabott önéletrajz és motivációs levél készítése 

 
2013-ban összesen 47 Álláskereső klubot tartottunk, amelyen 366 alkalommal vettek részt a 
fiatalok, ez jelentős növekedés az előző évhez képest. Voltak alkalmak, amikor 3-4 
álláskereső volt csak jelen, de legalább ennyiszer 10 fő fölötti klubnapunk volt; átlag 
részvétel: 8 fő/alkalom. Az Álláskereső klubban résztvevők között is nagyobb részben 
jelennek meg férfiak (kb. 65% a férfi). Legkeresettebb szolgáltatatásunk az információnyújtás 
(álláslehetőségek – összesen 249 esetben), ezt követi az önéletrajz készítés, illetve annak 
fénymásolása, újra nyomtatása (96 és 99 alkalom). Nagy segítség az internet használata, 
2013-ban már nem vásároltunk álláskeresést segítő napi újságokat. 



 

 41 

Az Álláskereső klub nagy előnye az Iroda nyitva tartási idejében munkát keresőkkel szemben, 
hogy valóban klubként funkcionál – mivel egy adott időben (hétfő 10-12h) egy adott helyzet 
(álláskeresés) miatt vannak mindannyian az Irodában, a betérők jóval nyitottabbak, 
megosztják jó és rossz tapasztalataikat egymással, nem csak a klubvezetőktől, hanem 
egymástól is kértek tanácsot, segítséget. Nagy vonzerő, hogy ebben az időszakban mobil 
telefonszámok is hívhatók álláskeresés céljából. 
 
Tanácsadások 
 
2013 év tervei között szerepelt az iroda felköltöztetése a földfelszínre. A költözés nem jött 
létre, azonban az új helyhez a kerület ifjúsági referense új tanácsadások indítását tervezte, 
ebből az anyagi forrásból új tanácsadások indulhattak az alul-járóban. Plusz három órával 
megnöveltük a pszichológiai tanácsadást, amit 2013. őszétől egy fiatal, szakmailag jól képzett 
pszichológus lát el. Több ügyfelünk rendszeresen jár hozzá. Új tanácsadóként egy 
mentálhigiénés szakember és egy pályaválasztási-munkavállalási tanácsadó segíti munkánkat. 
Ezekkel a lehetőségekkel az alul-járó szolgáltatási köre bővült, a hozzánk járó fiatalok 
érdekében. Tanácsadóink nemcsak a hozzánk bejáró, de más, a kerületben élő, illetve tanuló 
fiatalok számára is tartanak foglalkozásokat (Gyermekek Átmeneti Otthonában élők, kerületi 
iskolák diákjai) 
 
4.1.5. 2013. évi utcai és lakótelepi szociális munka beszámolója 
 
Az utcai és lakótelepi szociális munka létjogosultságát az indokolta, hogy megjelentek olyan 
klienscsoportok, akiknek szükségleteit a meglévő intézményes rendszerek nem tudták 
kielégíteni. A Ferencvárosban a Gyermekjóléti Központon belül Nagy Viktória feladata a 
FESZGYI által nyújtott szolgáltatások koordinálása a kerületben kallódó, csellengő gyerekek 
és fiatalok számára. Ehhez a munkához az „Alul-járó” Ifjúsági Információs és Tanácsadó 
Iroda, illetve az iroda infrastruktúrája megfelelő, hiszen itt Nagy Viktória a munka során 
információkat gyűjthet, bele láthat a fiatalok mindennapjaiba, segítő beszélgetéseket 
folytathat és nem utolsó sorban, a jelzőrendszer tagjaként működhet együtt a kollégákkal a 
FESZGYI összes telephelyén. 
 
2013-ban is heti három nap teljes ügyeletet tartott állandó napokon – kedden, szerdán és 
pénteken, ill. az év második felétől hétfőn, szerdán és pénteken, valamint minden hétfőn 10-
12 óra között az Álláskereső Klubon; mindig ugyanazokon a napokon, hogy a fiatalok meg 
tudják találni, ha bármilyen kérdésük, problémájuk adódna. Az állandóság már csak azért is 
fontos, mert a fiatalok életében ez nem mindig van így. 
 
Olykor hónapokba vagy akár évekbe kerül, mire kiépül az a bizalom, bizalmi kapcsolat, hogy 
minden egyes „alul-járós” találkozás alkalmával közelebb kerülhetünk a valós problémához. 
Kerületi lakosoknak könnyebben tudjuk megadni az információt, mivel a FESZGYI-n belül 
működünk. Így bármelyik anyaintézményünkkel azonnal fel tudjuk venni akár személyesen is 
a kapcsolatot 
 
2013. évben az utcai- és lakótelepi szociális munka ügyfélkörének nagy részét a 
bűncselekményekben érintett, illetve a mentális betegségekkel küzdő fiatalok jelentették. 
Szoros együttműködésben dolgoztunk a börzsöny utcai rendőrőrssel, a kerületi 
kapitánysággal, a Merényi kórházzal és a II. számú Családsegítő Csoporttal. Utóbbi 
intézménnyel több közös ügyfelünk volt, az érdekükben való munkát megkönnyítette a jó 
munkatársi együttműködés. 
 
Bűncselekmények tekintetében a kisebb lopások, garázdaság és rablások említhetők meg, 
melyeket ilyen esetben a jelzőrendszer tagjaként kötelességünk jelezni. Kirívó esetként 
megemlíthető egy emberrablás, ami a mai napig nyomozati szakaszban van és több lány 
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kliensünk érintett benne. A gyors és hatékony összefogásnak köszönhetően sikerült néhány 
nőt kimenekíteni fogva tartóitól. 
 
A másik problémát a mentális betegségekkel küzdő fiatalok jelentik, akiknél hosszas 
beszélgetések után derülnek ki a lelki nehézségek. Ha pszichológiai tanácsadással 
megoldható, akkor az Irodában dolgozó pszichológusunkhoz adunk időpontot, ha nem, akkor 
a családsegítő szolgálattal együttműködve irányítjuk a megfelelő intézménybe. Fontosnak 
tartom, hogy elérjük ezeknél az embereknél, hogy bizalommal fordulhatnak hozzánk, 
bármilyen mentális vagy anyagi helyzetű problémáról legyen szó. Legyen az akár a 
munkaerőpiacra való visszatérésben való segítségnyújtás, vagy szakellátásba való irányítás 
2013-ban is a szokásos kitelepüléseinket igyekezünk megszólítani azokat a gyerekeket és 
fiatalokat, akik igénybe vehetnék az Ifjúsági Irodát. Minden alkalommal a játékos 
foglalkozások mellett szóróanyagokkal és információkkal látjuk el a játszani szerető 
gyerekeket, többször tartottunk tematikus tanácsadást is a rendezvények helyszínein. A 
céltalanul kallódó, unatkozó fiataloknak az idejét próbáljuk kézműves foglalkozásokkal és 
spontán beszélgetős klubozással eltölteni, hogy megtalálják önmagukat és azt, amit igazán 
szeretnének az életben. 
 
A 2012-ben megalakult Ferencvárosi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzathoz (FEGYIÖK) 
munkáját folyamatosan segítettük 2013-ban is. Elsősorban Nagy Viktória személyében, aki a 
FEGYIÖK egyik felnőtt segítője, szervezési és lebonyolítói feladatokat vállaltunk: segítség 
nyújtás rendezvények szervezésében és megvalósításában a bevásárlástól a rendezvény 
zárásáig.  Folyamatosan jelen vagyunk a FEGYIÖK életében: részt veszünk minden képviselő 
testületi ülésen és a kerület összes iskolájában lévő megválasztott tagnak felajánlottuk a 
segítségünket, lehetőséget kínálva a sikeres munkájukhoz. 
 
A FEGYIÖK az Iroda szempontjából is igen fontos célcsoport, hiszen az ő munkájukon 
keresztül egy olyan közösséget építhetünk ki képviselőikkel együtt, hogy a Ferencváros 
összes általános- és középiskolái számára segítséget és információt nyújthatunk, legyen az 
tanulási, szociális, mentális vagy hasznos szabadidő eltöltésében való segítségnyújtás – nem 
az iskolavezetés vagy a pedagógusok oldaláról közelítve, hanem a diákokat közvetlenül elérve 
jóval hatékonyabb munkát végezhetünk.  
 
Rendezvények, kitelepülések 
 
A József Attila-lakótelepen lévő és itt tevékenykedő több szervezet összefogásában és velük 
közösen (Dési Huber Művelődési Ház, Ferencvárosi Művelődési Központ, Börzsöny utcai 
Szabó Ervin Könyvtár, Medáliák Művészeti, Kulturális és Oktatási Egyesület, Keménydió 
Közhasznú Egyesület, TAVAM) az év folyamán több rendezvény szervezésében és 
programok lebonyolításában vettünk részt családok, fiatalok és iskolák részére. 
 
A rendezvényeken folyamatosan nyújtottuk információs és tanácsadó szolgáltatásainkat, 
játékos feladatokat szerveztünk különböző témákban. Nagy érdeklődés fogadta a kézműves 
foglalkozásainkat és a kicsiknek, kisgyerekes családoknak szóló játszóház programjainkat is. 
Mindazok, akik valamely programunkba bekapcsolódtak – a különböző pályázati 
támogatásoknak köszönhetően –, kis ajándékokat kaptak (gyümölcsök, üdítők, csokoládé).  
 
Irodán kívül zajló tevékenységeink – és lakótelepi utcai szociális munka 
 
2013.04.25. "Kertváros" Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központja 
Gyermekjóléti Szolgálat által működtetett ifjúsági klub szakmai meglátogatása, szakmai 
tanácsadás 
2013.04.27. tavaszköszöntő az FMK szervezésében 
2013.05.11. egészségnap az FMK szervezésében 
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2013.06.19. BIIRSZ ülés, szakmai együttműködés 
2013.08.09. szigetfesztivál 
2013.09.14. lakótelepi vigasságok a Dési Huber Művelődési Ház szervezésében 
2013.09.26. állampolgári részvétel hete a József Attila lakótelepen (Irisz Családi Kör 
szervezésében) 
2013.09.27. IFI FESZT – a FEGYIÖK szervezésében az FMK udvarán 
2013.10.03. MUFTI szakmai együttgondolkodó nap 
2013.11.07. BMK pályaválasztási börze és szakmai nap (az Alul-járó munkájának bemutatása 
több szakmai szervezet előtt) 
2013.11.14. KEF ülés a Dokuart Moziban 
2013.11.19. GYÁO – mentálhigiénés tanácsadónk tartott csoportfoglalkozást 
2013.11.21. Ferencvárosi pályaválasztási börze a Dési Huber Közösségi Házban 
2013.11.28. Ferencvárosi Szociális Kerekasztal  
2013.11.29. AIDS napi rendezvény az FMK-ban 
2013.12.03. Mikulás futás a FEGYIÖK szervezésében a Nyúldombon 
2013.12.09. ISZEF szakmai tájékoztató a NEFMI-ben 
2013.12.18. pályaválasztási tanácsadás a Lónyai Gimnázium 12/B osztályának 
2013.12.19. GYÁO - mentálhigiénés tanácsadónk tartott csoportfoglalkozást 
 
Intézményi kapcsolatok 
 
A kerületi és fővárosi szociális hálót alkotó intézményekkel és szervezetekkel kiépített és 
bejáratott kapcsolatot tartunk fent. Szorosabb kapcsolatunk van még a fővárosi és a kerületi 
társadalmi szervezetekkel, kiemelten az ifjúsági egyesületekkel, alapítványokkal; több 
programot együtt szervezünk, vagy csatlakoztunk egymás projektjeihez. 
 
A Gyermekjóléti Központ szervezeti egységéhez tartozunk – 2013-ban is szoros 
munkakapcsolatunk volt. 2013-ban is szoros kapcsolatban voltunk a családsegítő 
központokkal – elsősorban a szerda délelőtti Álláskereső Klub miatt, ami az Ifjúsági Irodában 
zajlik. Több ügyfél Irodánkat kereste fel további segítségért, egy-egy telefonért, vagy az 
önéletrajzuk javítása és sokszorosítása végett. A Gyermekek Átmeneti Otthonában élő 
gyereknek és fiatalok számára mentálhigiénés tanácsadónk tart csoportfoglalkozást 2013. 
novemberétől. Az év folyamán két alkalommal írtunk minisztériumi pályázatot, az egyikbe a 
Gyermekjóléti Központot, a Gyermekek Átmeneti Otthonát, az I. és II. számú Családsegítő 
Csoportot és az Irisz Klub Szenvedélybetegek Nappali Intézménye is bekapcsolódott. Ez 
utóbbi 700.000,- Ft támogatást nyert. 
 
Munkatársaink a BMK szakmai rendezvényén 2013 elején mutatták be az Alul-járó munkáját, 
ahol több szervezet mellett a Kertváros" Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi 
Központja Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai is részt vettek. Az előadás után megkeresték 
munkatársainkat és egyeztetés után, 2013.03.12-én egy délutánt töltöttek az Irodában szakmai 
látogatás céljából. Ezt követően mi látogattuk meg őket (ápr.25), szakmai tanácsokkal 
segítettük egymás munkáját. 
 
A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálattal, a Munkaügyi Kirendeltséggel állandó kapcsolatban 
állunk, tekintve, hogy a hozzánk forduló fiatalok jelentős része álláskereséssel kapcsolatban 
keresi fel az irodát. Rendszeresen kapjuk az aktuális álláslistát, információkat a 
szolgáltatásaik esetleges változásáról, bővüléséről. Sok fiatal rajtunk keresztül kerül először 
kapcsolatba a munkaügyi ellátórendszerrel. 
 
Az iroda céljaihoz és vállalt feladataihoz kapcsolódik a drogprevencióhoz, bűnmegelőzéshez 
kapcsolódó tevékenységeink köre. Korábban csatlakoztunk, majd 2005. óta aktívan részt is 
vettünk a kerületi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) munkájában, a kerületi 
drogstratégia kidolgozásában. 
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Ifjúsági szerveztek együttműködése 
BIIRSZ – Budapesti Ifjúsági Irodák Szövetsége 
 
Az irodák egymástól függetlenül, önállóan működnek, de szoros kapcsolatban vagyunk. 
Többen tagjai vagyunk a Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák 
Szövetségének (Hungarian Association of Youth Information and Counselling Offices), 
amely az ifjúsági információs és tanácsadó szolgáltatásokat végző intézmények, civil 
szervezetek szakmai tömörülése – a levelezési listának és a személyes kapcsolatoknak 
köszönhetően egymásról (és a vidéki irodákról) mindig vannak friss információink.   
2005-ben hoztuk létre a Budapesti Ifjúsági Irodák Szövetségét. Az informális szövetség 
létrejöttének egyik célja a közös érdekképviselet a budapesti nagy rendezvényeken, és a közös 
részvétel a fővárosi/minisztériumi pályázatokon. Másik célja a hosszabb távú stratégiai 
jellegű együttműködés az ifjúságsegítésben érintett civil intézményekkel, az ágazathoz tartozó 
állami szervekkel és szakemberekkel. Szeretnénk erősebb együttműködést kiépíteni a civil 
szféra és az önkormányzati fenntartású intézmények között, olyan programokat szervezni, 
ahol a szektorközi együttműködés eredményeként szélesebb rétegeket szólíthatunk meg.  
Együttműködésünk elsősorban a szervezetek szakmai együttműködését jelenti, külső szemlélő 
számára kevésbé kézzel fogható. Láthatóak a közösen létrehozott szakmai anyagok, az 
elsősorban ifjúsági rendezvényeken való megjelenés, ami 2013-ban a Szigetfesztiválon való 
BIIRSZ stand volt (az Alul-járó augusztus 9-én volt kint két munkatárssal). 
 
A 2013. év forgalmi adatai 
 
Az irodában a tavalyi év folyamán 4305 megkeresés történt, ez kb. 7%-os növekedés az előző 
évhez képest. Ebből 181 ember először járt nálunk; 44-en voltak az iroda vendégei, amely 
szám azokat a személyeket jelöli, akik nem ügyfélként kerestek fel bennünket – érdeklődők 
más ifjúsági és szociális intézményekből, hallgatók, gyakornokok, újságírók. 2013-ban is 
magasabb volt a férfiak megjelenésének száma: 2662 fő, a nőké 165 (ez közel 60-40 %-os 
megoszlás). 
 
2013-ban 12 év alatti fiatalok összesen 113 alkalommal, 12-35 év közöttiek, vagyis a 
célcsoportból 3046 alkalommal, 35 év felettiek pedig 1152 alkalommal kerestek fel 
bennünket. Az idősebb korosztályhoz tartozók napi megjelenése az irodában akkor okoz 
nehézséget, ha 2-3 főnél többen szeretnék igénybe venni a fiataloknak szóló szolgáltatásokat. 
A nem célcsoportunkhoz tartozó érdeklődőket mindig tájékoztatjuk, hogy hol és milyen 
formában tudnak segítséget kapni, hol tudják igényeiket kielégíteni. Nehézséget jelent, hogy 
nincs ingyenes internetezési lehetőség a közelben, amit az idősebbek igénybe vehetnének. 
A célcsoportot, a 12-35 éves fiatalok forgalmi adatait elemezve a következők állapíthatók 
meg a tavalyi évre vonatkozóan: megjelenésük havi lebontásban ingadozó. Számuk többnyire 
230 fő fölötti, ettől kiugró eltérés három hónapban van felfelé és lefelé egyaránt. Ennek a 
korábban már részletezett klubjellegű működésünk az oka – jönnek-mennek a fiatalok, újra 
találkozóhellyé, egyfajta közösségi térré váltunk a számukra. Az fiatalok életmódjára reagálva 
az Alul-járó is igyekszik minél inkább megjelenni az interneten, honlapunk mellett facebook 
oldalunkat is gyakran frissítjük. 
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Hónapok 

Megkeresés 

∑ 
összes  

- 
12 év 
alatti 

o 
12-35 
éves 

+ 
35 év 
feletti 

Nő Férfi Új Vendég  

Január 414 16 314 84 166 250 26 1 
Február 342 9 242 91 139 203 7 3 
Március 437 16 319 102 151 288 12 4 
Április 379 14 293 72 142 238 25 13 
Május 355 10 284 61 121 234 14 4 
Június 253 7 195 51 93 160 9 0 
Július 360 13 233 114 149 211 18 2 

Augusztus 341 7 231 103 123 218 9 7 
Szeptember 351 2 234 121 163 194 15 2 

Október 495 10 362 123 206 289 25 0 
November 335 6 199 130 116 224 18 3 
December 243 3 140 100 90 153 3 5 

Éves összesítés: 4305 113 3046 1152 1659 2662 181 44 

 
 

Nehézség (Hozott probléma)  /kért segítség típusa 

3 
lelki/mentális  4 5 6 7 9 10 XY ∑ 

4 20 21 250 29 22 303 1 650 
2 12 2 166 14 28 240 0 464 
3 8 6 174 22 27 344 0 584 
1 9 2 136 21 24 298 0 491 
9 14 1 100 8 20 312 0 464 
8 5 0 73 14 29 182 1 312 

13 21 3 143 25 21 265 1 492 
7 14 7 153 12 18 253 4 468 
7 26 13 171 22 31 238 1 509 

15 12 17 197 41 53 342 1 678 
16 17 6 138 25 21 240 1 464 
12 12 7 56 10 17 207 0 321 

97 170 85 1757 243 311 3224 10 5897 

 

Esetkezelés módja /kapott segítségnyújtás formái 

A 
információ  

nyújtás 

B 
ügyintézési  

segítség 

C 
segítő 

beszélgetés  

D 
tanácsadás  

F 
 

G 
klub 

H 
pszichológia, 

pályavál., 
kineziológiai 
tanácsadás 

N 
internet  

használat  
∑ 

140 62 22 70 93 11 0 251 650 
103 45 13 37 56 5 0 205 464 
112 55 13 31 89 2 0 282 584 
89 42 7 38 75 9 0 231 491 
78 18 14 20 71 2 5 256 464 
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46 25 4 22 24 0 4 186 312 
80 41 23 51 39 1 8 248 492 
97 39 15 30 43 1 3 240 468 
121 35 22 55 33 0 3 240 509 
149 51 22 50 72 0 8 326 678 
71 42 14 38 38 0 14 246 464 
46 14 17 14 34 15 9 172 321 

1132 469 186 456 667 46 54 2883 5897 

 
Pályázati programok, projektek 
 
Azért, hogy a felmerült igényekre a megfelelő választ adhassuk, azaz megvalósíthassuk 
céljainkat és azokat az elképzeléseinket, amelyektől azt reméljük, hogy a fiatalok az 
életkorukból és élethelyzetükből adódó esetleges hátrányaikat csökkentik, meglévő erőiket, 
tehetségüket képesek lesznek kiaknázni, folyamatosan figyeljük a pályázati lehetőségeket, s 
adjuk be pályázati anyagainkat. 
 
Az év folyamán két alkalommal írtunk minisztériumi pályázatot, az egyikbe a Gyermekjóléti 
Központot, a Gyermekek Átmeneti Otthonát, az I. és II. számú Családsegítő Csoportot és az 
Írisz Klub Szenvedélybetegek Nappali Intézménye is bekapcsolódott. Ez utóbbi 700.000,- Ft 
támogatást nyert, a program megvalósítása 2014-ben várható (aláírt szerződéssel még nem 
rendelkezünk) 
 
2012-ben nyert minisztériumi pályázati támogatásból a „FESZGYI prevenciós programjai 
gyermekek és fiatalok számára” (program megvalósulás 2012-2013 között) az alábbi 
programokat valósítottuk meg: (A program 2013. májusában zárult le) 
 
- 8 alkalommal szervezhettük egészséges életmód foglalkozásokat – három alkalommal az 
Ifjúsági Irodában, 5 alkalommal pedig a kerület egészséggel és egészséges életmóddal 
kapcsolatos rendezvényeken;  
 
- folytattuk „Alul-járó” Klubunkat, amelybe új eszközöket és játékokat, valamint a kézműves 
foglalkozásokhoz szükséges eszközöket és alapanyagokat vásárolhattunk; 
 
- önrészünket pedig az Ifjúsági Irodában zajló pszichológiai tanácsadás fiataloknak jelentette. 
  
Egészséges életmód tanácsadás és kiscsoportos beszélgetés az „Alul-járó”-ban 
 
Célunk a felvilágosítás és ismeretterjesztés volt a 14-20 éves fiatalok részére tematikus 
csoportfoglalkozások révén, melyeket részben az Ifjúsági Irodában, részben pedig a 
ferencvárosi egészségnapokon, egészséges életmód tematikájú rendezvényeken tarthattunk.  
Az előző pályázatunk tapasztalata alapján külön programelemként terveztük, nem az „Alul-
járó” Klub részeként képzeltük el az egészséges életmód tanácsadás és beszélgetések tartását. 
Összesen 8 alkalommal hívhattunk meg egy-egy külsős előadót, foglalkozásvezetőt a 
fiatalokat leginkább érdeklő és az adott rendezvényen a szervezőkkel egyeztetett témákban. 
 
Az Ifjúsági Irodán kívül egészséges életmód beszélgetéseket és tanácsadás programelemünket 
a következő ferencvárosi rendezvényeken tartottuk 2013-ban: 
 
2013.04.27. Tavaszköszöntő Fesztivál 
 
2013.05.11. Kerületi Családi Egészségnap 
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Elsősorban 14-20 éves fiatalok számára készültünk különböző témákban tesztekkel és 
kérdőívekkel, amelyeket hol közösen töltöttünk, hol kiscsoportban (2-4 fő), hol pedig 
önállóan, egyedül töltöttek ki. Minden alkalommal a kitöltés után a kérdések és a válaszok 
átbeszélése következett. Feldolgozott témák voltak: internet használatával foglalkozó 
beszélgetéseket, környezettudatossággal, a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdőívek és 
beszélgetések. 
 
Mindannyiszor – a különböző témáktól függetlenül – a cél a tájékoztatás, a felvilágosítás volt, 
a tapasztalt „városi legendák” átírása, a hiányzó információk pótlása volt, miközben a fiatalok 
igényei és nyitottsága szerint adtunk új szempontokat, tettünk fel provokáló kérdéseket, vagy 
tértünk el a tárgytól. Közvetett célunk ezekkel a beszélgetésekkel most is volt, hogy a fiatalok 
megtapasztalják, hogy kérdéseiket bátran feltehetik, hogy komolyan vesszük őket, de nem 
erőltetünk semmit, hogy csak addig és csak úgy mélyítjük el a témát, ahogy ők szeretnék, 
viszont nem térünk ki a kínosabb, vagy a nem szorosan a tematikához illő kérdések elől sem. 
Azt tapasztaltuk ugyanis, hogy ezzel a hozzáállással tudjuk leginkább elérni azt, hogy a 
következő rendezvényen is odajöjjenek a standunkhoz, sátrunkhoz, vagy feliratkozzanak 
csoportfoglalkozásainkra, illetve ellátogassanak hozzánk az Ecseri úti ifjúsági Irodánkba.  
 
Az „Alul-járó” IITI Klubfoglalkozásai:  
 
Célcsoport: az Ifjúsági Irodába járó fiatalok – életkortól függetlenül 

Program:  
Kézműves foglalkozások: Célunk, hogy a résztvevők átéljék az alkotás örömét. A motorikus 
mozgások révén érezzék feszültség levezető, oldó hatását, miközben alternatívát kínálunk a 
szabadidejük hasznos eltöltésére. A csoportos kreatív tevékenységek következtében 
interperszonális kapcsolataik javulnak és sikerélményhez jutva önértékelésük magasabb 
szintre kerül. 

Játék és társasjáték: Azt tapasztaljuk, hogy az Ifjúsági Irodába járó fiatalokat már nem 
vonzzák a társasjátékok, pontosabban „dedós” és „béna” elfoglaltságnak tartják. Ezzel együtt, 
amikor sikerül rávennünk őket, hogy legalább próbálják ki, ha már kritizálják, akkor rövid 
időn belül hatalmas jókedv és hangos nevetés alakul ki – legyen szó mutogatós, rajzolós 
játékról, vagy a legegyszerűbb Ki nevet a végén? társasról. Továbbra sem szeretnénk feladni 
ezt a tevékenységet, bár úgy tűnik, hogy a játékban részt vett fiatalok mintha elfelejtenék a 
közös élményt a következő alkalomra. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a fiatalok újra és újra 
megtapasztalják ezt az élményt, a közös játékot és nevetést, ennek stressz-oldó hatását és 
izgalmait, hogy majd saját családjukban, szülőként ők is megtaníthassák gyermekeiknek a 
játék önfeledt örömét. 
 
A program célja volt, hogy a szabadidős tevékenységek szocializációs hatásának segítségével 
közösséggé formáljuk az „Alul-járó” Ifjúsági Irodába járó fiatalokat – a közösség visszatartó 
erejére, alternatív lehetőségek megmutatására és a segítőkkel kialakított bizalmi kapcsolatra 
építve hatékonyabbá tegyük mindennapi munkákat, növeljük a kínált programokon való aktív 
részvételt. 
 
4.1.6. 2013. évi beszámoló a Kapcsolattartási Ügyelet szolgáltatásról 
 
A szolgáltatás személyi és tárgyi feltételei 
 
2009. március 1-től működik a Kapcsolattartási Ügyeletet. 
 
A tárgyi feltételek a 2011-es tárgyi adománynak köszönhetően rendelkezésre állnak, 
megfelelő mennyiségű és minőségű játékszerünk van minden korosztály számára. 
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A személyi feltételek (2 szociális munkás, mediátori illetve pszichológusi képesítéssel) 
megfelelő szakmai hátteret biztosít véleményünk szerint az elvégzendő munkához. Jelenleg 
senki nem látja el az asszisztensi feladatot.  
 
Szakmai munka, eredmények 
 
Elsődleges feladatunk továbbra is a kapcsolattartásnak a felügyelete, segítségnyújtás a szülő-
gyerek találkozásánál és a kapcsolat mélyítése. A rendkívüli helyzetektől eltekintve 
(gondolunk itt az egymást hosszú ideje nélkülöző vagy nagyon kicsi gyermekek 
kapcsolatfelvételére a szülővel) igyekszünk a már rendszeresen járó családoknál elősegíteni 
az önálló, közös időtöltést. A láthatások nyitott ajtónál zajlanak, de igyekszünk minimalizálni 
a beavatkozások, bejárások számát, így a háttérben maradva próbáljuk elősegíteni, hogy a 
szülő-gyerek kapcsolat intimitása és személyes volta kialakuljon, vagy ne sérüljön.  
 
Másodlagos feladatunknak érezzük, hogy mind a gondviselő szülő, mind a látogató szülő 
fordulhasson hozzánk személyes konzultációra, ha egymással vagy a gyerekekkel való 
kapcsolatában nehézségeket észlel. Ezt mind a szülők, sőt néha a kísérő nagyszülő is igénybe 
vette ez évben is.  
 
Statisztikai adatok 

 
Összes esetszám: 5 eset, melyből  
 

aktív: 3 
lezárt:  2 

 
Tervezett alkalmak száma:  26 
 
Valós alkalmak száma:   26 
 
A megvalósult kapcsolattartási ügyeleti alkalmak az egyes családok esetében:  
 

családok: 1. család 2. család 3. család 4. család 5. család 
megvalósult 
alkalmak: 

 
10 8 0 6 5 

lemondott 
alkalmak: 

 
16 10 26 0 3 

 
alkalmak, amikor 
az egyik fél nem 

volt elérhető és nem 
jelent meg 

  0 0 1 

 

4.2 FESZGYI Gyermekek Átmeneti Otthona 
 
Gyermekek Átmeneti Otthonába azok a családban élő gyermekek helyezhetők el akiknek 
gondozása nevelése a szülő (törvényes képviselő) egészségügyi problémái, életvezetési 
problémái, indokolt távolléte vagy más akadályoztatása miatt a családjában nem megoldható 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek 
megfelelően teljes körű ellátást kell biztosítani – a gyermek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi 
fejlődését elősegítő, az életkorának, és egyéb szükségleteinek megfelelő étkezés, ruházattal 
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való ellátás, mentálhigiénés és egészségügyi ellátás, gondozás, nevelés, lakhatásról való 
gondoskodás. 
 
Ellátási napok százalékos kihasználtsága, feltöltöttsége a 2013. év során 
 

 
 
A férőhelyek száma 24 fő. A napi gyermek átlag 13 fő. 
Az otthon feltöltöttsége: 53 % 
A gondozásban részesülő gyermekek száma: 69 fő 
 
Ellátási napok százalékos kihasználtsága összehasonlítva 2012 év és 2013 év során 
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Ellátási napok százalékos feltöltöttsége összehasonlítva 2012 év és 2013 év során 

 
 
Ellátott gyermekek korcsoport és nem szerinti száma  
A 2013 évben 69 gyermeket láttunk el, ebből 9 gyermek ellátása előző évről húzódott át. Az 
új bekerülők száma 60 fő. Az ellátottak 37 % 0-3 év közötti, 18 % 4-5 év közötti, 20 % 6-13 
év közötti gyermek, 25 % 14-18 éves kiskorú. Az előző évhez hasonlóan ismét a 
leánygyermekek voltak többen. 
 
Életkor és nemek szerinti megoszlás 

 
Átmeneti gondozásban töltött napok hónapok szerinti megoszlása 
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Átmeneti gondozásban töltött napok hónapok szerinti megoszlása összehasonlítva 
 

 
 

Az átmeneti gondozásban lévő gyermekek több mint felénél 0-3 hónapig tartott a gondozás. 
Két éven belül visszakerült gyermekek száma 1 fő volt. Ebben az évben az új bekerülők közül 
négyen kérték két, ill. három alkalommal az átmeneti gondozást az év folyamán. 
 
Az ellátás kezdeményezője 
 

 
 
Az ellátást kezdeményezők legtöbb esetben a szülők voltak, ezt követte a gyermekjóléti 
központok kezdeményezései. A védelembe vett gyermekek száma 14 fő, az ellátásban 
részesülő gyermekek húsz százaléka. 
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Az elhelyezést kiváltó probléma típusa szerint az ellátottak 
száma

 
 
Ellátottak száma az elhelyezést kiváltó probléma típusa szerint összehasonlítva a 
korábbi évekkel 
 

 
 

A lakhatási problémák továbbra magas számban szerepelnek az átmeneti gondozást kiváltó 
problémák között. Ebben az évben a bántalmazások száma is magas volt minden estben az 
édesanya menekült a bántalmazó apától gyermekivel együtt az otthon. Az esetek nagy 
többségében titkos anyaotthonba került tőlünk a családok. Továbbra is jelentős a gyermekek 
magatartási problémája, mint kiváltó ok, legtöbb esetben tankötelezettség elmulasztásról van 
szó. 
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A magatartási problémákkal küzdő gyermekek estében megfigyelhető, hogy más problémák 
is meghúzódnak a családok életében. Sajnos gyakori a szülők szenvedély betegsége, 
egészségügyi problémáik és legtöbb esetben pszichiátriai betegség van a hátérben. 
A gyermekeknél jelentkező tünetek:  
 

- alvászavarok, 
- éjszakai ágybavizelés 
- szorongás, 
- táplálkozási zavarok, 
- tanulási nehézségek, 
- önértékelési zavarok, 
- önbizalom hiány, 
- zárkózottság 

 
Ezekben az esetekben a gyermekekre jellemző az iskolakerülés, csavargás. Konfliktusaikat 
fizikális és verbális agresszióval kezelik. Nincs szabály és normakövetés. Egyre gyakoribb a 
drog fogyasztás jellemzően a „biofű”1 használata. A 12-18 év közötti gyermekeinknek több 
mint fele aktív dohányos. 
 
Megpróbáltuk ezeket a problémákat különböző eszközökkel, módszerekkel orvosolni. 
 

- pedagógiai módszerek: szülőket és gyermekeiket formálni, megtanítani 
egymásra figyelni, kommunikálni, elvárásokat megfogalmazni és egymástól 
elvárni 

- pszichológiai módszerek: pszichológiai konzultáció a gyermeknek, a szülőnek, 
vagy közösen 

-  
A kialakult problémák kezelésében segítségünkre volt a FESZGYI Gyermekjóléti 
Központban dolgozó pszichológus, valamint decembertől az otthonban gyermekpszichológus 
tart csoportfoglalkozást hetente egy alaklommal. Ebben az évben is igénybe vettük a Nevelési 
Tanácsadó szolgáltatásait. 
 

A gondozási forma változásai az átmeneti gondozás végével 

 
Az átmenti gondozásból kikerültek száma 2013. évben 58 fő volt. Szüleikhez haza kerültek 
negyvennyolcan ebből hatan családok átmeneti otthonába költöztek, tíz esetben szakellátásba 
kerültek a gyerekek. 

                                                 
1 A biofüvek nagyon speciális szerek, tulajdonképpen gyógyszergyárakban kikísérletezett vegyszerekkel átitatott füveket, 
teákat jelentenek. Ezek cannabis származékok, s az agy endokannabinoid rendszerében hatnak, tudatmódosító hatásúak. 

(Forrás: http://www.webbeteg.hu/cikkek/szenvedelybetegseg/13815/uj-veszelyes-szerek-a-drogpiacon ) 
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A gondozási forma változásai az átmeneti gondozás végével összehasonlítva 2012 év 2013 
év 

 
 
Ellátottak családjai 
Az átmeneti gondozásban részesülő 69 gyermek 54 családból került hozzánk. Az előző 
évekhez hasonlóan továbbra is magas az egyedülálló szülők száma. Harmincöt gyermeket az 
anya, 5 gyermeket az apa neveli egyedül. Két gyermeket gyám nevel, és 27 gyermeket a 
szülők együtt nevelik. 
 A családok jövedelme alacsony, gyakori, hogy nehéz körülmények között élnek. A szülők 
alul iskolázottak, leggyakrabban jó esetben nyolc általános iskolai végzettségük van, ritka a 
szakmunkás illetve középfokú végzettség. Munkaviszonya több mint felének alkalmi munka, 
mindennemű szerződés nélkül. A legális jövedelmük többnyire saját jogú nyugdíjszerű és 
egyéb rendszeres ellátásból tevődik össze (rokkantsági nyugdíj, gyes, nevelési ellátás, 
iskoláztatási támogatás). Mindez kihatással volt a térítési díjak fizetésére is. Jellemző volt, 
hogy méltányossági kérelmet nyújtottak be a szülők tartozások elengedése vagy a személyi 
térítési díj csökkentése miatt. 
 

 
 
A 2013-as évben az ellátási szerződésekben foglalt kötelezettségünknek eleget téve a VII. 
kerületből 4 gyermek, a XIII. kerületből 3 gyermek, VIII. kerületből szintén 3 gyermek 
részesült átmeneti gondozásban.  
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Szabadidős programok 
 
Az elmúlt évben színes és élményekben gazdag programokat nyújtottunk gondozottaink 
részére. Az Aréna Pláza jégteraszán heti egy alkalommal ingyenesen korcsolyázhattak a 
gyermekeink. A Cinema City mozi hálózat és Mi mozink hálózat egész évben ingyenes 
jegyekkel támogatta az otthont, így több alkalommal voltunk moziban. A IX. kerületi 
rendőrkapitányság nyílt nap keretében kisebb betekintést nyújtott gyermekeink számára a 
rendőrségi munka szépségeibe és nehézségeibe. A Szépművészeti Múzeum és a Ludwig 
Múzeum ingyenes tárlatvezetés biztosított a gyerekeknek.  Farsangi bált rendeztünk, ahol 
felnőttek gyerekek egyaránt jelmezbe bújtak, az első helyezetteket tortával díjaztuk. 
Húsvétkor mivel havazott a hóban keresgették a kicsik, nagyok a nyuszi ajándékát 
 
Ebben az évben kisebb „zöldséges és virágos kert projektbe” fogtunk. Az egyik kiinduló pont 
az volt, hogy a gyermekek nagy része nem tudja, hogyan kerül a paradicsom, vagy paprika az 
asztalra. Valamint úgy gondoltuk a kertgondozás segít abban, hogy a gyerekek közelebb 
kerüljenek a természethez. Ezen program megvalósulásával fejlesztettük a bentlakók 
kreativitását, fellelőség tudatát, egyfajta feltöltődést és kikapcsolódást jelentett számukra. 
Persze nem utolsó sorban hatalmas örömet a termés betakarítása. Ezen foglakozást tovább 
szeretnénk folytatni.  A megvalósulását támogatta a FESZOFE Kft, ágyások kialakításával, 
virágpalántákkal. Nyár elején jótékonysági koncertet szerveztünk, Mister Jones nevű együttes 
gondoskodott a jó hangulatról, a befolyt összeget a nyári tábor megvalósítására fordítottuk. A 
táborunkat támogatta a Horizont Szociális Alapítvány, valamint rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatásban részesültek a családok, melyet gyermekük táboroztatására kellett fordítaniuk. 
 
A tábor helyszínének kiválasztásánál több szempontot vettünk figyelembe többek között: jól 
megközelíthető legyen, minél több program lehetőség kínálkozzon, a szállás alkalmas legyen 
a tág korosztályú csoport kényelmes és praktikus elhelyezésére, legyen önálló jól felszerelt 
konyhája, csendes nyugodt környezet vegye körül. Választásunk ezek alapján a 
Borsosberényben található Börzsöny turistaházra esett. Hat csodálatos napot töltöttünk itt. 
Átutaztunk Nógrád kisközségben és fölmásztunk a várromhoz, valamint látogatást tettünk az 
itt található több hektáros területen fekvő Vadas parkban. Ahol a gyerekek részesei lehettek az 
állatok etetésének, így lehetőségük volt különböző szarvas fajtákat, vaddisznókat megismerni. 
Ellátogattunk Bánkra ahol egy régi bányató és a körülötte jól kiépített környezet nyújtott 
strandolási lehetőséget. Hosszabb, rövidebb túrákat szerveztünk, a lakók kedvesen 
barátságosan fogadtak bennünket. Jártunk egy kisebb ribizlis kertben, ahol a gyerekek 
szüretelhettek. Megnéztünk egy kisebb gazdaságot is, megetethették a baromfiudvar lakóit, 
megnézhették, hogy kell egy tehenet megfejni, kóstolhattak friss tejet. A táborban 
mindenkinek minden nap meg volt a maga feladata, fagyűjtésben, főzésben, napi takarításban, 
nagyobbak kisebbek gondozásában felügyeletében segédkeztek. A csoportkohézió ezáltal 
erősödött. Összességében egy élmény dús tapasztalatokban gazdag tábort tudhatunk magunk 
mögött. 
 
A nyár folyamán a Mahart Hajótársaság jóvoltából Visegrádi hajókiránduláson vettünk részt. 
Szentendrén ingyenesen meglátogathattuk a Skanzent. A Ferencvárosi Művelődési 
Központnak köszönhetően több alkalommal el tudtuk vinni a gyerekeket színházi előadásra. 
Ferencvárosi Önkormányzat támogatásának köszönhetően gyermekeink eljuttok a Fővárosi 
Nagy Cirkuszba. OTP Bank az elmúlt évhez hasonlóan ebben az évben is belépőjegyeket 
ajánlott fel az intézménynek a Lovas Világkupára, melyen az otthon lakói is részt vettek. 
Mikulás alkalmából a Ferencvárosi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat „Mikulás futást” 
rendezett. A nevezési díjuk egy mikulás csomag volt, az összegyűlt csomagokat, játékokat az 
átmeneti otthon lakóinak és a Fehér Holló Bölcsőde aprónépének ajánlottak fel. Az 
ajándékokat mikulás napján báb előadást követően kapták meg a gyerekek. A Pest Megyei 
Gyermek és Ifjúsági Alapítvány karácsony alakalmából Levente Péter koncertet szervezett, 
melynek a mi gyermekeink is részesei lehettek. Karácsony alkalmából dr. Bácskai János 
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polgármester úr is ellátogatott az otthonba megajándékozta a gyerekeket és átadta Vaszilev 
Katalinnal a 9. ker. Babamama infó. szervezésben még októberben megrendezésre kerülő 
baba börzén összegyűlt adományokat. 
 
Hagyományainkhoz híven idén is rendeztünk közös karácsony estét. Karácsonyi műsorunkat 
megtekintették a Német Ifjúsági Vörös Kereszt önkéntesei a kerületi Vörös kereszt területi 
vezetőjének kíséretében, és karácsony alkalmából megajándékozták gyermekeinket.            
 
Azt tapasztaltuk, hogy átmeneti gondozásban részesülő csecsemők és kisgyermekek szülei 
között nagyon sokk a fiatal, kevés és hiányos gondozási nevelési tapasztalattal rendelkező 
szülő. Ezért szükségesnek éreztük, hogy segítsük őket ismereteik bővítésben. Elindítottunk 
egy „Mama klubot”, ahol a gondozónők irányításával a szülőknek lehetősége volt a gondozási 
nevelési módszerek elsajátítására és gyakorlására. 
 
Az előző évekhez hasonlóan idén is sokan támogatták otthonunkat adományaikkal, többek 
között Mannheim Viktória és csapata mesés képekkel díszítette a kicsik háló szobáját. A 
Mindig Tv társaság dolgozói, Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola 
tanulói, Invázió Üzletház valamint magán személyek karácsony alkalmából ruhákat, játékokat 
gyűjtöttek és ajánlották fel az otthonnak. Ezen felajánlásokból a Családsegítő szolgálat és a 
Gyermekjóléti központ ügyfélköre is részesült. 
 
Az átmeneti otthon személyi és tárgyai feltételei, ellenőrzések 
 
Személyi feltételek 
 
Az I. számú csoportban a nyugdíjba vonuló kolleganő munkáját belső helyettesítéssel 
oldottuk meg, majd októbertől új kolleganő tölti be munkakörét. A II. számú csoportban 
nagyobb mértékű változások voltak, januártól új nevelőnk, majd márciustól két új 
gyermekfelügyelőnk lett. Évközben az egyik részmunkaidős gyermekfelügyelőnket is új 
kollega váltotta. 
 
Tárgyi feltételek 
 
Az elmúlt évben jelentős felújítási munkálatok zajlottak az otthonban, a helységek nagy 
részében kültéri nyílászárók cseréje megtörtént. Az egész házban kicserélték a 
villanyvezetéket, lámpatesteket, kapcsolókat. Mindkét csoportban jelentős tárgyi eszköz csere 
történt. Az I. számú csoportban a baleset veszélyes feketető heverők, járóka, játéktároló 
polcok, szőnyegek helyet vásároltunk újakat. A II. számú csoportba az emeletes ágyakat, 
nappaliban a kanapét cseréltük. Mindkét csoportba kiegészítettük a konyhai eszközöket. A 
szabadidős programok dokumentálásra beruháztunk egy fényképezőgépre.    
 
Ellenőrzések 
 
A felügyeleti szervek közül fenntartói ellenőrzés volt az átmeneti otthonban. Az ellenőrzés 
során működésünkkel kapcsolatosan mindent az előírásoknak megfelelőnek találtak. 
 
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is fogadtunk egyetemekről, főiskolákról hallgatókat. Ebben 
az évben ketten töltötték nagy gyakorlatukat az otthonba, az egyik tanuló az ELTE-ről a 
másik a Szent István Egyetemről érkezett. Fogadtuk az Apor Vilmos Katolikus Főiskola 
szociálpedagógus hallgatóit, Wesley János Lelkészképző Főiskola szociálismunkás hallgatóit, 
akik intézménylátogatást tettek nálunk. Az előző évekhez hasonlóan a Patrona Hungariae 
Általános Isk. és Gimnázium 9. évfolyamos tanulói végeztek nálunk önkéntes munkát. 
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4.3. A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 
 
A bölcsőde feladata 
 
Kerületünkben a gyermekek napközbeni ellátását a 20 hetes - 3 éves korú, 2013. január 1-től 
2013. augusztus 31-ig 250, 2013. szeptember 1-től 290 gyermek számára biztosította a 
Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények öt egysége. 
 
Férőhelybővítés 
2013. szeptember 1-től a Varázskert Bölcsőde megnyitotta kapuit. Az új bölcsőde KMOP-
4.5.2.-09-20090022.számon megvalósult projekt. Az intézmény alapellátásban 40 kisgyermek 
számára nyújt szolgáltatást, ezen túl 10 család kisgyermekének biztosít időszakos gyermek 
felügyeletet. 
 

 
 

Az új bölcsőde a XXI. Század „Varázskert” bölcsődéje, mint építészetileg, mint pedig 
szolgáltatásaiban a kor elvárásainak megfelel.  
 
Szolgáltatásai: 

- alapellátás, 
- SNI gyermekek integrációja, 
- időszakos gyermek felügyelet, 
- sószoba használata, 
- hosszított nyitva tartás, 
- dietetikai és pszichológiai tanácsadás. 

 
2013.szeptember 1-től engedélyezett férőhelyek száma 
 
 

Varázskert 
bölcsőde 

Aprók 
háza 

bölcsőde 

Fehérholló 
bölcsőde 

Pöttyös 
bölcsőde 

Manó-lak 
bölcsőde 

Összesen 

Férőhelyek 
száma 

40 fő 100 fő 60 fő 42 fő 48 fő 290 fő 
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Varázskert Aprók háza Fehérholló

Pöttyös Manó-lak

 

Bölcsőde iránti igények összehasonlítása 2012/2013. és a 2013/2014. nevelési év 
vonatkozásában: 
 
2006-tól a bölcsőde iránti igény továbbra is növekedést mutat, amely társadalmi okokra 
vezethetők vissza. 
 
A kerület bölcsődénkénti férőhelyre jelentkezettek adatai: 2012. szeptember 1. 

 
Férő-  
hely 

Maradó 
gyermekek 

Jelentkezettek 
Óvodába 
felvettek 

Bölcsődébe 
felvettek 
száma 

Ebből 
szociális 
indokkal 
felvettek 

Elutasítottak 
száma 

Aprók háza 
IX/4.  

100 42 206 55 57 32 149 

Fehérholló 
IX/6. 

60 20 79 40 40 14 39 

Pöttyös  
IX/10. 

42 10 74 32 32 3 42 

Manó-lak 
IX/14. 

48 17 93 34 31 6 62 

Összesen: 250 89 452 161 160 55 292 
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Manó-lak Összesen Lineáris (Összesen)
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A kerületben jelentkezettek bölcsődénkénti adatai 2013. szeptember 1. 

 
Férő- 
hely 

Maradó 
gyermekek 

Jelentkezett 
Óvodába 
felvettek 

 
Bölcsődébe 
felvettek 
száma 

Ebből 
szociális 
indokkal 
felvettek 

Elutasítottak 
száma 

Kérelmüket 
visszavonták 

Családot 
nem 
tudtuk 
elérni 
 

Varázskert 
IX/1. 

40 0 48  0  40 10 8 0 0 

Aprók háza 
IX/4.  

100 37 114  63  63 43 17 25 9 

Fehérholló 
IX/6. 

60 19 71  41  41 13 0 23 7 

Pöttyös  
IX/10. 

42 17 56  25  25 5 14 17 0 

Manó-lak 
IX/14. 

48 18 74  30  30 11 10 28 6 

Összesen: 290 91 363  159  199 82 49 93 22 

A jelentkezők száma 20 % -kal kevesebb volt, mint az elmúlt évben. A felvételi kérelmüket 
csak biztonságból beadott családok száma 115. Ezen belül kérelmüket visszavonta, eltűnt 
óvodába helyezte el a gyermekét összesen 93 család. A 115-ből 22 családot nem tudtunk 
elérni. A ténylegesen jelentkezettek száma 248 fő lett, ebből 199 gyermeket tudtunk 
elhelyezni a nappali ellátásban. A ténylegesen jelentkezettek számához viszonyítva 80 %-ot 
fel tudtunk venni. 
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Aprók-háza Varázskert Fehérholló     

Pöttyös          Manó-lak       Összesen:     

Az összes jelentkezettek számának 54,8 %-át tudtuk felvenni. 
 
Ha leszámítjuk a kérelmüket visszavontak számát, akkor a 80 % a felvettek aránya a 
ténylegesen jelentkezettek számához viszonyítva. Az elutasítottak aránya az előző nevelési 
évhez viszonyítva 75,7 %-kal csökkent. 
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Az újonnan megalkotott Gyermekfelvételi Szabályzat és a szülői felvételi bíráló bizottság 
javaslatára, ebben az évben a 2013/2014. nevelési évre jelentkezetteket vettük figyelembe. 
Korábban viszont 2-3 évre előre jelentkezettek kérelmeket figyelembe vettük. 
A Varázskert bölcsőde megnyitásával, 40 férőhellyel bővült a gyermekek elhelyezésének 
lehetősége. 
 
A felvételi rendszer változása 
 
A gyermekek felvétele ebben az évben nem részlegeknél történt. Központi felvételi rendszert 
alakítottunk ki. Ezen túl megújítottuk a gyermekek felvételi kérelmének szabályzatát is. A 
gyakorlat igazolta azt, hogy a két rendszer változtatásával jobban átlátható a felvételi 
rendszerünk és a felvétel elbírálásában segítséget nyújtott. Az elbíráláskor előnyben 
részesítettük azokat a gyermekeket, akik a gyermekvédelmi törtvényben meghatározott 
kitételeknek megfeleltek, valamint az intézmény felvételi szabályzata szerint jártunk el. Az 
előző évben 22 fellebbezés történt, ez a szám ez évben 6 db fellebbezésre csökkent. A 
nevelési év folyamán fellebbezésre beadott elutasításokat évközben 5 esetben megoldottuk, 
egy fellebbezés nem volt jogszerű. Idén a szülők személyesen, az Aprók háza bölcsődében a 
központban vehették át a kiértesítéseket. Csak azoknak a szülőknek postáztuk, akik ezt kérték, 
illetve nem jelentek meg személyesen átvenni az értesítéseket. Továbbra is az a 
tapasztalatunk, hogy az évközben kimaradó gyermekek helyére a várólistából kerestük meg a 
családokat, de sajnos nem mindig sikerült azonnal betölteni a férőhelyet. A szülők különböző 
indokokkal megoldották gyermekük nappali ellátását: pl. nem ment vissza dolgozni az anya, 
elköltöztek, nem aktuális, alapítványi intézményben helyezték el a gyermeket, stb.  
 
2013. szeptember 1. előjegyzettek száma: 
 
Az előjegyzettek száma tartalmazza azt a 22 családot, akiket nem tudtunk elérni. 
 

Bölcsőde 
megnevezése 

Nem vettük 
fel 

Családot nem 
tudtuk elérni 

Összesen 

Varázskert 8 0 8 
Aprók-háza 17 9 26 
Fehérholló 0 7 7 

Pöttyös 14 0 14 
Manó-lak 10 6 16 
Összesen: 49 22 71 
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Szeptember 1-ével, a kimutatás alapján, az Aprók-háza, valamint a Manó-lak bölcsődében 
maradt a legnagyobb számú várólista. 
 
A Manó-lak bölcsődében a projekt megvalósulása függvénye volt a gyermekek elhelyezése. A 
28 induló létszámból a Pöttyös bölcsőde megüresedő férőhelyeire vettük fel azokat a 
gyermekeket, akiknek szülei már nem tudták kivárni a bölcsőde új részeinek megnyitását. A 
másik részük lemorzsolódott. 
 
Minden a bölcsődékben elutasított gyermek szüleinek felajánlottuk az időszakos ellátás 
szolgáltatást. Sokan éltek a lehetőséggel, így a gyermekük felvétele megoldódott. 
 
Év közben folyamatosan maradtak ki gyermekek, az eddigi gyakorlattól eltérően szokatlan 
volt, hogy év közben az óvoda folyamatosan vette át tőlünk a gyermekeket. Így a várólistáról 
tudtuk feltölteni a létszámot.  
 
2012. évi kihasználtság adatai 

 

Feltöltöttség: 92,4 % Naponta beírt létszám: 230 fő 

Kihasználtság: 71,8 % Napi bent lét: 179 fő 
 

2013. évi kihasználtság adatai: 

 

Feltöltöttség: 89,96 % Naponta beírt létszám: 237,09 gyermek 

Kihasználtság:68,2 % Napi bent lét: 179,65 gyermek 
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Feltöltöttség 
  
Az egyesített intézmény feltöltöttsége és kihasználtsága az előző évhez képest csökkent. A 
Varázskert bölcsőde szeptemberi nyitása után 0 fő létszámról indult, a feltöltődése és 
kihasználtsága befolyásolta az egyesített intézmény kihasználtságának adatait. 
 
Feltöltöttségünk az új engedélyezett férőhely szám miatt 2013. évben 2,4 %-kal csökkent. 
 
A részlegeink szakmai szempontból jobb helyzetbe kerültek, mivel kevesebb kisgyermek 
beszoktatását kellett megoldani. Több idő és figyelem jutott egy-egy gyermekre. 
Megállapítható, hogy a beszoktatás és a nevelés-gondozás körülményei nyugodtabbá és 
kiegyensúlyozottabbá váltak. Minden gondozási nevelési év szeptemberétől a bölcsődéket a 
gyermekek érdekében csak fokozatosan lehet feltölteni, mely szintén befolyásolja 
feltöltöttségünk és kihasználtságunk adatait. A feltöltöttséget nagymértékben befolyásolja a 
korcsoporti gát, mely azt jelenti, például 2 év fölötti gyermekek csoportjában 1 év alatti 
gyermeket nem lehet elhelyezni, hiába van üres férőhely az intézményben. A sérült 
gyermekek integrációja létszámcsökkentő tényező a feltöltöttség esetén, mivel statisztikai 
nyilvántartásban egy SNI gyermek szakmailag kettő gyermeknek számít, de statisztikában 
viszont egy főnek.  
 
Kihasználtság 
 
A kihasználtság adata 3,68 %-kal csökkent, a korosztály betegségekkel szembeni 
érzékenysége és a Varázskert, valamint a Manólak bölcsőde felújításának elhúzódása miatt. 
Ezen kívül a statisztikai nyilvántartásunkba, az alapellátás létszámába, az időszakos 
gyermekfelügyelet nem számítható be. 
 
Szociális és normatív támogatás 
 

100% kedvezményezettek 

Ingyenesen étkezők száma átlagosan havonta 
19,3 fő 

50% tartósan beteg, 7,3 fő 

3 vagy több gyermeket nevelők kedvezményezettek 

száma havi átlag 
10,9 fő 

 

2012. év
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Intézményi nyilvántartás 
 
TAJ alapú nyilvántartás 
 
Statisztikai nyilvántartásaink 2012. július 1–től kötelezően TAJ alapú, /NRSZH/ 
igénybevevői nyilvántartást naponta regisztráltuk a gyermekek jelenlétét. Intézményünk a 
napi ellátotti regisztrációs kötelezettségének maximálisan eleget tett. 
 
Alapellátás 
 
Feladataink ellátásához továbbra is figyelembe vesszük a bölcsődék számára kötelezően előírt 
szakmai anyagok, módszertani levelek előírásait és törekszünk ezek pontosabb betartására és 
a minőségi munka fejlesztésére. Szakmai munkánk alapja a „Bölcsődei Nevelés - Gondozás 
Szakmai Szabályai” című módszertani levélben megfogalmazottak. A szakmai dokumentum 
az Európai Unió támogatásával 2012 évben aktualizálásra került, az Emberi Erőforrás 
Minisztérium megbízásából. Egységes szerkezete nagy segítség a bölcsődék szakmai 
munkájának javításához, egységesítéséhez, magasabb szintre való emeléséhez. 
 
A bölcsődék arculatuk további kialakításával, fejlesztésével, csak apró lépésekben haladva 
végzik szakmai munkájukat. A legeredményesebb volt az arculat megvalósításában a Pöttyös 
bölcsőde. A gyermekek és a kisgyermeknevelők is rájöttek arra, hogy az arculat 
megvalósítása nem más, mint a szakmai munka színvonalának emelése azon a területen, amit 
arculatuknak választottak Szeretném, ha a jövőbe még eredményesebb lenne. Ehhez kitartás 
és új ötletek kellenének. A szakmai munka visszaesett a Manó-lak bölcsődében., a költözések 
és a felújítás mellett nem volt idő az arculat megvalósítására. A másik két intézményben 
szinten az arculat megvalósítását szinten tartónak értékelem. 
A Varázskert bölcsődében elindult az arculatának tervezése, de előbb ki kell alakítani a 
működés szakmai tartartalmi elemeit. 
 
Az arculat megvalósítása egységenként 

� Varázskert IX/1. sz. bölcsőde arculata: 
Nyitott, családbarát intézmény. 

� Aprók háza IX./ 4. sz. bölcsőde arculata:  
A szülőkkel való kapcsolat kiemelt fejlesztése. 

� Fehérholló IX/6 sz. bölcsőde arculata:  
A gyermek játéktevékenységének fejlesztése.  

� Pöttyös IX/ 10 sz. bölcsőde arculata: 
Ének - zene, vers, mese a kisgyermeki világban. 

� Manó-lak IX/14. sz. bölcsőde arculata:  
A gyermekek kreativitásának fejlesztése. 

Szülői elégedettségi kérdőívek összesített eredményei 
 

Szakmai munkánk színvonalának javítása érdekében már gyakorlattá vált, hogy 
intézményeinkben a szülők elégedettségi kérdőívet töltenek ki a nevelési évben végzett 
munkánkról. Az intézmény számára képet ad arról, hogy a szülők hogyan látják a 
szolgáltatásunkat. 
 
Az épültek állagára vonatkozó válaszok: átlagos, a fürdőszobák, ahol nem történt felújítás, 
azok nem megfelelőek. Három intézményben látható a javulás.  Nyílászárók cseréje szükséges 
lenne minden intézményben. Az udvaron lévő játék eszközök elavultak, vagy tartós kerti 
mozgásfejlesztő eszközök hiányoznak három bölcsődében. A kertek gondozottak. 
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− A csoportok tárgyi feltételei: A megkérdezettek 94 % elégedett, 6 % nem elégedett. 
− Az intézmények tisztasága: megfelelő, 98 %. 
− A csoportok játék eszközeinek felszerelésével 85 % elégedett, 15 % írta azt, hogy 

javításra szorul, elégedetlen. 
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Csoportok tárgyi feltételei Intézmények tisztasága Játék eszközök

 
− Az udvari levegőztetés a téli és a tavaszi hónapokban: 88 % elégedett, 12 % kevésnek 

tartotta. 
− A gyermekek étrendjével elégedett voltak: 99 % elégedett 1 % nem. 
− A gyermek egyéni igényeit figyelembe vették-e? 98 % igen 2 % nem mindig. 
− A szülő elégedett volt-e a gondozónői információval: 75 % igen 25 % több írásos 

információt igényelt volna. 
− A gondozónők felkészültségével elégedettek voltak-e: 95 % igen 5 % nem. 
− Volt-e pozitív vagy negatív változás a gyermek fejlődésében, azóta, hogy bölcsődébe 

jár: 71 % szerint pozitív irányba változtak, fejlődtek, 29 % érzett negatív változást a 
gyermek viselkedésében. 

− Milyen volt az együttműködési kapcsolata a szülőknek a gondozónőkkel 90 % jónak 
ítélte meg, 10 % szerint javításra szorult volna. 
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Gyermekek egyéniigényeinek figyelembe vétele Gondozónői információ

Gondozónők felkészültsége Gyermek bölcsődei fejlődése

Szülő-gondozónő együttműködés

 
Egyéb szülői vélemények, javaslatok: 

− 80 %-ban a vélemények jók, köszönik, hogy bölcsődébe járhattak, járnak.  
− Kevés a kisegítő személyzet,  
− A téli - tavaszi levegőzésnek nincsenek meg a feltételei. 
− Az intézményeket sokkal jobban kellene támogatni. 
− Felújításra szorulnak az épületek.  
− Kevesebb beteg gyermeket hozzanak be a szülők. 
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− Az ünnepek nagyon szépek. 
 
Az előző év felméréseinek adatait módosultak, némiképp javultak.  A következő nevelési 
évben fokozott figyelmet fordítunk arra, hogy a kevésbé, vagy nem elégedett véleményeket 
elemezzük és kijavítsuk. 
 
Családháló díj 
 
A Családháló közössége Családháló-díjjal a gyermekvállalásért, gyermeknevelésért, 
gyermekek egészségéért felelősen tevékenykedő szakembereket, intézményeket tünteti ki. A 
Családháló-díj célja nyilvános elismerésben részesíteni olyan embereket, intézményeket, akik 
2013-ban gyerekekért való munkájuk során különösen sokat, vagy kiemelkedőt tettek a 
családokért. A díj erkölcsi elismeréssel jár és a Családháló olvasóinak jelölése nyomán, a 
Családháló és partnereinek döntése alapján kerül kiosztásra a „Családünnep 
Magyarországgal”című családi napon. A díjazottak oklevelet kapnak. 

2013. évben a szülők jelölései alapján emléklapot kaptak a gyermekekért és családjaikért 
végzett kiemelkedő, lelkiismeretes munkáért: 
 
Intézményi szinten kapott elismerést: 

� Manó-lak bölcsőde 
� Fehérholló bölcsőde 

 
Kisgyermek nevelők szintjén: 
 

� Brigancz Andrea elismerő oklevél 
� Takács Erika elismerő oklevél 

 
Élelmezés 

A gyermekek élelmezésének javítása érdekében vizsgáltuk a bölcsődék étlapjait és a kiadásra 
került élelmi anyagokat. Felméréseink szerint az étlapok összeállítása a korábbi elvárásoknak 
feleltek meg. Az élelmi anyagok felhasználásában javulás nem történt. A dietetikus 
alkalmazása, a központi étlap bevezetése, és az új élelmezési program beindítása 2014. évtől 
az étkezés korszerűsítésében, az új elvárásoknak való megfelelésben várhatóan jobban fogja 
segíteni munkánkat.  
 
A kisgyermeknevelői dokumentáció-adminisztráció 
 
A kisgyermeknevelői dokumentációt az előírásoknak megfelelően végeztük. Szakmai 
tartalmában a gyakornokok esetében újra és újra korrekcióra van szükség. Tapasztalataink 
szerint ezzel a témával folyamatosan foglalkoznunk kell. 
Bölcsődéink napirendjeiben, a kisgyermeknevelők munkarendjeiben folyamatos 
módosításokat elvégezték csoportvezetőink, melyet minden évben évszakonként, 
gyermekcsoportonként összeállítottunk. 
 
Ellenőrzések 
 
Szakmai ellenőrzés 
 
A VII. Kerület Erzsébetvárossal kötött ellátási szerződésben meghatározottakat július 15-én 
ellenőrizte az Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Irodája. 
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Fenntartói ellenőrzés 2013. december 9-én megtörtént, szakmai munkánkban hiányosságot 
nem tapasztaltak. 
 
A lezajlott ellenőrzések javaslatai: 

− a bölcsődékben a nyílászárók fokozatos cseréjét.  
− Pöttyös udvarának tereprendezését, a bölcsődék kültéri játékainak bővítését. 
− Pöttyös és az Aprók háza bölcsőde egyes csoportjaiban lévő fürdőszobák folyamatos 

felújítását.  
− A Fehérholló bölcsőde világításának korszerűsítését 
− Pöttyös bölcsődében a csoportszoba és a WC közötti kapcsolódás nem felel meg, 

ennek változtatása szükséges. 
 
A Manó-lak bölcsőde épület felújítása a régi épület részben befejeződött, az új rész és az 
udvar átalakítása folyamatban volt. 
 
Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest VI-VII-VIII-IX. kerület Népegészségügyi 
Intézete a Varázskert bölcsődében közegészségügyi ellenőrzést tartott a működési engedélye 
kiadása miatt. Kifogás részükről nem merült fel. 
 
Ünnepek megtartása 
 
Az ünnepek előkészítését és lebonyolítását, a korábbi gyakorlatnak megfelelően, minden 
bölcsődében nyílt nappá tettünk, melyet a szülőkkel közösen szerveztünk: Mikulás, 
karácsony, farsang, gyereknap, húsvét. Az ünnepek megrendezésének költségét szülői 
hozzájárulással oldották meg a részlegek. Ebben az évben minden részlegben a 
gyermeknapok szombatonként kerültek megrendezésre. A tapasztalat az, hogy sokkal 
nyugodtabb és tartalmasabb volt az által, hogy munkatársaink nem a műszak után 
bonyolították le a rendezvényt, hanem kipihenten, nem sürgetve, változatos programmal 
tették színvonalassá, ezt a napot. Rendezvényeink programjait újabb ötletekkel színesítettük, 
minden egységünkben. Légvárakat, tűzoltó autót, nyuszi simogatót, Mikulást, szobánként 
karácsonyfát biztosítottunk a gyermekeknek.  
 
A karácsonyi ünnepi hangulat megszervezését szobákra bontottuk, hogy ezzel az 
intézkedéssel az ünnep nyugalmát, a zsúfoltság megszüntetését, és meghittségét erősíteni 
tudtuk. Rendezvényeink elősegítették a bölcsődék és a szülők mélyebb, és közvetlenebb 
partneri kapcsolatát.  
A szülőkkel közös kreatív délutánokat szerveztünk az ünnepi előkészületek hangulatát 
erősítve.  
 
Munkatársaink ünnepei 
 
Az idei évben is három rendezvényt szerveztünk alkalmazottainknak, melyek nagyon 
népszerűek 
 

� farsang,  
� bölcsődék napja 
� szociális munkanap 

 
Farsang: 
A Pöttyös bölcsődénkben tartottuk meg, a részvétel, majdnem 100%-os. 
A felnőttek nagy része sajátkészítésű jelmezbe öltözött, melyeket munkatársainkból 
kialakított zsűri bírált el. 
A legjobb jelmezeket ajándékkal jutalmaztuk. 
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A Szociális Munka Napján a házasságkötő teremben kis ünnepségkerült megrendezésre ahol 
15 munkatársunk részesült elismerésben. 
A Bölcsődék Napján 2013. április 18-án ünnepi szakmai napot tartottunk. Ünnepségünkön 
előadások hangzottak el, melynek témái szakmai fejlődésünket szolgálták. 
 
Belső kontroll 
 
Az intézmény belső kontroll rendszerét, mind szakmai tervezés, mind gazdálkodás területén 
működteti. 
 
Min őségbiztosítási rendszer működése 
 
A HACCP kézikönyv nem felel meg a részlegek működésének, mivel általános szabályokat 
tartalmaz, nem a részlegek konyháinak sajátosságait és adottságait veszi figyelembe. Egy 
darab kézi könyvünk van, melyet a bölcsődék sajátosságainak külön-külön figyelembe 
vételével egészítettünk ki. Ez a megoldás átmeneti, HACCP kézikönyv szakember részéről 
átdolgozásra szorul, minden bölcsőde sajátosságaival és lehetőségeivel. Következő évi 
költségvetésünk tervezésekor javaslatot teszünk a kézikönyv szakember által történő 
kidolgozására, mely az elmúlt évben nem valósult meg. 
 
A régi főzőkonyháink és a helységeik, valamint berendezéseik kopottak, elavultak, nem 
felelnek meg a mai követelményeknek, ezért eszközcserékre lesz szükség, mely az élelmezés 
javítása szolgálják (új beszerzések, felújítások, korszerűsítések). 
 
Intézményvezetői belső kontroll 
 
2013. év során az alábbi ellenőrzéseket végeztem a bölcsődékben: 
 

� 2012. II. félév bölcsődei statisztika és az igénybevevői nyilvántartás adatainak 
egyezőségének vizsgálata, 

� 2012. évi házi gyermek felügyelet számlázásának és befizetésének egyezőség 
vizsgálata, 

� Gyógypedagógiai feladatok ellátása, a korai fejlesztés megvalósulása az Aprók háza 
bölcsődében. 

 
2011/2012. és a 2012/2013. nevelési év szolgáltatási bevételeinek egyeztetése a könyvelés 
adataival. 
 
Bölcsődéink alapfeladataikon túli szolgáltatásaik teljesítése 
 
Az év folyamán intézményünk az alaptevékenységen túl többféle szolgáltatással segítette a 
kerületben élő családokat. 
 
1. Speciális ellátás 
 
2013-tól a bölcsődékben végzett korai fejlesztés tevékenysége kikerült a jogszabályból. 
Helyette fogyatékos gyermekek gondozását és nevelését végzi az intézmény. 
 
Ezzel egy időben változott a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény is ahol 
nevesített feladattá vált a korai fejlesztés. A pedagógiai szakszolgálati intézmények 
működéséről szóló 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet is módosult. A jogszabályok alapján csak 
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a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által alkalmazott gyógypedagógus végezhet korai 
fejlesztést. 
 
A rendelet hatályba lépésével egy időben, felvettem a kapcsolatot a kerületi pedagógiai 
szakszolgálattal. A rendszer felállásának hiánya miatt intézményünk nem kapott utazó 
gyógypedagógust és ezért haladékot kaptunk, hogy a fejlesztés ne szakadjon meg, a mi 
alkalmazottunk tovább folytatta a sérült gyermekek fejlesztését 2013. augusztus 31-ig.  
 
Az Aprók háza és a Varázskert bölcsődében integrált csoportokat működtettünk. A 
gyermekek fejlesztése továbbra is a Képesség Fejlesztő Szakértői Bizottság javaslata alapján 
történt.  Sajnos az Aprók háza bölcsődében a vízi-terápiás medencét nem használja az utazó 
gyógypedagógus. Így nincs egyáltalán kihasználva. 
Szigetszentmiklóssal ellátási szerződés alapján 3 gyermeket gondoztunk neveltünk és teret 
biztosítottunk fejlesztésükre. Bölcsődéinkben összesen egy év alatt átlagosan 10 fő másként 
fejlődő gyermeket gondoztunk, neveltünk. 2013. december 31-ével,. Szigetszentmiklós 
Önkormányzatával kötött SNI gyermekek ellátására vonatkozó megállapodás módosításra 
került, az ellátás összegét illetően  
 
2. Időszakos ellátás 
 
Ez a szolgáltatás azoknak a családoknak nyújt segítséget, akik nem veszik igénybe a 
bölcsődei alapellátást. A szolgáltatás, az Aprók háza bölcsődében, három kisméretű 
csoportban és a Varázskert bölcsődében egy külön csoportban működik. Az Aprók háza 
bölcsődében tudták többen igénybe venni a szolgáltatásunkat. Az igények megnövekedése 
miatt, minden részlegben lehetőséget adtunk - korlátozott számban - időszakos 
gyermekfelügyeletre, az alapellátás keretében működő csoportokban, a hiányzó gyermekek 
helyére. Külön helység hiányában csak minimális szinten tudták biztosítani az időszakos 
gyermek felügyeletet. 
 
Időszakos ellátást igénybe vétele 
 
Havonta átlagosan 16 család számára biztosítottuk az időszakos gyermek felügyeletet, 3732 
gondozási nappal. 
 
3. Házi gyermekfelügyelet 
 
A házi gyermek felügyeletben 6 család 6 gyermekét 331 órában láttuk el.  
Ezt az ellátási formát egy gondozónő végezte. 2013. szeptember 1-től nem mutatkozott igény 
a házi gyermekfelügyelet szolgáltatásunkra. 
 
4. Gyermektorna  
 
A gyermek tornát 177 fő 686 alkalommal vette igénybe. 
 
A szülői igény jóval meghaladta a lehetőségeinket, mint amit jelenleg biztosítani tudunk. 
 
5. Speciális diéta 
 

Intézményünk diétás étkezést is biztosított az étel allergiás gyermekek számára.  

Tej érzékeny gyermekek száma:  10 fő 

Tojás érzékenyek száma:  0 fő 

Liszt érzékeny gyermek:  0 fő  



 

 69 

Csecsemőétkezés: 7 fő 

 
6. Só szoba használat 
 
Aprók háza bölcsődében a Ferencvárosi Cseperedők Alapítvány által létrehozott só szoba 
kihasználása a kerület bölcsődéibe járó gyermekek számára biztosítja a só terápia egészség 
megőrző szerepét. Az uniós pályázat megvalósulása során a Varázskert Bölcsődében is 
létrehoztunk só szobát. Így már két intézményünkben van lehetőség a gyermekeknek a terápia 
igénybevételére. Az alapellátásban a só szoba rendszeres napirendbe épített használatát 
tovább folytattuk. 
 
Az Intézménybe járó gyermekek délutánonként a Varázskert Bölcsődében 55 alkalommal 
Aprók háza bölcsődében 57 alkalommal, kúraszerűen vette igénybe a szolgáltatást. 
A szolgáltatás iránti igény meg növekedett az elmúlt évhez képest. 
Továbbra is lehetőséget kínálunk a kerület területén található bölcsődékben járó gyermekek 
számára, a délutáni órában a szülők felügyelete mellett, a szoba kúraszerű használatára. 
 
Működési feltételek 
 
Engedélyeztetési dokumentumok 

− Az egyesített intézmény működésének alap dokumentuma, az alapító okirat 2013. 
január 1-től módosult, melyre a Varázskert bölcsőde létrejötte, valamint a bölcsődében 
zajló a gyógypedagógiai korai fejlesztés megszüntetése miatt került sor. 

− Módosításra került az SZMSZ.  
− Új működési engedélyeztetési eljárás történt a Varázskert bölcsőde megnyitása 

tekintetében. 
 
Tárgyi feltételek 
 
Működési feltételek kategóriájába tartozik az épületek állapotának javítása, a tárgyi feltételek 
és a humánerőforrások biztosítása.  
 
A Varázskert bölcsőde épületi adottságai, az épület minősége és a tárgyi feltételek 
maximálisan biztosítottakká váltak.  
 
A többi intézményben továbbra is elkerülhetetlen az intézmények felújítása és nagyobb 
mértékű karban tartása, nagyobb ipari eszközök (sütők és tűzhelyek) beszerzése. A magasabb 
szintű szakmai munkához a működési feltételek biztosítása a régi intézményekben lassú 
ütemben fejlődő tendenciát mutat.  
 
Az intézmény saját költségvetésből járult hozzá a működési feltételek biztosításához, a 
szükséges karbantartáshoz. 
 
Gazdálkodás 
 
A fenntartásai költségek, valamint a dologi kiadásokra kapott összeg fedezték az alap szintű 
működést.  
 
Intézményünk bevételeit a tervezettől eltérően nem sikerült növelni, a 2013. év során bevételi 
elmaradás történt, az új bölcsőde szolgáltatásai kapcsán, Intézményünkbe bér átcsoportosítást 
hajtottunk végre, melyen új élelmezési programot vásároltunk minden bölcsődénknek. A régi 
élelmezési programunk elavulttá vált és nem felelt meg a mai korszerű táplálkozás 
irányelveinek és előírásainak (energiaszámítások, diétás étlapok, stb.)  
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Karbantartás 
 

Az intézmény saját hatáskörében végzett karbantartása a 2013. év gazdasági időszakában 
növekedést mutat.  
 
A működéshez elengedhetetlen kötelező szerződések pl. lift, ÉMI-TÜV, Szigmalik Kft. a 
Tűzkerék, Tűz és munkavédelmi ellenőrzés, Sza-Fe-Ró Bt. Zsírfogó tisztítás és veszélyes 
hulladék elszállítás, AQUA FORCE KFT által végzett folyamatos intézményt érintő kisebb 
épületen belüli karbantartási illetve elhárítási munkák történtek. 
 
Az új intézmény beindításával kapcsolatban a működési feltételeket biztosítjuk, az 
önkormányzat 2013. július 1 -ével adta át üzemeltetését a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei 
Intézménynek. Az önkormányzat által kötött karbantartási szerződéseket átvettük, és a szerint 
kötöttük az új megállapodásokat. Ú cégek léptek be, vagyonvédelemre és tűzjelzésre, lift 
karbantartására, kaputelefonok karbantartására, stb.  
 
Az intézményi költségvetés alapján 2013. évben a következő munkák történtek: 
 
Pöttyös bölcsőde: 
− WC tartály javítása folyamatosan, 
− udvari csőtörés elhárítása, 
− emeleten fali kút leszerelése, 
− éjszakai áram helyreállítása, 
− bejárati ajtó zárjának és elektronikájának komplett javítása illetve átalakítása, 
− kapu telefon folyamatos javítása, 
− kerítés és kapu javítása, gazdasági bejáratnál zár javítás, 
− neoncsövek és gyújtok cseréje, illetve alma túrák rögzítése, 
− elektromos szekrény átalakítása (szabványosítás) 12 db biztosíték cseréje. 
 
Manó-lak bölcsőde: 2013 június 20.-ig 
− Csaptelep csere és sarokszelepek cseréje, 
− mosógépek szennyvíz lefolyó csöveinek falban való visszabontása és új mosógép 

szifonok kiépítése, 
− folyosón ágytároló szétszedése, 
− mosogató csaptelep javítása. 
 
Fehérholló bölcsőde: 
− Konyhai ipari húsdaráló hibájának elhárítása, 
− WC-k ülőke folyamatos cseréje, 
− felnőtt mosdó, csaptelep csere, 
− átjáró ajtó és a kazánház ajtó javítása, 
− radiátor szelepek cseréje az élelmezés vezetői és a karbantartó helységben, 
− Fűtési rendszer ürítése és töltése, 
− udvari szennyvíz alapvezeték spirálozás dugulás miatt, 
− bejárati ajtón elektromos zár javítása és beállítása, 
− Főkapcsoló cseréje a központi elosztó szekrényben, 
− mosodai áram áramtalanító főkapcsoló cseréje, 
− konyhai sütőnél a főkapcsoló cseréje, 
− mosogató csaptelep csere a teakonyhában. 
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Aprók háza bölcsőde: 
− WC dugulás elhárítása folyamatosan, 
− WC tartályok javítása és folyamatos cseréje, 
− szivárgó szennyvíz cső tömítése, javítása, 
− hús előkészítőben szifon cseréje, 
− padló összefolyó tisztítása a fekete mosogatónál, 
− konyhai WC spirálozása, 
− gumiharang folyamatos cseréje, 
− új armatúra felszerelése, konnektor kialakítása és bekötése történt meg (szaktanácsadó 

irodákban) 
− lift áram ellátásának folyamatos helyreállítása, 
− I emeleten és a II emeleten a csoport szobákban a radiátor rácsok cseréje, 
− zuhany csaptelepek cseréje és mosdókagyló leszerelése, szükség szerint csere, 
− szaktanácsadó iroda felújítása, illetve új berendezés került beszerzésre. 
 
Varázskert bölcsőde: 
− mosógép és szárítógép bekötése és üzembe helyezése, 
− elektromos kézszárító felszerelése csatlakozó vezetékkel és villásdugóval, 
− mosogató szifon összeépítése és bekötése, 
− csaptelep beépítés és bekötés az emeleten az étkezőben, 
 
Tárgyi eszköz beszerzés 
 
Kiépítésre került minden bölcsődei részlegben az Internet kapcsolat, amely jól működik. 
 
Az intézményben a tárgyi eszközök beszerzése területén fokozott növekedés tapasztalható Az 
intézmény minden lehetőséget megtett, hogy a gyermekek egészséges nevelés körülményeit 
javítsa.  
 
− Fejlesztő játékok vásárlása szükség szerint folyamatosan történik a beszerzés, 
− poharak, edények, konyhai felszerelések folyamatos pótlása, 
− textíliák steppelt paplan, ágynemű huzat és lepedő a Fehérholló bölcsőde szükség szerinti 

beszerzése cseréje. 
− Aprók háza bölcsődében szerszámok folyamatos beszerzése, 
−  2 db porszívó Ráday, 2 db porszívó Manó-lak, és 1 db fűnyíró Manó-lak, Fehérholló 

bölcsődébe: fagyasztó és zöldséges hűtő szerény, 1 db mosógépet Pöttyös bölcsőde,1 db 
mosógép a Ráday bölcsőde,  

− Pöttyös bölcsődébe háztartási gáztűzhely vásárlása (2 db), 
− Manó-lak bölcsődébe 1 db háztartási gáztűzhely vásárlása, 
− a bölcsődei fürdőkben a kiegészítők megvásárlása és cseréje folyamatosan történik (pl. 

billenős szemetes tartók, stb.) 
− játék és játék bútorok (fésülködő asztal, stb.) valamint szakmai agyagok folyamatos 

beszerzése. 
− tálaló kocsi, térelválasztó polcok, fali polcok a pöttyös bölcsődébe történt beszerzése, 
− az intézmény számítógép parkja elég elavult volt, már 12 éves gépeket használtunk, ami a 

mai követelményeknek nem teljes mértékben felelt meg. Ezért elkezdtük a számítógépek 
folyamatos cseréjét. Bölcsődei központ gazdasági része, valamint a bölcsődei 
részlegvezetők részére vásároltunk gépeket, hogy összhangban legyenek a programok. 

− Varázskert Bölcsőde megnyitásához eszközbeszerzés konyhai eszközök pótlása történt. 
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Fejlesztés 
 
1. A Varázskert Bölcsőde létrehozása  
 

2. A meglévő intézményi szinten 2013. évben saját hatáskörben fejlesztésre fordított összeg 
nem volt. 
 

Önkormányzat által történt nyári felújítás 
 
Önkormányzati költségvetésből felújítás-beruházási munkákat az intézményünkben a Város 
Üzemeltetési Iroda koordinálta a következők szerint: 
 
IX/4. Bölcsőde:  A lapos tető teljes szigetelése a beázás megszüntetése  

Az épület hátsó részének szigetelése, újvakolat elkészítése 
 

IX/6. Bölcsőde:  Az egyik épületszárnyban ajtó és ablak csere történt 
 
IX/14. Bölcsőde:   Teljes felújítás és az férőhelybővítés elkezdődött (Európai Uniós    
 pályázat) 
 
IX/10. Bölcsőde:  A csoport szobák kert felöli részén ablak cserét végeztek. 
 
Humánerőforrás 
 
A státuszok száma a Varázskert új intézmény megnyitásával, 23 státusszal bővült, mely 24 fő 
alkalmazását jelentette (2 fő részmunkaidős). Így a státuszok száma: 92+23= 115 státuszra 
módosult, következő megosztásban: 70 fő szakmai és 45 fő technikai személyzet. 
 
Sajnos az elmúlt évektől az intézmény személyi feltételeinek változásai miatt, sok helyen 
működési problémák jelentkeztek: a hosszan tartó táppénz, szabadságok, valamint a 
nyugellátásból adódó szabadságok kiadása. A gyermekek ellátását túlmunkával és 
helyettesítésekkel oldottuk meg, mely nem minden esetben felelt meg a gondozási nevelési 
elvek megvalósításának. 
 
Ebben az évben a szakdolgozókból belépők 22 fő, kilépő 7 fő. 
Technikai személyzet: 25 fő belépő, 13 fő kilépő volt. 
 
A belépők aránya a Varázskert bölcsőde létszámának feltöltéséből adódott. A kilépők száma 
is csökkent, mert ebből 4 fő nyugdíjazás miatt lépett ki. A kisgyermeknevelők utánpótlása 
megtörtént, gyakornoki státuszban lévő gondozónőkkel. 
 
Az alkalmazottak felvételére a részlegvezetői, a pszichológus és a dietetikus munkakörre 
pályázatot írtunk ki. Pályázat útján töltöttük be ezeket az álláshelyeket is. 
 
Szakképzés – Képzés 
 
Állami képzés: 
 
ELTE főiskola III. évfolyamát elvégezte egy fő kisgyermeknevelő. Főiskolai diplomáját jeles 
eredménnyel fejezte be.(Hamvasné Tóth Mária). 
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ELTE főiskola III. évfolyamát szeptemberben levelező tagozaton elkezdte 3 kisgyermek 
nevelő. (Káldy Györgyné, Kiszel Ivett, Kisjuhász Lajosné). 
 
A szakgondozói képzést 2 gondozónő tanulmányi szerződéssel elkezdte (Horváth Istvánné, 
Énoch Ildikó). 
 
Egy gondozónő megszerezte a szakképesítését. (Fekete Júlia) 
Két konyhalány a nyár végén megszerezte a szakács végzettséget. 
 
Továbbképzés 
 
Az alapfeladatainkat a gyermekek ellátását folyamatosan javítjuk, de az állami normatíva 
elvonása nem tette lehetővé az akkreditált képzésben való nagyobb létszámú részvételt.  
 
Kerületi képzésben a „Roma nő Nem Roma Nő” és a „Ma is tanultam valamit” előadásokon 
Intézményünkből több kisgyermeknevelő vett részt. 
 
Az alapfeladatainkat, a gyermekek ellátását folyamatosan javítjuk. A fejlődés érdekében 
minden lehetőséget megragadunk a képzésekre, állami, kerületi, házi és önképzés keretében.  
 
Az egyre csökkenő normatív támogatás miatt kötelező kredit pontos szociális továbbképzésen 
5 fő kisgyermeknevelő vett részt, melynek költségét az intézmény gazdálkodta ki. Az 
alacsony bérek miatt nem várható el, hogy a dolgozók saját költségből fizessék ki a képzés 
összegét. 
 
A házi továbbképzések a részlegek szakmai programjaik szerint ütemezve történtek. 
 
Gyakornoki feladatok 
 
Ebben a nevelési évben a gyakornokaink száma az Aprók háza bölcsődében 4 fő a Varázskert 
bölcsődében 6 fő gyakornok volt. 
 
ELTE gyakorló területi feladataink 
 
Az ELTE Óvónő képző tanszéke, csecsemő és kisgyermek nevelő kara felkérte 
intézményünket gyakorlati területének. Ez számukra munkánk szakmai elismertségét jelenti. 
A gyakorlaton egy héten át, 8 hallgatót oktattunk szakmánkra az Aprók háza bölcsődében. A 
nyári 5 hetes záró gyakorlat után Intézményünkben a hallgatók sikeres vizsgát tettek. A 
vizsgáztatáson részt vett az ELTE dékánja, Darvainé Mészáros Sarolta, valamint Tárnoki 
Erzsébet a III. kerületi Egyesített Bölcsődék vezetője. 
 
Pályázatok 
 
Az Európai Unió által támogatott pályázatok 
 
-A napközbeni kisgyermek ellátás, a bölcsődék kapacitás bővítésének fejlesztésére az új 
Széchenyi Terv keretében 2009-ben kiírt pályázat megvalósításra került. A pályázat KMOP-
4.5.2.09-20090022 számon, 248 millió Ft támogatással és 267 millió Ft ön résszel került 
megépítésre és berendezésre. A Varázskert bölcsőde átadása 2013. augusztus 28-án történt 
meg. A hivatalos átadáson a bölcsődét megnyitotta Soltész Miklós szociális és családügyért 
felelős államtitkár, valamint Bácskai János kerületünk polgármestere. 
 
-A Manólak Bölcsőde bővítésére és felújítására 2012. évben adott be pályázatot 
önkormányzatunk KMOP-4.5. 2.-11 számon.  
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A felújítás kivitelezése 2013. június 24-től került sor. A nyári időszakban a gyermekek a 
Fehérholló bölcsődében kaptak ellátást. A visszaköltözés szeptember 16-án történt a felújított 
részbe. A bölcsődék eszközbeszerzésével, specifikációval és berendezésével hatalmas feladat 
hárult rám és a szaktanácsadóra. A projekt teljes lezárása 2014. február. 
 
Kerületi Önkormányzat által kiírt pályázat 
 
Környezet védelmi pályázaton a Fehérholló Bölcsőde nyert 120.000.- Ft összeget, önrésszel 
egészítettük ki.  A nyert összeget a bölcsőde kertjének felújítására fordítottuk. A területen a 
föld feltöltésével, idős, száradt bokrok kivétele után füvesítésével bokrok sövények 
telepítésével szépítették a kertet. A bölcsőde munkatársai és a szülők társadalmi munkában, 
hétvégén teljesítették vállalt feladataikat. A fű kihajtása után csak hónapok múlva tudták a 
gyermekek az udvart igénybe venni.  
 
Az intézmény kapcsolatrendszere 
 
Szülői Fórum 
 
Minden részlegben működik a Szülői Fórum, a részlegek szakmai programját írásban 
véleményezték. A gyermekek felvételével kapcsolatban, bírálóbizottságban részt vettek. 
Véleményüket figyelembe véve, segítették döntéseinket.. A Szülői Fórum tagjai segítettek a 
rendezvények megszervezésében, anyagi támogatásában. A Fehérholló bölcsődében 
társadalmi munkájukkal hozzájárultak a kert rendezéséhez, kérésükre a szülők a bölcsődéket 
lehetőségeikhez képest támogatták. A bölcsődék a Szülői Fórum üléseit megtartották. 
 
Ferencvárosi Cseperedők Alapítvány 
Alapítványi támogatások 
 
Alapítványunk a befizetett 1 % adókból és a szülők év közbeni adományaiból játékokat és 
eszközöket vásárolt bölcsődéinknek Karácsonyra és Húsvétra.  
 
Ezen túl, továbbra is az Aprók háza bölcsőde só szobájának működtetéséhez a só folyadék 
rendszeres biztosításával járult hozzá. 
 
Társintézményekkel való kapcsolattartás 
 
Óvoda 
 
Az Aprók háza bölcsőde az Erkel utcai óvodába látogatott át az oda felvett gyermekekkel. 
A területi óvónők április hónapban átlátogatnak a Pöttyös bölcsődébe, hogy megismerhessék 
az óvodába menő gyermekeket. Ezen a napon bábelőadásokkal kedveskednek a 
gyermekeknek. November hónapban meghívták a bölcsődevezetőt és a volt gondozónőt, 
nézzék meg bölcsődéseink beilleszkedését. A Fehérholló bölcsőde ünnepi rendezvényeit 
rendszeresen látogatták a védőnők, és viszont hívják gondozónőinket az óvodai 
rendezvényekre. A megszokottól újabb együttműködési lehetőségeket kínált intézményünk az 
óvodák számára, sajnos az ajánlatokból egy sem valósult meg, továbbra is a korábbi 
együttműködési formák kerültek megvalósításra. 
 
Védőnői Szolgálat 
 
Részlegeink vezetői már évek óta a védőnőkkel megfelelő munka kapcsolatot alakítottak ki, 
ez tovább folytatódott. Az új vezető védőnővel jelenleg nincs kapcsolatunk. A bölcsődei 
felvételek elbírálásához segítséget nyújtottak a rászorultság megítélésében a bölcsődébe 
felvenni kívánt gyermekek esetén. 
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FESZGYI  
 
A Gyermekjóléti Szolgálattal a kapcsolattartás szükséges esetekben. Az éves konferencián a 
részlegvezetők részt vettek. A gyermekfelvételek elbírása esetén egyeztetés történt a 
családgondozókkal a rászorultság elbírálásának megállapítása érdekében. 
 
A gyermekotthonból egy gyermeket vettünk át, segítettünk a krízis helyzetének 
megoldásában. A 0-3 éves gyermekek számára ellátási szerződés alapján 5 napi étkezést 
biztosítunk. 
 

Külső kapcsolataink 
 

• ELTE Tanító-és Óvóképző Kar, Csecsemő és Gyermeknevelő-gondozó szak hallgatói 
képzés. Az Aprók-háza bölcsőde, gyakorló területe a főiskolának. 

• Magyar Bölcsődék Egyesülete szakmai érdekképviseleti szerv rendezvényén vettünk 
részt, két fővel, az Országos Bölcsődék Napja rendezvényén. 

• ÁNTSZ működési engedélyek és ellenőrzések, állásfoglalás tekintetében. 
• Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete az országos szervezettel 

információ kérés volt a kapcsolat alapja. 
• A helyi BDDSZ alapszervezetével érdekegyeztetés történt, a munkavállalók 

érdekeinek figyelembe vételével. 
• Az óvodákkal való együttműködés a bölcsődei felvételek alkalmával volt a 

legszorosabb. Május-június hónapban az egyeztetések folyamatosan zajlottak Az 
óvodába menő gyermekek bölcsődei szülői értekezletén részt vettek az óvónők.  

 
5. Intézmények ellenőrzése 
 
A Gyermekjóléti Központban éves rendszerességgel zajlanak Budapest Főváros 
Kormányhivatala Szociális és Gyámhivatal, valamint a Módszertani Gyermekjóléti Központ 
közös szakmai átfogó vizsgálatai és a fenntartó, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának szakmai felügyeleti vizsgálatai. 2013-ban nem volt külső szervezeti 
ellenőrzés, a fenntartó Önkormányzat végzett átfogó vizsgálatot, melynek megállapításai 
megerősítették a Gyermekjóléti Központban eddig végzett munka helyes irányvonalát és a 
kitűzött szakmai céljaink helyességét. 
 
A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézményeknél az alábbi ellenőrzések történtek 2013. 
évben: 
 

� VII. Kerület Erzsébetvárossal kötött ellátási szerződésben meghatározottakat július 
15-én ellenőrizte az Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Irodája. 

 
� Fenntartói ellenőrzés 2013. december 9-én megtörtént, szakmai munkánkban 

hiányosságot nem tapasztaltak. 
 
A lezajlott ellenőrzések javaslatai: 

− a bölcsődékben a nyílászárók fokozatos cseréjét.  
− Pöttyös udvarának tereprendezését, a bölcsődék kültéri játékainak bővítését. 
− Pöttyös és az Aprók háza bölcsőde egyes csoportjaiban lévő fürdőszobák folyamatos 

felújítását.  
− A Fehérholló bölcsőde világításának korszerűsítését 
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− Pöttyös bölcsődében a csoportszoba és a WC közötti kapcsolódás nem felel meg, 
ennek változtatása szükséges. 

 
� Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest VI-VII-VIII-IX. kerület 

Népegészségügyi Intézete a Varázskert bölcsődében közegészségügyi ellenőrzést 
tartott a működési engedélye kiadása miatt. Kifogás részükről nem merült fel 

 
6. A jövőre vonatkozó javaslatok 
 
Az önkormányzat a törvényi előírásoknak megfelelően biztosítja a Gyermekjóléti Központ 
működését, amely kiegészítő szolgáltatásokat is biztosít. A törvényben előírt szolgáltatások 
biztosítva vannak, így a jövőben az ellátási igények változását kell követni és figyelemmel 
kísérni. 
 
További feladat a szakmai munka fejlesztése, és a gyermekek részére nyújtott programok 
körének szélesítése. 
 
A bűnmegelőzésre vonatkozó intézkedések megvalósítása érdekében szükséges a közterületi-
felügyelet kiszélesítése, térfigyelő rendszerek bővítése és üzemeltetése. 
 
7. Bűnmegelőzés 
 
Bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása  
 
A bűnmegelőzés körében tehető lépések három csoportra oszthatóak: 
 

1. szituatív bűnmegelőzés eszközök: nem kívánnak kormányzati beavatkozást, helyi 
szinten megvalósíthatóak („bűnre csábító” alkalmak számát csökkentik: pl. 
közterületek kivilágítása, középületek, parkok őrzése), 

2. a bűnelkövetőkre irányuló eszközök, amelyek a bűnelkövetővé, vagy a bűnismétlővé 
válás veszélyét csökkentik,  

3. a sértettre irányuló eszközök, amelyek a potenciális, vagy a már bűncselekmény 
sértettjévé vált személyeket érintik (pl. vagyonvédelmi eszközök használata).  

 
Fentieknek megfelelően a bűnmegelőzés gyakorlatának súlypontjai az alábbiak:  
 

1. a bűnelkövetővé válás megelőzésére szolgáló eszközök, 
2. a szituációs bűnmegelőzés eszközei, 
3. a közösségi bűnmegelőzés eszközei. 

 
Lényeges kérdés, hogy a bűnmegelőzési tevékenységekben miként válik el az állami, 
önkormányzati és közösségi feladat- és felelősségvállalás. 
 
Az Országos Bűnmegelőzési Program a bűnmegelőzés gyakorlati tevékenységében vezető 
szerepet tulajdonít az önkormányzatoknak és a kommunális politikában megfogalmazottak 
mellett a következő területek súlyponti kiemelését tartja szükségesnek: 
 

• szegénység és bűnözés, 
• deprivált (szociálisan hátrányos társadalmi helyzetben lévő) fiatalok és városi 

bűnözés, 
• családi erőszak, 
• lakásbiztonság, 
• fiatal felnőttek munkáltatása, 
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• várostervezés. 
 
Az önkormányzat az állam és a közösség között helyezkedik el a bűnmegelőzésben való 
feladatvállalási kötelezettségében. 
 
Alapfeladatai ellátásának módja eleve meghatározó a bűnmegelőzés szempontjából. Két 
nyilvánvaló példa erre: 
  

• az oktatás és  
• az ifjúságvédelem szerepe. 

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

• vállalja a rendőrséggel, civil és gazdasági szervezetekkel szoros együttműködésben, a 
lakosság bevonásával kialakítandó közösségi bűnmegelőzési modell létrehozásával és 
irányításával kapcsolatos feladatokat, 

• saját szervezetét alkalmassá teszi ennek az együttműködési rendszernek a kialakítására 
és működtetésére, 

• elsősorban a bűnmegelőzés terén feltárja a mindennapi önkormányzati feladatok 
ellátása során alkalmazható lehetőségeket, kialakítja e téren az önkormányzat 
különböző részlegeinek együttműködési mechanizmusait, 

 
Összefogást szervez annak érdekében, hogy az összehangolt tevékenység: 
 

� fékezze a bűnözővé válás folyamatait, 
� fokozza a potenciális áldozatok védettségét, 
� enyhítse a megtörtént bűncselekményekkel okozott károkat, 
� akadályozza a bűnelkövetést, 
� segítse a büntetett előéletű személyek társadalmi integrációját és ezzel akadályozza a 

bűnismétlést. 
 
A bűnmegelőzés hosszú távú feladatainak meghatározásakor alapvető figyelemmel kell lenni:  
 

1. A Középső-Ferencvárosban zajló tömbrehabilitáció pozitív hatásai mellett a 
rehabilitációval nem érintett területeken ebben a városrészben jelentkezik a 
legnagyobb problémahalmaz: roma lakosság nagy aránya, szegénység, 
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iskolázatlanság, munkanélküliség, és magas bűnözési arány együtt jelentkező tények. 
A rehabilitációs területekről kiszorulók ezt a problémahalmazt gyarapítják.  

2. A kerületben van néhány jól meghatározható slumosodott terület, amelyek 
megváltoztatása hagyományos eszközökkel reménytelennel tűnik. 

3. A Duna part fejlesztésével a belváros kihúzódik, az idegenforgalom megjelenésével 
számíthatunk az „exportált” bűnelkövetőkre és sértettekre egyaránt. 

4. A szomszéd, bűnügyileg fertőzött kerületek (pl. VIII. kerületi prostitúció) hatásos 
védekezési módszerei (térfigyelő rendszer és koncentrált rendőri intézkedések) 
exportálják kerületünkbe a bűncselekményeket. 

 
A kerületben is a fiatalok követik el a legtöbb bűncselekményt, a sértettek legnagyobb 
számban középkorú férfiak, akik leginkább félnek a bűnözéstől, az idős emberek. 
 
8. Civil szervezetek részvétele az ellátásban 
 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata minden esetben igyekszik azon 
törvényi kötelezettségeinek eleget tenni, amely a lakosainak szociális biztonságát erősíti. 
 
Így születtek meg a szociális törvény és a gyermekvédelmi törvény alapján a személyes 
gondoskodást nyújtó átmeneti ellátást biztosító ellátási szerződések. 
 
Ezen szerződések a biztonságos ellátás érdekében meghatározott időtartalmúak és – általában 
– meghatározott férőhely „kivásárlást” is jelentenek. Finanszírozásukat akkor is kötelezően 
fenntartja önkormányzatunk, ha azon a férőhelyen pl. nem történik egész évben ellátás (tehát 
visszafizetési garanciát nem tartalmaznak a szerződések). 
 
A civil szervezetek száma a kerületben 1989. óta ugrásszerűen megnőtt. Az önkormányzat 
kiterjedt kapcsolatot tart fenn a civil szervezetekkel (anyagi támogatások, pályázatok, 
kedvezményes helyiségbérlet, együttműködési-, támogatási-, ellátási szerződések).  

Ezek a szervezetek továbbra is inkább a szabadidős programokban, a drogprevencióban és 
hajléktalanok ellátásában nyújtanak segítséget. 

 

* * * 
 
 
 
 


