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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati 

rendeletének 22. § (1) bekezdése értelmében a Polgármesteri Hivatal részére az ellátást biztosító 

szociális és gyermekjóléti intézmények vezetője minden év március 31. napjáig köteles az előző évi 

működéséről beszámolót készíteni. 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény 64. § (6) bekezdése alapján 

2016. január 01. napjától a családsegítés a gyermekjóléti szolgáltatás egy szolgáltató - a család- és 

gyermekjóléti szolgálat - keretében működtethető. A Család- és Gyermekjóléti Központ ellátja a 

családsegítés feladatait, valamint a gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat, ezért az előző évektől 

eltérően a Család- és Gyermekjóléti Központ szolgáltatásai egy beszámolóban szerepelnek.  

  

A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága az elmúlt évek tapasztalata 

alapján jól bevált feladatcentrikus ellátási forma alapján működik továbbra is. Ez azt jelenti, hogy a 

főbb ellátási formákat jelentő feladatok irányítását és koordinálását szakmai vezetők látják el, akik 

egyben felelősek is a hozzájuk tartozó szakmai területekért. 

 

A szakmai beszámoló részletesen tartalmazza a személyi, a tárgyi-technikai, valamint a strukturális 

feltételeket is.   

 

Egyúttal tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a FESZGYI gyermekjóléti szolgáltatásai 

és a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények szolgáltatásairól készített értékelés külön 

előterjesztésben kerül megtárgyalásra.  

 

Mellékletek: 1. számú melléklet: a Szociális Szolgáltató Központ szakmai beszámolója  

 2. számú melléklet: a Család- és Gyermekjóléti Központ, az Adósságkezelési 

Csoport és a LÉLEK pont és az Utcai Szociális Munkás Csoport szakmai 

beszámolója 

 

Budapest, 2017. május 9. 

 

 Kállay Gáborné s.k. 

 alpolgármester 
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Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

elfogadja a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága szociális 

szolgáltatásainak 2016. évre vonatkozó beszámolóját a …/2017. sz. előterjesztés mellékletei szerinti 

tartalommal. 

 

Határidő: 2017. június 29. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
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1. számú melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóság 

 

Szociális Szolgáltató Központ 

egységeinek éves beszámolója 

 

2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Gedeon Andor igazgató 

Bodonyiné Molnár Margit ig. helyettes 

Gyarmati Zsuzsanna szakmai vezető 

Sagáth Szilvia szakmai vezető 

Kecskés Éva szakmai vezető 

Vinczéné Árvai Klára szakmai koordinátor 

Kováts Tibor Írisz klub koordinátor 

Nagy Zsolt mentálhigiénés csop. koordinátor 
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A FESZGYI Szociális Szolgáltató Központ szakmai egységeinek éves beszámolói 

2016. 

 

 

A FESZGYI Szociális Szolgáltató Központ (SzSzK) a szociálisan rászorulók részére személyes 

gondoskodást biztosít. Területén 10 szakmai egység működik, melyek közül az alapszolgáltatási 

feladatokat 3 Gondozási Központ, 5 Idősek Klubja (Nappali Ellátás), 1 Szenvedélybetegek Klubja 

(Nappali Ellátás), és a Szociális Étkeztetés, valamint a szakosított ellátáson belül pedig az 

Időskorúak Gondozóháza látja el (Idősek átmeneti otthoni elhelyezése). 

Az alapszolgáltatások biztosításával a Szociális Szolgáltató Központ segítséget nyújt a szociálisan 

rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, 

valamint egészségi állapotukból, mentális vagy más okból származó problémáik megoldásában. 

 

Ha az életkoruk, egészségi állapotuk valamint szociális helyzetük miatt a rászorult személyekről az 

alapellátás keretein belül nem lehet gondoskodni, akkor rászorultsági állapotuknak és helyzetüknek 

megfelelő szakosított ellátási formában kell ellátni őket.  Az Időskorúak Gondozóháza azoknak a 

18. életévüket betöltött beteg személyeknek nyújt ellátást, akik önmagukról időlegesen nem 

képesek gondoskodni. 

A Szociális Szolgáltató Központ együttműködik az ellátási területen működő egészségügyi 

intézményekkel, család és gyermekjóléti központtal, otthonápolási szolgálattal, gyámhivatallal, 

kulturális intézményekkel, egyházi és civil szervezetekkel. 

 

A Szociális Szolgáltató Központ vezetőjeként fontosnak tartom felhívni a figyelmet néhány a 

2016.évben bekövetkezett jogszabályváltozásokra, /1993. évi III. törvény, a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról, valamint az1/2000. SzCsM rendelet/ mely nagymértékben befolyásolja, 

illetve megváltoztatta a szakmai egységek mindennapi tevékenységeit. 

A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell gondozási szükségletet. 

A gondozási szükséglet vizsgálata keretében meg kell állapítani azt, hogy az ellátást igénylő 

esetében szociális segítés vagy személyi gondozás indokolt, valamint a napi gondozási szükséglet 

mértékét.  

 

 A Szociális Szolgáltató Központ területén Ferencváros Önkormányzata által felújításra került sor, a 

Szerető Kezek Idősek Klubja és a Szerető Kezek Időskorúak Gondozóháza területén. A fent említett 

telephelyeken részleges nyílászáró, radiátor, valamint a két klubhelyiségben parketta csere történt.  

Ezen kívül kialakításra került egy látogatók fogadására alkalmas szoba, és egy új öltöző. 

Továbbá a Szerető Kezek Idősek Klubja a szabadidős foglalkozások megtartására igénybe vett 

klubszoba kifestésre került. 

Az SzSzK egységeinek szakmai vezetői elkészítették 2016. évről szóló részletes beszámolójukat, 

melyet mellékletként csatolok. 

 

Budapest, 2016. március 08. 

 

 

 Bodonyiné Molnár Margit 

      szakmai vezető 
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Mellékletek: 

- Szociális étkeztetés szakmai beszámoló 

- Házi segítségnyújtás szakmai beszámoló 

- Idősek Nappali Ellátása szakmai beszámoló 

- Szenvedélybetegek Nappali Ellátása szakmai beszámoló 

- Időskorúak Gondozóháza szakmai beszámoló 
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2016 évi szakmai beszámoló 

 

Szociális étkeztetés 

 

 

I. A szociális étkeztetés bemutatása 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros közigazgatási területén az Önkormányzat a Szt. 62.§-ban 

foglaltak alapján a szociálisan rászorultak étkeztetését a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti 

Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) a Szociális Szolgáltató Központ intézményei útján szervezi 

meg. 

 

I.1. Az ellátás célja, feladata: 

 

Célja:  

A FESZGYI napi egyszeri meleg étkeztetésben részesíti azt a szociálisan rászorult személyt, aki 

kora vagy egészségi állapota, fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége, 

hajléktalansága miatt önmaga és eltartottjai részére más módon nem képes étkezést biztosítani.    

 

Feladata:  

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg 

étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti 

jelleggel nem képesek biztosítani, különösen 

a) koruk, 

b) egészségi állapotuk, 

c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, 

d) szenvedélybetegségük, vagy 

e) hajléktalanságuk miatt. 

 

I.2. Az ellátást szabályozó törvények, rendeletek:       

 

- 1993. III. törvény a Szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló, 

- 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet Személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 

feladatairól és működésük feltételeiről 

- Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011. 

(IX.26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 

ellátásokról 

- 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

igénybevételéről 

- 29/1993. (II.17.) Kormányrendelet a Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési 

díjáról szóló  

- Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a 257/2000. (XII. 26.) 

Kormányrendelete a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő 

végrehajtásáról 

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, 
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- 369/2013. (X.24.) kormányrendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 

intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről. 

- 415/2015. (XII.23.) kormányrendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről. 

 

I.3. Biztosított szolgáltatások módja:  

 

Az ellátás módja lehet:  

a) helyben étkezés, 

b) elvitel lehetővé tételével, 

c) étkezés házhozszállítással 

 

I.4. Az ellátás ellátórendszerben való szerepe, hatása: 

 

A FESZGYI, a 1/2000.-es Szociális törvényben meghatározottak alapján a rászorulók részére 

biztosítja a szociális étkeztetést. Ezzel segítséget nyújt mindazok számára, akik kevés jövedelemmel 

rendelkeznek, egészségükben károsodottak, vagy koruk miatt már nem tudnak magukra főzni. 

Különösen a nagyon alacsony jövedelműek igénylik ezt az ellátási formát. Nem érzik annyira 

megalázónak, mint pl. a népkonyhákon, ingyen konyhákon való étkezést. A magasabb 

jövedelemmel rendelkezők a FESZGYI által biztosított ebédhez nagyobb bizalommal vannak, mint 

a különböző ellátórendszerektől beszerezhetőhöz. Fontos a napi, személyes elérhetőség, az állandó, 

megbízható szállító. A szociális étkeztetés igénybe vétele, lehetőséget nyújt a telephelyen más 

alapszolgáltatás megismeréséhez, igénybevételéhez.  

 

I.5. Feladat ellátás szakmai tartalma, módja, szolgáltatások formái, köre, rendszeressége: 

 

A FESZGYI a szociálisan rászorulót legalább napi egyszeri meleg étkeztetésben részesíti. Az 

étkezés munkaszüneti napok kivételével, heti 6 napban igényelhető.  

Napi egyszeri meleg étel - amely tartalmaz egy adag levest, egy adag második fogást, ételféleségtől 

függően, savanyúságot. Az ebéd a főzőkonyháról egyéni tálcás, egyszer használatos, eldobható 

edénybe csomagolva érkezik az intézményekbe. 

A Szociális Szolgáltató Központ intézményei tálaló konyhával rendelkeznek. 

A munka végzéséhez a dolgozók munka- és védőruhával rendelkeznek, melynek használatát a 

FESZGYI Kollektív Szerződése tartalmazza, szabályozza. 

Dolgozóink szakképzettsége, 100 %-ban megfelel az 1/2000. (I.7.) Sz.Cs.M. rendeletben 

előírtaknak. 

Orvosi javaslat alapján biztosítani tudunk cukros és epés diétát. 

 

A szociális étkezés módjai: 

- Szociális étkezés helyben fogyasztással : igény esetén, az étel helyben történő 

elfogyasztására, az erre a célra kialakított étkező helységben van mód. Ezt kulturált, 

barátságos környezetben, megterített asztalnál tehetik meg. Az étkezéshez minden feltétel 

(étkészlet és evőeszköz) biztosított. A kézmosási lehetőség, és a nemenkénti elkülönített 

illemhely a telephely részeként adottak, a szolgáltatás tárgyi feltételeit képezik. 

- Szociális étkezés elvitellel: az ételt személyesen hétfőtől-péntekig 11-12.30 óra között, 

szombaton 10.00-12.00 óra között vehetik át a telephelyek ételkiadó konyháiban.  
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- Szociális étkezés kiszállítással: Akinek egészségi vagy mentális állapota nem teszi 

lehetővé a személyes elvitelt, lehetősége van házhozszállítást kérni, külön díjazással. 

Házhozszállításra a FESZGYI megbízási szerződéssel vállalkozókat bíz meg. A szállító 

naponta írásos listát kap a kiszállítási címekről és ellátottakról. 

 

Az étkezés kiszállításának ideje: 

 Hétfőtől-péntekig: 11-15 óra között,  

 Szombaton:  10-13 óra között. 

 

Lemondás:  

Az étkezés lemondható 48 órával korábban. Probléma esetén, telephelyeinken a megadott 

telefonszámon fogadjuk a hívásokat.  

 

I.6. Az ellátandó célcsoport jellemzői:   

 

Az elmúlt évek rehabilitációs, felújítási munkák következtében, a költözések folyamatosak, ennek 

következtében az ellátotti létszám és réteg mindig változik. 

A lakosság jövedelmi helyzete, lakhatási viszonyai szélsőségesek. Kerületen belül komfort nélküli 

lakások, zöldövezeti komfortos öröklakások, lakótelepi összkomfortos lakások váltakoznak. 

Alacsony jövedelemmel rendelkező családok és magas nyugdíjellátással rendelkezők köréből is 

igénylik szolgáltatásainkat.  

Az idős lakók zömmel egyedül élnek, komfortos társasházakban, saját nyugdíjból. A szociális 

étkeztetést igénylők többsége más ellátási formát is igénybe vesz, idősek klubja, házi 

segítségnyújtás. 

 

II. Az ellátás igénybevételének módja és feltétele 

 

 Az ellátás igénylése személyesen, telefonon vagy rokon, szomszéd, orvos bejelentése alapján 

történik. A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője 

szóbeli vagy írásbeli kérelmére történik. 

Az igénybevételi eljárásnál, a 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet (a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátások igénybevételéről) szabályozása az irányadó. 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi jogviszony keletkezését a kérelemről 

dönteni jogosult személy intézkedése alapozza meg. Amennyiben az érdeklődő elfogadja a 

feltételeket, benyújtja igazolásait a jogosultság megállapításához. 

Az intézményvezető által írásban meghatalmazott személy megvizsgálja a szociális étkezéshez való 

jogosultságot, a döntésről értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. 

Az igényeket folyamatosan fogadjuk. 

Jogosultság megállapítása esetén ellátási megállapodást kötnek.  

 

A megállapodás tartalmazza a személyes adatokon túl: 

- az ellátás kezdetének időpontját, 

- az intézményi ellátás időtartamát (a határozott vagy határozatlan időtartam megjelölését), 

- az igénybevevő számára nyújtott szolgáltatások tartalmát, 

- a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat,  
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- a felek tájékoztatási kötelezettségét, 

- az érdekképviseletre, 

- az intézményi jogviszony megszűnésére vonatkozó szabályokat. 

 

Szociálisan rászorult: 

a) életkor miatt az a személy, aki 65. életévét betöltötte, és személyazonosításra alkalmas 

okmány bemutatásával igazolja, 

b) egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a háziorvos vagy 

kezelőorvos igazolása szerint önmaga ellátásáról részben vagy teljesen gondoskodni nem 

tud, 

c) fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni a súlyosan fogyatékos személyt, aki a 

súlyos fogyatékosságát az Szt. 65/C. § (6) bekezdése szerint igazolja, 

d) pszichiátriai vagy szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki 

fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, és pszichiátriai- vagy szenvedélybetegségét 

a kezelőorvos által kiállított szakvéleménnyel igazolja. 

 

 

II.1. A szolgáltató és az igénybe vevő közötti kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás módja: 

 

A szociális étkeztetés szakmai egységei, a szolgáltatásnyújtás telephelyei: 

Intézmény neve Levelezési cím Telefon, e-mail Szolgáltatási formál 

Szivárvány 

Gondozási Központ 

 

1098 Bp. 

Toronyház u. 11. 

 

280-9598,  348-0189 

szivarvany@feszgyi.hu 

 

 

Étkeztetés elvitellel, 

Étkeztetés 

kiszállítással 

Szerető kezek 

Idősek Klubja 

 

1098 Bp. 

Friss u. 5 

 

280-6702 

szeretokezekklub@feszgyi.hu 

 

Étkeztetés helyben 

fogyasztással  

 

Platán  

Idősek Klubja 

 

1098 Bp. 

Toronyház  u.11. 

 

280-6684 

platan@feszgyi.hu 

 

 

Étkeztetés helyben 

fogyasztással, 

 

 

Árvácska  

Idősek Klubja 

 

1097 Bp. 

Ecseri út 19. 

 

280-5701 

arvacska@feszgyi.hu 

 

 

Étkeztetés helyben 

fogyasztással, 

Étkeztetés elvitellel 

 

Tavirózsa 

Gondozási Központ 

 

1097 Bp. 

Mester u.33-35. 

 

217-5693 

tavirozsa@feszgyi.hu 

 

 

Étkeztetés elvitellel, 

Étkeztetés 

kiszállítással 

 

Napsugár  

Idősek Klubja 

 

1097 Bp. 

Mester u.33-35. 

 

215-7689 

napsugar@feszgyi.hu 

 

 

Étkeztetés helyben 

fogyasztással 

mailto:szivarvany@feszgyi.hu
mailto:szeretokezekklub@feszgyi.hu
mailto:platan@feszgyi.hu
mailto:arvacska@feszgyi.hu
mailto:tavirozsa@feszgyi.hu
mailto:napsugar@feszgyi.hu
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Nefelejcs 

Gondozási Központ 

 

1092 Bp. 

Knézich u. 17. 

 

218-3683, 210-9281 

nefelejcs@feszgyi.hu 

 

 

Étkeztetés elvitellel, 

Étkeztetés 

kiszállítással 

 

Borostyán  

Idősek Klubja 

 

1092 Bp. 

Knézich u. 17. 

 

218-3683, 210-9281 

borostyan@feszgyi.hu 

 

 

Étkeztetés helyben 

fogyasztással 

 

II.2. Szakmai kapcsolataink 

 

A szolgáltatások színvonalas és hatékony ellátása érdekében a FESZGYI az alábbi intézményekkel, 

szervezetekkel tart kapcsolatot:  

 Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata – folyamatos munkakapcsolat 

(személyesen, telefonon, levelezés, interneten keresztül) 

 Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat – napi munkakapcsolat háziorvosokkal, 

szakrendelésekkel, szükség szerint a házi betegápolás szakembereivel (személyesen, 

telefon keresztül) 

 Kórházak (személyes kapcsolattartás, telefonos ügyintézés, szociális nővér megkeresése) 

 Motiváció Alapítvány – Mozgássérülteket segítő alapítvány (megállapodás Támogató 

Szolgálatra) 

 Munkaügyi Központ (írásos) 

 BMSZK. Átmeneti Szálló, 1096 Bp. Táblás u. 31. 

A FESZGYI együttműködik az ellátási területén működő szociális egészségügyi, oktatási és 

munkaügyi szolgáltatókkal, intézményekkel. 

 

III. Az ellátottak statisztikai adatai 

III.1. 2016 évi összes igénybevevők száma 

 

Intézmény étkezők helyben elvitellel kiszállítással összesen 

Szivárvány 

Gondozási 

Központ 

- 29 65 94 

Szerető kezek 

Idősek Klubja 

14 - - 14 

Platán Idősek 

Klubja 

28 - - 28 

Árvácska Idősek 

Klubja 

11 36 - 47 

Tavirózsa 

Gondozási 

Központ 

- 27 55 82 

mailto:nefelejcs@feszgyi.hu
mailto:borostyan@feszgyi.hu
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Napsugár Idősek 

Klubja 

26 - - 26 

Nefelejcs 

Gondozási 

Központ 

- 14 60 74 

Borostyán 

Idősek Klubja 

37 - - 37 

összesen 118 104 180 402 

 

III.2. A 2015 év és a 2016 év összes igénybevevők száma 

 

ÉV helyben étkezők elvitellel kiszállítással összesen 

2015 év 100 123 179 402 

2016 év 118 104 180 402 

 

A tavalyi évhez képest az összes igénybevevők száma megegyezik, ami 402 fő. A szolgáltatásokon 

belüli igénybevételi módok aránya változott, az étkezést kiszállítással igénybe vevők száma a 

legmagasabb. A helyben étkezők száma jelentősen emelkedett, az elvitellel igénybe vettek száma 

csökkent az előző évihez képest.  

  

III.3. 2015 év december 31-i igénybevevők száma és a 2016 év december 31-i. igénybevevők 

számának összehasonlítása 

 

2015 év dec. 31. 2016 év dec. 31. 

helyben és elvitellel 
kiszállítással 

helyben és elvitellel 
kiszállítással 

143 113 157 122 

2015. december 31.-én az összes igénybevevők száma: 256 fő 

2016. december 31.-én az összes igénybevevők száma: 279 fő 

Az ellátást igénybevevők száma: az előző évhez képest 23 fő eltérést mutat, ami 9 %-os emelkedést 

jelent. A helyben és elvitellel étkezők száma 14 fővel, az étkeztetés kiszállítással, 9 fővel emelkedet 

a tárgyév december 31.-én.  

 

III.4. Ellátottak korcsoport és nemek szerinti összetétele:  

 

Étkeztetés helyben fogyasztással 2016 évben 118 fő. 

 

neme 0-5 

éves 

6-13 

éves 

14-

17 

éves 

18-

39 

éves 

40-

59 

éves 

60-

64 

éves 

65-

69 

éves 

70-

74 

éves 

75-

79 

éves 

80-

89 

éves 

90-

x 

éves 

össz. 

férfi - - - - 2 2 6 8 6 3 - 27 
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nő - - - - 8 10 10 19 17 21 6 91 

összesen     10 12 16 27 23 24 6 118 

 

Étkeztetés elvitellel 2016 évben 104 fő. 

 

neme 0-5 

éves 

6-13 

éves 

14-

17 

éves 

18-

39 

éves 

40-

59 

éves 

60-

64 

éves 

65-

69 

éves 

70-

74 

éves 

75-

79 

éves 

80-

89 

éves 

90-

x 

éves 

össz. 

férfi - - - 7 9 14 7 6 1 6 - 56 

nő - - - 1 20 11 5 7 4 1 5 54 

összesen   - 8 29 25 12 12 5 7 5 104 

 

Étkeztetés házhozszállítással 2016 évben 180 fő. 

 

neme 0-5 

éves 

6-13 

éves 

14-

17 

éves 

18-

39 

éves 

40-

59 

éves 

60-

64 

éves 

65-

69 

éves 

70-

74 

éves 

75-

79 

éves 

80-

89 

éves 

90-

x 

éves 

össz. 

férfi  - - 2 9 6 4 7 5 13 2 48 

nő  - - 1 12 14 7 9 10 60 19 132 

összesen  - - 3 21 20 11 16 15 73 21 180 

 

Az étkeztetésben részesülők létszámból 29,4% vesz igénybe szociális étkeztetést helyben 

fogyasztással. 

Nemek szerinti megoszlása: 77,2% nő, 22,8% férfi, 40 évtől az igénybevételek kormegoszlása 

hasonló 40-69 évig, kiemelkedik a 70-89 év közötti arány. 

 

Az étkeztetésben részesülők létszámból 25,8% vesz igénybe szociális étkeztetést elvitellel. Nemek 

szerinti megoszlása: 50% nő, 50% férfi. A kerületi lakosság közül, a legtöbb igénybevevő 40-64 év 

közöttiek száma, ebből kiemelkedik a 40-59 éves korosztály. 

 

Az étkeztetésben részesülők létszámból 44,8% vesz igénybe szociális étkeztetést szállítással. 

Nemek szerinti megoszlása: 73,3% nő, 26,7% férfi. A fenti igénylők 47% a 80- illetve ez fölötti 

korosztályba tartozik.   

 

III.5. Ellátottak diagnózis szerinti összetétele 

 

Egészségi állapoton alapuló jogosultságok közül az alábbiak a leggyakrabban előforduló 

betegségek: 

- szív és érrendszeri betegségek 

- magas vérnyomás 

- diabetes 
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- mozgásszervi megbetegedés 

- mentális problémák 

- pszichiátriai vagy szenvedély betegek 

- törés utáni gyógyulási állapot 

- daganatos betegségből, gyógyulás utáni állapot 

 

Az étkeztetést szállítással igénybevevők életkora magas, egészségi állapotuk romlik az életkoruk 

előrehaladásával. A szociális étkezőknél megjelennek a viszonylag fiatalabb, egészségi állapotuk 

miatt rászoruló igénylők. 

 

III. 6. A szociális étkezők jogosultság szerinti megoszlásuk: 

 

Jogosultság jogcíme 
helyben 

fogyasztással 
elvitellel házhozszállítással összesen 

életkor 100 49 133 282 

önellátásra részben képes 14 18 18 50 

fogyatékos 1 5 4 10 

pszichiátriai vagy szenvedély 

beteg 
3 32 25 60 

összesen: 118 104 180 402 

 

Életkor alapján a szociális étkeztetésben részesülők 70% jogosult ellátásra. 

 

III.7. Az ellátottak családi állapot szerinti megoszlása: 

 

Családi állapot szerint 
helyben 

fogyasztással 
elvitellel házhozszállítással összesen 

egyszemélyes háztartásban él 97 69 136 302 

családban él 15 27 30 72 

Egyedül állóként családban él  6 8 14 28 

összesen: 118 104 180 402 

 

Az ellátottak 75 % egyszemélyes háztartásban él, közülük a nők közel 100% özvegy. A férfiak 

közül sokan elváltak, vagy nőtlenek maradtak. A családban élők idősebb korban házastársukkal 

élnek, hasonló egészségi állapotban.  

 

III. 8. A szociális étkeztetésben részesülők jövedelem szerint: 

 

Jövedelem típusa 
helyben 

fogyasztással 
elvitellel házhozszállítással összesen 

Öregségi nyugdíj 102 50 137 289 
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Nyugdíjszerű ellátás 9 15 20 44 

Önkormányzat által folyósított 

pénzbeli ellátás 
7 32 21 60 

Ellátott gyermek: Tartásdíj, 

családi pótlék, stb. 
- 1 - 1 

Nem rendelkezik 

jövedelemmel 
- 6 2 8 

összesen: 118 104 180 402 

 

Jövedelem típus szerint az ellátottak 72% rendszeres, saját jogú öregségi nyugdíjból él. 

Akik alacsony jövedelemmel rendelkeznek és a létfenntartási kiadások mellett, a szociális 

étkeztetési díj megfizetése nagy megterhelést jelent számukra, méltányossági kérelemmel élhetnek 

a fenntartó felé. 

 

2015 évben     27 fő részesült térítési díjcsökkentésben 

                        16 fő 100%-os térítési díj elengedés (59,26%) 

                        11 fő 50%-os kedvezményben részesült (40,74%)  

 

2016 évben     37 fő részesült térítési díjcsökkentésben 

                        17 fő 100%-os térítési díj elengedés (46%) 

                        20 fő 50%-os kedvezményben részesült (54%)  

 

Az előző évhez viszonyítva 10 fővel többen részesültek térítési díjcsökkentésben. Ezen belül a 

100%-os és az 50%-os kedvezmények aránya is megváltozott. 

 

III. 9. A szociális étkezetésben részesülők diétás megoszlása: 

 

Orvosi javaslat alapján elérhető az ellátottaink számára a diétás étrend rendelése. Cukorbeteg és 

epés diétás étrendet tudunk nyújtani számukra. A diétás étrend biztosítása nagymértékben 

hozzájárul, igénybevevőink egészségi állapotának megőrzéséhez. 

2016 évben az ebédrendelés közel 30%-át a diétás étel adag tette ki.  

Ebből 8 % epekímélő, 22% cukros diéta. 
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IV. Összegzés 

 

A FESZGYI szolgáltatásai közül 2016 évben 402 fő részesült szociális étkeztetésben. 

Az előző évhez viszonyítva az ellátottak számában megegyezik. A szolgáltatásokon belüli 

igénybevételi módok aránya változott. 
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A szociális étkeztetés, mindazok számára segítséget nyújt, akik kevés jövedelemmel rendelkeznek, 

egészségükben károsodottak, illetve koruk miatt részben képesek magukat ellátni.  

A szociális étkeztetésben részesülők közel fele (44,8%) házhozszállítással veszi igénybe az 

étkezést. Ennek oka, hogy az előrehaladott kor és megromlott egészségi állapot miatt nem tudnak 

személyesen bemenni a központokba az ételt átvenni.  

 

Az étkeztetésben részesülők létszámból 29,4% vesz igénybe szociális étkeztetést helyben 

fogyasztással. Kormegoszlás szerint: 40-69 éves kor között a kormegoszlás hasonló, magasabb 

létszámmal veszik igénybe az ellátást a 70-89 éves korosztály. 

 

Az étkeztetésben részesülők létszámból 25,8% vesz igénybe szociális étkeztetést elvitellel. 

A kerületi lakosság közül kiemelkedően magas 28% ebből a 40-59 éves korosztály.  

 

 

 

 
 

A szociális étkeztetés igénybe vétele, lehetőséget nyújt az ellátott számára a FESZGYI egyéb 

szolgáltatásainak megismeréséhez. A szociális étkeztetést igénylők többsége más ellátási formát is 

igénybe vesz. (idősek klubja, házi segítségnyújtás). 

  

2016 évben a személyi térítési díj táblázat nem változott.  
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A szociális étkeztetés igénylésekor, a felvételi eljárásnál, több szintű jogszabályi feltételnek kell 

megfelelni. A kérelmezőknek körülményes a jogosultsági dokumentumok, igazolások beszerzése.  

 

A jövőben, az igénybevétel növekedése érdekében, szükséges lenne a lakosság széleskörű 

tájékoztatása a médiában, szórólapon, lakossági fórumokon keresztül. 

 

 

Kelt: Budapest, 2017. január 31. 

 

                                                                       Készítette:   

                                                                                                 Kecskés Lászlóné 

                                                                                                   szakmai vezető  
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Beszámoló a FESZGYI Szociális Szolgáltató Központ  

 2016. évi házi segítségnyújtás tevékenységéről  

 

 

I. A házi segítségnyújtás bemutatása 

 

 

1.1. Az ellátás célja, feladata 

Ellátás célja:  

- a kerület lakosai otthonukban tudják folytatni életüket, elkerülhető, illetve kitolható legyen a 

kórházi, az átmeneti és a tartós elhelyezés igénybevétele 

- az ellátást igénylő megfelelő szakember segítségével képes legyen saját élete irányítására, 

önállóságának megtartására 

- az ellátott függőségi helyzetének minél alacsonyabb szintre szorítása 

- az ellátott érdekeinek képviselete 

   

Ellátás feladata:   

- az ellátást igénylők segítése a szociális munka eszköztárával 

- feltérképezni, hogy a házi segítségnyújtáson kívül milyen külső és belső erőforrások állnak 

rendelkezésre, amelyek mobilizálhatóak a cél megvalósítása érdekében 

- elérni, hogy az ellátott folyamatosan érdekelt és motivált legyen a cél megvalósításában. 

 

Ellátás típusa: alapszolgáltatás 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros közigazgatási területén a házi segítségnyújtást a 

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) a Szociális 

Szolgáltató Központ keretein belül nyújtja. 3 telephelyen vehető igénybe. 

 

1.2. Az ellátást szabályozó törvények, rendeletek  

 

- 1993. évi III. törvény a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről  

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, 

- 29/1993. (II.17.) Kormányrendelet, a Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési 

díjáról   

- 257/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet, a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő 

végrehajtásáról 

- 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról 

- 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 

intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről 

- 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői 

nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről 

- 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet, a Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

igénybevételéről   
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- 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet, a Személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről   

- 8/2000. (VIII.4.) SZCSM rendelet, a Személyes gondoskodást végző személyek adatainak 

működési nyilvántartásáról  

- 9/2000. (VIII.4.) SZCSM rendelet, a Személyes gondoskodást végző személyek 

továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról   

- 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet, az egyes Szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és 

vizsgakövetelményeiről  

- Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011. 

(IX.26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 

ellátásokról 

- Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. 

(II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról 

 

 

1. 3. Az ellátás szakmai tartalma, módja a szolgáltatások formái, köre, rendszeressége 

 

A Gondozási Központok az alábbi alapgondozási tevékenységeket végzik: 

- háziorvos javaslata alapján ápolás, gondozás (pl.: lázmérés, gyógyszerellátás segítése, 

vérnyomásmérés, vércukormérés, felületi sebkezelés) 

- segítségnyújtás a személyi higiéné megtartásában (pl.: fürdetés, mosdatás a lakás 

komfortfokozatának megfelelően, inkontinens beteg ellátása, száj higiénében segítség, 

borotválás, hajápolás, öltöztetés) 

- segítségnyújtás a háztartás vitelében (pl. mosás, vasalás, mosogatás, közvetlen 

lakókörnyezet rendben tartása) 

- mentális gondozás (pl.: beszélgetés, felolvasás, szabadidő hasznos eltöltésének segítése) 

- szociális ügyintézés (pl.: személyes/telefonos/írásos ügyintézést végeznek a gondozók, 

szükség esetén elkísérik az ellátottat) 

- érdekvédelem (pl.: személyes/telefonos/írásos ügyintézést végeznek a gondozók, szükség 

esetén elkísérik az ellátottat, súlyos esetben a megfelelő szakembert felkutatják) 

- hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül (pl.: séta, kiültetés, mozgatás) 

- segítségnyújtás veszélyhelyzetek elkerülésében, elhárításában (személyes tanácsadással 

segítenek a gondozók, az elhárításban aktív szerepet játszanak pl: szakembert hívnak, 

mentőt hívnak)  

- kísérés: az ellátottat ügyének elintézése érdekében a gondozó személyesen elkíséri. A 

kísérés történhet csak támogatási vagy teljes segítségnyújtási céllal. A kísérések az alábbi 

helyekre történnek pl.: orvosi rendelő, kórház, gyógyszertár, élelmiszer/ruházati/ üzlet, 

temető, posta, bank, közművek ügyintézése  

 

Napi gondozási tevékenység menete: 

A gondozók 8.00-kor a gondozási központban eligazításon vesznek részt, ahol egyeztetésre kerül a 

napi beosztásuk, tevékenységük, valamint az aktuális ügyek megbeszélésre kerülnek.  A napi 

munka végeztével a gondozók visszatérnek a gondozási központba, leadják a szükséges anyagokat, 

elkészítik az adminisztrációjukat, és tájékoztatást adnak a napi történésekről. A gondozási 

központban 8-16 óra között (hétfőtől-péntekig) telefonon, és személyesen elérhetőek vagyunk. 

Gondozási területünkön egyre több olyan ellátott igényel segítséget, akiknek a megállapított 
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gondozási szükségletének kielégítése naponta, több alkalommal történik (reggeli órákban, majd a 

kora délutáni órákban). 

 

A szolgáltatás módjai, formái 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet értelmében 2016. január 01.-től a szolgáltatás 

kéttípusúvá vált. A szükségletfelmérő Értékelő adatlapon 20 pontot elérő igénylő a személyi 

gondozás kategóriába esik, a 20 pontot el nem érő igénylőt szociális segítésben részesíthetjük csak. 

A törvényi előírásokhoz igazodva 2015 decemberében, illetve 2016 januárjában felülvizsgálatot 

végeztünk minden aktuálisan is ellátásban részesülőnél és a megállapított új gondozási órakeretben 

határoztuk meg az ellátási igényt. A törvényi megfelelőséghez igazítottuk a megállapodásokat is, 

formailag és tartalmilag egyaránt.  

 

1.4. A házi segítségnyújtás ellátó- rendszerben betöltött szerepe, hatása 

 

A házi segítségnyújtás a gondozási területén élő 18. életévüket betöltött ellátásra szoruló személyek 

és időskorúak számára nyújt segítséget, hogy minél tovább humánus körülmények között 

élhessenek otthonukban, és a koruknak, illetve egészségi állapotuknak megfelelő ellátásban 

részesüljenek.  

Az ellátás eredményeként a kerület lakosai otthonukban tudják folytatni életüket, elkerülhető, 

illetve kitolható a kórházi, az átmeneti és a tartós elhelyezés igénybevétele. Ennek hatására nő 

biztonságérzetük, nincs változás az ellátott életében, családi kapcsolati fennmaradnak. 

A házi segítségnyújtás a kerület szociális ellátásában fontos szerepet tölt be. Intézményeink 

átjárhatóak, a törvény adta lehetőségeknek megfelelően, akár több szolgáltatást is igénybe tudnak 

venni a lakosok. A társszervezetek munkájához szorosan illeszkedik a Szolgáltató Központ 

tevékenysége, egymás munkáját kiegészítik. 

 

1.5. Célcsoport 

 

A IX. kerületben bejelentett lakcímmel, tartózkodási hellyel rendelkező, 18. életévüket betöltött 

személyek, illetve időskorúak, akik egészségügyi állapotuk vagy szociális helyzetük miatt 

otthonukban önmaguk ellátását, lakáson kívüli ügyeiket intézését csak segítséggel képesek ellátni, 

illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoznak, valamint rehabilitációt követően 

támogatást igényelnek.  

Egészségügyi állapotuk miatt leginkább a fogyatékossági támogatásban részesülők veszik igénybe 

ezt a szolgáltatási formát, a többieknél nagyobb szerepet játszik az életkor. 

   

 

II. Az ellátás igénybevételének módja és feltétele 

 

 

2.1. A szolgáltató és az igénybevevő közötti kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás módja, 

elérhetőségek 

 

Az ellátások igénybevételének módját a hatályos jogszabályok rögzítik  

- 1993. évi III. törvény A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról  
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- 9/1999 (XI. 24.) SzCsM rendelet A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

igénybevételéről 

 

Kapcsolatfelvétel:  

- Az ellátást igénylő vagy hozzátartozó, illetve törvényes képviselő a gondozási központnál 

jelzi az ellátás iránti kérelmét  

- Ellátás iránti igényt a gondozási központtal együttműködő intézményektől, szervezetektől is 

fogadunk és felvesszük a kapcsolatot az érdeklődővel 

- Előzetes telefonos egyeztetés után a vezető gondozó felkeresi otthonában az érdeklődőt (ha 

nincs telefonja, akkor egyeztetés nélkül, akár többször 

- Kiadja az egészségügyi lapot, szükségfelmérés értékelő lapot (amennyiben a kérelmező nem 

tudja elkészíttetni, segítjük beszerezni) 

- A vezető gondozó tájékoztatja az érdeklődőt a szolgáltatásról, a térítési díjról, a fizetés 

módjáról. Amennyiben az érdeklődő igényli a szolgáltatást, elkészíti a tájékoztatót, melyben 

rögzítve vannak a térítési díjak. Az ellátásért előírt személyi térítési díj fizetésével 

kapcsolatban írásbeli kérelemmel fordulhat az igénylő a fenntartóhoz  

- A vezető gondozó az igazgató megbízása alapján gondozási szükségletfelmérés vizsgálatot 

végez, melynek eredményét az Értékelő adatlapon a Szociális Szolgáltató Központ vezetője 

engedélyez 

- A konkrét gondozási idő megállapítása után a vezető gondozó pontosítja az érdeklődővel a 

végzendő tevékenységeket, azok időpontjait és megállapodnak (írásbeli ellátási 

megállapodásban) a szolgáltatás kezdő időpontjáról 

- Amennyiben az érdeklődő nem kéri az ellátást, elérhetőségeinket meghagyjuk, hogy szükség 

esetén rendelkezésére állhassunk  

- Az ellátási igényeket folyamatosan fogadjuk  

  

A Szociális Szolgáltató Központ által nyújtott szolgáltatásokról az alábbi módokon értesülhetnek az 

érdeklődők: 

- szórólap (rendszeresen frissítjük a változásokat figyelembe véve, rendszeresen terjesztjük pl: 

gyógyszertár, orvosi rendelő, lakóházak postaládájába) 

- személyes, telefonos tájékoztatás a telephelyeken 

- együttműködő intézmények, szervezetek tájékoztatása útján 

- interneten 

- helyi tv (rendezvényeinkre meghívjuk a képviselőiket, felvételt készítenek, a Ferencváros 

helyi adásában szokták leadni a rendezvényről felvett  részleteket) 

- helyi sajtó (rendezvényeinken interjút készítenek a résztvevőkkel, amiből az újság 

következő számában cikket jelentetnek meg). 

 

A kerületben három Gondozási Központ várja az ellátás iránt érdeklődőket: 

1. Nefelejcs Gondozási Központ (ellátási területe: Belső-Ferencváros) 

    1092 Budapest, Knézich u. 17. 

    Tel./Fax: 218-3683, 210-9281 

     e-mail: nefelejcs@feszgyi.hu 

 

2. Tavirózsa Gondozási Központ (ellátási területe: Középső-Ferencváros) 

     1095 Budapest, Mester u. 33-35. (bejárat a Dandár u. 28-30. felől) 

mailto:nefelejcs@feszgyi.hu
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     Tel./Fax: 217-5693 

     e-mail: tavirozsa@feszgyi.hu 

 

3. Szivárvány Gondozási Központ (ellátási területe: József Attila lakótelep) 

     1098 Budapest, Toronyház u. 11. 

     Tel./Fax: 280-9598, 348-0189 

     e-mail: szivarvany@feszgyi.hu 

 

2.2. Szakmai kapcsolataink 

Intézményeink átjárhatóak, a kerületben lakók a törvény adta lehetőségeknek megfelelően több 

szolgáltatást is igénybe tudnak venni. A társszervezetek és a Szociális Szolgáltató Központ 

tevékenysége egymás munkáját kiegészítve történik. 

A szolgáltatások színvonalas és hatékony ellátása érdekében a gondozási központok az alábbi 

intézményekkel, szervezetekkel tartanak kapcsolatot, működnek együtt:  

- Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata  

  Ügyfélszolgálat Gyámhivatal, Szociális Osztály stb.: személyes/telefonos/írásos   

  ügyintézés az ellátottak érdekében 

  kontakt személyek: irodavezetők, ügyintézők 

- FESZGYI Családtámogató és Gyermekjóléti Központ  

  kölcsönös munkakapcsolat az ellátottak minél szélesebb körű ellátása érdekében: konkrét   

  ügyintézés, jelzések megtétele, fogadása 

          kontakt személyek: intézményvezetők, családgondozók. 

- Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat  

  személyes/telefonos kapcsolattartás a Szolgálat központjával házi betegápolás és   

  gyógytorna igénybevétele céljából. Rendszeres személyes/telefonos kapcsolattartás a   

  háziorvosokkal az ellátottak egészségi állapotának megőrzése, javítása érdekében,   

  tájékoztatás az egészségügyi állapotról, segítség/tanács kérése.   

          kontakt személyek: ápolási igazgató, háziorvosok, asszisztensek 

- Kórházak (telefonos) 

- Motiváció Alapítvány (telefonos kapcsolattartás) 

- Mozgássérülteket segítő alapítvány (telefonos kapcsolattartás) 

- Munkaügyi Központ (írásos) 

- Civil szervezetek (tájékoztatók útján, rendezvényeken való részvétel) 

- Szakszervezetek (tájékoztatók útján, rendezvényeken való részvétel) 

 

 

III. Ellátásban részesülők statisztikai adatai 

 

 

Ferencvárosban 2016-ban 215 fő lakos részesült házi segítségnyújtásban. 

  

Gondozási Központok szerinti megoszlásban: 

1. Szivárvány Gondozási Központ (József Attila lakótelep): 70 fő.  

2. Tavirózsa Gondozási Központ (Középső-Ferencváros):56 fő 

3. Nefelejcs Gondozási Központ (Belső-Ferencváros): 89 fő 

 

mailto:tavirozsa@feszgyi.hu
mailto:szivarvany@feszgyi.hu
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3.1. Ellátottak korosztály és nemek szerinti összetétele (összesített adat) 

 

 

neme 0-5 

éves 

6-13 

éves 

14-

17 

éves 

18-

39 

éves 

40-

59 

éves 

60-

64 

éves 

65-

69 

éves 

70-

74 

éves 

75-

79 

éves 

80-

89 

éves 

90-x 

éves össz

es 

férfi  1   2 4 3 4 4 15 5 38 

nő     2 5 3 17 23 89 38 177 

Mind- 

összese

n 

0 1 0 0 4 9 6 21 27 104 43 215 

 

 

 

 

                                                                                                        Életkor alapján legtöbben a 80-89 

éves korosztályból kerülnek ki, 48,37 % 

 

Ellátottak korosztály és nemek szerinti összesítése gondozási központok szerinti 

megoszlásban: 

 

1. Szivárvány Gondozási Központ (Külső-Ferencváros):70 fő 

neme 
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6-13 
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69 
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70-

74 

éves 

75-

79 

éves 

80-

89 

éves 

90-

x 

éves 

összesen 

férfi         3 7  10 
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nő      1 1 4 7 36 11 60 

összesen 0 0 0 0 1 1 1 4 10 43 11 70 

 

A házi segítségnyújtást igénybe vevők közül 85,7 % nő,14,3 % férfi. 

Életkor alapján az ellátottaink 91,43% (64 fő) 75 év feletti. A legtöbben a 80-89 éves korosztályból 

kerülnek ki 61,43 %. 

 

 

 

2. Tavirózsa Gondozási Központ (Középső-Ferencváros):56 fő 

neme 
0-5 

éves 

6-13 

éves 

14-

17 

éves 

18-

39 

éves 

40-

59 

éves 

60-

64 

éves 

65-

69 

éves 

70-

74 

éves 

75-

79 

éves 

80-

89 

éves 

90-

x 

éves 

összesen 

férfi  1    2 2 3  3  11 

nő     1  1 5 10 22 6 45 

összesen 0 1 0 0 1 2 3 8 10 25 6 56 

 

A házi segítségnyújtást igénybe vevők közül 80,36 % nő, 19,64 % férfi. 

Életkor alapján az ellátottaink 73,2 % (41 fő) 75 év feletti. A legtöbben a 80-89 éves korosztályból 

kerülnek ki 44,64 %. 

 

3. Nefelejcs Gondozási Központ /(Belső-Ferencváros):89 fő 

neme 
0-5 

éves 

6-13 

éves 

14-

17 

éves 

18-

39 

éves 

40-

59 

éves 

60-

64 

éves 

65-

69 

éves 

70-

74 

éves 

75-

79 

éves 

80-

89 

éves 

90-

x 

éves 

összesen 

férfi     2 2 1 1 1 5 5 17 

nő     1 4 1 8 6 31 21 72 

összesen 0 0 0 0 3 6 2 9 7 36 26 89 

 

A házi segítségnyújtást igénybe vevők közül 80,9 % nő, 19,1 % férfi. 

Életkor alapján az ellátottaink 77,53 %(69 fő) 75 év feletti. Legtöbben a 80-89 éves korosztályból 

kerülnek ki 40,4 %. 

 

3.2. Ellátottak igénybevételi jogosultság szerinti megoszlása (összesített adat) 

 

Életkor alapján (65 év feletti) jogosult:  195 fő (90,7%) 

Egészségi állapot alapján jogosult:       20 fő ( 9,3%) 

Összesen:                               215 fő 
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Életkor alapján az ellátottak 90,7 %-a jogosult az ellátásra 

 

 

 

Az egészségi állapot alapján jogosultaknál a leggyakrabban előforduló betegségek: 

- szív- és keringési rendellenesség 

- fogyatékosság 

- magas vérnyomás 

- diabetes 

- mozgásszervi megbetegedés 

- mentális problémák 

- daganatos megbetegedések 

- törések utáni gyógyulási állapot. 

 

Ellátotti igénybevételi jogosultság gondozási központok szerint bontott adatok 

 

1. Szivárvány Gondozási Központ: összesen: 70 fő 

Életkor alapján (65 év feletti) jogosult: 69 fő 

Egészségi állapot alapján jogosult: 1 fő 

Életkor alapján az ellátottak 97,58 %-a jogosult az ellátásra.  

 

2. Tavirózsa Gondozási Központ összesen: 56 fő 

Életkor alapján (65 év feletti) jogosult: 49 fő 

Egészségi állapot alapján jogosult: 7 fő 

Életkor alapján az ellátottak 87,5 %-a jogosult az ellátásra.  

 

3. Nefelejcs Gondozási Központ összesen: 89 fő  

Életkor alapján (65 év feletti) jogosult: 77 fő 

Egészségi állapot alapján jogosult: 12 fő 

Életkor alapján az ellátottak 87 %-a jogosult az ellátásra 

 

 

3.3. Ellátottak jövedelmi helyzete szerinti megoszlás (összesített adat)  

 

Öregségi nyugdíj 199 

Nyugdíjszerű ellátás 13 

Önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátás 1 

Tartásdíj, családi pótlék stb. 1 

GYES 0 

Nem rendelkezik jövedelemmel  1 

Összesen 215 

 

Az életkori adatokkal összhangban az ellátottak 92,55 %-a öregségi nyugdíjban részesül. 1 fő 

(0,47%) kiskorú ellátottunk családi pótlékra jogosult és 1 ellátottunk (0,47 %) semmilyen 

jövedelmet nem kap.  



  27 

 Szivárvány  

gondozási központ 

Tavirózsa 

gondozási központ 

Nefelejcs  

gondozási központ 

Öregségi nyugdíj 69 50 80 

Nyugdíjszerű ellátás 1 4 8 

Önkormányzat által 

folyósított pénzbeli ellátás 

  1 

Tartásdíj, családi pótlék stb.  1  

GYES    

Nem rendelkezik 

jövedelemmel  

 1  

Összesen 70 56 89 

 

3.4. Ellátottak családi helyzet szerinti megoszlása (összesített adat) 

 

Egyszemélyes háztartásban él: 170 fő 

Családban él:     33 fő 

Egyedülállóként családban él:         12 fő 

Összesen:    215 fő 

Az ellátottak 79,07 %-a egyszemélyes háztartásban él. 

Ellátottak családi helyzetének megoszlása gondozási központok szerint bontott adatok 

 

1. Szivárvány Gondozási Központ összesen. 70 fő 

Egyszemélyes háztartásban él: 60 fő 

Családban él: 7 fő 

Egyedülállóként családban él: 3 fő 

Az ellátottak 85,7 %-a egyszemélyes háztartásban él. 

 

2. Tavirózsa Gondozási Központ összesen: 56 fő 

Egyszemélyes háztartásban él: 39 fő 

Családban él: 8 fő  

Egyedülállóként családban él: 9 fő 

Az ellátottak 69,64 %-a egyszemélyes háztartásban él. 

 

3. Nefelejcs Gondozási Központ összesen. 89 fő  

Egyszemélyes háztartásban él: 71 fő 

Családban él: 18 fő 

Egyedülállóként családban él: 0 fő 

Az ellátottak 79,76 %-a egyszemélyes háztartásban él. 

 

3.5. Megállapodás típusa szerinti megoszlás (összesített adat) 

Szociális segítés megállapodással rendelkezők száma: 22 fő 

Személyi gondozás megállapodással rendelkezők száma: 4 fő 

Személyi gondozást + szociális segítést egyszerre igénybe vevők száma: 189 fő  

Összesen: 215 fő  
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Az ellátásban részesülők 88 %-a a mindkét szolgáltatási típust igénybe veszi egyszerre, tehát a 

személyi gondozáson kívül szociális segítésre is szüksége van (pl: bevásárlás, lakókörnyezeti 

higiéne megtartásában való segédkezés, kísérés). Ellátottjaink egy tizede (10,24%) vesz igénybe 

csak szociális segítést.  

 

Ellátotti bontás megállapodás típusa szerint a gondozási központok vonatkozásában 

1. Szivárvány Gondozási Központ összesen. 70 fő 

Szociális segítés megállapodással rendelkezők száma: 17 fő 

Személyi gondozás megállapodással rendelkezők száma: 0 fő 

Személyi gondozást + szociális segítést egyszerre igénybe vevők száma: 53 fő  

 

2. Tavirózsa Gondozási Központ összesen: 56 fő 

Szociális segítés megállapodással rendelkezők száma: 2 fő 

Személyi gondozás megállapodással rendelkezők száma: 0 fő 

Személyi gondozást + szociális segítést egyszerre igénybe vevők száma: 54 fő  

 

3 Nefelejcs Gondozási Központ összesen. 89 fő  

Szociális segítés megállapodással rendelkezők száma: 3 fő 

Személyi gondozás megállapodással rendelkezők száma: 4 fő 

        Személyi gondozást + szociális segítést egyszerre igénybe vevők száma: 82 fő 

 

 

3.6. Gondozási szükséglet szerinti megoszlás (óra/nap) összesített adat 

 

 1 órát el 

nem érő  

1 óra 2 óra 3 óra 4 óra 4 órát 

meghaladó 

összesen 

Nő 
19 85 45 18 9 1 177 

Férfi 3 15 8 1 6 5 38 

Összesen 22 100 53 19 15 6 215 

 

Gondozási szükséglet alapján legtöbben 46 %-ban napi 1 óra gondozásra jogosultak. 

2016. januártól törvényi módosítás miatt új gondozási szükséglet időintervallum is megjelent az egy 

órát el nem érő, azaz szociális segítős kategória. Ellátottjaink egy tizede (10,23%) rendelkezik 

segítős, egy órát el nem érő megállapodással.  
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Gondozási szükséglet szerinti megoszlása (óra/nap) gondozási központok bontásában 

 

1. Szivárvány Gondozási Központ 

 1 órát el 

nem érő 

1 óra 2 óra 3 óra 4 óra 4 órát 

meghaladó 

összesen 

Nő 15 33 6 4 1 1 60 

Férfi 2 1 2 0 3 2 10 

Összesen 17 34 8 4 4 3 70 

 

Gondozási szükséglet alapján legtöbben 48,57 %-ban, napi 1 óra gondozásra jogosultak. 

 

 

 

 

2. Tavirózsa Gondozási Központ 

 1 órát el 

nem érő 

1 óra 2 óra 3 óra 4 óra 4 órát 

meghaladó 

összesen 

Nő 1 14 18 11 1 0 45 

Férfi 1 5 2 0 0 3 11 

Összesen 2 19 20 11 1 3 56 

 

Gondozási szükséglet alapján legtöbben 35,7 %-ban, napi 2 óra gondozásra jogosultak 
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3. Nefelejcs Gondozási Központ 

 1 órát el 

nem érő 

1 óra 2 óra 3 óra 4 óra 4 órát 

meghaladó 

összesen 

Nő 3 38 21 3 7 0 72 

Férfi 0 9 4 1 3 0 17 

Összesen 3 47 25 4 10 0 89 

 

 

Gondozási szükséglet alapján legtöbben 52,8 %-ban, napi 1 óra gondozásra jogosultak 

 

 

3.7. Összehasonlító statisztika a 2015. év és a 2016. évzáró adatai alapján (december 31.-i   

    létszám adatok) összesítetten  

 

 

  2015.12.31.-i létszám 2016.12.31.-i létszám  

 férfi nő   férfi nő 

6-13 éves 1 0 6-13 éves 1 0 

14-17 éves 0 0 14-17 éves 0 0 

18-39 éves 0 0 18-39 éves 0 0 

40-59 éves 2 4 40-59 éves 2 2 

60-64 éves 4 3 60-64 éves 4 4 

65-69 éves  1 6 65-69 éves  1 1 

70-74 éves 3 12 70-74 éves 5 15 

75-79 éves 4 19 75-79 éves 1 17 

80-89 éves 4 55 80-89 éves 9 58 

90- x éves 5 26 90- x éves 3 29 

összesen:  24 125 összesen:  26 126 

 149  152 

 

Jelentős létszámnövekedés nem mutatkozik, 3 fővel több a 2016. év végi záró létszám. 

 

 

 

Összehasonlító statisztika a 2015. év és a 2016. évzáró adataival a gondozási központok 

vonatkozásában 

 

1. Szivárvány Gondozási Központ 

2.  

  2015.12.31.-i létszám   

2016.12.31.-i létszám  

 férfi nő   férfi nő 

6-13 éves   6-13 éves   

14-17 éves   14-17 éves   
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18-39 éves   18-39 éves   

40-59 éves   40-59 éves   

60-64 éves   60-64 éves  1 

65-69 éves   4 65-69 éves    

70-74 éves  1 70-74 éves 1 4 

75-79 éves 2 6 75-79 éves 1 6 

80-89 éves 3 19 80-89 éves 3 23 

90- x éves 2 8 90- x éves  9 

összesen:  7 38 összesen:  5 43 

 45  48 

  

3. Tavirózsa Gondozási Központ 

  2015.12.31.-i létszám   

2016.12.31.-i létszám  

 férfi nő   férfi nő 

6-13 éves 1  6-13 éves 1  

14-17 éves   14-17 éves   

18-39 éves   18-39 éves   

40-59 éves 1 2 40-59 éves  1 

60-64 éves 2  60-64 éves 2  

65-69 éves   1 65-69 éves   1 

70-74 éves 2 4 70-74 éves 3 3 

75-79 éves 1 9 75-79 éves  7 

80-89 éves 1 15 80-89 éves 2 17 

90- x éves  4 90- x éves  4 

összesen:  8 35 összesen:  8 33 

 43  41 

 

4. Nefelejcs Gondozási Központ 

  2015.12.31.-i létszám   

2016.12.31.-i létszám  

 férfi nő   férfi nő 

6-13 éves   6-13 éves   

14-17 éves   14-17 éves   

18-39 éves   18-39 éves   

40-59 éves 1 2 40-59 éves 2 1 

60-64 éves 2 3 60-64 éves 2 3 

65-69 éves  1 1 65-69 éves  1  

70-74 éves 1 7 70-74 éves 1 8 

75-79 éves 1 4 75-79 éves  4 

80-89 éves  21 80-89 éves 4 18 

90- x éves 3 14 90- x éves 3 16 

összesen:  9 52 összesen:  13 50 

 61  63 
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IV. Összegzés 

 

 

Az ellátotti létszám a tavalyi évhez képest jelentős változás nem mutat. 

A házi segítségnyújtást az elmúlt évhez hasonlóan leginkább a 80 év feletti korosztályhoz tartozó 

nők (az összes ellátott 41,4%-a) veszik igénybe. 

Igénybevételi jogosultság megoszlásában nem történt jelentős változás, 90,7%-ban az életkor 

alapján való veszik igénybe a szolgáltatást az ellátottak.  

 

 

Jelentősebb változások a tavalyi évhez képest: 

 

- Ellátottaink 10,23 %-a az új, 1 órát el nem érő, segítős megállapodási kategóriába került 

- 8 %-kal csökkent az 1 óra gondozási szükséglettel rendelkezők száma 

- 5,01 %-kal csökkent a 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkezők száma 

 

 

A tavalyi évhez hasonlóan az alapgondozási tevékenységek igénylése mellett növekszik az 

alapfeladatokat meghaladó szolgáltatások igénye. Leginkább a kísérések igénye növekszik, ami az 

ellátotti kör életkorának előrehaladásából adódik, illetve, hogy a hozzátartozók leterheltsége 

fokozódik, ezáltal kevésbé tudják vállalni az idős családtag kísérését napközben. Az ellátottak 

jelentős része továbbra is szeretné, ha takarítást (nem csak közvetlen lakókörnyezeti higiénét) is 

végeznénk, mert idegent nem szívesen hívnak segítségül. 

Az ellátások átjárhatósága miatt a kerületben több alapellátást egyszerre is igénybe vesznek az 

ellátottak. Például házi segítségnyújtást + étkeztetést házhozszállítással, melyet legtöbben szintén a 

80 év feletti korosztályból veszik igénybe.  

 

 

Kelt: Budapest, 2017. február 06. 

      

                   

                                          készítette:           

                                  Sagáth Szilvia 

                                 házi segítségnyújtás szakmai vezető 
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2016. évi szakmai beszámoló 

Idősek Nappali Ellátása 

1. Szolgáltatás bemutatása 

 

Alaptevékenység: 

 

 Nappali ellátás (idősek klubja)  881 011  

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros közigazgatási területén az idősek nappali ellátását, a 

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények igazgatósága, (FESZGYI) a Szociális 

Szolgáltató Központhoz tartozó intézményeiben nyújtja. Fenti szociális alapszolgáltatás, öt 

telephelyen vehető igénybe.  

 

1.1.Idősek nappali  ellátásának  

 

    Célja  

 

A hiányzó családi gondoskodás pótlása, az egyedüllétek megszüntetése és a tétlenséggel járó káros 

hatások megelőzése érdekében, az idősek nappali ellátása (idősek klubja) elsősorban a saját 

otthonukban élő, 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és 

mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít 

lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai 

szükségletek kielégítésére. 

 

   Feladata 

 

Megfelelő szociális szolgáltatások nyújtása, melyek révén, a nappali ellátást igénybe vevő 

személyek, egészségi állapotának megőrzése és javítása, valamint mentális állapotuk életkoruknak 

megfelelő szinten tartása megvalósulhat. 

 

1.2. Az ellátást  szabályozó törvények, rendeletek  

- 1993. évi III. törvény a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről  

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, 

- 29/1993. (II.17.) Kormányrendelet, a Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési 

díjáról   

- 257/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet, a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő 

végrehajtásáról 

- 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról 

- 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 

intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről 

- 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői 

nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről 
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- 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet, a Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

igénybevételéről   

- 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet, a Személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről   

- 8/2000. (VIII.4.) SZCSM rendelet, a Személyes gondoskodást végző személyek adatainak 

működési nyilvántartásáról  

- 9/2000. (VIII.4.) SZCSM rendelet, a Személyes gondoskodást végző személyek 

továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról   

- 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet, az egyes Szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és 

vizsgakövetelményeiről  

- Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011. 

(IX.26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 

ellátásokról 

- Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. 

(II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról 

 

1.3. A biztosított szolgáltatás tartalma  

 

Az idősek klubja a szolgáltatását nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt 

elérhető módon biztosítja. A helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint 

helyet biztosít a közösségi szerveződésű csoportoknak összejövetelekre, rendezvények 

megtartására. 

Az ellátottak szociális és mentális gondozása, tervezett és rendszeres tevékenységek során valósul 

meg. A klub gondozónője, a felvételt követő egy hónapon belül, állapot és szükséglet felmérést 

követően személyre szóló, egyéni gondozási tervet készít, az igénylővel közösen. Az ellátott fizikai-

egészségi- mentális állapotából kiindulva, láthatóvá válnak azok a területek, ahol a képességek 

megtarthatók, ill. fejlesztésre szorulnak. Érdeklődési köre, pedig alapja lehet a csoportban való 

részvételnek, foglalkoztatásnak, mellyel lehetővé válik az aktivitás megtartása. 

 

1.4. Az ellátórendszerben betöltött szerepe, hatása  

 

A klubtagság igénybe vétele lehetőséget ad a területünkön élő lakosoknak, hogy mindennapjaikat 

közösségben töltsék el. Mivel igénybe vevőink több mint 80 % - a egyszemélyes háztartásban él, az 

itt eltöltött idő alatt új kapcsolatok kialakítására nyílik lehetősége. Erősödhet az egymás iránti 

érzékenység, az elfogadás és segíteni akarás képessége. Ennek hatásaként csökken a feleslegesség 

és a magány érzése. Az aktivitás eredményesebben megtartható, ez hozzájárul ahhoz, hogy minél 

hosszabb ideig megszokott környezetükben, önállóan éljenek. 

  

1.5. Feladatellátás szakmai tartalma, módja, szolgáltatások formái, köre, rendszeressége  

 

A nappali ellátás az igénybe vevő időskorú illetve egészségügyi állapotuk miatt önmaguk ellátására 

részben képes személyek egészségi állapotának megőrzése és javítása, valamint mentális állapotuk 

életkoruknak megfelelő szinten tartása érdekében az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: 

 mentális gondozás 

 segítségnyújtás hivatalos ügyek intézésében 
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 életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése 

 szabadidős programok szervezése, 

 szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése,  

 szakellátáshoz való hozzájutás szervezése, 

 személyi tisztálkodás, és személyes ruházat tisztításának lehetősége, 

 speciális önszerveződő csoportok támogatása. 

 

Az intézmény által nyújtott alapszolgáltatások az ellátottak számára térítésmentesen vehetőek 

igénybe.  

Ezen túl az idősek klubja az alábbi plusz-szolgáltatásokat szervezi térítési díj ellenében: 

 

1. igény szerint napi egyszeri meleg étel biztosítása, 

2. szabadidős programok szervezése esetén belépődíj megfizetése, 

3. nem a Klub által nyújtott szolgáltatások (pl. fodrász, pedikűr, stb.) 

 

A biztosított szolgáltatások formái: 

 

 Fizikai ellátás:  

o létfontosságú személyi szükségletek kielégítése, személyi higiéné megtartása érdekében: 

tusolási lehetőség biztosítása, csúszásmentes környezetben, szükség szerint segítséggel. 

Ideje: hétfőtől-péntekig 9-11 óra között, szükség esetén igény szerint. 

o személyes ruházat tisztításának lehetősége: egy automata mosógép áll a klubtagok 

rendelkezésére, melyet a gondozónő kezel. Szükség esetén a vasalás megoldott.  

o igény szerint meleg étel biztosítása  

 Mentális gondozás: a lelki sérülések megfelelő gondozása, segítségnyújtás a környezettel 

való kapcsolattartásban, krízishelyzetek kialakulásának megelőzése. 

 Egészségügyi ellátás: prevenció keretében, havonta háziorvos által tartott egészségügyi 

felvilágosító előadás, rendszeresen vérnyomásmérés, szűrővizsgálaton való részvétel 

szervezése helyben, tanácsadás az egészséges életmódról, csoportos torna lehetőségének 

biztosítása, hetente két alkalommal. 

 Foglalkoztatás: A testi-lelki egészség fenntartása, valamint a mentális megbetegedések 

kialakulásának megelőzése érdekében az ellátottak részére elfoglaltság biztosítása.  

 Szabadidős programok szervezése: az ellátást igénybe vevők részére sajtótermék, könyvek, 

kártya-és társasjáték illetve tömegkommunikációs eszközök biztosítása, és rendezvények 

szervezése. 

 Segítségnyújtás hivatalos ügyek intézésében, szolgáltatókkal való kapcsolatfelvétel 

támogatása, pénzben- és természetben nyújtott ellátások, jogosultsági feltételeinek követése, 

nyomtatványok beszerzése, ehhez történő hozzájutás intézése. 

 

Rendszeres tevékenységek: 

 

 Hetente csoportos torna (térítésmentesen), 

 Két telephelyünkön gyógy-masszázs,  

 Pszichológus által vezetett csoportfoglalkozás, 
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 Klubdélután, ennek keretében ünnepi események, névnapok közös megrendezése, 

 Kvízjáték, rejtvényfejtő „verseny”, 

 Szükség szerint rendezvényeken való fellépés szerepeinek megbeszélése, próbák. 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata képviselő testületének határozata 

lehetővé teszi a klubtagok számára, hogy évente egy alkalommal 7 napra kedvezményesen vegyék 

igénybe - nyaralás céljából - a fenntartó Balatoni üdülőjét. Az étkeztetés személyi térítési díja 

jövedelem arányában van meghatározva.  

Jogi problémák esetén az intézmény lehetőséget biztosít előre egyeztetett időpontban, ügyvéddel 

történő konzultációra. 

 

1.6. Célcsopor t  

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros közigazgatási területén, elsősorban a saját otthonukban 

élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és 

mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, ill. fekvőbeteg-

gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek. 

 

2. Az ellátás igénybevételének módja és feltétele  

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, 

illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik. 

Az igénybevételi eljárásnál, a 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet (a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátások igénybevételéről) szabályozása az irányadó. 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi jogviszony keletkezését a kérelemről 

dönteni jogosult személy intézkedése alapozza meg. 

Az intézményvezető által írásban meghatalmazott vezető a döntésről értesíti az ellátást igénylőt, 

illetve törvényes képviselőjét.  

Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt, a nappali ellátást igénylő ellátottal az 

intézményvezető (illetve az általa írásban meghatalmazott személy, nappali ellátás vezetője) 

megállapodást köt, mely tartalmazza a személyes adatokon túl: 

a. az ellátás kezdetének időpontját, 

b. az intézményi ellátás időtartamát (a határozott vagy határozatlan időtartam megjelölését), 

c. az igénybevevő számára nyújtott szolgáltatások tartalmát, 

d. a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat, amennyiben az 

ellátás térítésdíj-fizetési kötelezettséggel jár, 

e. a felek tájékoztatási kötelezettségét, 

f. az érdekképviseletre, 

g. az intézményi jogviszony megszűnésére vonatkozó szabályokat. 

 

 

2.1. A szolgáltató és az igénybe vevő közötti kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás módja: 
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Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros közigazgatási területén, a nappali ellátást biztosító 

Idősek Klubjai, jól megközelíthetően helyezkednek el. Berendezésük, technikai felszereltségük 

átlagosnak mondható. Az életkori sajátosságoknak és a szakhatósági előírásoknak megfelelnek.  

 

Az érdeklődők az alábbi telephelyeken működő Idősek Klubjait kereshetik fel: 

 

1. Árvácska Idősek Klubja 

1097 Budapest, Ecseri út 19. 

Tel.:  280-5701 

E-mail: arvacska@feszgyi.hu 

Engedélyezett férőhelyszám: 20 fő 

Kapcsolattartó: Kundra Katalin 

 

2. Borostyán Idősek Klubja 

1092 Budapest, Knézich u. 17. 

Tel.:   210-9281 

E-mail:  borostyan@feszgyi.hu 

Engedélyezett férőhelyszám: 60 fő 

Kapcsolattartó: Gyarmati Zsuzsanna 

 

3. Napsugár Idősek Klubja    

1095 Budapest, Mester u. 33-35. 

Tel:  217-5693, 215-7698 

E-mail:  napsugarklub@feszgyi.hu 

Engedélyezett férőhelyszám: 30 fő 

Kapcsolattartó: Kramer Erzsébet 

 

4. Platán Idősek Klubja 

1098 Budapest, Toronyház utca 11. 

Tel.:  280-6684 

E-mail: platan@feszgyi.hu 

Engedélyezett férőhelyszám: 40 fő 

Kapcsolattartó: Almássy Gáborné 

 

5. Szerető Kezek Idősek Klubja 

1098 Budapest, Friss u. 5. 

Tel.:  280-6702 

E-mail: szeretokezekklub@feszgyi.hu 

Engedélyezett férőhelyszám: 65 fő 

Kapcsolattartó: Kosztolányi Attila 

 

 

 

mailto:arvacska@feszgyi.hu
mailto:borostyan@feszgyi.hu
mailto:napsugarklub@feszgyi.hu
mailto:platan@feszgyi.hu
mailto:szeretokezekklub@feszgyi.hu
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A nappali ellátásban dolgozók létszáma és szakképzettsége 100%-ban megfelel az 1/2000. ( I.7.) 

Sz.Cs. M. rendeletben előírtaknak. 

A szolgáltatás elérhető: Nyitvatartási időben 

Személyesen a telephelyeken, a feltüntetett telefonszámon, e-mail címen, ill. levélben.       

Nyitva tartás  

Árvácska Idősek 

Klubja 

Borostyán Idősek 

Klubja 

Napsugár Idősek 

Klubja 

Platán Idősek 

Klubja 

8.00 - 16.00 óráig 

Szerető Kezek Idősek Klubja 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

8.00 - 15.00 8.00 - 16.00 8.00 - 16.00 8.00 - 19.00 

8.00 - 

14.00 

 

Az ellátást igénylő személlyel, illetve hozzátartozójával, törvényes képviselőjével a klub dolgozói 

rendszeres kapcsolatot tartanak. A kapcsolattartás módjai: 

- naponta személyes kapcsolattartás az Idősek klubjában,  

- alkalmakként (betegség esetén) látogatás személyesen, az igénybevevő otthonában, 

kórházban, 

- telefon igénybevételével betegség, távollét esetén,  

- szükség esetén írásban. 

 

2.3 Szakmai kapcsolatok  

 

A szolgáltatás színvonalas és hatékony ellátása érdekében az alábbi intézményekkel, szervezetekkel 

tartunk kapcsolatot, illetve működünk együtt: 

 Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények igazgatósága (FESZGYI)  

 A különböző telephelyen működtetett Idősek Klubjai  

 Közös telephelyen működő alapellátást biztosító szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás  

 Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 

 Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat (Alap-, és szakellátás) 

 Kórházak 

 Kerületi bölcsődék, óvodák, oktatási intézmények 

 Civil szervetekkel (Délután alapítvány, Édenkert az Egészségért Alapítvány) 

 Ferencvárosi Művészek és Művészetkedvelők Társasága 

 Nyugdíjasok Országos Szövetsége „Életet az Éveknek” 

 Ferencvárosi Helytörténeti Múzeum 

 Ferencvárosi Művelődési Központ 

 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 

 Richter Gedeon Gyógyszergyár 

 Művészetbarátok Egyesülete 

 Harmadik Kor Egyeteme 
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 Dési Művelődési Ház 

 SZEÜ Nonprofit Kft. 

 Vöröskereszt 

 

3. Kl ienseink statisztikai adatai (telephelyenként):  

 

1. Árvácska Idősek Klubja 

1097 Budapest, Ecseri út 19. 

Tel:  280-5701 

E-mail: arvacska@feszgyi.hu 

 

 
 

 

 

mailto:arvacska@feszgyi.hu
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2. Borostyán Idősek Klubja 

1092 Budapest, Knézich u. 17. 

Tel:  210-9281 

E-mail: borostyan@feszgyi.hu 

 

 
 

 

 

mailto:borostyan@feszgyi.hu
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3. Napsugár Idősek Klubja 

1095 Budapest, Mester u. 33-35. 

Tel: 217-5693, 215-7698 

E-mail: napsugarklub@feszgyi.hu 

 

 
 

 

 

mailto:napsugarklub@feszgyi.hu
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4. Platán Idősek Klubja 

1098 Budapest, Toronyház utca 11. 

Tel.:  280-6684 

E-mail: platan@feszgyi.hu 

 

 
 

 

 

mailto:platan@feszgyi.hu
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5. Szerető Kezek Idősek Klubja 

1098 Budapest, Friss u. 5. 

Tel.:  280-6702 

E-mail: szeretokezekklub@feszgyi.hu 

 

 

 
 

 

 

mailto:szeretokezekklub@feszgyi.hu
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Klienseink statisztikai adatai (ÖSSZESÍTVE):  
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Szolgáltatásainkat 2016. évben 235 fő vette 

igénybe. Magyarországon a nők várható 

élettartama, kb. 7-8 évvel magasabb a 

férfiakénál.  

Klubtagjaink nemek szerinti megoszlásában is 

tapasztalható, hogy túlsúlyban vannak a női 

igénylők. 

Ehhez kapcsolódóan életkoruk is magasabb, 

jelentős körükben a 80. életévét betöltött 

személy.  

 

 

 

 

 

Az összes igénybe vevő (235 fő): 

 

 95 %-a betöltötte a 60. életévét. (223 fő)  

   5 % fiatalabb, mint 60 éves.    (  12 fő) 

 

Esetükben egészségi állapotuk, illetve 

mentális sérülésük, fogyatékosság, vagy 

pszichiátriai betegségük indokolja 

ellátásukat. 
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Az összes igénybe vevő (235 fő): 

 

 84 %-a 65 éves, vagy annál idősebb. 

(197 fő)  

 

A 26 fő, 60 - 65 év közötti személy több mint 

a fele betöltötte a reá irányadó 

nyugdíjkorhatárt, és többségük öregségi 

nyugdíjjal rendelkezik. 

 

 

 

 

 Bekerülés jogcíme: 
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Az egészségi állapoton alapuló jogosultságot, betegséget, ill. önellátás részbeni képességét minden 

igénylőnél háziorvosi (kezelőorvos) javaslat alapján tudjuk elfogadni. Ezt támasztja alá 

zárójelentésük, személyi anyagukhoz csatolt fénymásolata is. 

 

 

Egészségi állapoton alapuló jogosultság, jellemzően előforduló betegségek: 

 

- Szív-, és keringési rendellenesség (férfiaknál gyakori és korábbi életkorban jelentkezik), 

- Pszichiátriai ellátást nem igénylő mentális sérülések, 

- Magas vérnyomás, 

- Diabetes és szövődményei, 

- Mozgásszervi megbetegedés, születési rendellenesség, 

- Sclerosis multiplex, 

- Tumoros betegségből, gyógyulás utáni állapot, 

- Krónikus alkoholizmus talaján kialakuló neurológiai, mentális sérülések, 

- TBC utáni gyógyult állapot. 

 

 

Az ellátás megszűnésének leggyakoribb okai:  

 

1) Elhalálozás, 

2) Állapot változás következtében más szolgáltatás igénybe vétele:  

(1) Házi segítségnyújtás,  

(2) Átmeneti ellátás (eü. intézmény ápolási osztálya, gondozóház),   

(3) Tartós bentlakásos intézményben történő elhelyezés.  

 

 Háztartásra vonatkozó adatok:  

 

 

 
 

Az összes igénybevevő több mint 80 %-a, egyszemélyes háztartásban él.  
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 A nők közel 100 % - a özvegy,  

 A férfiak közül sokan elváltak, ill. nőtlenek maradtak. 

 

 

 Az ellátottak jövedelem szerinti megoszlása: 

 

 
 

Az összes igénybevevő 90 %-a, öregségi nyugdíj ellátásban részesül.  

 

 Étkeztetés igénybe vétele 

 

 
 



 

 

 

A szociális étkeztetést helyben fogyasztással, 

klubtagjaink fele veszi igénybe. (115 fő) 

 

 

 

 

 

 

 

A nemek és korcsoportok szerinti bontásból 

kitűnik, hogy az étkezők 77 %-a nő, ők az 

idősebb korosztályhoz tartoznak. Özvegyként, 

egyszemélyes háztartásban élnek, koruk és 

egészségi állapotuk már nem teszi lehetővé az 

önálló háztartás vezetését.  

Az étkeztetést igénylő férfiak (23 %) 

fiatalabbak, családi állapotukat tekintve 

egyedül állók, nem nősültek meg, ill. 

gyakoribb esetükben a válás előfordulása. 

A telephelyekre, a jelenlegi egészségügyi előírásoknak megfelelő módon, zárt rendszerben és 

egyedi kiszerelésben szállítják az ebédet. A kulturált étkeztetés biztosítása érdekében, az 

időseknek az ebédet továbbra is újramelegítve, tányérokban szolgáljuk fel. 

 

A statisztikai adatokból kitűnik, hogy szolgáltatásainkat igen jelentős arányban egyedül élő, 

időskorú személyek veszik igénybe. A szociális alapszolgáltatásoknál gyakran tapasztalható az 

ellátottak számának időszakos csökkenése. Figyelembe véve, hogy az időskor nem jelent egyben 

betegséget is, ezek előfordulása mégis gyakoribb, mely állapotromláshoz, nem ritkán pedig 

halálhoz vezethet. 

 

Fentiek ismeretében, szakmai tevékenységünk alapja a prevenciós szemlélet erősítése. 

Programjaink összeállításánál a szellemi és fizikai aktivitás megőrzését, valamint a társas 

kapcsolati háló kialakulását, fenntartását tartottuk elsődlegesnek. 

 

Az Idősek Nappali Ellátásában, igyekeztünk olyan szabadidős és kulturális lehetőségeket 

felkínálni, melyek élvezetes és egyben magas szintű szolgáltatást biztosítanak az igénybe vevők 

számára.  

 

 Havonta egy alkalommal, háziorvos látogat el a klubokba. Az általa, egészségmegőrző 

tárgykörben tartott előadások, szűrővizsgálatok (vérnyomás-, vércukor ellenőrzés) 

nagymértékben hozzájárulhatnak a betegségek megelőzéséhez. Így lehetőség nyílik az 

egészségtudatos magatartás fejlesztésére, mely hatékony segítséget nyújthat, az élet 

megfelelő minőségének fenntartásához. Az intézményekben pszichológusok is rendszeresen 
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szerveznek csoportfoglalkozást, a kiegyensúlyozott mentális állapot megőrzése érdekében. 

 

 Heti rendszerességgel csoportos torna, két telephelyünkön gyógy-masszázs biztosítja az 

erőnlét folyamatos karbantartását időseink számára. Segítségével, a fizikai aktivitás hosszú 

ideig fenntartható, s ez nagyban hozzájárul, a mentális egészség megőrzéséhez is. 

 

 A memória frissítésére, szinten tartására kitűnő alkalom a kvízjátékokon, rejtvényfejtő 

„versenyeken” való részvétel. A tagok önállóan készülnek, a csoportban mindenki 

lehetőséghez jut. A „gyengébb” képességűeket bevonják, saját maguk készítik fel azokat, 

akik erre egyébként képtelenek lennének. Így lehetővé válik számukra is a sikerélmény 

elérése. Izgalommal várják az alkalmat, amikor bemutathatják tudásukat, tapasztalataikat.  

 

Célunk, hogy a klub tagsága egyre hatékonyabban működjön nemcsak egyéni, de közösségi 

szinten is. 

 

 A klubtagok rendszeresen felkészültek a jeles ünnepekre, évfordulókra. A programok, 

előadások tervezésében, kivitelezésében, sokszor saját ötleteiket valósítják meg. 

Aktivitásuknak a „Magyar Kultúra Napja” valamint később a „Költészet Napja” alkalmából 

bemutatott előadásokon lehettünk tanúi.  Az FMK által szervezett József Attila 

szavalóversenyen, magas létszámmal képviselték magukat időseink. Az elért szép 

eredményeket, díszoklevéllel ismerték el a szervezők, ennek átadására, ünnepélyes keretek 

között került sor.  

 

 Az elmúlt évben is több alkalommal (szilveszter, farsang, húsvét) nyílt lehetőség zenés-táncos 

rendezvények szervezésére.  

 Időseink közül 12 tagunk elérte, illetve már betöltötte a 90. életévét. Nagy hangsúlyt 

helyezünk ezen események alkalomhoz illő köszöntésére. Örömünkre szolgál, hogy egyre több 

tagunk választja az önkormányzat ünnepi köszöntésének helyszínéül, az idősek klubját. 

2016. évben, az idősek életében kiemelkedő eseményt jelentő Majális, majd ősszel a Szüreti bál 

megrendezésére, a Platán Idősek Klubjának kertjében került sor. Tavaszi ünnepségünket, a 

Nyugdíjasok Szociális Fóruma támogatásával sikerült megvalósítani. Ebédünket, a klubtagok 

egybeforrt csapata - nagy hozzáértéssel - készítette el közösen. A Majálison Gregus Anikó, és 

Dobrozemszky Gábor, a Szüreti bálon Haberle Erika és Juhász László közismert táncdalokból, 

örökzöld slágerekből összeállított vidám zenés műsora garantálta a jó hangulatot. 

 

A hagyományosan megrendezésre kerülő rendezvényeink, erősítik az összetartozás érzését. A 

közösség megtartó erejével lehetővé válik, az idős emberek aktivitásának minél hosszabb ideig 

történő megtartása.  

 

 2016. évben, a Stefánia palotában élvezhették a zene örömét időseink (Máté Péter est, 

Zsadon Andrea és Szolnoki Tibor előadása). Közvetlen kapcsolat kialakítását követően - 

anyagilag kedvezményes feltételek mellett -, rendszeresen látogatják az érdeklődők az Operett 

Színház előadásit is. Az Erdődi kamarazenekar színvonalas előadása több alkalommal, 

helyben örvendeztette meg a komolyzene kedvelőit.  
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 A Szerető kezek Idősek Klubjában, Heil Edit festőnő irányítása mellett 2016-ban is 

folytatta tevékenységét az alkotói műhely. A festészet iránt érdeklődők száma folyamatosan 

gyarapodik. A mozgalom nyitottságának jegyében havonta egyszer, várják a kerületi 

lakosokat is a foglalkozásokon. Az elkészült művekből több alkalommal rendezett kiállításon 

- tovább öregbítve a klub hírnevét -, lehetőség nyílt a szakkörön készített képek 

megtekintésére.  

 

 Szintén ebben a klubban alakult meg októberben - az új klubvezető kezdeményezésére -, egy 

dalkör, melyre két idősek klubjából is nagy érdeklődés mutatkozott. Rövid felkészülést 

követően, az év végi ünnepségen már sikeresen léptek fel. 

 

 Szakmai munkánk során nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy a fiatal, és idősebb generáció 

között kapcsolat alakuljon ki, s ez egymás megismerésén túlmutatva, közös cselekvésben 

teljesedjen ki. Rendezvényeinken rendszeresen lépnek fel óvodások, iskolások, gimnáziumi 

tanulók. A találkozások, tapasztalatcserék minden korosztály örömére szolgálnak. 

 

 A Magyar Hospice Alapítvány szervezésében megrendezett Nárcisz programban, 2016-ban 

is gyerekekkel együtt ültettek időseink nárciszhagymákat a Nyúldobon. Ezen alkalomból 

egyik klubtagunk verset szavalt, majd a program zárásaként sárga léggömböket engedtek fel 

közösen.   

 

 Az Önkormányzat Idősügyi koncepciójának részeként „A teljesség felé” programsorozat 

keretében, a Mindentudás Akadémiája előadásai rendszeresen, nagy érdeklődésre tartottak 

számot. 

 

 A kerületi Helytörténeti Egyesület szervezésében (az Önkormányzat Idősügyi Koncepciója 

által támogatva) valósult meg újra a helytörténeti vetélkedő, ahol az idősek és gyermekek 

együttesen alkottak csapatokat. A klubokban előzetesen közös felkészítő előadásokat 

szerveztünk, ahol mód nyílott az ismeretek bővítésére, emlékek felelevenítésére. Közel 20 

fő nevezett be versenyzőként. Többen külső támogatóként vettek részt a rendezvényen. A jó 

hangulatban sokan, egy idő után feloldódva szemlélődő közönségből, aktív résztvevőkké 

váltak. 

 Múlt évben is felejthetetlen napokat tölthettek ellátottjaink, az Önkormányzat Balatoni 

üdülőjében. Nagy esemény ez mindenkor az idősek életében, hiszen kedvezményes 

feltételek mellett, az utazás és az étkezés önköltségi árán nyaralhatnak.  

 

 Sikerült több közeli helyre szabadidős programot szervezni. Részt vettünk 

hajókirándulásokon, ellátogattunk az Állatkertbe, Cirkuszba, Margitszigetre a zenélő kutat 

megtekinteni, meghallgatni játékát, voltunk az Orczy-parkban, Visegrádon, Szentendrén. 

Felejthetetlen emlékeket gyűjtöttünk egész napos kiránduláson, Agárdon.   

 

 Közösen tekintettük meg a Lepkemúzeum, József Attila emlékház, Bajor Gizi -, Magyar 

Természettudományi -, valamint az Országgyűlés Múzeumának kiállítását. 
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Megvalósuló programjainkat, az év elején összeállított programterv foglalja keretbe. Ebben az 

idősek igényeit, szükségletét hangoljuk össze fennálló lehetőségeinkkel. Következő évben a 

visszajelzések alapján lehetővé válik az eddigi tervek átgondolása, szükség esetén annak 

módosítása.  

 

Összegzés   

Magyarországon az élettartam meghosszabbodásának köszönhetően, folyamatosan növekszik az 

idősebb korosztályok népességen belüli aránya. A legdinamikusabban növekvő korcsoport a 

„nagyon idősek” (80 évesnél idősebbek) csoportja. Jelentős különbségek mutatkoznak a nemek 

között, a születéskor várható átlagos élettartamban is. Ez az egyik oka annak, hogy életük utolsó 

éveire a nők jelentős hányada elveszíti társát, sokszor teljesen magára marad. Az utóbbi 

évtizedekben kevésbé jellemző több generáció együttélése, ezért az idősek nagy arányban 

maradnak egyszemélyes háztartásban. Ennek következtében hamarabb alakulhat ki a kapcsolatok 

lazulása, megszűnése, betegségek előfordulásának gyakorisága, felerősödése. Inaktivitás, esetleg 

elmagányosodás.  

2016. évben, összesen 235 fő vette igénybe szolgáltatásunkat, melyet nyitott formában, az 

ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon biztosítunk. 

 

Ellátottjaink közül: 

 

- 60 évnél idősebb az igénybe vevők    95 %  

- 65 évnél idősebb az igénybe vevők közel   84 %  

- Egyszemélyes háztartásban él az összes ellátott   81 % 

- Özvegy, a nők közel       100 %   

 

A 2016. december 31.-én betöltött férőhelyek száma 8 fővel csökkent az előző évihez képest. 

Ennek oka, hogy a Szerető kezek Idősek Klubjában történő felújítási munkálatok ideje alatt, a 

Platán Idősek Klubja telephelyén tudtuk a szolgáltatást folyamatosan biztosítani. Ezt az átmeneti 

állapotot, nem minden ellátottunk tudta vállalni. 

 

Klubjaink átlagos igénybevétele naponta, az alábbiak szerint alakult: 
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Négy Idősek klubja esetében az igénybe vevők köre közel azonos demográfiai mutatókkal bír. 

Az Árvácska Idősek klubjának (1097 Budapest, Ecseri út 19.) eltérése, területi elhelyezkedéséből 

ered. A klub szolgáltatásait, az Aszódi-MÁV telepen élők számára nyújtja, közelükben pedig 3 

átmeneti szállást adó otthon működik. A telepen gyakran előfordul TBC-és megbetegedés, ezért 

ebben az intézményben a felvétel követelménye, a tüdőszűrő vizsgálat negatív leletének 

bemutatása. Általánosan elmondható, hogy egyszemélyes háztartásban élnek. Gyakori, hogy 

család nélkül nőttek fel, mentálisan sérültek, egészségügyi állapotuk miatt önmagukat csak 

részben képesek ellátni. Az Ő esetükben is kiemelkedően fontos, a napi egyszeri meleg élelem 

biztosítása, a közösségi létben való aktív részvétel lehetőségének megteremtése. Többségükben 

alacsony jövedelemmel rendelkeznek. Ezért is örömteli, hogy az utóbbi időben rendszeresen 

adódott lehetőség kedvezményes feltételekkel színház, valamint koncertlátogatásra, amit nagy 

érdeklődéssel fogadtak. 

 

Az Önkormányzat Idősügyi koncepciójának keretében megvalósuló „A teljesség felé” 

programsorozatot, klubtagjaink 2016. évben is folyamatosan, nagy érdeklődéssel látogatták. A 

korosztálynak felkínált, széleskörű igényeket kielégítő rendezvények (Egészségügyi szűrések, 

Idősek-, Zene Világnapja, Advent és Karácsony közös ünneplése, komolyzenei, film, és színházi 

előadások, angol-, valamint német nyelvtanfolyam) térítésmentesen kínáltak kikapcsolódást a 

látogatók számára. 

 

A klubjainkban található - igénybevevők számára használatos - számítógépek segítségével, 

nemcsak a „világ” nyílt ki időseink számára, de aktívan, folyamatosan képezve magukat részt 

vállaltak különböző, számukra kiírt pályázat megírásában.(Erzsébet program keretében: 

kedvezményes fürdő és üdülési lehetőség) 2016. évben megsokszorozódott azon klubtagjaink 

száma, akik vásároltak illetve családtagjaiktól kaptak számítógépet, és aktívan használják azt 

mindennapi életük során. 

 

Az Önkormányzat anyagi lehetőségeihez mérten, igyekszik folyamatosan javítani telephelyeink 

ellátottságát, felszereltségét, az épületek állagának megóvását, korszerűsítését. 

 

 A Borostyán Idősek Klubjában 2016. év elejére húzódott át, az új ülőgarnitúrák 

kiszállítása, összeszerelése. A beszerzés nagymértékben megnövelte az idősek kényelmét, 

komfortérzetét. 

 

 2016. év fordulópontot jelentett a Szerető kezek Idősek Klubja életében is. A telephelyen 

található intézmények jelentős átalakuláson mentek keresztül. Festés, parkettázás, 

ablakcsere, fűtéskorszerűsítés történt. Új berendezési tárgyak kanapék, asztalok, székek 

kerültek beszerzésre. Igénybevevőink nagy örömmel fogadták a megújulást, 

visszajelzéseikből megállapítható, hogy a pozitív változások jelentős mértékben járulnak 

hozzá komfortérzetük növeléséhez.  

   

A nappali ellátást igénybe vevők jelentős része - a szolgáltatás igénybe vétele előtt -, évek óta 

egyedül töltötte mindennapjait. Az elmagányosodás felgyorsíthatja mentális állapotuk romlását, s 

különböző egészségi problémák is súlyosbodhatnak. Szakmai tevékenységünk végzése során 

törekedtünk az adott szükségletekre válaszoló - kölcsönösségi alapokon nyugvó -, partnerségi 

kapcsolat kialakítására, és fenntartására. Az Idősek Klubjainak fentiekben bemutatott 
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szolgáltatásai, az Önkormányzat „A teljesség felé” programsorozatával karöltve, megteremtik a 

lehetőségét annak, hogy a kerületben élő időskorú emberek, egyre jelentősebb létszámban 

kapcsolódjanak be aktívan a közösségi életbe.  

 

 

Budapest, 2017. 01. 31. 

 

 

Gyarmati Zsuzsanna 

Szakmai vezető - Idősek Nappali Ellátása 
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Szakmai beszámoló – Szenvedélybetegek Nappali Ellátása 

2016 

 

FESZGYI 

Szenvedélybetegek Nappali Intézménye 

Írisz Klub 

 

1094 Budapest, Berzenczey u 26. fszt. 1. 

 

A Felépülő Szenvedélybetegek Nappali Intézménye (IRISZ Klub) krízishelyzetbe került 

és/vagy abból kilábaló szenvedélybetegek nappali ellátását végzi, emellett speciális segítő 

programokat, szociális és lelki segítséget, kulturális és szabadidős programokat, illetve – igény 

és a megfelelő feltételek fennállása esetén – kedvezményes étkeztetést nyújt klienseinek. Ez 

utóbbi szolgáltatás célja, hogy az ellátottak kulturált körülmények között, helyben vagy elvitellel 

jó minőségű meleg ebédhez jussanak. 

 

1.1 Az ellátás célja, feladata 

Az ellátás célja elősegíteni a szermentesség, majd a józanság elérését és megtartását, 

valamint a társadalomba és a szűkebb környezetbe való visszailleszkedést, a munkavállalást, és 

az életminőség megtartását, és/vagy lehetőség szerint javítását az igénybe vevők körében. 

Az intézmény szükség esetén hozzásegíti klienseit a megfelelő szakellátásokhoz.  

Az ellátás önkéntességre építve, a kliensek igényei alapján, telephelyein –esetenként 

külső helyszíneken - biztosítja a szakmai segítő, felvilágosító, tanácsadó, tájékoztató, önsegítő, 

kulturális, szabadidős szolgáltatásokat, programokat. 

 

1.2. Ellátását szabályozó törvények, rendeletek 

1/2000 trv. 

25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet 

 

1.3. Biztosított szolgáltatások tartalma 

szenvedélybetegek nappali ellátása 

szociális étkeztetés 

 

1.4. Az ellátás ellátórendszerben betöltött szerepe, hatása: 

A kerületben egyedüli intézményként végezzük szenvedélybetegek nappali ellátását, és adunk 

otthont számos, a fővárosban csak nálunk működő önsegítő csoportnak. Kiváló szakmai 

kapcsolatokat ápolunk kerületi és fővárosi szinten a szenvedélybeteg ellátás szociális és 

egészségügyi szolgáltatóival, civil és egyházi szervezeteivel, így számos esetben sikerült 

klienseket megfelelő szociális és egészségügyi ellátásba juttatni.  

 

1.5. Célcsoport 

Személyes krízishelyzetbe került és/vagy abból kilábaló szenvedélybetegek 

Józanodni vágyó, felépülőben lévő kerületi szenvedélybetegek alkotják, akik úgy érzik, gondjuk 

van az alkohol, a drogok, a gyógyszerek, a szerencsejáték, a nikotin, a koffein, a társkapcsolatok, 

a táplálkozás, a kényszeres vásárlás, vagy a szexualitás terén. Olyan 16 és 65 év közötti 

szenvedélybetegekre terjed ki az ellátás, akik saját belátásból vagy szakorvosi javaslatra kérik 
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felvételüket, addiktológiai intézményi ellátás után kerülnek vissza lakókörnyezetükbe, vagy 

jelenleg is orvosi és/vagy egyéb terápiás kezelésben részesülnek, és akiknek józanságuk 

megtartásához, az önálló életvitel fenntartásához szakemberek, és a közösség segítségére, védett 

környezetre van szükségük.  

Kliensink túlnyomó többsége szociálisan hátrányos helyzetű, egyedülálló, elesett, 

(rokkant)nyugdíjas, és/vagy munkanélküli.  

Az intézmény 30 fő ellátottat tud fogadni elsősorban a IX. kerület, illetve - szabad 

kapacitás terhére – Budapest egész területéről.  

 

2. Az ellátás igénybevételének módja és feltétele 

 

Saját belátásból vagy szakorvosi javaslatra. 

Társintézmények delegálásával. 

Kórház vagy terápiás intézmény javaslatára. 

Személyes vagy telefonos jelentkezés. 

Egyéni állapotfelmérő beszélgetés. 

Orvosi igazolás. 

Házirend elfogadása. 

Ellátotti megállapodás megkötése. 

Egyéni gondozási terv összeállítása. 

 

2.1. A szolgáltató és az igénybe vevő közötti kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás módja: 

 

Az érdeklődők az alábbi elérhetőségeken tudnak kapcsolatba lépni az ellátással: 

Telefonszám: +36 1 216 6053 

Levelezési cím: 1094 Budapest, Berzenczey u. 26. 

E-mail cím: Írisz.Klub@fezsgyi.hu 

Honlap: http://feszgyi.hu/szenvedelybetegek-nappali-ellatasa 

 

A szolgáltatás elérhető: 

 

H: 8-16 

K: 9-17 

Sz 9-19 

Cs: 9-17 

P 8-14 

 

2.2. A szolgáltatásban dolgozó munkatársaik: 

 

Kováts Tibor addiktológiai konzultáns, klub koordinátor 

Pál Anna szociális munkás 

Maier Zsófia viselkedéselemző 

Kiss Zoltánné, mentálhigiénés munkatárs (20 órában) 

Balogh Magdolna technikai dolgozó 

 

2.3. Szakmai kapcsolataink 

mailto:Írisz.Klub@fezsgyi.hu
http://feszgyi.hu/szenvedelybetegek-nappali-ellatasa
http://feszgyi.hu/szenvedelybetegek-nappali-ellatasa
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● Egyesített Szent István és Szent László Kórház és Rendelőintézet, Merényi Kórház 

Addiktológiai Osztály 2016 június 30-ig- utána bezárt az osztály 

● Nyírő Gyula Kórház - Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet (Dr. Petke Zsolt 

PhD ; Dr. Olasz Anna; Tremkó Mariann; Mészáros Piroska ) 

● Neurológiai Klinika Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Krízis és 

Addiktológiai osztály ( Dr. Szily Erika osztályvezető főorvos)   

● Ferenc téri háziorvosi rendelő (Dr. Eörsi Dániel) 

● Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány Ferencvárosi 

Drogambulancia (Dr. Rácz József, Barna Erika) 

● BMSZKI Váltóház (Soós Mária) 

● Ébredések Alapítvány Nappali Kórház (Dr. Bodrogi Andrea) 

● TÁMASZ Gondozó (Dr. Fórizs Éva) 

● 12 lépéses önsegítő közösségek  (Anonim Alkoholisták, SLAA, OA) 

3. A klienseink statisztikai adatai 

A Klub engedélyezett férőhely száma   30 fő. 

2016. december 31.–én ellátottak száma: 29 fő. 

2016. évben összes ellátott száma: 36 fő. (Dec. 31. + kiírtak) 

➢ Felvéve  11 fő 

➢ Megszűnt    7 fő 

Az önsegítő közösségek változatlan formában és létszámmal működnek. 

 

3.1. Az ellátottak korosztály és nemek szerinti összetétele 

 

● a 2016. dec. 31.-én érvényes ellátotti szám,  

● hozzáadva a 2016. évben kiírt ellátottak. 

 

Igénybe vevők nemek szerinti bontásban 

(AKTÍV dec. 31. + az évben megszűntek = összes ellátott) 

Férfi Nő összesen 

19+6  10+1  36  

Igénybe vevők korcsoport szerinti bontásban  

(AKTÍV dec. 31. + az évben megszűntek = összes ellátott) 

NEME 
18 - 39 

éves 

40 - 59 

éves 

60 - 64 

éves 

65 - 69 

éves 

70 - 74 

éves 

75 - 79 

éves 

80 - 89 

éves 

90 éves 

és 

idősebb 

összesen 

Férfi 
0+2   12+1  4+2  2+1  1       25  

Nő 
   6+1  2  1  1       11  

összesen 
 2 20   8  4  2        36 

 

Átlagéletkor: 55,77 év 

➢ Férfi: 54,92 év 
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➢ Nő:    57,72 év 

Igénybe vevők: 

➢ 65,5  % Férfi 

➢ 34,5  % Nő 

➢  

3.2. Ellátottak diagnózis szerinti összetétele a 2014. 12. 31.-i adatok alapján 

Alkohol függőség betegsége,  nikotin függőség betegsége, játék függőség betegsége, illetve 

kettős vagy többszörös diagnózisuak . 

alkoholbeteg 95%, kényszeres szerencsejátékos 1%, drogfüggő 2%, nikotin 2°% 

 

3.3. Ellátottaink munkaerő piaci helyzete 

80% inaktív (nyugdíjas, rokkantnyugdíjas, járadékos), 20% rendszeres és/vagy alkalmi 

munkából él 

 

 

3.4. Az ellátottak családi állapot szerinti megoszlásban 

 

Egyszemélyes háztartásban él 24 

Családban él 5 

 

3.5. Az ellátottak jövedelme szerinti megoszlása 

 

Öregségi nyugdíj 10 

Nyugdíjszerű ellátás 0 

Önkormányzat által folyósított ellátás 0 

 

3.6. Ellátottak étkeztetési adatai 2016 évben  

Intézményünk szociális étkeztetés keretében napi egyszeri meleg ételt biztosít a klubtagok 

számára, helyben fogyasztással.  

● Az étkeztetést 2016. évben 8 fő vette igénybe  

Ebből  férfi : 7,  

  nő:  1. 

Kiinduló szám: 

 

● a 2016. dec. 31.-én érvényes aktív ellátotti szám,  

● hozzáadva a 2016. évben kiírt ellátottak. 

 

3.7. Íriszben megrendezésre került 2016. évi programjaink 

 

MoziTúra: Minden héten hétfőn 13,00-tól. Szenvedély betegségekkel, felépüléssel kapcsolatos 

filmek a múltból és a jelenből. Színesítve nagysikerű filmekkel kliensekkel egyeztetve.  Vezeti: 

Maier Zsófia viselkedéselemző és Pál Anna szociális munkás. 
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LiteraTúra: A magyar és világirodalom ismert és kevésbé ismert alkotóinak életét és munkáját 

bemutató program irodalomtanár külső munkatárs segítségével.  Kéthetente kedden 14-15h 

között, 10 fő ellátott részvételével. Vezeti: Hollósvölgyi Iván és Maier Zsófia viselkedéselemző 

CoolTúra: kulturális és szabadidős programok, mely során a következő programelemeken 

vettünk részt: 

- Színházlátogatás - Örkény és Pinceszinház összesen 2 alkalommal ,alkalmanként 5 fő részére 

- kirándulás Szentendrére ősszel és a Normafához tavasszal 6-6 fő részvételével 

- Kovács Margit múzeum látogatás 

-Hajósünnepen vettünk részt 8 fővel 

- Mozi látogatás 3 alkalommal, 6-6 részvevővel 

- Dandár fürdő 5db 10 alkalmas bérlet, ebben az évben összesen 4 látogatás, alkalmanként 5 

kliens számára 

Vezeti: Maier Zsófia viselkedéselemző és Pál Anna szociális munkás. 

Érzelmek birodalma:  

A csoport együttműködésre ösztönöz. Megosztásokkal, egymásra figyelve haladunk előre és a 

különféle érzelmeink csapdájáról beszélünk.A csoport közben jobban megismerjük érzelmeinket, 

hiedelmeinket és játszmáinkat. Vezeti: Kiss Zoltánné Bea mentálhigiénés munkatárs  és Kováts 

Tibor Addiktológiai konzultáns 

● minden csütörtökön 13:00 órától OPAI-ban nyitott csoport általában 15 - 20 

beteg vesz részt 

● minden kedden 10:00 órától Íriszben 2 - 6 fő vesz részt 

Szükség van e a változásra? 

Neurológiai Klinika Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Krízis és 

Addiktológiai osztályán minden szerdán 15:00 órától betegek részére interaktív kiscsoport a 

szenvedély betegség  megismertetésével és a felépüléshez szükséges változásról. 3-12 fő 

részvétel Vezeti: Pál Anna szociális munkás és Kováts Tibor Addiktológiai konzultáns 

Lépéscsoport: 

2016 első negyedév végéig A 12 lépéses programok elvei alapján szerveződő, azok módszereit 

munkájába integráló önismereti és személyiségfejlesztő zárt csoport indítása. A közös munka 

2015 június 3-tól indult el, a csoportra minden héten szerdán 15-16h között kerül sor, a 

résztvevők száma 4-10 fő. Két képzett csoportvezető (1 fő mentálhigiénés munkatárs, 1 fő  

szociális munkás) felváltva vezeti a csoport munkáját. A csoportok előtt és után egyeztető és 

értékelő megbeszélést tartanak, a csoport munkáját írásban dokumentálják, azt a havi 

munkaértekezleten és szupervízión átbeszéljük. Vezeti: Pál Anna szociális munkás és Kiss 

Zoltánné Bea mentálhigiénés munkatárs 

Szupervízió: 

Havi egy, a program teljes futamideje alatt összesen 9 alkalommal (szünetel: július és 

augusztus hónapban) kedden vagy csütörtökön 14-15.30 h között a team szakmai 

személyiségének karbantartása, esetmegbeszélés. Vezeti: 2016 első felében: Molnár László 

Simon; 2016 második felében:Ugrin Erzsébet 

Pszichológiai tanácsadás: Részmunkaidős (heti 2 óra) pszichológus bevonása a kliensek 

támogatásába speciális személyes problémák megoldására. Minden csütörtökön 12-14h között 2 

kliens fogadására van lehetőség. 

10 éves Írisz Klub ünnepség 

A rendezvényt Gedeon Andor, a FESZGYI igazgatója nyitotta meg. Délelőtt szakmai 

programmal telt. Nagy Zsolt addiktológiai konzultáns, majd Dr. Petke Zsolt PhD OPAI 



  60 

osztályvezető főorvos és Kováts Tibor addiktológiai konzultáns az Írisz Klub vezetője beszéltek, 

hogy a klub fontos és szükséges része a ferencvárosi ellátórendszernek, célja a krízisben lévő, 

vagy abból éppen kilábaló emberek felépülésének támogatása. 

Az ünnepségen két kliens is bemutatkozott, aki az Írisz segítségével állt talpra. 

Vendégeink voltak körzeti orvosok, társszervezeti kollégák, ferencvárosi önkormányzat 

képviselők ismerősök, barátok. 

Délután a kliensekkel, vendégekkel közösen fogyasztottuk el a születésnapi tortát. 

Mikulás ünnepség 

Mikulásnak beöltözve ajándékok átadása, közös éneklés és az ünnep eredete és magyar 

népszokások felelevenítése után Dixit társasjátékkal zárult. Résztvevők létszáma 26 fő. 

Karácsonyi ünnepség 

Karácsonyi köszöntő, versszavalás, Szerető kezek Időskorúak Gondozóháza lakóinak kórusának 

műsora - ének és mondókák - , ajándékok átadása és karácsonyi vacsora, szeretet vendégség.  

 

3.9. Egyéb 

2014 őszén a Szenvedélybetegek Nappali Ellátása Írisz Klub bázisán megalakult és 6 fős stábbal 

működni kezdett a FESZGYI Mentálhigiénés Teamje. A munkacsoport feladata az, hogy igény 

szerint mentálhigiénés szolgáltatásokat nyújtson a FESZGYI teljes ellátási vertikumában, 

minden telephelyén és szolgáltatása keretében. A Munkacsoport tagjai: Nagy Zsolt, addiktológiai 

konzultáns, munkacsoport vezető, Papp Györgyi, pszichológus, Szeri Orsolya, pszichológus, 

Juhász Dániel, pszichológus, Maier Zsófia viselkedéselemző, Kövesi Mariann mediátor, 

életvezetési tanácsadó. 

3.10. A klubban történt felújítások, nagyobb beszerzések 

Beruházás nem történt 

Felújítás nem történt 

Nagy értékű beszerzés összesen 15.000,- Ft. értékben / hordozható CD, MP3 lejátszó vásárlása 

volt autogén tréninghez / 

 

3.11. Összegzés, konklúzió levonása 

A szolgáltatásra stabilan beágyazódott a kerületi ellátó rendszerbe, és a jól bevált szakmai 

program alapján működik.  

Kliensink túlnyomó többsége szociálisan hátrányos helyzetű, egyedülálló, elesett, 

(rokkant)nyugdíjas, és/vagy munkanélküli.  

Személyes krízishelyzetbe került és/vagy abból kilábaló szenvedélybetegek 

Józanodni vágyó, felépülőben lévő kerületi szenvedélybetegek alkotják, akik úgy érzik, gondjuk 

van az alkohol, a drogok, a gyógyszerek, a szerencsejáték, a nikotin, a koffein, a társkapcsolatok, 

a táplálkozás, a kényszeres vásárlás, vagy a szexualitás terén. Olyan 16 és 65 év közötti 

szenvedélybetegekre terjed ki az ellátás, akik saját belátásból vagy szakorvosi javaslatra kérik 

felvételüket, addiktológiai intézményi ellátás után kerülnek vissza lakókörnyezetükbe, vagy 

jelenleg is orvosi és/vagy egyéb terápiás kezelésben részesülnek, és akiknek józanságuk 

megtartásához, az önálló életvitel fenntartásához szakemberek, és a közösség segítségére, védett 

környezetre van szükségük.  

 

Budapest, 2017. január 25. 

Kováts Tibor 

Írisz Klub koordinátor 
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Szerető Kezek Időskorúak Gondozóháza 

 

 

Szakmai beszámoló 

2016. évről 

A szolgáltatás bemutatása 

A Szerető Kezek Időskorúak Gondozóháza a József Attila lakótelepen található. A lakótelep 

rendezett, tiszta és parkosított. A bevásárlási lehetőségek jók, nagyobb élelmiszer üzletek Spar, 

Lidl, valamint kisebb üzletek biztosítják az itt élő emberek vásárlási igényeinek kielégítését. Az 

intézmény tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthető – 181 autóbusz az Ecseri úti 

metró állomástól, a 123, 123/A, Határ úti metró állomástól, valamint Soroksár újtelep, Soroksár 

Auchan áruháztól, 66 autóbusz Határ úti metró állomás és Soroksár Iparteleptől, az 52 villamos a 

Határ úti metró állomástól és Pesterzsébet Pacsirta teleptől kevés gyaloglással elérhető. Az 

időskorúak átmeneti gondozóháza földszintes épületben került kialakításra, amelynek az egyik 

részében Idősek Klubja működik. Az intézmény részben akadálymentesített, küszöbök 

nincsenek, az ajtóknak megfelelő a szélességűk, így biztosított akerekes széket használó lakó 

felvétele, ellátása is. 

 

Az Időskorúak Gondozóháza tevékenységének célja, feladata 

Célunk, hogy segítséget nyújtsunk azoknak az időskorú ellátottaknak, akiknek a házi 

segítségnyújtás szolgáltatásai nem elégségesek, egészségi állapotukban bekövetkezett változás 

miatt fokozott gondozást igényelnek, valamint azoknak a rászoruló személyeknek, akiket a 

családjuk gondoz, de e tevékenység végzése átmenetileg akadályokba ütközik, (betegség, 

költözés stb.), illetve a család mentális, fizikális tehermentesítése indokolttá teszi a szolgáltatás 

igénybevételét.  

A Szerető Kezek Időskorúak Gondozóháza 12 fő átmeneti elhelyezését tudja biztosítani. 

 

Célja: 

Az 1993. évi III. törvényben meghatározottak a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, 

valamint a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő- testületének a 

24/2011. (IX.26). Önkormányzati rendeletében foglaltak alapján.  

 

Feladata:  

A 1993. évi III. törvényben meghatározott, a személyes gondoskodás keretébe tartozó alábbi 

szociális ellátási formák biztosítása: 

Szakosított ellátás:  átmeneti elhelyezés 

 

Az idősek gondozóházába azok az időskorúak, valamint azok a 18. életévüket betöltött beteg 

személyek vehetők fel, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban 

időlegesen nem képesek gondoskodni. Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények ideiglenes 

jelleggel, legfeljebb egyévi időtartamra teljes körű ellátást biztosítanak. 

Az átmeneti elhelyezés különös méltánylást érdemlő esetben az intézmény orvosa 

szakvéleményének figyelembevételével, egy évvel meghosszabbítható. 
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Az Időskorúak Gondozóháza teljes körű ellátás részeként gondoskodik; 

 átmeneti elhelyezésről 24 órás felügyelet mellett 

 napi 5 x-i étkezés, orvosi utasításra diéta biztosítása, ruházattal és textíliával való 

ellátásáról 

 egészségügyi ellátás biztosításáról 

 mentálhigiénés ellátásról. 

 

Az ellátást szabályozó jogszabályok: 

 1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról 

 9/1999. (XII.16.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

igénybevételéről 

 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 

feladatairól és működésük feltételeiről 

 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

térítési díjáról 

 24/2011. (IX.26.) Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-

testületének (többszörösen módosított) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális és gyermekjóléti ellátásokról 

  

A biztosított szolgáltatások tartalma 

A Szerető Kezek Időskorúak Gondozóházában személyre szóló egyéni gondozási tervet 

készítenek. Felmérik az ellátott személy fizikai, egészségi, mentális állapotát, és ennek 

megfelelően az ellátást igénybe vevővel együtt megbeszélik az egyénre szabott gondozási 

feladatokat, gondozási célokat és a megvalósításhoz szükséges módszereket. 

A szakmai team munka keretében – odafigyeléssel, empátiával, kapcsolatteremtő készséggel, 

nagyfokú tapintattal – megvalósuló feladatellátás eredménye az ellátást igénybe vevő és a 

szakszemélyzet közötti harmonikus kapcsolat kialakulása. 

 

Főbb feladatok: 

 textília, ruházat biztosítása, annak tisztítása, javítása 

 háztartási mosógép biztosított az ellátottak személyes ruházatának, valamint az 

ágyneműk tisztítására 

 az ellátott saját ruházatát és textíliáját használja, ennek hiányában az intézménynek kell 

róla gondoskodni (három váltás ágynemű, fehérnemű, hálóruha, valamint az évszaknak 

megfelelő, legalább két váltás felsőruházat és utcai cipő, vagy más lábbeli) 

 a ruházat tisztításáról és javításáról az intézmény gondoskodik a Házirendben 

meghatározottak alapján, melyre külön helyiségben elhelyezett mosógép szolgál 

 ágynemű cseréje hetente, ruházat cseréje tisztálkodás után, illetve szükség szerint történik 

 

Egészségügyi ellátás keretében gondoskodunk: 

 orvosi ellátásról heti 2 órában, kedden 13-15 óráig. Rendel Dr. Takács István, aki 

megbízásos jogviszonyban látja el a feladatot. 

 egészségmegőrzést szolgáló felvilágosításról havi egy alkalommal 

 szükség szerinti alapápolásról, kiemelt hangsúllyal  

 a személyi higiénia biztosítása, az erre a célra kialakított, segédeszközökkel felszerelt 

zuhanyzóban naponta történik, önállóan, illetve igény szerint, gondozónői segítséggel 
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 gyógyszer kiadagolása és bevételének felügyelete 

 az étkezésben, folyadékpótlásban, hely/helyzetváltoztatásban, szükség szerint pelenka 

cserében való segítségnyújtás 

 szakellátáshoz való hozzájutás segítésében a betegszállítót vesszük igénybe, esetlegesen 

gondozónői kíséretet biztosítunk 

 sürgősségi ellátáshoz való hozzájutásról 

 kórházi kezeléshez való hozzájutásról 

 az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendeletben meghatározott gyógyszerellátásról 

 gyógytornáról 

 

A Szerető Kezek Időskorúak Gondozóház, mint bentlakásos intézmény gondoskodik az ellátást 

igénybe vevők mentálhigiénés ellátásáról. Ennek keretében a 2016-os évben is biztosítottuk 

ellátottaink számára: 

 

Mentálhigiénés ellátás: 

 a személyre szabott bánásmódot; 

 a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni és csoportos 

megbeszélést; 

 a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit; 

 a szükség szerinti szocio- és pszichoterápiás foglalkozást; az ellátottak családi és 

társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit; 

 a gondozási tervek megvalósítását, a mindennapi életvitelhez szükséges szociális készség 

fejlesztését; 

 a hitélet gyakorlásának feltételeit; 

 az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulását és működését.   

 

Személyre szabott bánásmód 

a 2016-os évben 10új ellátott került elhelyezésre az átmeneti otthonba .  Az új lakóval és 

családjával, hozzátartozóival az előgondozás során kezdtünk megismerkedni. Az Otthonba 

történő beilleszkedést a gondozási szükségletek feltárásával a speciális igények felmérésével 

segítettük elő. Az első személyes beszélgetés alkalmával feltérképeztük a jelentkező intézményi 

élettel kapcsolatos elképzeléseit, elvárásait, az adott problémahelyzetet, valamint megismertük a 

lakó lelkiállapotát, személyiségét. 

 

Az új lakó beköltözése előtt tájékoztattuk a leendő szobatársakat és azok hozzátartozóit is a 

várható eseményről. Mindig törekedtünk arra, hogy egy szobába ne csak hasonló fizikai és 

egészségi állapotú, hanem lehetőség szerint hasonló életritmusú, lelki alkatú illetve érdeklődésű 

emberek kerüljenek. 

 

Konfliktuskezelés 

Az elmúlt évben is kiemelt figyelmet szenteltünk a konfliktuskezelésre. Ez részben a 

prevenciót, részben az intervenciót jelentette. 

Az új ellátott bekerülésével a szociálpszichológiából jól ismert csoportfolyamatok beindulnak, 

így ilyenkor fontos segíteni az új lakó beilleszkedését. De nemcsak ilyenkor alakul ki 

nézeteltérés, hiszen lakóink viszonylag kis térben mozogva kénytelenek élni mindennapjaikat. 

Sokszor nehéz a szobatársakhoz, illetve lakótársakhoz való alkalmazkodás. Az emberi együttélés 
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során felmerülő konfliktushelyzetek ilyen szűk környezetben gyakran hatványozottan 

előfordulnak. 

Nehezíti az idős emberek egymáshoz való alkalmazkodását, hogy idős koruk és gyakran 

mentális állapotuk nehezíti az új helyzetben szükséges készségek megtanulását. 

A megelőzés ellenére felmerült konfliktusok, rendbontások a mentálisan beteg ellátottak 

hangulati ingadozásai miatt következtek be. Minden esetben az érintettekkel egyenként – 

szükség esetén csoportosan is – leültünk, hogy megoldjuk a kialakult problémát. Az után 

követésre nagy hangsúlyt helyeztünk.  

A felmerült komolyabb esetekről feljegyzés készült. 

 

2016-ban további lehetőséget kaptunk pszichológus bevonására, ezáltal a mentálhigiénés munka 

erősítésére. A pszichológus hölgy egyéni beszélgetések keretében igyekezett oldani a lakók 

esetleges mentális problémáit. Itt elsősorban a járulékos krízisekre gondolunk, mint 

gyászfeldolgozás, halál, öregség elfogadása, családtagok hiánya, beilleszkedési nehézségek. 

 

A mentálhigiénés szakember munkája során segíti az ellátottak baráti kapcsolatainak kiépítését, 

és azok ápolását, fenntartását. A programok szervezésével biztosítja az ellátottak részére a 

kulturált, tartalmas szabadidő eltöltését. Figyelemmel kíséri az ellátottak társas kapcsolatait, 

segíti a veszteségérzés feldolgozását. Az egyéni beszélgetések mellett csoportfoglalkozásokat is 

szervez. Megismeri az ellátottak személyiségét és az intézménnyel kapcsolatos elképzeléseit, 

továbbá segít a függőség, szorongásérzés, illetve betegségtudat kóros élményének leküzdésében. 

Nagy hangsúlyt fektet az izoláció megelőzésére. 

 

Munka jellegű foglalkozások 

A ház körüli tevékenységeket kedvelő ellátottjaink számára biztosítottuk, hogy a megszokott 

tevékenységeiket végezhessék. A kerti munkákban egyre többen tevékenykedtek: kis 

konyhakert, virágoskert gondozása, locsolás, gyomlálás, őszi falevelek összesöprése stb., járdák 

letakarítása. 

Az épületen belül végezhető közösségi munka tevékenységek a tavalyi évben is a 

szalvétahajtogatás, ebédlői asztalok letakarítása, kisebb felsöprések, felmosások voltak.  

A lakók számára lehetőség volt konyhai tevékenység keretén belül főzésre, süteménysütésre.  

 

Pszichoterápiás foglalkozás 

Lakóink idős, beteg emberek. Állapotukból adódóan jellemző rájuk, hogy beszűkülten látják a 

világot, gyakran túlérzékenyek. Az öregséggel járó nehézségek – mozgásszervi betegségek 

miatti korlátozottság, az érzékszervek működésének csökkenése, a mentális képességek 

hanyatlása, s az ennek következtében fellépő kiszolgáltatottság érzés – gyakran krízishelyzet elé 

állítja az idős embert. Ezt az amúgy is nehezen feldolgozható helyzetet – különösen az új – 

lakóink számára még ronthatja, ha a lakókörnyezet nem elégíti ki minden igényüket.  

Az ellátottak számára biztosítottuk, hogy nyugodt körülmények között, a titoktartás 

biztosításával meg tudják beszélni szakemberrel a problémáikat. Szinte minden lakó élt ezzel a 

lehetőséggel: volt aki magától kérte, volt akit rá kellett vezetni, hogy tudjon erről a lehetőségről. 

Az ilyen egyéni segítő beszélgetésekkel feltártuk a problémát és segítettünk annak 

megoldásában. A felmerült problémák elsősorban a beilleszkedés nehézségeivel kapcsolatosak 

voltak. Így a megoldás segített az egymás iránti kölcsönös tiszteleten alapuló együttélés felé 
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terelgetni a lakókat, illetve támogatta a korábban gyakran hosszú ideig egyedül élő lakó 

beilleszkedését az új, szokatlan környezetbe. 

Gyakori volt a veszteségek, gyász következtében kialakult lelki probléma. Ezekben az 

esetekben is sikeresen tudtunk segíteni. 

Az Otthonban időnként kialakult konfliktusok hátterében is néha pszichés probléma állt, így a 

konfliktus kezelésében az egyéni pszichoterápiás beszélgetés is fontos szerepet kapott. 

A kisebb pszichés zavarokat eredményesen kezeltük az egyéni segítő beszélgetésekkel. A 

súlyosabb problémáknál pszichiáter segítségét vettük igénybe.  

 

Családi és társadalmi kapcsolatok 

Az elmúlt évben is támogattuk az ellátottjainkat családi kapcsolataik ápolásában. Minden 

fontos eseményről - egészségi állapot változás, költöztetés, rendezvények - tájékoztattuk a 

hozzátartozókat. 

Ellátottjainknak hozzátartozóikkal, barátaikkal való intimebb beszélgetésre lehetőséget 

biztosítottunk az újonnan kialakított közösségi szobában. A látogatások rendjét a Házirend 

szabályozta. 

A lakógyűléseink, rendezvényeink lakóink hozzátartozói számára nyitottak voltak. 

Az ápolók, gondozók figyelemmel kísérték, hogy a lakók kapnak-e levelet vagy érkeznek-e 

hozzájuk látogatók. A mennyiben azt tapasztaltuk, hogy a kapcsolattartás ritkult vagy elmaradt, 

igyekeztünk elősegíteni a családi kapcsolatok visszaállítását, ápolását, fennmaradását. 

Amennyiben az ellátottak egészségi állapota lehetővé teszi, segítséget nyújtunk ahhoz, 

hogy távollétüket a családjuk körében töltsék.  

 

Hitélet gyakorlása 

Ellátottjaink számára igényük szerint biztosítjuk hitéletük gyakorlásának feltételeit. Az 

Otthonban hetente egy alkalommal volt bibliaóra. Az Egyházi ünnepekhez kapcsolódó gyónásra 

is lehetőséget biztosítunk.  

2016 évben is a lakók kérésének eleget téve rendszeresen látogatta intézményünket dr. 

Györök Tibor katolikus plébános és Kiss Sámson Endre református lelkész. Karácsonykor szent 

misét tartott az intézményben, melyen a hozzátartozók is részt vettek. 

 

Fodrász, manikűrös, pedikűrös 

A rendezett, ápolt külső a mentális egészséggel összefügg. Lakóink számára biztosítottunk – 

külön térítés ellenében – kéthetente fodrász és pedikűr-manikűr szolgáltatást. 

 

Egyéni mentálhigiénés gondozási terv  

A mentálhigiénés gondozási tervnél személyre szabottan vettük figyelembe az egyéni fizikai, 

egészségi, mentális állapotot, az életutat és igényeket. Meghatároztuk a gondozási célt és a 

szükséges módszereket. A gondozás folyamatát és a tervezett célok teljesítését figyelemmel 

követtük és írásban rögzítettük – különös tekintettel a nagyobb változásokra. 

 

Önkéntesek, szociális gyakorlatos hallgatók ill. diákok fogadása 

A korábbi évekhez hasonlóan a 2016-os évben is terephelyül szolgáltunk gimnazisták, szociális 

gondozó és ápoló tanulók, valamint és főiskolai és egyetemi hallgatók számára. 
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A generációk közötti szolidaritás évének folytatásaként 2016-ban is jöttek hozzánk 

iskolások az időseink nagy örömére. A Kosztolányi Dezső Általános Iskola 2. éves diákjai 

lelkesen jöttek és hangulatos, megható műsorral készültek a lakók és a hozzátartozók számára. 

2016-ban is lehetőséget kapott intézményünk arra, hogy szociális gondozó és ápoló tanulókat 

fogadjon. A diákok lelkesen és érdeklődve fordultak a lakók felé.  

2016. évben szociális munkás hallgatóknak is gyakorló terepet biztosított az intézmény.  

 

2016. évi programjaink: 

Rendszeres programok 

 csoportos torna 

o Minden hét keddjén gyógytornász segítségével mozgathatták meg izmaikat a 

lakóink, közösen a klubtagokkal. 

 társasjátékok, memória játékok 

o Az idősek mentális állapotának szinten tartását memória játékokkal, 

társasjátékokkal, logikai játékokkal igyekeztük szinten tartani. kreatív 

foglalkozások 

 születés- névnapok megünneplése 

 zenehallgatás 

o Az idősek igényeit figyelembe véve hallgattuk a régi nagy slágereket, ill. a 

klasszikus zenét egyaránt. 

 felolvasás 

o A mentálhigiénés kolléganő heti egyszeri alkalommal tartott felolvasást az 

időseink számára, közösen a klubtagokkal. Rendszeres kapcsolatban álltunk, 

állunk a könyvtárral, a lakók igényeihez mérten kéthetente kiszállították a kért a 

könyveket, CD-t, DVD-t. 

 DVD filmek nézése  

o Igény szerint filmeket is néznek lakóink. 

 lelki táplálék 

o az elmúlt években az idősek kérésére felvettük a kapcsolatot dr. Györök Tibor 

plébánossal, felkérésünknek, a 2016-os évben is örömmel tett eleget a 

kérésünknek. Liturgiát és bibliai felolvasást tartott, majd megbeszélték, 

értelmezték közösen a hallottakat. 

 

Az elmúlt évben is - ahogy az már hagyománnyá vált –pótszilveszteri-, farsangi-, nőnapi-, 

anyák napi-, Mikulás -, és Karácsonyi ünnepségeket rendeztünk. Időseink ebben az évben is 

előre készültek az ünnepségekre, hogy a műsor meglepetés lehessen, és mindenki jól érezze 

magát (szórakoztató előadások, farsangi jelmezek, vidám vetélkedők, a tál temetésének az 

ünnepe, hagyományok felelevenítése és az ajándékozás öröme). 

 

Annak érdekében, hogy a hozzátartozókat közelebbről megismerjük, fontosnak tartottuk, 

hogy az általunk szervezett programokon ők is részt vehessenek. 

A Szerető kezek Idősek klubja által szervezett klubnapra, pótszilveszteri műsorra is hivatalosak 

voltunk. 

A farsangi mulatságon az otthon lakói és a klubtagok közösen mulattak, nagyon kreatív 

jelmez bemutatót tartottak a közönség számára. 
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Anyák napi ünnepség 

A Szerető Kezek Időskorúak Gondozóháza lakóit a Kosztolányi Dezső Általános Iskola 2. 

osztályos diákjai köszöntötték.  

A kedves és vidám műsorral mosolyt csaltak az idősek szemében. 

A rendezvényen hozzátartozók is részt vettek, az édesanyákat, nagymamákat egy-egy szál 

virággal köszöntöttük. 

 

Színházlátogatás 

Lakóink közül páran lelkesen látogatták a Turai Ida és a Pince Színház előadásait is, 

természetesen itt elsősorban csak azok a lakók voltak jelen, akiknek az egészségi állapota ezt 

lehetővé tette. 

 

Húsvéti készülődés 

Lakóink nagy örömmel készültek a Húsvéti ünnepekre. A készülődést vidám zenével, 

beszélgetéssel, kreatív foglalkozásokkal tettük emlékezetessé. 

A bentlakókat csokoládéval, üdítővel, süteménnyel leptük meg az ünnep alkalmából.  

 

Kertészkedés, virágültetés 

A lakók nagyon szerettek kertészkedni, virágokat ültetni. Az intézmény és a FESZOFE 

jóvoltából virágmagokat, évelő növényeket kaptunk. 

A virágmagokat a kolléganők segítségével a bentlakók elültették és gondozták. Nyáron pedig a 

kinti foglalkozások alkalmával közösen csodáltuk a virágokat és a gyönyörűen rendbe tartott 

kertet. 

Több néni hobbyja a kertészkedés, segítségükkel a gondozóház és az idősek klub udvara 

megszépült. 

A virágok és az udvar rendbetételébe nagyon sokat segítettek a Szerető Kezek Időskorúak 

Gondozóház dolgozói is. / locsolás, gazolás, kapálás,- / 

Nagyon fontos, hogy a lakók jól érezzék magukat, ehhez azonban szükség van arra, hogy a 

környezetük is rendben legyen.  

A fizikai és mentális állapot szinten tartásához nélkülözhetetlen, hogy motiváltak legyenek.  

A közös foglalkozások, kertészkedések alkalmával hasznosnak érezték magukat, valamint a 

közös tapasztalatcsere is a csapatépítést erősítette, növelte a közösségi szellemet. 

 

Juniális 

Hagyományt őrizvén a 2016-os évben is megrendezték a Szociális Szolgáltató központ 

tagintézményeinek közösen tartott rendezvényét. 

Az ünnepségen a kerületben működő nappali ellátás klubtagjai, dolgozói jöttek össze, hogy 

zenés vidám műsorral ünnepeljék a nyarat. A rendezvényre a gondozóház ellátottai is hivatalosak 

voltak. Az ünnepség nagyon jó hangulatban telt. A gondozóház lakói táncoltak, nevettek, 

beszélgettek. 

 

Búcsúzás, elválás 

Az idei évben is nagy hangsúlyt fordítottunk arra, hogy azon lakókat, akik kiköltöznek az 

intézményből a tőlünk telhető legnagyobb szeretettel engedjük el. 

Elmondhatjuk, hogy a kiköltözők 90 %-a tartós bentlakásos intézménybe kerül, ahol élete 

végéig gondozzák és ápolják.  
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Abból adódóan, hogy az intézményünk befogadó képessége nagyon pici, a többi otthonhoz 

képest sokkal bensőségesebb, szorosabb kapcsolatot ápolunk a gondozottainkkal. 

Ez azonban az elengedést, elválást is megnehezíti. A szorosabb érzelmi kötődés miatt az 

elválás nehéz, közös ünneplés keretén belül zajlik az elköszönés.  

Az ellátottak útravalóul írnak egy pár sort a kiköltöző lakóhoz, ezt beletesszük egy batyuba. 

Ezzel a gesztussal köszönünk el egymástól, bízva a további sikeres és boldog életben. A batyu 

mellé virágot vagy édességet is adunk, valamint közösen leülünk és elfogyasztjuk a 

finomságokat. 

 

Kórházlátogatás 

Fontosnak tartottuk, hogy a kórházba kerülés alkalmával a lakóval az intézményi távollét ideje 

alatt is tartsuk a kapcsolatot. 

Folyamatosan érdeklődtünk lakónk hogyléte felől a kezelőorvostól, valamint igyekeztünk 

személyesen is felkeresni a kórházban. 

Természetesen a hozzátartozókkal is tartottuk a kapcsolatot, de elmondhatjuk, hogy bizalommal 

fordultak az intézmény dolgozói felé. 

 

Klub nap 

Részt vettünk a Szerető Kezek Idősek Klubja által csütörtöki napokon tartott klubdélutánon. A 

lakók nagy örömmel vették a zenés kívánságműsorra való meghívást.  

A vidámság a szórakozás segíti elfogadni az idős korral járó problémákat, betegségeket. 

A zene segíti a nyugodt, békés együttlét megteremtését a lakók közös együttélése során. 

 

Októberi hónapban felköszöntöttük a lakókat az idősek világnapja alkalmából. Az idősek 

köszöntésével egybekötött vetélkedő, beszélgetés és közös süteményezés tette szebbé ezt a 

napot, melynek sikeréhez vendégeink,- a Szigetszentmiklósi Idősek klubja ellátottai,- is 

hozzájárultak.  

Novemberben megemlékeztünk a halottak napjáról, a lakók mécseseket gyújtottak elvesztett 

szeretteik emlékére. 

December hónapban 

 Mikulás ünnepség 

 Adventi készülődés, koszorú készítése, vasárnaponként gyertya/gyertyák meggyújtása 

 Betlehemes ünnepség Weöres Sándor általános iskola tanulói révén 

 

Mikulás ünnepség 

Az idei évben is meglátogatta intézményünket a Mikulás. Az időseket boldogsággal töltötte el, 

hogy őket sem felejtette el a télapó. A gyerekekhez hasonlóan az idős emberek is örülnek a 

meglepetésnek, a csokoládénak, ajándéknak. 

Az ünnepségen aprósüteménnyel, üdítővel is kedveskedtünk ellátottaiknak. 

 

Adventi készülődés 

Lakóink lelkesen készültek a karácsonyi ünnepekre, ajándéktárgyakat készítettek a 

hozzátartozóknak és a Karácsonyi rendezvényen fellépő vendégeinknek egyaránt. Az együtt 

elkészített adventi koszorúk, mécsesek, gipszből készített ajándéktárgyak nagy örömet 

jelentettek az itt élő idősek és családtagjaik számára egyaránt. 
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Betlehemes ünnepség 

2016 év végén hagyományukhoz hűen a Weöres Sándor Általános Iskola diákjai ismételten 

vidám, színvonalas betlehemes műsorukkal csaltak könnyet a lakóink szemébe. 

A diákok munkáját csokoládéval, vendéglátással köszöntük meg. 

 

Karácsonyi ünnepség 

A karácsonyi ünnepségünkön a mentálhigiénés kolléganő és a gondozónők segítségével a lakók 

programmal kedveskedtek a családtagjaik számára. Verseket, történeteket olvastak fel és 

hangulatos karácsonyi dalokat énekeltek.  

A rendezvény végén szendvicseket, üdítőt, aprósüteményt szolgáltunk fel a résztvevők számára, 

melyet utána közösen fogyasztottunk el. Az ünnepségen kisebb ajándékkal is kedveskedtünk a 

lakóknak és vendégeiknek. 

 

Születésnap, névnap 

2016-ban is nagy hangsúlyt fektettünk a születésnapok- névnapok megünneplésére. Az 

aprósütemények, torta és üdítő mellé ajándékkal is kedveskedünk az ünnepelteknek. A közösen 

étkezések, ünnepek lehetőséget biztosítanak arra, hogy a lakók megismerjék egymást. Az 

egymás tisztelete, elfogadása és megértése nagyon fontos momentuma a nyugodt békés 

együttélés megteremtésének 

 

Egészségmegőrző programok 

Az egészségmegőrzés érdekében nagy hangsúlyt fordítunk a lakók fizikai állapotának javítására, 

ill. szinten tartására. 

A lakók rendszeresen részt vesznek a Szerető Kezek Idősek klubjában keddi napokon  

gyógytornász szakember által tartott tornán, valamint a mentálhigiénés kolléganő az otthon lakói 

számára rendszeresen tart frissítő gyakorlatot. 

A mentálhigiénés kolléganő segítségével lakóink részt vettek heti egy alaklommal a József Attila 

Művelődési ház által szervezett csoportos tornán is. 

 

Az egészségi állapot szinten tartása miatt, ill. az immunrendszer erősítése végett fokozott 

figyelmet fordítunk arra, hogy lakóink rendszeresen sétáljanak. A mentálhigiénés kolléganő 

kíséretében az idősek rendszeresen sétálnak a nyúldombon és a lakótelepen egyaránt. 

 

Az ellátás ellátórendszerben betöltött szerepe, hatása 

Az átmeneti elhelyezést biztosító intézményben, a megnevezéséből is adódik, hogy a 

szolgáltatást igénybe vevők átmeneti jelleggel tartózkodnak azon ellátottak, akik önmagukról 

betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni.  

 

Az átmeneti elhelyezés szerepe továbbá, hogy a család elfoglaltsága, vagy éppen az idős embert 

gondozó családtag rekreációs ideje alatt biztosít 24 órás felügyeletet, teljes ellátást. Ezzel a 

lehetőséggel meghosszabbodik a családban eltöltött idő, és kitolódik a szükségessé váló végleges 

intézményi elhelyezés időpontja.  Itt tartózkodásuk után, amennyiben szükséges az 

alapszolgáltatást – házi segítségnyújtást, étkeztetést - igénybe tudják venni. Az elmúlt évek  

tapasztalata, hogy többségükben állandó intézményi elhelyezés előtt veszik igénybe ezt az 

ellátást, amikor már kevésnek bizonyul a házi segítségnyújtás, mint ellátási forma. Itt 
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tartózkodásuk alatt a társas kapcsolataik bővülnek, rendszeres napirend hatására aktívabbak, 

mint otthonukban, szívesen vesznek részt közös programokban. 

 

A feladatellátás szakmai tartalma, módja, szolgáltatások formái, köre, rendszeressége 

A Gondozóház az ellátottak részére mentális és egészségi állapotuknak megfelelő közösségi 

programokat szervez a Szerető Kezek Idősek Klubjával együttesen, valamint helyet biztosít a 

közösségi szervezésű programoknak. 

 

Szinten tartó, fejlesztési és szabadidős programok 

 gyógytorna hetente gyógytornász vezetésével, illetve igény szerinti torna gondozónői 

irányítás mellett 

 szabadban végezhető nem munka jellegű foglalkozások, pl. kertészkedés 

 zenehallgatás 

 „irodalmi séták” - felolvasás, a történet helyszínének a megbeszélése  

 társasjátékok - dominó, memória játékok, kártyajátékok 

 kreatív foglalkozások- színezés, rajzolás, ragasztás,  

 kerületi rendezvényeken való részvétel 

 névnap, születésnap megünneplése 

 egyházi -, nemzeti ünnepekre való megemlékezés. 

 

Hivatalos ügyek intézésének segítése 

 idős otthoni kérelmek,  

 közgyógyellátási igazolvány igénylésében való közreműködés 

 közüzemi számlák rendezése, stb. 

 

Célcsoport 

Budapest közigazgatási területén élő átmenetileg szociális/egészségügyi állapota miatt önmagát 

segítséggel ellátni tudók, számukra 24 órás felügyelet biztosítása teljes ellátással.  

 

Az ellátás igénybevételének módja és feltételei 

A kérelem benyújtása után a Gondozóház szakmai vezetője és a mentálhigiénés szakember 

személyre szabott szolgáltatás biztosítása érdekében tájékozódik a kérelmező 

életkörülményeiről, egészségi állapotáról, szociális helyzetéről, továbbá felkészíti az 

igénybevevőt az intézményi elhelyezésre.  

 

Az előgondozást végző személy meglátogatja az igénylőt a tartózkodási helyén, felmérik a 

leendő lakó igényét, tájékozódnak egészségi állapotáról, valamint ellátásra való jogosultságának 

fennállásáról. 

Ennek ismeretében véleményt nyilvánítanak arról, hogy az intézmény szolgáltatásai 

megfelelnek-e az ellátást igénybe vevő szükségleteinek és állapotának. Ha az intézmény 

szolgáltatása az igénybe vevő szükségleteinek, állapotának nem felel meg, más ellátási forma 

igénybevételére tesznek javaslatot. 

 

Az előgondozás során az előgondozást végző személyek tájékoztatják az igénylőt, hogy 

megközelítőleg mikor költözhet be a Gondozóházba, a térítési díj fizetéséről (nyugdíjnak, más 
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jövedelemnek, pénzbeli ellátásnak 60 %-a, nem kerületi lakos esetén 3500,- Ft/ nap), ismertetik 

valamint a személyes dolgok behozatalával kapcsolatos tudnivalókat. 

 

A szolgáltató és az igénybe vevő közötti kapcsolatfelvétel és a kapcsolattartás módja 

Az átmeneti elhelyezésre az igényt jelezheti a kliens, hozzátartozó, szomszéd, ismerős, 

háziorvos, szociális munkás, intézmény – családsegítő, gondozási központ, kórház. 

Az ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő vagy törvényes képviselőjének kérelmére 

történhet. 

 

Az intézmény elérhetősége: 

1098 Budapest, Friss u. 5. 

tel.: 280-1128 

e-mail: szeretokezekgondhaz@feszgyi.hu 

 

Az intézmény személyi feltétele: 

Név Munkakör Iskolai végzettség 

Vinczéné Árvai Klára szakmai vezető diplomás ápoló,egészségügyi menedzser 

szakirány, szociális alapvizsga, szakvizsga 

Kiss Zoltánné mentálhigiénés 

munkatárs 

mentálhigiénés szakember 

Zieber Károlyné gondozónő 

 

egészségügyi szakasszisztens, 

felnőtt szakápoló 

Gócza Mária gondozónő 

 

ált. ápoló és ált. asszisztens 

szociális asszisztens 

Kozák Borbála gondozónő egészségügyi gyermekgondozói 

Takács Sándorné gondozónő 

 

ált. ápoló és ált asszisztens 

Halasi Ildikó technikai dolgozó általános iskola 

Bartha Gabriella technikai dolgozó érettségi, szociális gondozó és ápoló 

 

Szakmai kapcsolataink 

Közép-magyarországi Regionális Módszertani Intézménnyel 

 információt szolgáltat tevékenységéről 

 adatkéréseket teljesít 

 szakmai tanácsot, állásfoglalást kérhet 

 segítséget kaphat az ellátás megszervezésében, az új szakmai módszerek bevezetésében 

 közreműködik a Módszertani Intézmény által folytatott szakmai ellenőrzésekben 

Kapcsolattartás az intézmény fenntartójával, ennek kiemelt területei 

 szakmai feladatellátás tervezése, végrehajtása 

 szakmai feladatokkal kapcsolatos beszámolási kötelezettség 

Kapcsolattartás más szociális bentlakásos intézménnyel 

 szakmai kapcsolatok fenntartása, szakmai információk cseréje 

 új módszerek, modellek intézmények közötti ismertetése 
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 elhelyezési és áthelyezési ügyekben kölcsönös segítségnyújtás az igénylő számára 

legmegfelelőbb intézmény kiválasztásában 

Kapcsolattartás szolgáltató központokkal 

 Szociális alapellátást biztosító központjainkkal, 

 Családsegítő Szolgálattal szakmai együttműködés 

 közös programok megvalósítása 

Kapcsolattartás a kerületi alap -, és szakorvosi ellátással 

 az ellátást igénybe vevők teljes körű egészségügyi ellátásának érdekében folyamatos a 

kapcsolattartás a háziorvosokkal és a szakrendelőkkel, kórházi ellátás esetén a kezelő 

orvosokkal 

Kapcsolattartás a Szabó Ervin Börzsöny utcai fiókkönyvtárával 

 Rendszeresen megkapjuk az előre megrendelt írott és hang- és képanyagokat, amely 

elősegíti lakóink mentális állapot-romlásának megelőzését. 

 

A kliensek statisztikai adatai 

A Szerető Kezek Időskorúak Átmeneti Gondozóházának lakói életkori és nemek szerinti 

megoszlása a következő: 

életkor férfi/fő nő/fő 

55-59 - - 

60-64 - - 

65-69 1 - 

70-74 1 1 

75-79 1 - 

80-89 2 4 

90-x - 2 

Összesen 5 7 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ellátottak körében leggyakrabban előforduló betegségek 

 Hypertonia 

 Diabetes mellitus 

 Isémiás Szívbetegségek 
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 Artrózis 

 Időskori érelmeszesedés 

 Alzheimer-kór 

 Tumoros megbetegedés 

 Érzékszervi csökkenések - látás, halláskárosodás 

 Inkontinencia 

 Légzőszervi megbetegedések 

 A kiválasztás szervrendszerét érintő megbetegedések 

 

Az ellátottak önellátási képessége  

A Gondozóházba felvettek nagy része részben önellátó, szükségletei kielégítésében segítséget 

igényel, vannak demenciában, valamint pszichiátriai betegségben szenvedő ellátottaink, akik 

folyamatos szakorvosi ellenőrzést is igényelnek. 

 

A gondozottak kapcsolatrendszere  

Intézményünk maximálisan támogatja az ellátást igénybe vevők kapcsolatainak fenntartását. 

Nem volt az ellátottak között olyan, aki ne rendelkezett volna rokoni kapcsolattal, ugyanakkor az 

is elmondható, hogy egyes bentlakókat nemcsak családtagjaik, rokonaik látogatták, hanem közeli 

ismerőseik, szomszédok is. 

 

Összegzés  

Az Időskorúak Gondozóházában az éves átlag létszám 12 fő volt, a szolgáltatás kihasználtsága 

100%-os. Az intézmény átmeneti jellegénél fogva változnak a lakók, de még így is jelentős 

létszámot alkottak/ alkotnak, akik kihasználják a maximális két év tartózkodás lehetőségét, 

jelenleg mind a 12 fő ellátást igénybevevő végleges elhelyezésre vár. 

Itt tartózkodásuk alatt a szakmai munkavégzés, rendszeresség, változatos ingerek, támogató 

légkörnek köszönhetően legtöbb esetben jelentős állapotromlás nem következett be, vannak 

olyan ellátottjaink, akik a rendszeres étkezés és gyógyszerelés mellett nyugodtabbá és 

együttműködőbbé váltak. A még meglévő önellátó képesség megtartására maximálisan 

törekedtünk és törekszünk. Ebben segít az is, hogy változatosabbá teszi az idősek klubja 

tagjainak jelenléte is a mindennapjaikat.  

 

2016. évben több lakó speciális ellátási igénnyel rendelkezett és a mai napig rendelkezik 

egészségügyi állapota miatt (demencia különböző fokai), fokozott figyelemmel fordulunk 

feléjük, önkiszolgálás területén folyamatos segítséget és felügyeletet igényelnek.  

 

Étkeztetésben is változások történtek 2015. november 01-től szolgáltató váltás történt, melynek 

eredményeképpen a gondozóház teljes étkeztetését egy cég biztosítja./ reggeli, tízórai, ebéd, 

uzsonna, vacsora/ 

 

Férőhely iránti igény: 

2016-ban Szerető Kezek Időskorúak Gondozóháza várólistáján 4 fő szerepelt. 

 

Karbantartás, állagmegóvás: 
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Az épület energetikai felújítása, nyílászárók cseréje, karbantartása is megkezdődött 2016 év 

végén.  Az intézményben a lakószobák, társalgó, mellékhelyiség festése évek óta nem történt 

meg, így az épület állaga nagyon lelakott. 

 

Összességében: 

Elmondhatjuk, hogy a gondozóház 2016-ban is sikeres évet zárt, a lakók szeretnek az 

intézményben élni, elégedettek a kapott ellátással. A kollégák mindent elkövetnek, hogy 

tudásukhoz mérten a legjobb teljesítményt nyújtsák, ezzel elősegítve, a lakóink számára a boldog 

mindennapokat.  

 

Budapest, 2016.02. 06 

 

 

Vinczéné Árvai Klára 
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Készítette: Gedeon Andor igazgató 

Vibling Géza ig. helyettes 

Dobák-Kiss Tímea szakmai vezető 

Vérné Holló Krisztina szakmai vezető 

Garancz Anasztázia szakmai vezető 

Kiss Judit mb. szakmai koordinátor 

Siroki István csoport koordinátor 

Berecz Dénes családmentori csop. vez. 
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A FESZGYI Családtámogató és Gyermekjóléti Központjának (CsGyK) szakmai egységeiben 

(Család és Gyermekjóléti Központ, Díjhátralék-kezelő és Lakhatást Segítő Központ, Gyermekek 

Átmeneti Otthona) minden egyes látókörünkbe kerülő eset kapcsán a szolgáltatás (családsegítés 

és gyermekjóléti alapellátás) célja alapvetően a felismert és meghatározott szociális problémák 

(szociális jellegű gondok) kezelése, megoldása, valamint a gyermekek testi és lelki 

egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének 

megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, illetve a családjából kiemelt gyermek 

visszahelyezése. A család külső és belső erőforrásainak, dinamikai, illetve kommunikációs 

törvényszerűségének ismeretében az igénybevevő segítése abban, hogy erőforrásait használni 

tudja, képes legyen, vagy tagjai képesek legyenek megelőzni vagy kezelni szociális, illetve 

gyermekvédelmi jellegű gondjaikat. További cél a szociális, gyermekvédelmi probléma 

enyhítésére, illetve megszüntetésére kialakítandó terv együttes elkészítése és megvalósítása az 

igénybevevővel. A cél érdekében a szülők gyermeknevelési készségeinek támogatása, segítése, 

tanácsokkal való ellátása; segíteni a háztartás pénzügyi helyzetének javítását (munkához, 

pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás segítése); 

tájékoztatni az igénybevevőt a bevonható egyéb források elérhetőségéről, a probléma megoldás 

érdekében igénybe vehető egyéb szociális, egészségügyi, stb. szolgáltatásokról, képzésekről, 

támogatásokról, civil szervezetekről, alapítványokról; képviselni az igénybevevő érdekeit. A 

segítés folyamatában arra törekszünk, hogy az igénybevevőkben tudatosítsuk jogaikat, 

kötelezettségeiket, megtanítsuk őket mindazokra a technikákra mellyel a szülői készségek és 

kompetenciák fejleszthetőek, amelyek segítségével képessé válnak ügyeik intézésére, 

konfliktusaik kezelésére. 

 

A CsGyK szakmai egységeinek vezetői elkészítették 2016. évről szóló, csatolt, részletes 

beszámolójukat.  

A CsGyK vezetőjeként, csupán néhány fontos momentumra, a 2016. évi és az előttünk álló 

(2017-es évet meghatározó) feladatokra, változásokra, továbbá a szakmai egységek telephelyein 

elvégzett jelentősebb felújításokra, átalakításokra, fejlesztésekre, azok költségére, valamint a 

szakmai egységekben dolgozók létszámára, munkakörülményeiket, szakmai munkáját 

meghatározó történésekre vonatkozó adatokra szeretném ráirányítani a figyelmet. 

 

1. Az elmúlt évben is jellemző volt, hogy több, munkánkat meghatározó jogszabály módosult. 

A legfontosabb: 

2016. január 1-től (a hatályba lépő jogszabály-módosítások: Szt, Gyvt, 1/2000. SzCsM r., 

15/1998. NM r., kapcsán) a családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan – 

egy szervezeti és szakmai egységben – működhet, a FESZGYI esetében család- és 

gyermekjóléti központ keretében. Az új „intézmények” által ellátandó családsegítés 

feladatait továbbra is az Szt. (a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. 

évi III. törvény), a gyermekjóléti szolgálat és központ feladatait pedig a Gyvt. (a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény) tartalmazza.  

Tekintettel arra, hogy családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás 2016. január 1-jétől 

kizárólag egy szolgáltató keretében működtethető, szükséges volt az új szabályok 

szerint az átalakításokat elvégezni.  
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Az integráltan létrejövő szolgáltatás település szinten elérhető kötelező szolgáltatás, az 

ellátandó terület nagysága szerint differenciált szolgáltatási tartalommal.  

Általánosságban az új feladatmegosztás a következőket jelenti:  

 a települési önkormányzatok feladatkörében maradt a lakóhely szintű 

minimumszolgáltatások, általános segítő feladatok biztosítása.  

 a hatósági feladatokhoz kapcsolódó, gyermekek védelmére irányuló tevékenységek, 

valamint a speciális szolgáltatások biztosítása a járásszékhelyek települési 

önkormányzataihoz került. 

Kerületünkben, mivel járásközpont, az alábbiak vonatkoznak az intézményi struktúra 

kialakítására: 

A járásközpont települési önkormányzatának önálló szakmai egységben kell a család- és 

gyermekjóléti szolgálat és a család- és gyermekjóléti központ feladatait biztosítania. A 

járásközpont települési önkormányzatának egy működési engedélye lett a két feladat 

ellátásra. Az önálló szakmai egység biztosítása történhet önálló intézményben, illetve más 

intézmény szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységként. Fontos, hogy a 

munkarend meghatározása a fenntartó és az intézményvezető feladata, amit a szakmai és 

szervezeti szabályzat és a szakmai program rögzít. (Esetünkben az ESZSB 104/2016. 

(VI.15.), illetve 105/2016. (VI.15.) számú határozatával hagyta jóvá a FESZGYI szakmai 

programját, illetve SzMSz-ét.) 

A FESZGYI a jogszabályokból fakadó feladatok alapján Család- és Gyermekjóléti 

Alapellátási Egység működtetése által az alapellátási feladatokat, a Család- és 

Gyermekjóléti Központ működtetése által pedig a „hatósági jellegű” feladatokat végzi, 

illetve látja el.  

A jogszabályváltozás a szakmai létszámminimumokat is érintette: 

Új (törvényi kötelezettségből fakadó) 

létszám minimum 2016.01.01-től 

(családgondozói, ill. asszisztens 

munkakörben) alkalmazottak száma 

2015.12. 31-ig 

56.001 – 63.000 fő lakosságszám esetén: 

  1 fő szakmai vezető (intézményvezető) 

  9 fő esetmenedzser/tanácsadó („központ”) 

15 fő családsegítő (56.001 – 60.000 fő 

lakosságszám esetén) („szolgálat”) 

  5 fő szociális asszisztens (15/1998 NM 

rendelet ajánlott létszáma: 10.000 fő járási 

lakosságszámra vetítve 1 fő) 

 

AZAZ ÖSSZESEN MINIMUM 30 fő:  

25 fő (szakmai vezető, családsegítő, 

esetmenedzser)  

+5 fő szociális asszisztens 

Családsegítő Szolgálatnál:  

  1 fő szakmai vezető,  

12 fő családgondozói,  

  2 fő szociális asszisztens  

Gyermekjóléti Központnál:  

  1 fő szakmai vezető,  

11 fő családgondozó,  

  2 fő családgondozó asszisztens  

 

összesen 29 fő:  

25 fő (szakmai vezető és 

családgondozó)  

 +4 fő asszisztens 

 

Ugyanakkor azt is fontos megemlíteni és kiemelni, hogy a jogszabályváltozások hatására 

jelentősen megemelkedett a családsegítői munkakörben dolgozók esetszáma, feladata és 

felelőssége. A védelembe vett gyermekek esetében (ahol a hatósági jellegű feladatokat a Család- 

és Gyermekjóléti Központ látja el) a jogszabály által előírt szociális segítő munkát – néhány eset 

kivételével – kizárólag a családsegítői munkakörben dolgozók végezhetik. Egyrészt a 

jogszabálymódosítások hatására bekövetkező strukturális és szakmai változások 
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(jogszabályváltozások hatását, végrehajtását követő bizonytalanság, megemelkedett esetszám, 

feladatok, felelősség), másrészt a havi kereset (fizetés) hatására rengeteg kolléga hagyja el a 

szakmát, ami a FESZGYI esetében is megfigyelhető a családsegítői munkakörben (Család- és 

Gyermekjóléti Alapellátási Egység) dolgozók esetében. 2016. január óta egyetlen olyan nap sem 

volt, amikor az Alapellátási Egység összes családsegítői státusza be lett volna töltve. Az év során 

8 fő családsegítő távozott, 5 fő érkezett. Ki kell emelnem 2016-ban a december hónapot, amikor 

3 családsegítő adta be felmondását. (Jelenleg -2017. március 10.- családsegítői munkakörre 2 fő 

betölthető hellyel rendelkezünk). A folyamatos helyettesítések miatt a családsegítő kollégák 

egyre leterheltebbek, fáradtabbak, frusztráltabbak, s elégedetlenebbek, többen a munkahely (sőt 

szakma) váltási szándékukat is megfogalmazták.  

Az elmúlt évi fluktuáció a CsGyK szakmai egységei esetében az alábbiak szerint alakult: 

 Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egység: 8 fő családsegítő és 2 fő szociális 

asszisztens távozott, 5 fő családsegítő és 1 fő szociális asszisztens érkezett. 

 H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér: 3 fő távozott, 2 fő érkezett (2017. január 3-tól 

azonban teljes szakmai létszámmal működik). 

 LÉLEK-Pont és Utcai Szociális Munkás Csoport: 2 fő távozott, 2 fő érkezett (teljes a 

szakmai létszám) 

 Gyermekek Átmeneti Otthona: 1 fő (nevelő-családgondozó, 2016. augusztus óta 

betöltetlen, folyamatosan hirdetjük az üres státuszt, melyet 2017 márciusától sikerült 

ismét betölteni). 1 fő (gyermekfelügyelő) távozott 1 fő (gyf.) érkezett. 

Mindemellett fontos megemlíteni a fluktuáció szakmai munkára gyakorolt hatását, melyet a 

Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai vezetője is fontosnak tartott beszámolójában 

megfogalmazni: „2016-ban az Alapellátási Egység nehéz helyzetben volt: erősödött és kritikus 

mértékű lett a fluktuáció, emiatt széttöredezett az esetvitel. A gyakori esetátadás miatt előfordult, 

hogy a munka- folyamatot az utolsó esetgazda már nem is látta át, emiatt tapasztaltuk a 

következetesség és fókuszáltság hiányát.” 

 

2. Fontosnak tartom a Díjhátralék-kezelési Csoport szakmai beszámolója alapján egy-két 

momentumra felhívni a figyelmet. A 2012. évi törvénymódosítás (Szt.) eredményeként az 

adósságkezelési szolgáltatás igénybe vételének jogosultsága a korábbiakhoz képest 

jelentősen szigorodott: az adósságcsökkentéshez kapcsolódó sikeres együttműködést 

követően a támogatás újbóli igénybe vételére 24 hónap (a korábbi 6 hónap helyett) 

elteltével, míg amennyiben a támogatás folyósítása együttműködés hiánya következtében 

került megszüntetésre, úgy 48 hónap (a korábbi 24 hónap helyett) elteltével vált a kérelmező 

újból jogosulttá. Sőt, 2014-től ki is került a törvényi szabályozásból az adósságkezelési 

szolgáltatás, mint támogatási elem, ezáltal a központi költségvetésben erre meghatározott 

célzott támogatás is megszűnt a fenntartó önkormányzat részére. Ennek ellenére a 

szolgáltatást a korábbi feltételek mellett a fenntartó önkormányzat továbbra is biztosítja saját 

költségvetése terhére. Mindennek (legfőképp a 2012.évi változás) hatására drasztikusan 

csökkent az adósságcsökkentési támogatás iránti beadott kérelmek száma. Ennek ellenére 

ezen támogatási formával azonban továbbra is jelentős, a 2016-os évben 8.071.954.- Ft-os, 

adósságállomány kezelésére volt lehetőség (ennyivel csökkent – az önkormányzat 

5.958.178.- Ft-os támogatás mellett – a ferencvárosi háztartások adósságállománya). 

Egyéb támogatási formák igénybevételével a 2016-os év során a Díjhátralék-kezelési 

Csoport közreműködésével további 17.140.392.- Ft. összegű adósságállomány 

csökkentésére volt lehetőség. HÁLÓZAT Alapítványi támogatás 7.369.455.- Ft. (+ a 

támogatás feltételeként az adósok által 4.452.978.- Ft. összegben kiegyenlített tartozás), 

illetve Ferencvárosi Lakhatást Segítő Támogatás 5.317.959.- Ft. szolgáltatók felé történt 

utalása által. 

 

3. A Gyermekek Átmeneti Otthona esetében minden évben gondot jelent az igénybe vevő 

szülők többsége részére a térítési díj megfizetése. A tartozások nyilvántartása, felszólítások 

megírása, negyedévenkénti jelentés összeállítása a fenntartó részére, adminisztrációs teherrel 
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jár a szakmai vezető számára, s legjobb esetben is csak csekély eredménye van a 

felszólításoknak. A hátralékok egy részének felhalmozódását csökkenteni tudja a szülő 

kérelmére (polgármesteri hatáskörben) adható térítési díj elengedés, ill. csökkentés. 

Megfontolásra javaslom továbbá, hogy azon szülők esetében, akiket határozat (védelembe 

vétel esetén) kötelez az átmeneti gondozás igénybevételére, mentesülhessenek a térítési díj 

megfizetése alól (kerüljön bele egy ilyen szabályozás a helyi 24/2011. rendeletbe). 

 

4. A CsGyK szakmai egységei által nyújtott szolgáltatások – fenntartó önkormányzat és az 

ellátásokat igénybe vevők érdekeit szem előtt tartva – 7 telephelyen/nyitva álló helyiségben 

elérhetőek. Ez azonban időnként véleményem szerint mind munkaszervezési, mind 

költségvetési szempontból nem az optimális működést szolgálja, sőt (meggyőződésem 

szerint) olykor az igénybevevők által elérhető szolgáltatások színvonalát is negatívan 

befolyásolja. Több telephelyünk esetében igaz az (H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér, 

Díjhátralék-kezelési Csoport, LÉLEK-Pont és Utcai Szociális Munkás Csoport), hogy ha a 

munkatársak közül akárcsak 2 főnél több kiesik szabadság, vagy betegség miatt, az 

ügyfélfogadási idő időszakos csökkentésével, s (emellett) a feladatok időszakos 

átcsoportosításával tud csak működni. Más (azonos feladatot és azonos munkaköröket 

jelentő) telephelyről sem tudunk átirányítani kollégákat, mert akkor a másik telephely 

esetében is ugyanaz a (helyettesítésből fakadó) probléma állna elő. Ezen a területen pozitív 

változásnak ítélem meg, hogy a Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egység 2016 

júliusában, egy telephelyre költözött, a Lenhossék u. 7-9. sz. épületbe (előtte a kollégák egy 

része a Pöttyös u. 11. sz., illetve a Balázs Béla u. 22/B. sz. alatt telephelyeken voltak 

elhelyezve). Ugyanakkor a lakótelepen élők számára továbbra is elérhetőek a Pöttyös u. 11. 

sz. alatt a korábbi szolgáltatások (igaz csökkentett időtartamban), sőt az ügyfélfogadásra 

biztosított időtartamban a Család- és Gyermekjóléti Központ által nyújtott (eddig csak az 

Üllői út 69. sz. alatt elérhető) szolgáltatások igénybevétele is lehetővé vált. Ezen túl 

ügyfélfogadási időn kívül, az eddig csak hétvégén biztosított, jogszabály (Gyvt. 40/A §. (2) 

ab) pontja) által meghatározott kapcsolattartási ügyelet hétköznapokon való igénybevételére 

is lehetőség nyílna, valamint a 2017 második felében indítani tervezett Óvodai, Iskolai 

Szociális Munkás Csoportnak is ez a nyitva álló helyiség lehetne a bázisa. 

 

5. A minden évben sorra kerülő eszközbeszerzések ellenére fontosnak tartom megemlíteni a 

munkatársak munkakörülményeit érintő negatív hatásokat is, úgymint  

 a számítógéppark (és operációs rendszerek) elavultságát, megbízhatatlan működését, 

elégtelen számát.  

Ez az állapot jelentős mértékben javult 2016 októberét követően, hiszen az 1838/2015. 

(XI.24.) Korm. határozat alapján a család- és gyermekjóléti központok egyszeri 

támogatása címen 2 millió forint támogatásban részesült Ferencváros is, mely teljes 

egészében 4db új asztali számítógép, illetve 4db új notebook beszerzésére lett fordítva, 

emellett az intézményi költségvetés terhére további 3db számítógép beszerzésére került 

sor, valamint folyamatban van a még használható számítógépek elavult operációs 

rendszereinek cseréje/frissítése is. 

 a hibák kijavítására, felújításra fordítható költségek, beszerzések hiányát.  

o A Gyermekjóléti Központ Üllői út 69. sz. alatti telephelyének 2009. évi kialakítása 

óta megoldatlan a fűtési „rendszer” működéséből/nem működéséből fakadó 

probléma. Ez ahhoz vezetett, hogy 2016. decemberében 2-3 hétre egyáltalán nem 

volt fűtés, ami miatt az Üllői út 69. szám alatti telephelyünkről a kollégákat és a 

feladatokat 3 hétre át kellett helyeznünk a Lenhossék u. 7-9. sz. alá (mely csak a 

szabadságok, betegállományok, a Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egység 

betöltetlen álláshelyei, valamint 3 fő családsegítő Pöttyös u. 11-be helyezése révén 

volt megoldható). Az 5 fűtőtestből 3 javítható volt, a többit egyéb módon 

(hősugárzók, hőtárolós kályhák beállításával) sikerült pótolni. 2017-re ígéretet 

kaptunk a fűtési rendszer megoldására (régi hőtárolós kályhák cseréjére). 
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o a Gyermekek Átmeneti Otthona esetében . 2017 első negyedévében egy  

adományozó szervezetnek (CEDEK EMIH Izraelita Szeretetszolgálat) a felajánlása 

és döntése alapján kültéri játszóeszközök gyártására, telepítésére és ütéscsillapító 

felület kialakítására kerülhet sor br. 5.629.610.- Ft. értékben. (A beszámoló idejére az 

új játszótér elkészült és átadásra került). 

Ugyanilyen fontosnak tartom az alábbiakat is kiemelni: 

 A Lenhossék u. 7-9. sz. alatt átadott és teljesen felújított épületben a FESZGYI 

Igazgatósága és Gazdasági Csoportja, valamint a Család- és Gyermekjóléti 

Alapellátási Egység egy minden szempontból megfelelően kialakított és új 

bútorzattal felszerelt telephelyre költözhetett 2016 júliusában, s ezáltal a 

családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást igénybe vevőket is kulturáltabb 

körülmények között tudjuk fogadni. Fontosnak tartom megemlíteni azt is, hogy mind 

a tervezéskor, mind a kivitelezéskor (utóbbinál elsősorban Szabó Gabi belső építész 

hozzáállását emelném ki) a FESZGYI véleményét is kikérve és meghallgatva, többször 

is egyeztetve az intézményi igényeket és funkciókat, azokat figyelembe véve került sor 

a kivitelezésre. 

 

 Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a FESZGYI 2015. évi szociális étkeztetésre 

vonatkozó„beszerzési eljárás” után új étkeztető céggel került sor szerződéskötésre de 

ezen a téren sok megoldandó probléma merült fel a váltást követően.  

 

 A felmerült problémákat külön jeleztük a fenntartó és a szolgáltató felé is és igyekszünk 

minden esetben megnyugtató megoldást találni.Ennek érdekében folyamatosan 

konzultálunk a szolgáltató illetékes munkatársával is. 

 

6. A FESZGYI honlapja: http://feszgyi.hu 2014-től elérhető. A kezdőlapot 2016-ban összesen 

14.651-szer nyitották meg (A honlap működésétől kezdődően 2016. december 31-ig 

összesen 25.544-szer nyitották meg a kezdőoldalt). Az elmúlt évben a honlapot havonta 

átlagosan 700-an látogatták, legtöbben novemberben, amikor 924 látogatója volt a 

honlapnak (924 helyről/számítógépről nyitották meg). 

 

7. Ellenőrzések: 

A CsGyK szakmai egységei tekintetében 2016-ban a  

 VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltató Irodája az ellátási 

szerződésben foglaltak alapján ellenőrizte a Gyermekek Átmeneti Otthonát. Az 

ellenőrzés során a működéssel kapcsolatosan mindent az előírásoknak megfelelőnek 

találtak.  

(Meg kell azonban jegyezni, hogy az ellátási szerződések felülvizsgálata több 

szempontból is indokolt lenne: a VII.ker.-i Iroda véleményünk szerint olyan adatokat is 

megkér, melyek jogosságát vitatjuk és a „mindenre” kiterjedő ellenőrzést is ami nem 

kapcsolódik szorosan az ellátott VII. kerületi gyermekekhez. Az általuk is „ellenőrzött” 

adatokat – köztük pénzügyi adatokat is - és az ellátás körülményeit, szakmai feltételeit 

az arra hivatott hatóságok ellenőrzik, így ebben az esetben feleslegesen „duplikálódik” 

az ellenőrzés.  

Másik szempont, hogy igen alacsonyak az ellátási szerződések díjszabásai, amit szintén 

indokolt lenne felülvizsgálni. - G.A. igazgató megjegyzése.) 

 2016. május 10-én a Magyar Államkincstár (MÁK) Budapest és Pest Megyei 

Igazgatósága helyszíni ellenőrzést végzett az utcai szociális munka tekintetében. Az 

ellenőrzés a 2015. évről szóló elszámolás alapját képező tényleges feladatmutatók 

megállapításának szabályszerűségére, továbbá a felhasználás jogszerűségének 

vizsgálatára terjedt ki. A MÁK megállapította, hogy „az elszámolás alapját képező 

tényleges feladatellátás, továbbá a működési támogatás felhasználása szabályszerűen 

történt”. 

http://feszgyi.hu/
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8. A korábbi évekhez hasonlóan továbbra is megfigyelhető és fontosnak tartom kiemelni, hogy 

az önkormányzati, illetve a civil szféra intézményein kívül egyre több magánszemély 

(olykor valamilyen téren saját maga is segítségre szoruló) ajánlja fel támogatását 

rászorulta(bba)knak, vagy sorstársnak. Néhányukra jellemző, hogy adományukat 

személyessé kívánják tenni (személyesen átadni az adományt, vagy „havi apanázst”, vagy 

élelmiszertámogatást). Noha lehetnek ennek különböző veszélyei, úgy gondoljuk, hogy az 

adakozó szándéknak nem állhatjuk útját, ezért akik ügyfeleink közül „fogadókésznek” 

mutatkoznak egy ilyen jellegű segítségre, akkor biztosítjuk a lehetőségét, hogy a két fél 

megismerje egymást. Emellett természetesen továbbra is rendszeresen érkeznek bútor-, 

ruha- és eszközfelajánlások intézményünkhöz, melyeket próbálunk célzottan eljuttatni a 

rászorultaknak.  

Ennek a fajta szolidaritásnak és egymásra figyelésnek óriási szerepe van munkánkban is, 

ezért nemcsak támogatni próbáljuk az adakozó szándékot, hanem buzdítani is a helyi 

társadalmat. 

 

9. A 2017-es évet meghatározó főbb feladataink: 

 A 2017-es év legfontosabb feladatának a Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egység és 

a Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai és humánerőforrás megerősítését, illetve 

szakmai megbecsülésük javítását tartom.  

 Ezen túl fontosnak tartom, hogy a 2018. szeptember 1-től kötelezően nyújtandó óvodai-

iskolai szociális munka még 2017 második felétől (júliustól) elindulhasson (önként 

vállalt fenntartói feladatként), hiszen ezáltal rengeteg tapasztalattal és az új 

szolgáltatások bevezetését kísérő gyermekbetegségek leküzdésével számolhatnánk a 

szolgáltatás kötelező bevezetésének időpontjára. 

 A 2016. január 1-től hatályos (korábban már említett) jogszabályváltozások egyik 

kimondott célja a jelzőrendszer megerősítése. Erre a 2017-es évben nagyobb hangsúlyt 

kell fektetnünk. 

Mind a családsegítés, mind a gyermekvédelem területén hangsúlyozni kell, hogy 

mekkora szerepe van a társzervek és a jelzőrendszeri tagok közötti formális és 

informális megbeszéléseknek, egyeztetéseknek.  

 

Különösen fontos ez olyan esetekben, ahol az „alapbizalom” egy olyan intézmény felé 

van meg, ahol nem biztos, hogy a megfelelő eszközökkel rendelkeznek a probléma 

megoldásában (pl. bántalmazás, vagy elhanyagolás a szociális szakemberek előtt 

ismeretlen, azonban az érintettel kapcsolatban álló szervezet – iskola, óvoda, védőnő, 

orvos – által felfedezhető, vagy vélelmezhető). Szükséges kihangsúlyozni, hogy a 

háziorvosi szolgálattól, a házi gyermekorvosoktól ebben az évben sem érkezett jelzés. 

Más forrásból több jelzést is kaptunk bántalmazásról, akár kórházaktól is, vagy súlyos 

elhanyagolásról.”  

 

Budapest, 2016. március 10. 

         Vibling Géza 

        szakmai vezető 

 

Mellékletek: 

- Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egység szakmai beszámolója 

- Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai beszámolója 

- Díjhátralék-kezelési Csoport szakmai beszámolója 

- LÉLEK-Pont és Utcai Szociális Munkás Csoport szakmai beszámolója 

- Gyermekek Átmeneti Otthona szakmai beszámolója. 
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I. Az intézmény tevékenysége 

 

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

Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) szervezetileg és szakmailag önálló 

intézményegységeként látja el feladatait a IX. kerületben. 

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

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

és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának 

részletes szabályairól, továbbá az 1997. évi XXXI. törvény a gyermek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról (továbbiakban Gyvt.), ennek a törvénynek végrehajtási rendelete, a 149/1997. (IX. 

10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról, a 

15/1998 sz. NM. rendelet, valamint helyben a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 24/2011. (IX.26.) önkormányzati 

rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról - szabályozza.  

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

kérdésekben a FESZGYI Igazgatósága gyakorolja a felügyeletet. 

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

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

A Család- és gyermekjóléti szolgálat 

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

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

gyermekjóléti szolgálat) - keretében működtethető. 

A gyermekjóléti szolgáltatás tartalma 

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

szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a 

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

veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a 

családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. 

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

nevelésének elősegítése érdekében: 

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

támogatásokhoz való hozzájutás segítése, 

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

szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése, 

- a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, 

valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok 

átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának szervezése, 

- a szabadidős programok szervezése, 

- a hivatalos ügyek intézésének segítése. 

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése 

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

magánszemélyek részvételének elősegítése, együttműködésük megszervezése, tevékenységük 

összehangolása, 

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

- tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a gyermek 

örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről. 

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése 

érdekében: 

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

segítőmunka) elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési 

zavarok ellensúlyozását, 

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

kapcsolattartás esetében, 

- kezdeményezi: 

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

közreműködéssel is segíti 

- szociális alapszolgáltatások igénybevételét, 

- ellátások igénybevételét 

- pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét. 

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

oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal - szervezési, szolgáltatási és gondozási 

feladatokat végez. 

Tevékenysége körében a fentieken túl: 

- folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, 

veszélyeztetettségét, 

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

intézkedést, 

- az ellátási területén közreműködik a kormányrendeletben meghatározott európai uniós 

forrásból megvalósuló program keretében természetben biztosítható eseti vagy rendszeres 

juttatás célzott és ellenőrzött elosztásában, 

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

működtetheti azt, vagy önálló helyettes szülőket foglalkoztathat, 

- segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását, 

- felkérésre környezettanulmányt készít, 

- kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését, 

- biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket, 

- részt vesz a külön jogszabályban meghatározott Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában, 

- nyilvántartást vezet a helyettes szülői férőhelyekről. 

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

kormányrendeletben meghatározott európai uniós forrásból megvalósuló program keretében 

természetben biztosítható eseti vagy rendszeres juttatás célzott és ellenőrzött elosztásában. 

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

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

krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott 

szolgáltatás. 
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- A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer 

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

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

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

szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást. 

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

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

felkeresve tájékoztatja őket a családsegítés céljáról, tartalmáról. 

A családsegítő szolgáltatás 

A családsegítő szolgáltatás keretében biztosítani kell: 

- a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, 

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

szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, 

- a szociális segítőmunkát, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok 

megoldásának elősegítését, 

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

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

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

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

személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását, 

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

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

szolgáltatást igénybe vevő személy együttes munkafolyamata. 

A segítő munka tartalma és menete írásbeli együttműködési megállapodásban kerül rögzítésre, 

feltéve, hogy a szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel nem zárható le. 

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

érdekében megvalósítandó feladatokat, az együttműködés módját, a folyamatba bevonandó 

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

eredményét és a lezárás időpontját. 

A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás a szolgáltatást igénybe vevő személy otthonában, 

családi környezetében tett látogatások, illetve a család és gyermekjóléti szolgálatnál folytatott 

segítő beszélgetés és segítő munkaformák útján valósul meg. Segítő munkaformák különösen a 

szociális esetmunka, a szociális csoportmunka és a közösségi szociális munka. A szociális 

esetmunkát végző személyt esetfelelősnek kell kijelölni. 

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

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

beleegyezésével - együttműködik a más szociális és egyéb szolgáltatást nyújtó szolgáltatókkal és 

intézményekkel.  

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

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

biztosítását. 

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

együttműködésének hiánya okán-, valamint a probléma megoldása az alapellátás keretein belül 

eredményesség nem valószínűsíthető, az esetfelelős hatósági intézkedést- védelembe vételt- 

kezdeményez a Család és Gyermekjóléti Központnál (továbbiakban Gyermekjóléti Központ), 
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illetve azonnali beavatkozást igénylő esetekben közvetlenül a gyámhivatal felé tesz javaslatot a 

gyermek ideiglenes hatályú elhelyezésére. 

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

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

családsegítője nyújtja. A védelembe vételt követően a Gyermekjóléti Központ esetmenedzsere 

koordinálja a segítő folyamatban résztvevő szakemberek munkáját, ő felel az egész folyamatért, 

valamint kontrolláló szerepe van a család felé. A szükséges szolgáltatások igénybe vétele a 

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

vehető, mint korábban a Család- és gyermekjóléti szolgálatnál. Ebben az esetben a döntést már 

az esetmenedzser hozza, az igénybevétel kötelező. 

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

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

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

 

II. Az ellátás igénybevételének módja 

 

A Család- és gyermekjóléti szolgálat szolgáltatásainak igénybevételét nem kell írásban 

kérelmezni, a szolgáltatások térítésmentesen vehetők igénybe. A szolgáltatás igénybevételének 

módja az önkéntes alapellátás keretén belül, az ellátást igénylő kezdeményezésére valósul meg. 

Hatósági beavatkozás esetén azonban a jogszabályok kötelező együttműködést rendelhetnek el 

(rendszeres szociális segélyezettek vonatkozásában, továbbá amennyiben a gyermek védelme az 

ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosított). 

A kapcsolatfelvétel 

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

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

jelzőrendszeri tagok, társszervek jelzése alapján). 

A személyesen, telefonon vagy levélben történő igénybejelentést, megkeresést követően 

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

találkozást kezdeményez a problémával hozzá forduló személlyel. 

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

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

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

gyermekjóléti szolgálatnál rendszeresített ún. Együttműködési megállapodásban rögzíti a 

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

családsegítő az igénybevétel előtt tájékoztatást ad a jogosult és hozzátartozója számára:  

- a biztosított ellátás tartalmáról és feltételeiről, 

- az intézmény által vezetett nyilvántartásokról, 

- panaszjog gyakorlásának módjáról, 

- az ellátotti jogviszony megszűnésének eseteiről, 

- a szolgálat házirendjéről, 

- arról, hogy az ellátás igénybevétele térítésmentes,  

- a jogosult jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezetekről. 

A jogosult és hozzátartozója az igénybevételkor köteles: 

- nyilatkozni a kapott tájékoztatásban foglaltak tudomásulvételéről, tiszteletben tartásáról, 

- adatokat szolgáltatni az intézményben e törvény alapján vezetett nyilvántartásokhoz, 
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- nyilatkozni arról, hogy a szociális ellátásra való jogosultság feltételeit és a jogosult, továbbá a 

közeli hozzátartozója személyazonosító adataiban beállott változásokat haladéktalanul közli az 

intézmény vezetőjével. 

A családsegítés- és gyermekjóléti szolgáltatás keretében végzett tevékenységnek - a szolgáltatást 

igénybe vevő érdekében, mások személyiségi jogainak sérelme nélkül - a szükséges mértékig ki 

kell terjednie az igénybe vevő környezetére, különösen családjának tagjaira. 

Az esetvezetési formák, munkamódok 

 

- Információszolgáltatás, egyszeri ügyintézés 

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

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

eredményeiről, joghatásokról, jogkövetkezményekről stb. Amennyiben egyszeri 

információszolgáltatással, egyszeri ügyintézéssel, vagy annak elindításával lezárható az eset 

akkor ez megtörténik, illetve további találkozások szükségessége esetén esetfelelős kerül 

kijelölésre. 

- Eseti, tanácsadásban részesülő ügyfelek 

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

rövid intenzívebb időintervallumon belül, akár egy éven belül többször, de cselekvési terv 

készítésére nincsen szükség. 

-Együttműködési megállapodással rendelkező ügyfelek 

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

szociális segítőmunka keretében adekvátan kezelhetők, és a feltárt problémák megoldásában az 

ügyfél együttműködő, úgy a megállapodás aláírásával kifejezi szándékát a segítő szolgáltatás 

igénybevételére. A probléma megoldására úgynevezett cselekvési terv készül, a rövid és hosszú 

távú célok, valamint az egyéb bevonásra kerülő intézmények/szolgáltatások meghatározásával. 

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

igénybe venni, az eset lezárásra kerül. 

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

gyermek veszélyeztetettségének alakulását folyamatosan figyelemmel kíséri. Abban az esetben, 

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

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

növelni nem tudja, jelzi a Gyermekjóléti Központnak. Ezt követően esetkonferencia szervezésére 

kerül sor, mely során a bevont szakemberek megtárgyalják, szükség van-e hatósági intézkedésre. 

A gyermeket fenyegető közvetlen és súlyos helyzet esetén a családsegítő a Gyermekjóléti 

Központ értesítése mellett, közvetlenül a hatóságnak tesz javaslatot. 

- Hatósági intézkedés során kötelezett ügyfelek: 

A gyámhivatal hatósági döntését követő jogerő után a Gyermekjóléti Központ esetmenedzsere 

elkészíti a gondozási-nevelési tervet, melyben pontosan részletezik minden bevont szakember, 

illetve a család feladatait, teendőit, majd ezt követően a családsegítő, mint bevont szakember ez 

alapján folytatja a szociális segítőmunkát. 

 

III. Személyi és tárgyi feltételek 

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

 



  90 

A korábbi, Balázs Béla utcai épületből a Lenhossék utcai helyre költözés után megoldódni 

látszott a kollégák zökkenőmentesebb munkavégzése a fizikai tér bővülése után. 

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

jellegű feladatellátása. A családsegítők ügyfélfogadása (ügyeleti rendszerben történő 

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

Meghatározott időpontokban elérhető a jogi tanácsadás, fejlesztőpedagógiai szolgáltatás és 

pszichológiai tanácsadás. A hely lehetőséget biztosít továbbá a csoportos foglalkozások, a 

közösségi szociális munkát érintő rendezvények szervezésére. 

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

adminisztrátori szoba, a munkatársak részére megfelelően berendezett irodahelyiségek, vezető 

részére megfelelően berendezett irodahelyiség. 

Az épület akadálymentesen megközelíthető, mozgáskorlátozottak számára is használható 

mellékhelyiség szintén biztosított. 

A 2016-os év végén négy új asztali számítógép és két laptop került beszerzésre, így egyre több 

családgondozó tud saját munkaállomást használni. A technikai ellátottság fejlődött, azonban az 

adminisztrációt továbbra is megnehezíti, hogy az új számítógépeken kívül minden gép elavult, 

mely miatt az informatikusok gyakran nem tudják hatékonyan kezelni a problémákat. Teljesen 

feltöltött foglalkoztatotti létszám mellett azonban szükséges lesz újabb számítógépeket 

beszerezni, hogy a munkavégzés gördülékenyebben tudjon zajlani. 

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

Az akták tárolása az adminisztrációs szobában és a családsegítők munkaállomásain megoldott. 

 

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

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

feladatellátáshoz rendelkezésre áll két interjúszoba, váróhelyiség, adminisztrációra alkalmas 

helyiség, közösségi helyiség.  

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

fénymásoló biztosítottak. 

A kirendeltségen a Külső Ferencvárosban élők számára a 2016-os évben humánerőforrás hiány 

miatt csak bizonyos napokon, korlátozottan volt elérhető a családsegítés és gyermekjóléti 

szolgáltatás, valamint a díjhátralék-kezelési (adósságkezelési) szolgáltatás. A családsegítő 

kollégák alacsony létszáma ellenére mindvégig arra törekedtünk, hogy a lehető legtöbbször 

elérhetőek legyünk a környéken élő lakosoknak. 

Ugyanezen nyitva álló helyiségben biztosítja a FESZGYI a kapcsolat ügyeleti szolgáltatás 

helyszínét. 

A napi munkát, az ügyfél és munkabarát környezetet ugyanakkor gátolja, hogy a nyitva álló 

helyiség egyik interjúszobájában a fűtés nem, vagy csak villanyradiátorral megoldott. Ez ügyben 

több jelzést tett az intézmény a közös képviselet, a szolgáltató felé, de a szolgáltatók közti 

együttműködés miatt megoldás a mai napig nincs a problémára. 

A hátsó raktárban- mely a régebbi, még megőrzésre köteles iratok és az adományok egy részének 

tárolására szolgál- szükséges lenne a szekrények egy részének lecserélése, különös tekintettel 

egy nagy méretű, zárható szekrényre, a lezárt iratanyagok biztonságosabb tárolása érdekében.  

A működést nehezítő tárgyi feltétel, hogy FESZGYI telefonszolgáltatója a mai napig nem 

orvosolta a problémát, miszerint amennyiben foglalt a vonal és kívülről hívás érkezik, a telefon 

nem foglalt jelzést ad, hanem azt mondja, hogy nem elérhető a szám. Ez többször okozott 
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felháborodást ügyfélkörünkben, hiszen nem tudtak elérni minket, és nem volt pontos az 

információ, amit a szolgáltató közölt a hívó féllel.  

 

IV. Az éves szakmai tevékenység 

1. Az átalakulás menete és nehézségei 

Az Alapellátási Egység létrejöttekor a törvényi változások értelmében 2016. januártól a 

gyermekvédelmi feladatok egy részét átvette az Alapellátási Egység a Gyermekjóléti Központtól.  

Munkánkat jelentősen nehezítette, hogy az ígértnél jóval később jelent meg a végrehajtási 

rendelet, valamint ezt követően ismét több hónap telt el a jogszabályi változásokhoz kapcsolódó, 

kötelezően követendő EMMI protokollok, majd újabb hónapok az alkalmazásukat segítő 

vonalvezető megjelenése közt. 

Az intézmény belső struktúrája, illetve munkafolyamatai az év folyamán több alkalommal is 

változtak.  

 

Az első strukturális átalakulás 

Első lépésben az Alapellátási Egységben is létrejött a három körzet, mely alkalmazkodott a 

Gyermekjóléti Központ területi elosztásához. Mivel a korábbi években I. és II. számú 

Családsegítő szolgálat jelentette a körzeteket, és ezen belül kerültek az esetek elosztásra, az 

egyes családsegítők most a körzetek szerinti utcajegyzék alapján osztották újra az ügyeket.  

Ezt követően elkezdődtek az esetátadások, a Gyermekjóléti Központ esetmenedzserei elkezdték 

átadni a hatósági intézkedésekkel nem érintett, alapellátás keretein belül gondozott, illetve eseti 

tanácsadásban érintett családokat. 

Az első félévben közös értekezleteken, teameken, és a három körzet 

esetmenedzserei/családsegítői számára úgynevezett mini teameken történtek az átszervezést 

követően az esetátadások és az esetmegbeszélések.  

A postázás, iktatás ebben az időszakban csak a Gyermekjóléti Központon keresztül történt, 

valamint az iratanyagok egy részét a kollégák szállították a telephelyek között. Tekintve, hogy 

megnövekedett az ügyfélszám, valamint változott az ellátandó feladatok köre is, ez az 

adminisztráció mind időben, mind mennyiségben is hatalmas méreteket öltött. 

 

Mivel a jogszabályi változás miatti átalakulást nem előzte meg felkészítés, az átszervezés 

lebonyolítása során rengeteg nehézséggel néztünk szembe. Ugyan felsőfokú szakirányú 

végzettségű kollégákról van szó, de ahogyan országosan, úgy nálunk is jellemző volt, hogy az 

addig éveken, évtizedeken keresztül megszerzett gyakorlati tudást egy máshogyan működő 

rendszerben szerezték, melynek adaptálása az új, sokkal kötöttebb rendszerben, kiváltképpen a 

gyermekjóléti alapellátáson belüli esetekben egészen más eredményekhez vezethet. 

Sajnos előzetesen nem történt felmérés arra vonatkozóan, hogy a területen dolgozó kollégáknak 

milyen speciális tudásuk, tapasztalatuk van az új feladatok ellátásának biztosításához, nem voltak 

kapaszkodók, nem voltak tisztázott a feladatmegosztás kompetencia határok. Ez gyakran 

szakmai konfliktusokhoz vezetett a teameken, illetve a családsegítők és esetmenedzserek az 

adott esetre fókuszálva próbáltak információt cserélni, és valamilyen logikus stratégiát, 

munkamegosztást kialakítani. 
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Erre az időszakra jellemző volt egyfajta pánik, a családsegítő kollégák félelme azzal 

kapcsolatban, hogy hogyan fognak tudni helyt állni az új munkakörben, mely más attitűdöt, 

tudásbázist igényel. Ebben a helyzetben érthető volt a félelem, mely abból fakadt, hogy 

kompatibilis-e az addig szerzett tapasztalat az új feladathoz, alkalmas-e a családsegítő szakmai 

személyisége, attitűdje a gyermekvédelmi feladatok ellátására, illetve, hogy milyen minőségű 

szolgáltatást tudnak nyújtani ilyen megterhelő nehézségeket megélve, a sokszor krízisben lévő 

felnőtt és kiskorú klienseik számára. Az előző évek munkájához képest most eltérő volt az 

önkéntes igénybevétel, illetve ehhez kapcsolódóan szükséges beavatkozás mértékének fogalma 

is, mely dilemmákhoz, frusztrációhoz vezetett. 

(Orvosi példával élve, vajon minden gasztroenterológus ismeri-e a legújabb szájsebészeti 

eljárásokat, és egyik napról a másikra el tudja-e látni a számára kijelölt új feladatot. Mindketten 

orvosi diplomával rendelkeznek ugyan, de elvárható-e, hogy a választott szakterületüket 

feladják, és addigi önazonos szakmai személyiségüket átformálják.)  

A törvény végrehajtási rendelete, a mellé kiadott szakmai ajánlások már bőven az átszervezést 

követően kerültek nyilvánosságra, így az első időszakban nem álltak rendelkezésre a szükséges 

támpontok, pontos iránymutatások.  

 

A második strukturális átalakulás az év második felében történt, amikor a Gyermekjóléti 

Központ és az Alapellátási Egység a gyakorlatban is külön szakmai egységként működött 

tovább.  

Ugyanezen időben került sor az Alapellátási Egység Lenhossék u. 7-9. szám alá költözésére is. 

Az Alapellátási Egység iktatása-postázása a Lenhossék utcába került át. Ekkortól a Pöttyös utcai 

nyitva álló helyiség munkatársainak ügyfélfogadási rendje is megváltozott, a 10 óra ügyeleti 

idejük úgy módosult, hogy 5 óra időtartamban, a Lenhossék utcában, 5 óra időtartamban a 

Pöttyös utcában ügyeltek. 

Ezt követően a három körzet felbomlott, hiszen logikusnak látszott a két körzethez való 

visszatérés, és ennek okán a miniteamek is megszűntek.  

Helyettük a protokollok alapján bevezettük a négyes szakmai megbeszéléseket, melyen a 

hatósági ügyeket vivő Gyermekjóléti Központ szakmai vezetője és az ügy esetmenedzsere, 

valamint az Alapellátási Egység szakmai vezetője és az ügycsaládsegítője vesznek részt, és 

tudják egyeztetni szakmai álláspontjukat a konkrét esetekkel kapcsolatban. Ezek a tapasztalatok 

alapján hatékonynak bizonyultak. 

Az esetkonferenciák a vonatkozó jogszabályok szerint kötelező elemként szerepelnek a 

gyermekek veszélyeztetettségének bizonyos eseteiben. Ezek adnak keretet és lehetőséget az 

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

megoldáshoz vezető célok elérési módjának, védelembe vétel esetén a kötelezettségek 

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

típusú munkamódszert jelentett a családsegítő kollégák számára. Bár rendkívül időigényes 

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

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

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

sor kerül, akár egészen más helyzet áll már fenn, és a további munka is újra tervezést igényel. 
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A harmadik átalakulás  

A 2016-os év során a szociális területen bekövetkezett fluktuáció sajnos intézményünket sem 

kerülte el. Ebben az évben hat kolléga távozott, és helyüket nem sikerült sem tartósan, sem 

teljeskörűen feltölteni, melynek következtében az amúgy is leterhelt, itt maradt kollégák 

ügyfeleinek száma év végére szinte megduplázódott. 2016 év végére olyan fokú szakember 

hiány lépett fel, hogy a két körzet fenntartása sem volt megoldható, így a kilépő kollégák eseteit 

már körzethatártól függetlenül osztottuk szét, ami további munkaszervezési problémákat 

generált.  

A gyakori átszervezések kapcsán (körzethatárok, Központ és Alapellátás közti esetátadások) a 

munkatársak és a klienskör számára is nehéz volt követni az aktualitásokat. Előfordult, hogy 

háromszor, négyszer adtunk át egy esetet az év során, a körzetváltozások, a fluktuáció, és a 

kompetenciahatárok változása miatt, mely változások nem segítették elő, sőt gyakran hátráltatták 

a megfelelő szintű szakmai munkavégzést, az ügyfélbarát szolgáltatásnyújtást.  

 

A József Attila lakótelepi kirendeltség üzemeltetése nagy kihívást jelentett az 

Alapellátási Egység számára még a csökkentett nyitva tartás ellenére is.  

A kedd délelőtti (8-13 óra) időben adósságkezelési tanácsadó, és egy esetmenedzser tart 

ügyeletet az irodában, egy asszisztenssel, csütörtökön ugyanebben a nyitvatartási időben szintén 

egy esetmenedzser és egy fejlesztő pedagógus dolgozik a nyitva álló helyiségben, akik a saját 

klienseiket fogadják, de a családsegítés, mint szolgáltatás nem elérhető ezeken a napokon.  

Az év végére kialakult, hogy létszámhiány miatt a családsegítőink csökkentett ügyfélfogadási 

idővel (hétfő 13-17 óra között, péntek 11-16 óra között) érhetők csak el a lakosság számára. Ez 

az igénybe vevők részéről egyértelműen a várakozás, elérhetetlenség miatti frusztrációhoz, a 

munkatársak részéről pedig a szakmai minőség romlásához, a folyamatos helyettesítés miatti 

fáradtsághoz vezetett.  

Sajnos a terepidő és a családlátogatások adta találkozási lehetőség nem mindig tudja ezeket az 

ügyfélfogadási találkozásokat kiváltani, hiszen sokszor nélkülözhetetlen a munkához az internet 

hozzáférés, a számítógép, a nyomtatás, ami csak az irodában áll rendelkezésre, de sokszor a 

semleges helyszín biztosítása a legfontosabb, pl.: bántalmazó kapcsolat esetén.  

Az ügyfelek egy része a Toronyház utcai Részönkormányzathoz fordult ügyei elintézése 

érdekében, más részük nem jelentkezett többet, a kitartóbb kliensek pedig a családsegítőkkel 

külön időpontot egyeztetve, a nyitva álló helyiség nyitvatartási idején túl tudtak hozzájutni a 

segítővel való találkozásra. Láthatóan a külső Ferencvárosban élők jó része az elmúlt fél évben 

nem jelent meg a családsegítők Lenhossék utcai ügyeleti idejében, egyrészt anyagi okok,(utazási 

költség) másrészt az utazás okozta időkiesés miatt. 

 

További változások szükségessége 

Többek közt a szakmai létszám súlyos és tartós hiánya miatt nem sikerült elérnünk az új 

rendszerre történő teljes átállást sem. Az év negyedik felében tudtuk csak elkezdeni kialakítani 

azt a működésmódot, mely során az Alapellátási Egységhez kerülnek vissza a védelembe vétel 

során nyújtott szociális segítőmunkát igénylő esetek. Ez terveink szerint a 2017 második felére 

fog végleg befejeződni. 
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2. Prevenciós szolgáltatások, szabadidős programok 

Az új feladatok átvétele, a fluktuáció következtében egyre kevesebb idő jut a nem gyermekes, 

vagy a gyermekvédelem látókörébe még nem került családok ellátására, miközben a 

családsegítés és a gyermekvédelem egyik deklarált célja a prevenció. Ugyanakkor a kollégák 

leterheltsége miatt nem volt elvárható, hogy a napi „tűzoltó” munka elvégzésén túl, az addigi 

magas színvonalú megelőző szolgáltatásokat- álláskereső klub, kézműves programok, 

táboroztatás- is biztosítsák.  

Emiatt a 2016 évben prevenciós jellegű szolgáltatásokra, szabadidős tevékenységekre elsősorban 

a FESZGYI más szakmai egységeihez, például a H52 Ifjúsági Iroda programjaira, vagy a Lélek 

Pont álláskereső klubjába irányítottuk ügyfeleinket.  

Ugyan minimálisan, de azért volt lehetőség arra, hogy ügyfeleinknek szabadidős programokat 

biztosítsunk: 

- Novemberben a Család- és Gyermekjóléti Központtal közös szervezésben zajlott a Fővárosi 

Állat és Növénykert látogatása, 15 gyermekkel. A belépőjegyeket a Ferencváros 

Önkormányzata, a bérlettel, jeggyel nem rendelkező gyerekek utazási költségeit pedig a 

FESZGYI biztosította. 

- Decemberben a Család- és Gyermekjóléti Központtal közös szervezésben kísérhettünk el 12 

gyermeket az Opera Diótörő mesebalett előadására. A jegyeket a Gyermekmentő Alapítványtól 

kaptuk. 

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

kísértünk 28 fő gyermeket, szintén a Gyermekmentő Alapítvány jóvoltából. 

3. Adományok közvetítése 

2016-ban is folyamatosan kapott intézményünk felajánlásokat, melyeket kapacitásunk 

függvényében el is fogadtunk, és ügyfeleink részére helyben elérhetővé tettünk, illetve 

közvetlenül eljuttattunk. Bár az érkezett holmik minősége és állapota változó volt, de 

elmondható és örömteli, hogy a többnyire kerületi lakosok, vagy a kerületben dolgozó felajánlók 

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

különösen aktívak voltak. 

- A Horizont Alapítványtól a „Száz gyermek Karácsonya” akció keretében száznál is több 

gyermek kapott karácsonyi csomagot ügyfeleink közül.  

- A Lapker Zrt. Karácsony előtt ruhákkal és játékokkal támogatta a családokat.  

- Magyar Vöröskereszt egyik intézménye két alkalommal is eljuttatott hozzánk zöldségeket, 

melyek közt azonnal fogyasztható, és alapanyagként hasznosítható termékek is voltak.   

- A Tan kapuja Buddhista Főiskola az általuk gyűjtött ruhaadományt ajánlotta fel számunkra. 

- A Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskola és a Molnár Ferenc Általános Iskola tanulói szintén 

gyűjtést rendeztek, decemberben ruhákat és játékokat kaptunk tőlük.  

- A Katolikus Karitásztól kapott hazai alma adományából a Kaníziuszi Szent Péter Templom- 

Gát u.- juttatott a mi ügyfeleinknek is. 

 

Jelenleg főként asszisztens kollégáink végzik az adományok kezelését, fő feladataik mellett, 

idejük függvényében. Fontos lenne, hogy az adományok szervezése, tárolása, koordinációja, 

valamint a kapcsolatépítés és fenntartás különböző szervezetekkel, cégekkel egy személy 

kezében legyen. Ezzel és egy bejáratott nyilvántartási rendszerrel átláthatóbbá és 
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kiszámíthatóbbá válna az adományok közvetítése, és ezzel az ügyfélkörünkben rendszeresen és 

tartósan meglévő hiányok, szükségletek kielégítése. 

 

4. Együttműködés külső intézményekkel, szervezetekkel 

1. Lakhatási szegénység, kilakoltatások 

A 2016 év tavaszán és nyarán a Család és Gyermekjóléti Alapellátási Egység a lakásügyi 

csoport kérésére közreműködött azon lakások felmérésében, melyek szerepeltek a csoporttól 

megkapott listán. A bérlők, lakások felkeresését követően lehetőségeink szerint elkészítettük a 

csoporttól kapott kérdőíveket is. 

Évek óta szeretnénk, ha minél előbb értesülhetnénk a felmondott bérleti szerződésekről, 

hiszen gyakran már csak a végrehajtás küszöbén, illetve a kilakoltatást megelőző napokon 

értesülünk a problémáról, ugyanakkor a családok számára ebben a helyzetben, az utolsó 

percben már szinte lehetetlen hathatós segítséget nyújtani. 

Fentiek miatt a mindennapi túlterheltség mellett is reméltük, hogy a – plusz juttatás nélkül- 

munkánkkal szélesebb kört elérünk majd. Célunk volt, hogy megkeresésünkkel segítséget 

tudjunk nyújtani azon lakosoknak is, akik még nem voltak ügyfeleink, de esetleg különböző 

szolgáltatások közvetítésével hátralékuk rendezhetővé, bérleti jogviszonyuk visszaállíthatóvá, 

lakhatásuk megmenthetővé vált volna, vagy szükség esetén lakhatást nyújtó intézmények 

elérésében segítsük őket.  

Sajnos voltak, akiket egyáltalán nem értünk el, vagy többszöri megkeresés után sem reagáltak 

ott hagyott üzenetünkre.  

Több alkalommal is előfordult, hogy a felkeresésünkkor kiderült, nem relevánsak a kérdőíveken 

előzetesen számunkra megadott információk, ugyanis már rég megtörtént a kilakoltatás, vagy 

nem is kerül sor kilakoltatásra, mert a hátralék régen rendezve lett.   

Ami viszont igen kedvezőtlen tapasztalat volt részünkről, amikor felkeresésünket követő rövid 

időn belül került sor a végrehajtásra, mely részben konfliktushoz, de minimum a bizalmi 

helyzet elvesztéséhez vezetett az általunk segítő szándékkal felkeresett ügyféllel kapcsolatban. 

 

Ennek ellenére volt, hogy a megkereséseket követően el tudott indulni a lakhatás megmentése 

ügyében a közös munka, illetve sor került a családok átmeneti otthonában, anyaotthonban 

történő elhelyezésben történő közvetítésre is. 

 

Több alkalommal is hatékonyan tudtunk együttműködni különböző civil szervezetekkel. Ezen 

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

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

kaució segítségével több család lakhatását is sikerült stabilizálni. 

 

2. Terephely biztosítása  

A felsőoktatásban résztvevő szociális munka szakos hallgatók, valamint egyéb képzőhelyek 

továbbra is számítanak intézményünkre gyakorlati terephelyként, azonban az elmúlt évben 

sajnos létszámhiányunk miatt hosszabb gyakorlatra nem tudtuk fogadni őket. Két, OKJ 

képzésben résztvevő szociális asszisztens tanuló kapott lehetőséget 40. illetve 120 órás 

gyakorlatra.  
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V. A szakmai tevékenységek tapasztalatai a 2016. évi statisztika tükrében 

 

1. Menekült és oltalmazott ügyfelek 

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

301/2007. (XI.9.) Korm. rendelet alapján 2014. január 1.-től a menekültügyi hatóság által 

menekültként vagy oltalmazottként elismert személy a menekültügyi hatósággal integrációs 

szerződést köthet. A menekült társadalmi beilleszkedése a családsegítő szolgálat 

közreműködésével valósul meg. A szerződés megkötése után, valamely befogadó táborból 

történt kiköltözést követően a családsegítő szolgálat munkatársa áll kapcsolatban az ügyféllel és 

a szerződésben, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvényben meghatározottak szerint segíti.  

A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Család -és Gyermekjóléti 

Alapellátási Egysége illetékességi területén 2016. évben 5 integrációs szerződéssel rendelkező 

személy, illetve család lakott, valamint további három fővel történt kapcsolattartás másik kerületi 

lakcímmel.  

A társadalmi integráció szempontjából a legfontosabb feladatok között az elhelyezkedés a 

munkaerő piacon, a magyar nyelv tanulása, valamint az ügyintézésben történő segítségnyújtás 

állt.  

A lakhatási problémák általában megoldódtak, ez köszönhető többek között az év közepén 

beinduló lakhatási programoknak. 

Munkavégzés szempontjából 4 fő rendelkezik munkahellyel, 3 fő kért konkrétan segítséget a 

keresésben, 1 fő továbbra is felsőoktatásban résztvevő hallgató. A munkával nem rendelkező 

ügyfeleknek segítséget nyújtunk a munkakeresésben, bevonva a folyamatba a Menedék - 

Migránsokat Segítő Egyesület szolgáltatásait is. 

A munkaviszonyban állók nagy része a vendéglátóiparban helyezkedett el, kapcsolatainak 

köszönhetően. A megfelelő munkavállaláshoz fontos a magyar nyelv ismerete is. Mind a nyolc 

fő anyanyelvén kívül kommunikációs szinten beszél angolul. További segítség az is, hogy az 

évben elindult több civilek által indított ingyenes magyar nyelvtanfolyam, amelyen az ügyfeleink 

szívesen vesznek részt. 

Az ügyintézéshez kapcsolódó segítségnyújtás általában kérelmek, űrlapok kitöltéséről szól, 

illetve a különböző támogatások igénybevételének lehetőségeiről, valamint a korábban említett 

albérlet és munkahely kereséséről. 

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

családokra. Fontos megjegyezni, hogy a kerületi oktatási-nevelési intézmények, különösen az 

óvodák- tapasztalataink szerint- csak alig, vagy egyáltalán nem képesek kezelni az eltérő nyelvű, 

más kulturális és vallási szokásokkal bíró családok nehéz helyzetét. Ugyan a nyelvi nehézségek 

is akadályt jelentenek, ugyanakkor sajnos az intézményben dolgozók- kimondatlanul is érezhető- 

előítéleteivel is szembesülnek a családok. 

Azon szülők még szerencsésnek mondhatók, akik angolul beszélnek, de mi történik majd 

azokkal a 2017-es évben az intézményi ellátásból, átmeneti otthonból kikerülő családokkal, akik 

például még csak valamely afrikai nyelvjárást beszélik? Lesz-e egyáltalán olyan intézmény, ahol 

a ezen gyermekek igénybe tudják majd venni a gyermeki jogaikon alapuló, és számukra 

kötelezően biztosítandó, koruknak és helyzetüknek megfelelő ellátásokat? 
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2. Forgalmi és demográfiai adatok 

 

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

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

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

Ferencváros közel 60 ezres lakosságában kb. 8 ezer kiskorú él. A 2016. évi statisztikai adatok 

alapján a család- és gyermekjóléti szolgáltatásban együttműködési megállapodással- tehát 

alapellátásban, tervszerű, szoros gondozásban részesülő- végzett munka keretében az év során 

137 gyermek volt érintett. Egyszeri, illetve tanácsadott formában a szolgáltatásainkat igénybe 

vevő gyermekek száma megközelítően ennek duplája volt. 

 

A 137 gyermek kor szerinti bontásban: 

0-2 év 15 fő 

3-5 év 18 fő 

6-13 év 44 fő 

14-17 év 60 fő. 

 

A velük kapcsolatos problémák halmozott száma tárgyévben 248, melynek részletes bontása 

megtalálható a 22. oldalon, problématípusok részletesebb kifejtésénél. 

 

 
 

Éves forgalmunk az előző évhez képest emelkedést mutatott, de jellemzőbb, hogy ügyfélkörünk 

és ezzel együtt a kezelendő problémák típusa is átalakult. 
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Míg az előző években klasszikus családsegítő munka kapcsán elsősorban a 18 év feletti ügyfelek 

jelentek meg látókörünkben, a 2016-os évben jelentős számmal tűntek fel a gyermek -és 

fiatalkorúak speciális problémái. 

 

 
 

Részben ebből adódott, hogy a 2016-ban megjelent új ügyfelekkel jellemzően a jelzőrendszer 

kezdeményezését követően kerültünk kapcsolatba, ugyanakkor egyre gyakoribb, hogy a család 

önként, vagy gyermek esetén a szülővel közösen kér segítséget intézményünktől a probléma 

megoldására. 
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A szolgáltatásainkat igénybe vevők nemek szerinti aránya meglehetősen eltérő, közel kétszer 

annyi nő, mint férfi ügyfelünk volt.   

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

mely a statisztikai adatok alapján is elsősorban a nőket sújtja. 

Másrést viszont a mai magyar társadalomban markánsan jelen lévő hagyományos nemi szerepek 

jellemzője, hogy a gyermekekkel, idősekkel kapcsolatos gondozási teendőket, ügyeik intézését, a 

segítség kérését a nők feladatkörébe sorolja, míg a férfiakhoz a családfenntartó, anyagiakat 

előteremtő feladatokat társítja. 

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a közvetített ellátásokból adott esetben más családtagok 

nem részesülnek, de tapasztalataink alapján fontos lenne, hogy a férfiak se érezzék 

presztízsveszteségként a segítségkérést, az egyes szolgáltatások igénybevételét- álláskeresés, 

pszichológiai és jogi tanácsadás-, hiszen egy-egy krízishelyzet esetén, mint pl. a munkahely 

elvesztése, válás, gyermekelhelyezés- ők is jelentős frusztrációval kerülnek szembe, és addigi 

családfenntartó szerepükből adódóan új nehézségekkel kerülhetnek szembe.  

 

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

mely jól mutatja, hogy ügyfeleink nagy része egyedül élő- jellemzően idős nő-, illetve gyermekét 

egyedül nevelő szülő (leginkább egyedülálló anya). 

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

megoszlás. 
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Különösen lényeges, hogy ezekre a mutatókra minden szociális szolgáltatónak és fenntartójának 

legyen szeme, érzékenysége, és jó esetben hátránykompenzáló eszközei is, hiszen minden egyes 

szegénységgel, illetve gyermekszegénységgel kapcsolatos kutatás azt mutatja, hogy a szegények 

aránya a gyermeküket egyedül nevelők, a három- es többgyermekes családok, a 65 év felettiek, 

az egykeresős családok, valamint a női háztartásfővel élők körében volt a legmagasabb. 

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

etnikumhoz való tartozás, illetve a regionális egyenlőtlenségek is.  

A családi összetétel mellett fontos megemlíteni az iskolai végzettség és a foglalkoztatottság 

alakulását ügyfeleink körében. Az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező, a szakképzetlen 

munkás, a fizikai munkát végző réteghez tartozó ügyfeleink körében jelentős mértékű a 

szegénység, még akkor is, ha rendelkeznek valamilyen munkajövedelemmel- akár nem 

bejelentett, vagy alkalmi munkával is. 

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

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

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

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

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

mellékjövedelemhez sem jutni.  

A gyermekek szegénysége a mai Magyarországon feltűnő. A gyermekek jelentős része 

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

táplálkozásuktól az iskolai előmenetelükig életük legkülönfélébb oldalait befolyásolhatja 

rendkívül károsan. 
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3. Problématípusok 

A 2016-ban megjelent ügyfeleinket az alábbi problématípusok jellemezték: 

 

 
 

A csupán információkéréssel kapcsolatos megkeresés enyhe emelkedést mutat, a 2015-ben 10% 

helyett most 11 %-ot ért el.  

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

a munkaerőhiányt követően ügyfeleink egy része közvetlenül a részönkormányzathoz, 

önkormányzathoz, illetve kormányhivatal rendszeres ellátási csoportjához fordult. Ez 

ugyanakkor inkább jelenti azt, hogy a többi problémakörhöz viszonyítva csökkent az aránya. 

Az anyagi- és a lakhatási- problémák miatti felkeresés 36 helyett 20%-ra csökkent, mely az 

esetek nagy részében alapvetően azt jelenti, hogy ugyan fennáll anyagi probléma és 

veszélyeztetettség, mely szintén megoldást igényel, azonban ez csak az egyik szegmense a 

család egyéb nehézségeinek.  

Szintén csökkent a foglalkoztatással kapcsolatos megkeresés, sajnos a korábban jól működő 

álláskereső klubban kollégáink a leterheltség miatt nem tudtak részt venni, így az ügyfelek 

közvetítése a FESZGYI más szakmai egységeikhez történik.  

A gyermeknevelési problémák a munkánk átalakulásának természetes következményeként 1-ről 

14%-ra ugrott. 
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Lelki-mentális problémák miatt gyakrabban keresték intézményünket, szerencsére a FESZGYI 

által foglalkoztatott mentálhigiénés teamnek köszönhetően három szakemberhez is tudtak 

ügyfelet közvetíteni a kollégák. A tanácsadások kihasználtsága változó, több ügyfél az első egy-

két találkozás után lemorzsolódik, többen azonban hosszabb távon részt vesznek rajta. A team 

tagjai meghatározott számban tudnak tanácsadást tartani, az igénybevétel hullámzása miatt ez 

többször túlterheltséghez vezet.  

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

a mentálhigiénés team kompetencia határait. A rosszul működő pszichiátriai ellátó rendszer, és a 

megfelelő ellátás hiánya következtében folyamatosan nő a kezeletlen pszichiátriai betegséggel 

küzdő szülők és gyermekek száma. Mivel két pszichiáterre hárul a kerületi betegellátás, ezért 

többnyire csak a gyógyszerek felírására van idejük, ezek szedését azonban már nem kontrollálja 

senki, és gyakran az elengedhetetlen terápiás megsegítés is elmarad. 

A családon belüli bántalmazás problémamutatója csökkenést mutatott ugyan, de ennek oka 

sajnos nem a problémák megszűnése. Elmondható, hogy a látencia továbbra is aggasztó mértékű. 

A csökkenés oka, hogy az ilyen jellegű esetek nagy részénél hatósági intézkedés szükséges, így 

vagy eleve a gyámügyi osztálynál, illetve a Család-és Gyermekjóléti Központnál jelennek meg, 

vagy rövid időn belül átkerültek az ő illetékességükbe. 

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

jogokkal kapcsolatos, valamint az ezek következtében kialakuló gyermeket veszélyeztető 

helyzetek. Ide tartoznak továbbá a generációs konfliktusok, a családi életciklusok fejlődési 

krízisei, illetve gyakran akcidentális krízisek is. 

 

4. Szakmai tevékenységek, jellegük szerint 

A 2016. évben a szakmai tevékenységek halmozott száma 16.297, mely magába foglalja a 

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

segítő beszélgetés stb.) teljes palettáját.  A szolgáltatásokat 6.298 személy vette igénybe (szintén 

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

szolgáltatások, szakmai tevékenységek száma igen magas. 

A leggyakoribb szakmai tevékenység az ún. szociálissegítő tevékenység saját ügykörben, 

valamint a tanácsadás, az információnyújtás, a segítő beszélgetés, a segítségnyújtás az 

ügyintézéshez, a közvetítés pénzbeli ellátásokhoz, valamint a családlátogatás. 

A családsegítők átlagos esetszáma messze több az ideálisnál, s a törvényi ajánlásnál, és amely 

nehézzé teszi a folyamatos és célzott segítői tevékenységet. Az utolsó havi esetszám tekintetében 

például megállapítható, hogy a legkisebb esetszám is 68 fő illetve 40 család/ családsegítő, a 

legtöbb pedig 158 fő illetve 84 család/ családsegítő. Természetesen ezek a számok összesítve 

nem tükrözik az egyes esetek munkaintenzitását, nem alkalmasak a halmozott problémák 

megjelenítésére sem. Ezeket az esetek elosztásánál igyekszünk figyelembe venni, így 

előfordulhat az is, hogy két családsegítő megközelítően azonos eset, illetve családszámmal 

dolgozik, de ezen belül több tanácsadott, és kevesebb, de szoros utánkövetést igénylő esettel 

foglalkozik. 

Tovább nehezíti a helyzetet a magas fluktuáció, valamint a megüresedett státuszok nehézkes 

feltöltése, mivel így a távozott dolgozók esetei szétosztásra kerültek, melyekből a kríziseseteket 

nem lehet átadni az új kezdő személyének. Az esetvitel ennek köszönhetően gyakran elhúzódik, 

határidős adatszolgáltatások, javaslatok, tájékoztatások egyre inkább háttérbe szorítják a már 

folyó ügyeket is.  

A családlátogatások száma, bár magas, de a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően még 

többre lenne szükség, hiszen ahhoz, hogy a szociális segítő munka hatékony legyen, 

elengedhetetlen, hogy a családdal saját otthonában is tudjunk foglalkozni, különösen az 

alapellátott, veszélyeztetett gyermekek esetén.  

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

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

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

családsegítő eljut az adott ügyfélhez.   

 

5. A 0-18 éves korosztály helyzetének alakulása, a 2016. évben tapasztalt 

gyermekvédelmi esetek alapján 

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

mentén is leírható. 
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1.Anyagi főcsoport 

 

A 2016-ban a veszélyeztetettség előfordulásánál 25 %-nál jelennek az anyagi problémák fő 

veszélyeztető tényezőként, halmozott okként pedig majdnem minden esetben ott szerepelnek. 

A többi főcsoporthoz képest ugyan ez az arány nem a legmagasabb, de semmiképp nem 

elhanyagolható.  Fontos felhívni arra a figyelmet, hogy az anyagi lehetőségek hiányában ezek a 

gyermekek sok olyan lehetőség igénybevételétől elesnek, mely jelentős, és sokszor később már 

behozhatatlan hátrányokkal járnak számukra. Ilyen például a gyermekek számára fontos 

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

elmaradása oktatási hátrányokat okozhat, vagy akár az egészség területén megjelenő 

költségtérítéses oltások, szűrővizsgálatok elmaradása, vagy a vitaminkészítmények 

elérhetetlensége. 

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

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

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

intézményeknél nehézséget szül gyakran az étkezés befizetése, főleg azoknál a családoknál, akik 

jövedelmi viszonyaik miatt éppen, hogy lecsúsznak a támogatásokról. 

 

2. A környezeti főcsoport a legjelentősebb számú. 

 

A főcsoporton belül a leggyakoribb a nevelési problémákból adódó veszélyeztetettség. Ennek 

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

gyermekvállalása, a támogató családi háttér, a szülői minták hiánya vagy nem megfelelő volta, a 

generációs konfliktusok, a szülők közti nevelési attitűdök konfliktusai. 
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A családi konfliktusok leggyakoribb elemei a válás, szülői felügyeleti jog körüli viták, illetve a 

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

egymással konfliktusban álló családtagok és rokonaik nem tudnak továbblépni lehetőségeik 

hiányában. Szintén idetartoznak azon mozaikcsaládok, akiknél az korábbi traumák, vagy 

konfliktusok feldolgozása és az újabb családtagok együttműködésének kialakítása még nem 

történt meg, és így mindennapi életük egyre feszültebbé vált. 

Továbbra is gyakori a szülők szenvedélybetegsége, mint a gyermekeket veszélyeztető súlyos 

tényező. A jelzőrendszeri tagok beszámolóiban rendre megjelenik, hogy egyre gyakrabban 

tapasztalható a családokban a szenvedélybetegség, az alkohol, s egyre többször találkoznak 

olyan pszichiátriai beteg szülővel, akik nem kapnak kellő kezelést, vagy egyáltalán nem kapják 

meg azt. 

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

veszélyeztetettségi körbe tartoznak. Egyre gyakrabban tesznek a jelzőrendszeri tagok említést a 

családon belül megjelenő erőszakról. Véleményünk szerint valójában nem az esetek száma 

növekszik, hanem magasabb azok aránya, amelyek napvilágra kerülnek, s a szakemberek is 

tudnak foglalkozni vele. A gyermekeket ért erőszakos cselekményekkel kapcsolatosan az az 

álláspontunk, hogy a Gyermekjóléti Központ és 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. 

Még mindig jelentős tényezőt jelentenek az elégtelen lakáskörülmények. A leromlott 

önkormányzati lakásállományban élők között gyakori a zsúfoltság, a félkomfortos vagy komfort 

nélküli lakásokban több generáció együttélése. 2016-ben is rendszeres volt, hogy az 

önkormányzati bérlakásokból, hátralékok miatt kilakoltatással fenyegetett családok fordulnak 

hozzánk. Ezeknek a családoknak a támogatása, gondjaik enyhítése mindig komoly problémát 

jelent az alapellátás számára, hiszen túlmutat rajtunk. A megoldás a szociális alapú bérlakás-

program lenne, s a meglévő önkormányzati bérlakásokkal való gazdálkodás szempontjai között a 
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szociális szempontok szerepét kellene növelni. A korábban létezett volt állami gondozottak 

lakásprogramjával kapcsolatban 2016-ban sem kaptunk túl sok információt, az elmúlt évben egy 

alkalommal kérték ki véleményünket, javaslatunkat.  

A munkanélküliséghez kapcsolódó gondok gyakoriak, s így az ebből fakadó 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 fedezik a normális emberi szükségleteket, nem 

biztosítják a gyermekek biztonságos neveléséhez megfelelő forrásokat. A közmunka programok 

esetlegessége, tervezhetetlensége is az anyagi ellehetetlenülés egyik oka.  

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

meg intézményünket azok a családok, akik létfenntartásukhoz kérnek segítséget. Ez a kérés 

leggyakrabban élelmiszerre, gyógyszerre irányul. Ezt többnyire más szervezetek bevonásával, 

közreműködésével, korlátozottan, de igyekszünk orvosolni, de egyre gyakrabban mi sem tudunk 

segítséget nyújtani. Rendszeresen fogadunk ruhaadományokat, így a rászoruló családok részére, 

ebben az évben is mindig tudunk ruházatot biztosítani. 

A megélhetési, lakhatási zavarok kezelése az adósságkezelési szolgáltatás közreműködésével 

hatékonyabbá válhat, melyet ügyfeleink közül is sokan igénybe vesznek. Rendszeres az 

együttműködés és az információáramlás a két szolgáltatás között. 

 

 

 

3. Magatartási főcsoport 

A szabálysértéssel, vagy bűncselekménnyel vádolt fiatalkorúakra vonatkozó eljárásokkal 

kapcsolatos szabályok a megelőző években szigorodtak, ugyanakkor fokozódott a gyermek és 

fiatalkorúak körében a kriminalizálódás. Többnyire a lánctépés, telefonrablás és a bolti lopás, 

valamint a kábítószerrel való visszaélés a jellemző. 
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A korábbi évekhez képest hasonlóan jelen van a fiatalok, gyermekek körében a 

szenvedélybetegség, alkohol és drogfogyasztás, melynek jellemzője, hogy az életük különböző 

területein jelen lévő problémák „megoldását”, egyfajta menekülést jelent számukra. A divat, s a 

kotráscsoportok hatására a parti, dizájnér drogok használata és a füves cigaretta a jellemző. Még 

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

mindig rejtve marad, így nehéz segíteni nekik.  

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

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

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

szociális ellátások összehangolt akciójával lehetséges.  

 

4. Az egészségi főcsoport 

 

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

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

kategóriái, ugyanakkor egyéb problémákkal egyidejűleg felerősödik az érintettek 

veszélyeztetettségének foka. Különösen sérülékeny és védendő csoport a fogyatékossággal élők 

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

elszigetelődéséhez vezet. 

Egyre több gyermek kap olyan diagnózist, mely mellett több területen és nagyszámú fejlesztés 

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

ellátni. Részben emiatt, a FESZGYI két fejlesztő pedagógusának szolgáltatásaira is jelentősen 

megugrott az igény az elmúlt évben. 
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VI. Az észlelő és jelzőrendszertől érkezett jelzések, a jelzőrendszeri tagokkal való együttműködés 

tapasztalatai 

Mint azt a korábbiakban már leírtuk, ügyfeleink, különösen a gyermekvédelmi ügyekben a 

jelzőrendszer egyes tagjainak megkeresését követően kerül látókörünkbe. 

 

Állampolgároktól érkező jelzések száma a 2016-os évben fontos szeletét jelentette a 

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

Köznevelési intézmények  

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

gyakori probléma, hogy későn, és/vagy tévesen érkeznek meg hozzánk az információk. A 

legjelentősebb probléma a hiányzások kapcsán, hogy nem minden érintettnek jeleznek, illetve 

előfordul, hogy nem jeleznek időben, sőt, a hiányzással kapcsolatos jelzéseket a félév végén 

teszik meg. Gyakori emellett, hogy más életviteli problémákat is későn jeleznek olyan 

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

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

tartalmazó jelzések, pl. lakcímek, szülők nevének, elérhetőségének pontatlansága, illetve hiánya- 

ez szintén időveszteséget jelent a családok felkeresése tekintetében. 

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

személyesen vagy telefonos beszélgetés alkalmával elmondtak, emellett gyakran kérnek minket, 

hogy írásban ne kérjük ki a pedagógiai véleményeket, mert elfoglaltságaik miatt nagyon nehezen 

fér bele a munkaidejükbe. Leterheltségük következtében akár több hetes csúszással érkeznek 

meg a hivatalos dokumentumok. Ehhez hasonló érvekkel az esetkonferenciákon való részvételt 

is gyakran elmulasztják, bár azok szervezésénél törekszünk a mindenki számára lehető 

legmegfelelőbb időpont kiválasztására. 
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A másik jelentős probléma a magántanulói státusszal kapcsolatos ügyintézés. A korábbi évekhez 

hasonló arányban fordult elő az iskolai kudarcokkal küzdő, magatartászavaros gyermekek 

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

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

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

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

hogy azon gyermekek számára, akik veszélyeztetettek, hátrányos lenne a magántanulóság, de az 

is hogy az iskolából kikerülve, tanulói jogviszonyukat megszüntetve az utcára kerüljenek. 

Igyekszünk elérni az oktatási intézményeknél, hogy e gyermekek esetében mindig 

családsegítővel és a többi érintett szakemberrel- pl. a Központ esetmenedzsere, pedagógiai 

szakszolgálat, gyámügyi osztály- egyeztetve hozzanak döntést. 

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

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

értesülünk. 

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

félévente kért pedagógiai vélemények mentén, hanem rendszeres kapcsolattartás mellett 

tájékoztatnak minket a gyermek helyzetéről, tanulmányi eredményeiről, magatartásáról, 

szülőkkel való együttműködésükről, szívesen eljönnek esetmegbeszélésre, illetve partnerek a 

hiányzások kapcsán kitöltendő intézkedési terv elkészítésében. 

Védőnői hálózat: A kerületi védőnői szolgálattól érkező jelzések száma egyértelműen nőtt. A 

Csengettyű utcai telephelyről jellemzően a Gyáli és Aszódi úti hajléktalanszállón élő 

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

szolgálatoktól mind kismamákról, mind gyermekek esetében megkeresik intézményünket.  

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

továbbra is személyfüggő, de jelentős előrelépés, hogy a korábbi magas fluktuáció után most 

szinte teljes létszámmal tudnak működni, mely a közös munka minőségét, és az együttműködést 

is nagyban javította.  

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

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

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

megkeresést követően. 

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

rászorult betegeikkel, jellemzően idősekkel és felnőtt pszichiátriai betegekkel kapcsolatban is 

megkeresték egységünket. 

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

kapcsolatban leggyakrabban a kórházi szociális munkások vagy szociális nővérek segítségére 

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

megfelelő támogatást tudunk nyújtani ügyfeleinknek. A Heim Pál Gyermekkórházból 

rendszeresen teljeskörű jelzések érkeznek, szociális munkásukkal kiemelkedő az 

együttműködésünk. 

Rendőrség:  

Jelzéseik az utóbbi évben gyakoribbak, és nem csak szabálysértéssel és bűncselekményekkel, 

hanem kapcsolattartási ügyekben, bántalmazás esetén is megküldik a helyszínen készült 

tájékoztatásaikat, jelentéseiket. A tavalyi év hozadéka, hogy a Család- és Gyermekjóléti Központ 

és az Alapellátási Egység is havi rendszerességgel megküldi részükre a családon belüli 
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erőszakkal érintett családok listáját, mely által a közelben járőrözéssel kiszállásuk hatékonyabbá 

válhat. 

 

Gyámhivatal:  

A létszámhiány és a fluktuáció a gyámügyi csoportot és a gyámhivatalt is érzékenyen érintette, 

jelentősen megnövekedett az eljárások időtartama, a döntések megszületése. A határidők 

betartása mindannyiunk részéről komoly nehézségekbe ütközik, mely a Központ és az 

Alapellátási Egység munkáját is ellehetetleníti. 

Együttműködésünk változó, többnyire sajnos személyfüggő. Törekszünk ugyan a partneri 

viszony kialakítására, de gyakran tapasztalható, hogy hozzáállásukban alá-fölérendeltség 

érzékelhető. Az év során többször előfordult, hogy az esetmenedzserrel és a családsegítővel 

történt egyeztetést követően, a megbeszéltekkel ellentétes döntést hoztak, mellyel a 

családsegítő/esetmenedzser hitelét rontották a családdal szemben, ezzel megnehezítve a jövőbeli 

munkát. 

Többször is problémát jelentett a 2016-os évben, hogy mikor azonnali beavatkozást igénylő 

esetekben közvetlenül a gyámhivatal felé tettünk javaslatot a gyermek ideiglenes hatályú 

elhelyezésére, javaslatunkat követően csak késve történt meg az intézkedés, vagy a rendőrséghez 

irányítottak minket a hivatali idő lejárta okán. 

 

Család és Gyermekjóléti Központ:  

A törvényi változás kölcsönösen megnehezítette a közös munkát, folyamatosan monitorozni 

kellett, hogy hol húzódnak az egységek közti szakmai határok, kinek mi a feladatköre. Sajnos 

több konfliktus adódott abból is, hogy azon eseteknél, ahol a széttöredezett esetvitel, vagy az 

eltelt idő rövidsége miatt nem volt számottevő és hatékony gondozás az alapellátás során, mégis 

hatósági intézkedésre kényszerültünk javaslatot tenni. Ezek a helyzetek mindkét egység 

munkáját nehezítették, hiszen több esetben nem tudott megvalósulni klasszikus értelemben vett 

segítő munka, és a család lehetősége is csökkent az önkéntes együttműködésre. 

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

taghoz képest még mindig a Központtal a leginkább gördülékeny és együttműködő, szakmailag 

támogató jellegű a kapcsolatunk. 

 

VII. Az észlelő és jelzőrendszer működtetésének tapasztalatai 

 

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

hálózat működött, azon elv alapján, hogy a kerületi oktatási intézményhez a Gyermekjóléti 

Központ családgondozói közül egy fő családgondozót rendeltek. Miután azonban megszűntek az 

iskolákban a gyermekvédelmi felelősök- akiken keresztül az intézményi kapcsolattartók az 

oktatási intézményekkel közvetlenül kontaktusban voltak, megkeresésünket követően 2014-ben a 

kerületi KLIK vezetősége a felügyeletük alatt álló intézményekben is létrehozott egy 

gyermekvédelmi kapcsolattartói rendszert. Ennek köszönhetően javult az oktatási 

intézményekkel a kapcsolat, és lehetőség volt arra, hogy a kapcsolattartókkal szakmaközi 

találkozót szervezzenek. Kerületünkben egészen 2015.12.31-ig ebben a konstrukcióban 

működött a jelzőrendszer. 

 

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

valamint a körükben működő jelzőrendszeri felelős kötelezően ellátandó feladataként van 
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meghatározva, melyben segítséget nyújt számára a Család és Gyermekjóléti Központ, és 

jelzőrendszeri tanácsadója. Ugyanakkor sajnos szervezetünkben többször is történtek olyan 

alapvető személyi és strukturális változások, hogy ennek az ellátandó feladatnak- évek óta 

először- sem a Központ, sem az Alapellátási Egység nem tudott maradéktalanul eleget tenni. 

 

Az éves gyermekvédelmi szakmai tanácskozás 2016-ban ugyan megtörtént, de az éves 

intézkedési terv elkészítése váratott magára. A minimum hat alkalommal megrendezendő éves 

szakmai találkozók helyett pedig csupán négy alkalom valósult meg. 

 

Ezen megbeszélések témája egységesen a gyermekvédelmi rendszer átalakulása, valamint a 

közös szakmai munka kialakítása, a jelzési kötelezettség átbeszélése volt. 

Márciusban a Család és Gyermekjóléti Központ, valamint a Család és Gyermekjóléti 

Alapellátási Egység akkor még közös szakmai vezetője és a gyermekvédelmi kapcsolattartók 

tartottak közös értekezletet. 

Májusban a Család és Gyermekjóléti Alapellátási Egység, a Család és Gyermekjóléti Központ, 

valamint a Ferencvárosi Pedagógiai Szakszolgálat iskolapszichológusi munkacsoportja 

részvételével valósult meg. 

Októberben a szakmai megbeszélés a Család és Gyermekjóléti Alapellátási Egység, a Család és 

Gyermekjóléti Központ, valamint a gyámügyi csoport és a kerületi vezető védőnő részvételével 

zajlott. 

Novemberben a szakmai megbeszélés a Család és Gyermekjóléti Alapellátási Egység, a Család 

és Gyermekjóléti Központ, valamint az óvodai gyermekvédelmi felelősök munkacsoportja 

részvételével történt. 

 

 

VIII. Köszönetnyilvánítás 

 

Egész éves kitartó munkáját, és a beszámoló elkészítéséhez nyújtott segítségét külön köszönöm 

családsegítő kollégáimnak, Andrássy-Nagy Ildikónak, Antalik Tibornak, Berta Juditnak, Dudás 

Arnoldnak, Gergely Gabriellának, Gödöllei Piroskának, Gyürék Gábornak, Mesznerné Mészáros 

Évának, Ofella Barbarának, Péter-Szabó Tündének és Talmácsi Elvirának. Köszönöm a nemrég 

távozott, de a 2016-os évben még velünk dolgozó Molnár Renáta és Gál Kitti családsegítő 

kollégának, valamint asszisztenseink, Berbás Beának, Gál Orsolyának, Jánváriné Rózsa 

Erzsébetnek és Miklós János Lajosnénak. 

 

IX. A 2017-es év feladatai 

 

1. A működésmód további átalakításának befejezése a protokollok mentén. 

-A védelembe vétellel érintett gyermekek és családjaik számára nyújtott szociális segítőmunka 

átvétele a Család és Gyermekjóléti Központtól. 

-Szociális segítőmunka/esetvezetés és annak dokumentációja szakmai ellenőrzése. 

 

2. Jelzőrendszer működtetése terén 

- Jelzőrendszeri felelős kijelölése. 

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

jogszabályok, protokollok és szakmai ajánlások megismertetése, meglévő ismeretek felfrissítése. 
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- Hat- nyolc szakmaközi megbeszélés kezdeményezése, különös tekintettel az oktatási nevelési 

intézményekre és az egészségügyi szolgáltatókra. 

- Civil szervezetekkel, szolgáltatókkal történő együttműködés kialakítása. 

 

3. Személyi feltételek javítása: 

- A szakmai létszám teljes körű feltöltése.  

- A kollégák szakmai továbbképzése, különösen a gyermekbántalmazás felismerése és kezelése, 

valamint az áldozatvédelem terén. 

 

4. Tárgyi feltételek javítása: 

- A CSGYK-val közös adminisztrációs rendszer kialakítása. 

- Éves KSH adatszolgáltatáshoz kapcsolódó statisztikai adatok gyűjtésére alkalmas rendszer 

kialakítása. 

- Lakótelepi kirendeltség/nyitva álló helyiség fűtésének megoldása, nyílászárók cseréje. 

 

5. Szolgáltatások bővítése 

- Mediáció biztosítása lehetőség szerint. 

- Csoportfoglalkozások:  

- a korábban már sikeresen működtetett csoportok, mint álláskereső klub, kézműves foglalkozás 

- tematikus csoport szervezése a bántalmazás áldozatai számára, valamint a gyermeki jogok és 

kötelezettségek érvényesítésével kapcsolatban. 

 

Elérhetőségek 

 

FESZGYI Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egység 

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

Telefon: 215-60-27, 215-8437 

E-mail: csgyk@feszgyi.hu  

Szakmai vezető: Vérné Holló Krisztina 

Szakmai vezető helyettes: Gyürék Gábor 

 

FESZGYI - József Attila Lakótelepi Kirendeltség 

Cím:  1098 Budapest, Pöttyös utca 11. 

Telefon: 280-8185 

 

Tevékenység Időpont Felelős 

Szabadidős, prevenciós programok pályázati 

lehetőségeinek figyelése 
2017. folyamatosan 

Szakmai vezető 

családsegítők 

 

Egyéni esetszámok összesítése, leadása 2017. minden hónap Családsegítők 

A FESZGYI Család- és Gyermekjóléti 

Alapellátási Egység 2017. évi munkaterve 

mailto:csgyk@feszgyi.hu
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utolsó napja 

Egyéni klienslisták frissítése, leadása 
2017. minden hónap 

utolsó napja 
Családsegítők 

Team értekezlet 2017. minden szerda 
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6. számú melléklet – A H52 2017. évi munkaterve                

Hiba! A könyvjelző nem létezik. 
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A FESZGYI Család- és Gyermekjóléti Központ a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti 

Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) szervezetileg és szakmailag önálló 

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

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

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

igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól, továbbá az 

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

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

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

rendelet, és helyben a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-

testületének többször módosított 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról - szabályozza. A Gyermekjóléti 

Központ felett szakmai, gazdasági, bér- és munkaügyi kérdésekben a FESZGYI Igazgatósága 

gyakorolja a felügyeletet. A Család- és Gyermekjóléti Központ a 1091 Budapest, Üllői út 69. 

szám alatt működik. 

2016. január 1-től megváltozott a szociális és gyermekjóléti alapellátás rendszere, megváltoztak 

a feladatok, szerepek. Az újabb jogszabálymódosítást követően a Gyvt. 40/A. § (1) bekezdése 

kimondja, hogy „Család- és gyermekjóléti központnak (a továbbiakban: gyermekjóléti központ) 

az a járásszékhely településen működő gyermekjóléti szolgálat minősül, amely önálló 

intézményként, illetve szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként 

működik”. Alapvető feladatain túl, melyek ugyanazok, mint a szintén 2016. január 1-gyel 

kialakított család- és gyermekjóléti szolgálatok alapfeladatai, egyéb speciális szolgáltatásokat is 

nyújt a járás/kerület minden lakosa számára, az itt dolgozó immáron esetmenedzserek pedig 

elsősorban a gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló, tehát hatósági intézkedéssel érintett 

gyermekek és családjaik részére nyújtanak koordináló és szociális segítőmunkát, a szolgálat és a 

jelzőrendszeri tagok felé tanácsadói szerepet tölt be. 

A FESZGYI mind szervezeti felépítésében, mind szakmai feladatainak megosztásában is 

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

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

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

Gyermekjóléti Központ is igyekszik választ adni a szükségletekhez igazított szolgáltatások 

bevezetésével, illetve az erre tett javaslatokkal. Ezeknek a szükségleteknek a meghatározásában, 

a szükségletekhez rendelendő szolgáltatások, szolgáltatási elemek meghatározásában a szaktárca 

irányítása a jövőt illetően meghatározó szerepet kíván adni a központok számára. Az ellátott 

terület igényeihez igazított szolgáltatásfejlesztést támogatandó célnak tartjuk, azonban e nemes 

cél csak elegendő számú és szakképzett szakemberrel, megfelelő minőségű és számú 

szolgáltatással, világos és tiszta jogszabályi háttér mellett szintén világos kompetenciák 

kijelölésével valósulhat meg. Továbbá hozzá rendelt anyagi erőforrásokkal. 

Reméljük, hogy a szolgáltatásfejlesztésre irányuló célok mind a szervezet, mind az 

önkormányzat felől támogatást fognak élvezni, hisz ez a törekvés a tágabb helyi közösség 

elérésének lehetőségét, a színvonalasabb szolgáltatások megteremtését és a helyi közösség 

önsegítő erejének növelését is jelenti. 

A Család- és Gyermekjóléti Központ tehát 2016. január 1-től a megváltozott szabályozási 

rendszerből adódóan a következő feladatokat látja el. 
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Egyrészt az Szt.-ben foglalt személyes gondoskodást nyújtja szociális alapszolgáltatásként, ezen 

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

mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, 

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

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

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

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

szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, szociális segítőmunkát, így a családban 

jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését, valamint 

közösségfejlesztő programok szervezését, egyéni és csoportos készségfejlesztést. Tartós 

munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal 

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

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

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

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

követően támogatott lakhatást igénybe vevők utánkövetését biztosító esetmenedzseri feladatokat 

is el kell látnunk. 

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

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

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

a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő 

kiemelésének a megelőzéséhez, továbbá a gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos 

helyzetének feltárásához, és a gyermek szocializációs hátrányának csökkentésével annak 

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

szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával 

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

gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, 

illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. 

E szolgáltatási feladat keretében, a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő 

nevelésének elősegítése érdekében a szolgáltatás tájékoztatást nyújt, segíti a támogatásokhoz 

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

káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadást nyújt, vagy az ezekhez való hozzájutást 

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

otthonban. 

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a 

veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a veszélyeztetettséget előidéző okok 

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

munkát biztosíthat. A gyermekjóléti szolgáltatás további feladata a már kialakult 

veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a gyermekkel és családjával végzett szociális 

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

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

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

illetve kezdeményezni, szükség esetén személyes közreműködéssel is segíteni a szociális 

alapszolgáltatások, egészségügyi ellátások, pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét. 
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A Gyvt. 40/A. § (2) bekezdése tartalmazza a járásszékhelyen, Budapesten a kerületekben 

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

alapszolgáltatásokon kívüli feladatait. A gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a 

gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek 

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

keretében biztosít  

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

 kapcsolattartási ügyeletet, ennek keretében közvetítői eljárást, 

 ha a helyi viszonyok azt indokolják - kórházi szociális munkát, 

 gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot, 

 jogi tájékoztatásnyújtást és pszichológiai tanácsadást, 

 családkonzultációt, családterápiát, családi döntéshozó konferenciát. 

Sajnos ez utóbbi szolgáltatási kört intézményünk nem nyújtja, reméljük, hogy 2017-ben kapunk 

a fenntartótól olyan támogatást, mely lehetővé teszi, hogy ezt a kötelező feladatunkat is 

megszervezzük, ellátásuk. 

A Központban dolgozó esetmenedzserek a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó 

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

amelynek keretében 

 kezdeményezik a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség 

esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét; 

 javaslatot készítenek a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelembe 

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

tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából történő 

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

gyermek megelőző pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, fenntartására és 

megszüntetésére; 

 javaslatot tesznek családba fogadásra, a családba fogadó gyám személyére; 

 együttműködnek a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel a 

bűnismétlés megelőzése érdekében, amennyiben a gyámhatóság elrendelte a gyermek 

megelőző pártfogását, 

 a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében szociális segítőmunkát 

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

szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a család gyermeknevelési 

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

helyreállításához; 

 utógondozást végeznek - a gyermekvédelmi gyámmal együttműködve, a gyermek 

családjába történő visszailleszkedéséhez; 

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

segítőmunkát koordinálnak és végeznek, illetve a gyámhatóság megkeresésére a családi 

pótlék természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet 

készítenek. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2016. május 2-i nappal közzétette a család- és 

gyermekjóléti szolgáltatások működésével kapcsolatos szakmai szabályozó 

dokumentumokat, az ún. protokollokat, melyek tulajdonképpen módszertani útmutatók. 
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Az első ilyen protokoll „A gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működtetése kapcsán a 

gyermek bántalmazásának felismerésére és megszüntetésére irányuló szektorsemleges egységes 

elvek és módszertan” volt korábban, melynek rögzítése és kötelezővé tétele a Gyvt.-ben is 

megtörtént. A Gyvt. 11. § (1a) bekezdése kimondja, hogy „a gyermek bántalmazással szembeni 

védelemhez való jogának érvényesítése érdekében a gyermek számára gyermekjóléti alapellátást 

vagy gyermekvédelmi szakellátást biztosító, továbbá a gyermek törvényes képviseletének 

ellátásával, ügyeinek intézésével foglalkozó szervek és személyek a gyermekek és az ifjúság 

védelméért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által jóváhagyott, a miniszter által 

vezetett minisztérium honlapján közzétett egységes elvek és módszertan alkalmazásával járnak 

el”. A Gyvt. 6§ (5a) bekezdése pedig a továbbiakban kimondja, hogy „a gyermeknek joga van 

ahhoz, hogy a védelme érdekében eljáró szakemberek - különösen a gyermek bántalmazásának 

felismerése és megszüntetése érdekében - egységes elvek és módszertan alkalmazásával járjanak 

el”. Ez azt jelenti, hogy szolgáltatókra vonatkozó egységes elvek és módszertan szerinti eljárás 

kötelező, a feladatokat a szolgáltatók között a módszertan szerint kell megosztani és szervezni, a 

dokumentációt pedig a módszertanhoz kiadott ún. dokumentációs vonalvezető szerint kell 

vezetni.  

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

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

központjainak esetmenedzserei végzik a gyermekvédelmi gondoskodáshoz, vagyis a hatósági 

intézkedésekhez kapcsolódó feladatokat, közreműködnek a hatósági intézkedésekben, ellátják az 

esetmenedzselést, a kiváltással kapcsolatos esetmenedzselést, a családjából kiemelt gyermek 

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

tanácsadókon keresztül speciális szolgáltatásokat is nyújt. A jelenleg hatályos jogszabályok 

szerint 2018. január 1-től kötelezően ellátandó feladatként ide kerül a szociális diagnózis, a 

szükségletek felmérése és szükségletekhez igazított szolgáltatások kijelölése, szervezése. 

További kötelező feladatunk lesz 2018 szeptemberétől az óvodai és iskolai szociális munka 

megszervezése önálló szakmai egységként. (E két utóbbi feladathoz még nem jött ki végrehajtási 

rendelet, illetve protokoll.) Kifutó feladatként ide tartozik még - kihelyezett szolgáltatásként - az 

integrációs szerződéssel érintett menekültek segítése. 

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

települési szinten a szolgálatoknál jelzőrendszeri felelőst, járási szinten pedig a központoknál 

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

jelzőrendszerek munkáját és szakmai segítséget nyújt a szolgálat számára.  

2016. január 1. után tehát egyrészt szervezeti változásokat kellet megélnünk, másrészt a 

családsegítés és gyermekjóléti alapellátás integrációját követően új feladatokkal, a gyermekjóléti 

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

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

korántsem zárult le. Az esetmenedzselési feladatok ugyanis a család- és gyermekjóléti központok 

esetmenedzserei és a család- és gyermekjóléti szolgálatok családsegítői kölcsönös, partneri 

együttműködésén alapulnak. A hatósági intézkedéssel érintett gyermekek és családok esetében 

ugyanis – kivétel a nevelésbe vett gyermek családjával és az utógondozás esetében végzett segítő 

munka - a szociális segítő munkát mint szolgáltatási elemet a család- és gyermekjóléti szolgálat 

családsegítője nyújtja. Az esetmenedzser koordinálja a segítő folyamatban aktívan benne lévő 

szakemberek munkáját, felel az egész folyamatért, a család felé pedig kontrolláló szerepe van. 

Példának okáért a szolgáltatások igénybe vétele a jogerős védelembe vétel alatt a szülő számára 
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nem szabadon választható és igénybe vehető – immár a döntést az esetmenedzser hozza, az 

igénybevétel kötelező, a szolgáltatás nyújtására való kötelezettség pedig szintén az lesz a 

jövőben. A feladatmegosztás tehát meghatározó jelentőségű, ehhez kapcsolódóan a két szakmai 

egység, a központ és szolgálat közötti közös szakmai nyelv és a szakmai kompetenciák pontos 

meghatározása, mert a két szakmai egységben dolgozó szakemberek — azaz a családsegítők és 

az esetmenedzserek — között nincs alá-fölérendeltség. 

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

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

protokollban foglaltakat a miniszter közzéteszi, a benne foglaltak, a cselekvések, 

eljárásrendek, a szükséges dokumentáció alkalmazása kötelező és számon kérhető. 

Az esetmenedzserek javaslatot tehetnek a gyermek: 

 védelembe vételére, 

 megelőző pártfogására, 

 ideiglenes hatályú elhelyezésére,  

 nevelésbe vételére, 

 családba fogadására, 

 harmadik személynél történő elhelyezésének kezdeményezésére, 

 családbafogadó gyám kirendelésére, 

 tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, 

 gondozási helyének megváltoztatására, 

 a gyermek után járó családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására. 

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

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

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

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

eljárások megindítására vonatkozó javaslatot - az azonnali intézkedés kezdeményezését 

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

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

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

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

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

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

értelmében javaslatot tesz a gyámhivatalnál a hatósági intézkedésre. 

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

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

folyamatosan növekvő kötelező adminisztrációs munka kihívást jelentettek mind vezetői és 

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

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

helyi pótlékok elszívó hatása és a belső feszültségek, bizonytalanságok, a szolgálat új feladatként 

megkapott gyermekvédelemi tevékenysége miatti nehézségek, az elvándorlás, mely utóbbi a 

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

velük szoros szakmai kapcsolatban működő szervezeti egységre, így Központunkra is. Külön 

nehézséget jelent az esetmenedzserek számára, hogy az új feladatmegosztásból adódóan az 

eddigi egyszemélyű esetvitel széttöredezik, a segítő szakemberek nem érzik magukat otthonosan 
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az egyre inkább hatósági munkává váló szerepükben – szerencsére elmondható, hogy az itt 

dolgozó esetmenedzserek mind fejükben, mind szívükben ízig-vérig segítő szakemberek még 

mindig és nem jogászkodó-jogalkalmazó ügyintézők. 

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

megfelelő működés szerint az esetmegbeszélések, különösen és jelentős mértékben az 

esetkonferenciák száma. Néha már úgy érezzük, hogy lassacskán nem is csinálunk mást, csak 

beszélünk és beszélünk egy ügyről. Néha már elegük van belőlünk az ügyfeleknek és a 

társszakmák pedig - akiket kötelező bevonni, és akiknek kötelező velünk együttműködni - 

köszönik szépen, de nem érnek rá: órát kell adniuk, várják a betegeik és még sok várandós 

gondozását kell ellátniuk… Azt hiszem, sok esetben érthető a távolmaradásuk. A 

feladatmegosztás, az esetmegbeszélők, esetkonferenciák szervezése, lebonyolítása, a kötelező 

adminisztráció és a magas esetszám miatt a határidők megtartása szinte lehetetlen anélkül, hogy 

a munkavégzés minősége ne romlana. Szakmai vezetőként azt gondolom, hogy a munka 

minősége, a gyermek érdeke fontosabb a határidők pontos betartásánál, de természetesen 

törekszünk rá, hogy betartsuk és a gyámhivatal eddig megértette ezt az álláspontunkat. 

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

bizonytalanságok és folyamatos változások, az instrukciók folyamatos változása, a 

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

alapellátás gyermekvédelmi oktatásának-betanításának hiánya, a családsegítőkben lévő alapvető 

ellenállás a gyermekvédelmi tevékenységgel szemben és a gyakran fentiekből is adódódó 

konfliktus, és zavar krízishelyzetet eredményezett. Ennek megoldása először is az operatív 

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

2017 évben terveink szerint teljes körűen meg fog történni. Mindeközben egyre közelebb 

kerülünk új szerepünkhöz, és amennyire lehetséges, vagy amennyi információt kapunk ehhez a 

szaktárcától a különböző fórumokon, felkészülünk a jövőbeli szerepeinkre, feladatainkra – de 

erről az utolsó fejezetben. 

A kerületben látókörünkbe került családok társadalmi-gazdasági helyzetének alakulása 

A 2016-ban látókörünkbe került családok társadalmi-gazdasági helyzetét illetően az alábbi 

jellemzőket tapasztaltuk: 

 alacsony iskolai végzettség, 

 alacsony munkaerőpiaci jelenét, 

 alacsony presztízsű munkák végzése, 

 alkalmi jellegű munkavégzés, segédmunkák és kisegítőmunkák végzése, 

 fekete munka, munkanélküliség, 

 gyakori eladósodás,  

 az alsó-középső középosztály esetében gazdasági-társadalmi értelemben bizonytalan 

státusz, 

 a depriváció széles köre és magas foka, 

 még jelen van a mélyszegénység, gyermekszegénység, 

 javarészt önkormányzati bérlakásokban élő ügyfelek, melyek kis méretűek és zsúfoltak, 

 ügyfeleink lakásai gyakran rossz állapotúak, mely veszélyezteti a kiskorúak egészségét, 

 mély szocializációs-kulturális különbség többség és kisebbség között, 

 volt állami nevelt szülők, 

 kriminalizálódás, 
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 jól szituált, magasan iskolázott családok, ahol jellemző probléma a pszichés jellegű 

terheltség, szenvedélybetegség, bántalmazás, konfliktusos párkapcsolat, válás és 

kapcsolattartás körüli konfliktusok és az ebben érintett gyermekek súlyos lelki sérülése. 

Így felsorolás szerűen is látszik, hogy ügyfélkörünk kétfelé hasadt: a több generációs 

szegénységből adódó problémákkal jelentkezőkre, illetve a pszichés-párkapcsolati 

nehézségekből eredően hozzánk, illetve hatósági eljárás alá kerülő ügyfelek. Ez utóbbi 

eseteinkben a családokban már hosszú ideje mérgező játszmák folynak, harcok, melyekben 

minden szereplő eszköz, mindenki feláldozható (a gyermek is), a lényeg: a végső győzelem a 

másik fél felett. Ügyvédek, jogszabályok, rendőrség, bíróság, fenyegetés, bizalmatlanság, 

feljelentgetés, kizárás, folyamatos levelezgetés, fellebbezés – ezekkel szembesül a segítő 

szakember és intézményük egésze. A segítő csak egy valamit nem tud végezni: a munkáját. Csak 

egy valami nem számít a szülőknek: a gyermek érdeke, testi-lelki egészsége. Csak egy valami 

nem megy: a szeretet. Mivel ezekben az eseteinkben a szülők és a szociális munkások céljai még 

véletlenül sem találkoznak, itt segíthetnének az olyan szolgáltatások, mint a családterápia vagy a 

mediáció. 

Ha a munkaerőpiac felől közelítünk, azt látjuk, hogy ügyfeleink családjainál jellemző egyrészt, 

hogy a férfiak dolgoznak, az asszonyok pedig inkább otthon maradnak a gyerekekkel. Nőtt az 

utóbbi időben a férfiak munkaerőpiaci jelenléte, a hagyományos építőipari munkák mellett már 

megjelentek a változatosabb munkalehetőségek is, melyek nem igényelnek szakképzettséget, pl. 

kertészeti vagy vásárcsarnokbéli munkák. Másfelől fontos kiemelni azt a tendenciát, hogy bár 

van a családokban legalább egy munkajövedelemmel rendelkező, de gyakran két fő is, a család 

mégis rossz anyagi helyzetben van, egy váratlan kiadás vagy jövedelem kiesés felborítja a család 

gazdasági helyzetét. Ilyenkor kezdődik el az adósságok felhalmozása, nincs mozdítható 

megtakarítás, ezért görgetik maguk előtt. Ekkor jól tud segíteni az adósságrendezési szolgáltatás, 

illetve a szolgáltatók olyan lehetőségei, mint a kártyás mérőóra. 

A József Attila lakótelep, Aszódi és Gyáli út határolta területrészen élők némileg más képet 

mutatnak. A lakótelepen jellemzően középosztálybeli, iskolázottabb réteg él. Egyre jellemzőbb 

az egyedül maradt, egyedül élő idős ember, alacsony jövedelemmel, kiszolgáltatott helyzetben. 

A családokat illetően kiemelkedően sok a pszichésen terhelt szülő, a Gyáli és Aszódi út határolta 

részen az elszegényedett, adósságot halmozó és munkanélküli vagy alacsony foglalkoztatottságú 

réteg, ahol a napi megélhetési problémák is megjelennek. A gyermekek elhanyagolása, 

bántalmazása azonban elsősorban a pszichés terheltségből adódik. 

Ebben a körzetben vannak a kerületben lévő hajléktalan szállók. Itt, főként az Aszódi szállón, 

munka és jövedelem nélküli, javarészt vidékről felköltözött fiatal párok lesznek az ügyfeleink, 

akiknek van szakellátásban gyermekük, de sokszor azt sem tudják, hogy hol. A nők, mivel 

jellemzően van társuk, ismét gyermeket várnak, terhességük gondozatlan, nincs nemhogy 

megfelelő minőségű, de megfelelő mennyiségű ételük sem, egészségi állapotuk leromlott. 

Gyakori körükben az alkoholbetegség, a pszichiátriai betegségek. A megszületett gyermek 

jellemzően a kórházból szakellátásba kerül, a szülők helyzetük reménytelensége, állapotuk 

instabilitása miatt már eleve lemondanak róluk. Ezen ügyfeleink elérése rendkívül nehéz, senki 

nem gondozza őket, a szállók nem vagy alig adnak számunkra információt, a terhességet pedig 

leggyakrabban az utolsó hónapban jelzik felénk. A szülők rövid ideig élnek a szállókon, nincs 

elérhetőségük (telefon), az utánkövetésük szinte lehetetlen.  

Jellemző problémakörök, melyekkel 2016-ban munkánk során találkoztunk: 
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 iskolai magatartásproblémák, tanulási problémák; 

 korai iskolaelhagyás, iskolakerülés, iskolai lemorzsolódás; 

 kortárs és iskolai erőszak; 

 iskolaváltás; 

 elhanyagolás, bántalmazás; 

 anyagi problémák (munkanélküliség, instabil munkaerőpiaci jelenlét, közüzemi 

tartozások); 

 kilakoltatás; 

 fiatalkorú várandós anyák és gyermekeik nehézségei; 

 pszichés nehézségek, élethelyzeti krízisek, családi problémák; 

 gyermekek pszichés nehézségei, pszichiátriai betegségek; 

 nevelési problémák; 

 pszichiátriai betegségek okozta elhanyagolás, rossz bánásmód, bántalmazás; 

 devianciák, főként az egyre koraibb kriminalizálódás; 

 negatív kortárs kapcsolatok; 

 szenvedélybetegség a családban, szenvedélybetegség fiataloknál (alkohol, drog, internet, 

Facebook és játék függőség). 

A 0-18 éves korosztály helyzetének alakulása 

Amikor az ebben a témában született esetmenedzseri beszámolókat olvastam, élesen 

körvonalazódott, hogy 2016-ban a gyermekekkel kapcsolatos eseteink legerőteljesebben az 

oktatás körüli problémákként jelentek meg, illetve azok gyermekvédelmi lecsapódásaként.  

Azt tapasztaljuk, hogy a nagyszámú iskolai hiányzás már jóval tizenhat éves kor előtt 

elkezdődik. A hátrányos helyzetű gyerekek tanulásra való motivációja felső osztályba lépéstől 

kezdve rohamosan csökken. Addigra már egyre több az iskolai kudarc, a tudás elveszti értékét, 

elszáll az önbizalom, egyre több az iskolai lógás, bandázás, a deviáns karrier, megjelennek a 

kisebb bolti lopások, a kortárs erőszak: elkövetők vagy áldozatok lesznek. Továbbtanulásig vagy 

el sem jutnak, vagy nagyon hamar lemorzsolódnak. Amikor a középiskolával a megszokott 

környezetből, a megszokott helyről és társaktól távol kerülnek, egy másik iskolába, nem tudnak 

beilleszkedni. A Híd programokat nem látjuk működni, főleg jól működni. A hozzánk kerülő 

serdülő gyerekek mobilitási esélye szinte nulla, sokuknak nincs meg még a nyolc osztályuk sem, 

nagy részüknek nem lesz szakmája sem. A jövőt illetően ezek a tendenciák nagyon szomorú 

kilátásokat rajzolnak fel. Mindeközben a szülő, bár szereti gyermekét és szeretne jó vagy jobb 

jövőt gyermekének, a kudarcért vagy a gyereket hibáztatja, vagy érdektelen, vagy agresszíven 

számon kérő. Ehhez jön az addigi nevelési elégtelenség hatása, a kamasz sodródni kezd, kilép a 

családból, s a kortárs csoportban szerez sikerélményt, ott éli meg a valahova tartozás élményét. 

A jónevű, jó pozícióban lévő iskolák vajmi kevés energiát fordítanak arra, hogy a többségi 

társaikkal szemben már eleve hátránnyal induló diákok számára megtalálják az intézményi-

szervezeti és pedagógiai módszereket, változtatásokat. A legegyszerűbb, semmi erőfeszítést nem 

igénylő megoldást választják: fegyelmi kizárás az iskolából vagy magántanulói státusz „szülői” 

kérésre. Nyilván ezek a megoldások kívánják a legkevesebb erőfeszítést a gyerektől is, a szülőtől 

is: végre vége az iskolába járás nyűgének, elérkezett a szabadság ideje. Tudjuk, hogy a 

magántanulói státusz az iskolakerülés legalizálása, valódi funkciójában használják a legkevésbé. 

Ha pedig a gyermek a jónevű iskolából bekerül egy szegregált iskolába, hiába az elhivatottság, 

nincs speciális és komplex program számára, alacsonyak az elvárások, mindennapos a kortárs 
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bántalmazás, túlterheltek a tanárok, a problémák borzasztó koncentráltan jelennek meg. 

Minőségi oktatást nyilván nem is várhat el senki. Az inklúzió, a kultúraazonos pedagógia 

egyelőre úgy tűnik, utópisztikus fogalmak. 

Az oktatás, az oktatáspolitika kudarcai, a társadalmi, strukturális feszültségek és interkulturális 

problémák csapódnak le gyermekvédelmi eseteinkben. Ezekben az esetekben a segítő és ügyfele 

közötti együttműködés jó esetben is csak a kényszer és kötelesség szintjén valósul meg, a 

nevelési tanácsok gyakran visszapattannak, az együttműködés gyakran kudarcos, nagy a 

kulturális távolság, a segítő szándék mögött gyakran nincs valódi értés, kifárad a megértés is, 

nincs mögöttünk erre adekvát képzés és módszerek. Komplex programokra lenne szükség, 

karöltve a különböző intézményekkel, karöltve a gyermekekkel foglalkozó szakemberek 

összességével. Ezen kívül nagyon nagy szerepe van ebben a problémakörben is a prevenciónak. 

A jelzések későn, nagyon későn érkeznek, iskolába lépés után, vagy még később, felsőbb 

évfolyamba lépéskor. A korai fejlesztés, a prevenció sok későbbi kudarcot megelőzhetne. Jó 

lenne, ha végre a kisgyermekekkel foglalkozó intézmények felismernék korai jelzéseik valódi 

segítő erejét. Ha elindul az óvodai és iskolai szociális munka, reményeink szerint elindulhat a 

változás és karöltve a család-és gyermekjóléti szolgálattal valódi megelőzés, korai 

problémafelismerés kezdődhet.  

Szenvedélybetegekkel, pszichiátriai betegekkel végzett segítő munka tapasztalatai 

Azoknál a családoknál, akikkel kapcsolatba kerültünk az elmúlt évben, jellemzően a szülőknek 

van valamilyen kezelt vagy kezeletlen mentális betegsége, de egyre több a gyermek is, aki 

rendszeres segítségre, terápiára szorul, vagy inkább szorulna. Az ellátórendszer csak 

gyógyszerez, terápiára nincs lehetőség, de még a rendszeres kontroll, a gyógyszer beállítása sem 

történik meg gyakorta, mert a szülők nem viszik el kellő rendszerességgel gyermeküket az 

orvoshoz. Sok felnőtt ügyfelünk pedig súlyos gyógyszerfüggővé vált az évek alatt. Jellemző az is 

ügyfeleink körében, hogy nem jutnak el orvoshoz, azon okokból kifolyólag, hogy nincs 

betegségtudatuk, leterhelt az ellátórendszer, rosszak a tapasztalataik az ellátórendszert illetően, 

és távol tartja őket a pszichiátriai betegséggel küzdő emberek erős stigmatizáltsága is 

társadalmunkban. Ennek ellenére a pszichés problémákat könnyebben felvállalják ügyfeleink, 

mint a szenvedélybetegséget. A közösségi ellátások, civil szervezetek munkáját a kollégák 

gyakorta úgy élik, úgy tapasztalják meg az esetvitel során, hogy együttműködésre, együtt 

gondolkodásra nem hajlanak, a kliens számára ellenségként jelenítik meg a gyermekvédelmet. A 

partnerség ezen a területen is sokat segíthetne: a szigetekként való munka, a rendszerszemlélet 

hiánya, az ellenséggyártás mindenkinek árt – legfőképpen az ügyfélnek, aki önmaga is magányos 

szigetként éli napjait. 

A gyermekek ellátása legfőképpen attól függ, hogy a szülő elviszi-e és rendszeresen viszi-e 

ellátásba, követi-e az orvos utasításait, biztosítja-e a gyógyszer rendszeres és megfelelő beadását, 

él-e az intézményünkben, iskolában felkínált pszichológiai tanácsadással. Mindezek az esetek jó 

részében problémát jelentenek. 

A pszichiátriai beteg klienseinkkel való munka legégetőbb gondjai a következők: 

 nincs betegségtudatuk, 

 az esetmenedzser csak sejti a problémát, de az ügyfél vagy titkolja a diagnózist, vagy el 

sem jutott orvosig, 

 a beteg nem működik együtt az orvossal, 
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 és végül saját szakmánk, a szociális munka eszközei nem hatékonyak, nagyfokú a 

kiszámíthatatlanság, inadekvát reakciókkal, kommunikációs problémákkal 

szembesülünk, és nagyfokú a szociális segítő terheltsége. 

Talán nem túlzás leírni, hogy a legtöbb családnál, akivel kapcsolatba kerülünk, a 

szenvedélybetegség valamilyen formája jelen van: nikotinfüggőség, alkoholfüggőség, 

gyógyszerfüggőség, droghasználat, játékszenvedély, munkaszenvedély, társfüggőség. A 

rendszeres alkoholfogyasztást családjaink gyakran nem tartják problémának, ahogy az egész 

magyar társadalom rendkívül toleráns e téren – pedig tapasztalataink szerint is (ahogy a 

kutatások szerint is) erőteljesen jelen van az alkoholfüggőség társadalmunkban, szintúgy a 

függőség okozta mentális és fizikai betegségek, lelki sérülések. 

Az esetvitel során a szociális munkások számára nagy energiát emészt fel a szenvedélybeteg 

ellátórendszerrel való kapcsolatfelvétel, az ügyfél delegálása. Az ellátórendszer intézményeitől 

nem jön visszajelzés, főleg nem rendszeresen, azt sem tudjuk, jár-e vagy sem az ügyfél. Így nem 

lehet megvalósítani az esetvitelt. Néhányunknak az a tapasztalata, mintha az ellátórendszer nem 

lenne érdekelt abban, hogy az ügyfél azon túl, hogy nyilvántartásba veszi, el is járjon. No persze, 

tudjuk, az önkéntesség elve… A rendszerszemlélet, a rendszerszintű együttműködés talán itt sem 

ártana – azt hiszem, ennek ellenkezőjéről a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek nehezen 

meggyőzhetőek, hisz a gyermek családból történő kiemelése, hazagondozása múlik ezen. 

Nők helyzete 

Korábban már írtam, hogy ügyfeleink körében gyakorta tapasztaljuk a nők munkaerőpiacról való 

teljes, vagy részleges távolmaradását. Ezzel párhuzamosan tapasztaljuk az egyre intenzívebb 

munkavállalást is bizonytalan és kiszolgáltatottá tevő feketemunka keretében, mely munkák nem 

meghirdetett, kizárólag ismerősökön keresztül betölthető állások – de vannak. 

A kétszülős családok anyagi helyzete jóval szilárdabb, mint az egyszülős családoké. Azonban 

ott, ahol társ van a nő mellett, mégis sokszor tapasztalunk egy erős kiszolgáltatottságot a társ, a 

férj vagy a család felé. A hozzánk kerülő ügyfelek kétszülős családjaiban szinte mindenhol jelen 

van a bántalmazás valamilyen formája: verbális, gazdasági vagy fizikai. Ha már bántalmazásról 

beszélünk, ez a probléma jellemzően akkor kerül a segítő szakember elé, amikor olyan hosszú 

ideje fennáll, hogy a bántalmazott személyisége súlyosan leépült, tapasztaljuk a poszttraumás 

stressz szindróma tüneteit, egyéb lelki problémákat, melyek a például egy gyermek 

személyiségén maradandó nyomokat hagynak. Az ötven órát meghaladó iskolai igazolatlan 

mulasztások mögött eddigi tapasztalataink szerint igen gyakorta bántalmazás áll a háttérben. 

Az egyedülálló anyák helyzete a legnehezebb. Egyrészt az anyagi nehézségek náluk jelennek 

meg leggyakrabban és legnagyobb mértékben, másrészt nem vagy nehezen kapnak munkát, és ha 

dolgoznak is, rossz anyagi helyzetük miatt több munkát kell vállalniuk. Ha mindezek mellé az is 

társul, hogy nincs vagy kevés a családi támogatottságuk, tehát nincs vagy korlátozott a 

segítségük van a gyermekek nevelésében, ellátásában, a helyzetük borzasztóan nehéz. Nincs 

saját életük, a gyermek nevelésére nincs idő és energia, fáradtak, és fásultak, a gyermek nevelése 

helyett csak a fizikai szükségletek kielégítésére marad idő-energia, nevelési stílusuk megengedő, 

ráhagyó. Amikor a gyermek kamaszodni kezd, ez a nevelési elhanyagolás, a megendő attitűd 

súlyos árat követel: a gyermek az érzelmi szükségleleteinek kielégítését a kortárs csoportban 

találja meg, s általában olyan kortárs csoportban, mely a deviáns karrier elindítói – jön a 

bűnözés, a szenvedélybetegség, az iskolai lemorzsolódás. Az elmúlt évben kiemelkedően sok 

védelembe vétel mögött álltak a fent leírt folyamatokhoz hasonló folyamatok, emberi-családi 
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sorsok. Ezek az egyedülálló anyák kényszerpályán mozognak, semmilyen segítség, támogatás 

nincs számukra, s mi még a hatósági eljárással, s annak következményeivel tovább büntetjük 

őket. 

Az egyedülálló anyák körében megjelent egy újfajta túlélési stratégia: egyfajta szerződést kötnek 

egy jellemzően idősebb, nyugdíjas vagy aközeli korú, elvált vagy felnőtt gyermekekkel 

rendelkező, magas életszínvonalon élő úriemberrel, aki biztosítja számukra az önálló lakást, a 

rezsiköltségek fedezését és a megélhetést. Ebben a helyzetben az anyák úgy érzik, gyermeküket 

biztonságban tudják, a kapcsolatot pedig irányíthatják. Mi ez utóbbiról nem vagyunk teljesen 

meggyőzve... 

Bántalmazás 

Párkapcsolati erőszak esetén nemigen jön a jelzés a rendőrségtől, még akkor sem, ha tudjuk, 

hogy volt kiszállás, volt intézkedés, sőt volt még feljelentés is és a családban van kiskorú 

személy. Az eseményeket jellemzően csak és kizárólag a családtól tudjuk. A bántalmazó felé 

pedig nem történik olyan rendőri visszajelzés, ami miatt az fel ne bátorodna nemhogy a 

bántalmazó magatartás folytatására, hanem annak egyre durvábbá válására is.  

A távoltartás intézménye jól működhetne és volt is olyan esetünk, amikor valóban jól működött 

és lehetővé tette a kapcsolatból való kiszállást a bántalmazott számára. Sajnos, a rendőrség nem 

szereti elrendelni a távoltartást, még a jogszabály szerint megalapozott esetben is mérlegel, az 

ügyfeleinknek így jellemzően bírósághoz kell fordulniuk.  

Pozitív változás azonban, hogy a hatóságok, bíróságok bizonyítékként elfogadják a hangfelvételt, 

elektronikus levelezést (e-mail, sms) a bántalmazás bizonyítására. 

Hatósági ügyeink esetében legnehezebb bizonyítanunk a lelki bántalmazást, a lelki terrort. Válás 

és kapcsolattartási konfliktusok esetén ezek áldozatai a gyerekek, a szülők harcában ők már csak 

eszközök, gyakran csak a túlélésben tudunk nekik segíteni, főként akkor, amikor a gyámhivatal 

el sem fogadja a gyermekvédelem felől annak jelzését, hogy komoly lelki bántalmazásnak van 

kitéve a gyermek. Határozataikban egyébként is minimális esetben van kimondva a bántalmazás, 

de még a súlyos elhanyagolás ténye is. 

A legnehezebb eseteink közé tartoznak, amikor a gyermek a bántalmazónál marad, és nincs a 

hatóságok számára elfogadható bizonyíték a bántalmazásra és nem született még ítélet a 

gyermek elhelyezését illetően. A bántalmazott fél teljes kiszolgáltatottságán kevéssé tudunk 

segíteni, az ügyek hosszan elhúzódnak és gyakran felemésztik a bántalmazott fél erejét, 

kitartását. 

A védett otthonokba kerülő bántalmazott anyáink esetében azt tapasztaljuk, hogy az otthon nem 

tud valódi otthonná válni. A lakóhelyüktől távol kerülő anyák teljesen az addigi szociális hálójuk 

nélkül maradnak, nincs támaszuk, alacsony az iskolai végzettségük és munkaerőpiaci 

tapasztalatlanságuk miatt az önálló élet megalapozására szinte esélyük sincs. Elvesznek 

számukra a perspektívák: egy sérült, leépült személyiségnek irgalmatlan feladat minden támasz 

nélkül az egész életét újra felépíteni. Ezért is jönnek vissza, nem csak bántalmazás újrainduló 

körei miatt. 

Az erőszak minden fajtájának megelőzésére nagyon kevés a prevenciós program, annak ellenére, 

hogy jelentős például az áldozattá váló iskolások száma Magyarországon és kerületünkben is 

sokszor kapunk jelzést kortárs erőszakról. Jó lenne, ha a kerületi iskolákban is bevezetnék a 

Finnországban az ottani iskolák több mint 90 százalékában működő KiVa programot. A KiVa 
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csoportfoglalkozásokra és számítógépes játékokra épülő bántalmazásellenes program. Célja 

olyan csoportnorma kialakítása, ami alapból elutasítja a bántalmazást, valamint hatékony 

(ön)védelmi stratégiát ad a gyerekek kezébe. Nemcsak ismereteket közvetít, hanem attitűdöt is 

fejleszt, hangsúlyozza a személyes felelősséget, azt, hogy nem számít árulkodásnak, ha a 

bántalmazásos eseteket jelzik és fellépnek ellene. A KiVa-program jelenleg kísérleti szakaszban 

működik Magyarországon. 

Intézményi kapcsolatok 

A Család- és Gyermekjóléti Központ és a jelzőrendszeri tagok kapcsolata 

Valószínűleg a tragikus gyermekhalállal végződő esetek nyomán javulást láttunk az elmúlt évben 

a gyermekorvosok körében. Jelzési kötelezettségüket valamivel komolyabban veszik, javulni 

látszik az együttműködés, bár a jelzést, a probléma definiálását még mindig kérni kell. 

Személyes megjelenésüket illetően (tárgyalások, esetkonferenciák) nem történt javulás, de ez 

nem egyedi tapasztalatunk. Túlterheltségüket ismerve ezt nem is lehet csodálni. Azt viszont 

kevéssé lehet menteni, hogy nem vagy késve küldik a kötelező gyermekvédelmi adatlapot, akkor 

is hiányosan kitöltve és minden valóban informatív elemet nélkülözve. 

Több kolléga tapasztalta az elmúlt évben, hogy a védőnők felől jól megfogalmazott, jó 

problémaérzékenységű, a súlypontokat jól meghatározó, követhető jelzések érkeznek. Alakul a 

közös fogalomtár, és működik a forró drót.  

A rendőrséggel csak elszigetelt, személytelen kapcsolatunk van. A helyi körzeti megbízottal jó 

szakmai és emberi kapcsolat kezd kiépülni, igyekszik segíteni és közreműködni akár a kapitány 

felé is a szükséges keretek kialakításában. A rendőrség felé havonta küldünk listát a bántalmazás, 

súlyos veszélyeztetéssel érintett családjainkról. Sajnos általánosságban még mindig nem vagy 

nagyon késve jelez a rendőrség minden típusú ügyben.  

Az óvodák és iskolák felé fontos lesz továbbra is hangsúlyoznunk, hogy nem csak az óvoda- 

illetve tankötelezettség elmulasztása, vagy kirívó esemény ok a gyermekvédelmi jelzés 

megtételére. A problémák nem akkor keletkeznek, amikor már hónapok óta nem, vagy igen 

rendszertelenül jelenik meg a gyerek az intézményben. A preventív jelzéseknek óriási szerepe 

van abban, hogy később ne sokkal komolyabb és már visszafordíthatatlan folyamatokat 

próbáljunk, ha nem is visszafordítani, de valahogy túlélhetővé és kevésbé ártalmassá tenni - ez 

már csak tűzoltás… és ekkor magára marad a gyermekvédelem, a pszichológus, a 

fejlesztőpedagógus: gyerünk, oldd meg, mi már megtettünk mindent! Tudom, ez már évek óta 

agyonbeszélt gondunk és agyonjelzett jelzésünk, de nem feladható. Meg kell teremtenünk a 

közös szókincset, a közös fogalomtárat, a jelzés tartalmának tisztázását. Mindemellett az óvodák 

és iskolák a pedagógiai véleményeket megküldik, igyekeznek részt venni az estkonferenciákon, 

amennyire munkájuk engedi, s ezt köszönjük. 

Az óvodákkal kapcsolatban fontosnak tartanánk, hogy a nyári szünetben ne írassák alá súlyosan 

hátrányos helyzetű családokkal, hogy gyermekeik a szünet öt hetében otthon maradnak. Ezek a 

gyerekek kortársakkal, fejlesztő vagy szabadban történő játék, szabadidős programok nélkül a 

szünetet a lakásban vagy a gangon töltik, ahogy egy kolléga találóan megfogalmazta: „tikkadó 

nyomorúságban”. Ezeknek a gyerekeknek a hátrányait csak az óvoda tudja ellensúlyozni – ezért 

kérjük, ne hozzanak ilyen, már-már embertelen döntéseket kizárólag saját hatáskörben! 

A gyermek és felnőtt pszichiáterekkel az együttműködésünk nagyon kevés, jobbára a hivatalos 

és a kölcsönösséget nélkülöző kommunikációra korlátozódik. Jelzést nemigen kapunk. Nem 
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jelzik, ha egy gyermeket nem visz el a szülő akár már sokadik időpontra sem, gyakran a 

tájékoztatást is szinte ki kell könyörögni, nagyon sok idő után kapjuk meg. Partneri kapcsolat 

helyett távolságtartást és hierarchikus szemléletmódot tapasztalunk. 

Általában elmondható, hogy 2017-ben sokkal több energiát kell fektetni a jelzőrendszeri tagok 

információkkal való ellátásába, a párbeszédbe, ki kell lépnünk az elefántcsonttoronyból. Tisztává 

kell tenni a fogalmak mellet, azt is, hogy kinek, mit, mikor és hogyan jelezzenek. Ezen kívül a 

korai gyermekkorban megjelenő problémák felé érzékenyítés, a prevenciós szerepük megélését, 

és a rendszerszemléletet kell erősíteni. 

A Központ és az Alapellátási Egység kapcsolata 

2016-ban az Alapellátási Egység nehéz helyzetben volt: erősödött és kritikus mértékű lett a 

fluktuáció, emiatt széttöredezett az esetvitel. A gyakori esetátadás miatt előfordult, hogy a 

folyamatot az utolsó esetgazda már nem is látta át, emiatt tapasztaltuk a következetesség és 

fókuszáltság hiányát, emellett a gyermekvédelmi alapellátás iránti mély ellenszenvet, ellenállást. 

2017-re vonatkozóan mindkét oldal szükségét fejezte ki a közös teamek iránt, s ezt meg is fogjuk 

valósítani. Mindenesetre alakul a jó és hatékony kommunikáció, a jó és hatékony 

együttműködési rendszer, ám fontos feladatunk lesz a jövőben, hogy ne csak beszéljünk az 

együttműködésről. Ha azt akarjuk, hogy ez jól is működjön, ennek elemeire kell a hangsúlyt 

fektetni, egyébként csak üres szócséplés marad. 

Fontos lenne, hogy legyen erős és kiegyensúlyozott működésű alapellátás. Ha nincs prevenció, 

ha nincs mély és alapos gondozási tevékenység a gyermekjóléti alapellátásban, ha nincsenek 

pontosan megfogalmazva és meghatározva súlypontok az esetvitelben, ha még mindig az 

önkéntesség régi családsegítős gyakorlatához ragaszkodva, nincs személyes közreműködés és a 

kellő időben való intenzív gondozás – akkor ezek hiánya és nem az ügyfél együttműködésének 

hiánya miatt jutnak el ügyek a hatósági intézkedésig, s nekünk így kell javaslatot tenni, aztán 

kontrolláló funkciót betölteni az ügyfél felé. Ezek a folyamatok semmiképpen sem az ügyfél 

érdekét fogják szolgálni, semmiképpen nem lesznek segítő tevékenységnek nevezhetőek. 

Átmeneti Gondozás 

A FESZGYI Gyermekek Átmeneti otthonával évek óta jó és szoros szakmai kapcsolatunk van. 

Az estevitelben a jó együttműködés, az otthon szakmai és emberi hozzáállása nagy segítséget 

jelent. Gyakran van meghatározó szerepük a gondozási folyamatban. Nagyon nagy erősségük és 

hiánypótló „szolgáltatásuk”, hogy az ott lakó kisebb és nagyobb gyermekek szüleinek szülői 

kompetenciáit mind a nevelés, mind a gondozás terén fejlesztik, a kicsiknél pedig előkészítik a 

későbbi gyermekintézményes életet: a bölcsődét, az óvodát. 

A családok átmeneti otthonai, valamint az anyaotthonok várólistái borzasztó hosszúak. Nem 

ismerjük a kiválasztási szempontjaikat, a kiválasztás szabályait, személytelen velük a 

kapcsolatunk, és nagyon ritkán tudunk elhelyezni családot még a velünk szerződésben lévő 

otthonban is. Egy gyermekes anyát továbbra is lehetetlen elhelyezni a normatív finanszírozás 

miatt. 

H52-vel kapcsolatos tapasztalatok, javaslatok. 

Az Irodával kapcsolatban sok pozitív változást tapasztaltak a kollégák. Jönnek az információk a 

gyerekekkel kapcsolatban, érződik, hogy bekapcsolódnának az esetvitelbe. Jó jelzéseket 

küldenek, hiteles és naprakész információik nélkülözhetetlenek az esetvitel szempontjából. 
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Örömmel vesszük a partneri kapcsolat épülését, és azt, hogy jelzéseiket felvállalják, eljönnek 

esetkonferenciára, tárgyalásra is adott esetben. 

Mindemellett megjelent egyfajta bizalmatlanság is a kollégák körében az irodával kapcsolatban: 

meg tudják-e védeni az oda irányított gyerekeket, akik csak egy jó programot, kortársi 

kapcsolódásokat keresnek, a negatív kortársi kapcsolatoktól? Véleményem szerint erre az 

irodának a jövőben választ kell adnia, elsősorban önmaga felé. 

Hivatali, hatósági kapcsolatok 

A hatóságokkal való együttműködés egyre bürokratikusabb, nehézkesebb, a folyamatok 

rendkívül lassúak. Az ideiglenes hatályú elhelyezés, a nevelésbe vételi vizsgálat nagyon hosszú. 

A gyámhivatali eljárásban, jórészt a TEGYESZ működése miatt, jellemzően nem vagy alig 

lehetséges az azonnali és gyors reagálás. Az elhúzódó védelembe vételi ügyek miatt pedig mire 

tárgyalásra kerül a sor, előfordul, hogy a probléma az intenzív gondozás és a család 

együttműködése miatt már nem is áll fenn. Az is előfordul, hogy mire a határozat jogerős lesz, 

mire hivatalosan az esetmenedzserhez kerül a kontroll, már rég késő.  

A tárgyalások minősége tapasztalataink szerint romlott az elmúlt évben – nem csak az időnkénti 

tisztviselőhöz méltatlan hangnem jelet meg nem csak az ügyfelek, de a tárgyalásra meghívott 

szakemberek felé is, de a tárgyalásvezetés, a fókuszpontok rossz helyre helyezése, meg nem 

fogalmazása, ki nem mondása és a teljes gondozási folyamatból ad hoc kiemelt részproblémák 

hangsúlyozása miatt elvész a tárgyalás jelentősége mind a folyamat szempontjából, de az 

ügyfelek számára is. A tárgyalások ereje, jelentősége megkopott és az esetkonferenciák miatt is 

elveszíteni látszanak jelentőségüket. Esetkonferencia és tárgyalás: dupla beszéd, végül kevés az 

alja, és a tárgyalásra már el sem jön mindenki. 

Meg kell említeni, hogy a gyermekbarát meghallgatás szabályait néhány gyámhivatali kolléga 

alig veszi figyelembe, a kommunikáció időnként agresszív és méltatlan egy hivatalban ülő és 

családok, gyermekek sorsáról döntő ügyintézőhöz. Méltatlan és nem mellesleg komolytalanná 

teszi a tárgyalást, ha az ügyintézők tárgyalás közben „beszélik meg” nézeteltéréseiket.  

Szerencsére az általános tapasztalat azért nem a fent leírt: több kollégánk elégedett a hivatal 

munkájával, a közös gondolkodással, a tárgyalások előtti konzultációk minőségével és 

tartalmával. 

TEGYESZ, szakellátás, gyermekvédelmi gyámok 

A TEGYESZ-szel való kapcsolatunk továbbra is távoli, személytelen. Tárgyalási időpontokat 

nem egyeztetnek, a hivatalos írásos kommunikációt leszámítva nincs párbeszéd, a tárgyalásokról 

gyakran az utolsó pillanatban értesítenek, van, hogy a tárgyalás napján.  

A gyermekotthonokkal, gyermekvédelmi gyámokkal erősen személyfüggő a kapcsolatunk. 

Néhányukkal van rendszeres és érdemi párbeszéd, közös esetvitel, de ez egyre ritkább. Sajnos az 

a jellemző, hogy a gyámokkal, nevelőszülőkkel és a gyermekotthon szakembereivel csak 

szakszolgálati tanácskozáson vagy gyámhivatali tárgyaláson találkozunk, eltűntek a személyes, 

emberi kapcsolatok, eltűnt a korábbi együttműködési protokoll, de az együttműködést fenntartó 

munkatársak is: a családgondozók. A szakellátás nem érdeklődik a család felől, egyáltalán: 

érdemi kérdéseket nem tesznek fel, eltűnni látszik a hosszú távú gondolkodás. A család és 

gyermek közötti kapcsolattartás esetében gyakori a havi egy alkalmas, néhány órás 

kapcsolattartás, mely lehetetlenné teszi a szülők és gyermekeik közötti élő, eleven kapcsolat 
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fennmaradását. A szakellátás nem jelez semmit, ha van információnk, azt a családtól tudjuk. Az 

esetmegbeszélőket, esetkonferenciákat szervező próbálkozásainkat hárítják, adott esetben el is 

lehetetlenítették. Ezek a folyamatok és jellemzők mára szinte lehetetlenné teszik a 

hazagondozást. 

Civil szervezetek 

Van néhány civil szervezet, akikkel karitatív tevékenységük miatt kerülünk kapcsolatba. Rajtuk 

kívül ugyanis senkitől nem remélhetünk segítséget, a váratlan anyagi krízisben kerülő ügyfeleink 

számára segítséget. A kerületi rendkívüli gyermekvédelmi támogatás nem fedezi például egy 

nagy dioptriájú, speciális szemüveg megvételét. Az ehhez hasonló ügyekben csak hozzájuk 

tudunk fordulni, de rengeteg adminisztrációba kerül egy támogatás elintézése és gyakorta nincs 

visszajelzés tőlük, nekünk pedig fontos az esetvitel során az utánkövetés. 

Jó lenne, és a jövőben terveink között szerepel is a civilekkel való szorosabb és szélesebb körű 

kapcsolat kiépítése. Ehhez első körben egy olyan adatbázis elkészítését tervezzük, melyet 

folyamatosan vezetünk és bővítünk a jövőben. 

Esetmenedzseri munka eredményessége és nehézségei 

Korábban már írtam, így csak összefoglalóan írom le, hogy a belső szervezeti és külső 

jogszabályi és módszertani változások, a személyi változások után fontos feladatunk, hogy 

megtaláljuk helyünket, szerepünket és feladatunkat a gyermekvédelemben. Továbbra is nehéz 

lesz megbarátkozni és megtalálni az egyensúlyt a kontrolláló és segítő szerepet illetően. Az 

esettől, az alapellátási esetviteltől való eltávolodásunk miatt olyan szakmai problémákkal kell 

megbirkóznunk, hogy hogyan teszünk javaslatot a hatóság felé, ha az estekonferencián látjuk 

először a családot? Mégis elvárás, hogy legyen hozzáadott és minőségi tartalom a 

javaslatainkban. Saját nehézségünk mellett jellemző, hogy a külső elvárások nem egyeznek a 

jogszabályokban, protokollban leírt szerepünkkel, feladatainkkal, mert az intézmények sem 

tudják kik vagyunk, mit is kell várniuk tőlünk, adott esetben számon kérni rajtunk. Egy biztos: az 

ügyfél saját döntéseit, saját felelősségét a sorsában semmiképpen sem rajtunk kellene számon 

kérni – mert nem az a feladat a szociális munkában, hogy intézmény és rendszerfüggő bábokat 

gyártsunk a segítő munka során, ezért nagyon helytelennek és károsnak tartjuk a hivatalok 

gyakorta tapasztalt hozzáállását: csinálj meg mindent sz ügyfél helyett, éld helyette az életét, ez a 

dolgod! 

Az utóbbi időben egyre nehezebb meghozni a döntést, hogy egy gyermek a szakellátásba 

kerüljön. Azt tapasztaljuk, hogy gyakorta nincs különbség az életminőségben, ha otthon maradt 

volna és aközött, hogy szakellátásban él. Sőt: nem egy esetben még rosszabb lesz helyzete, 

megjelenik vagy fokozódik életükben a kriminalizálódás, a bántalmazás, az erőszak, a 

prostitúció, a drogos és hajléktalan életmódba kerülés. 

Nehézségünk volt még az elmúlt évben a lakótelepen adott ügyelet azoknál az 

esetmenedzsereknél, akik a lakótelepen is adnak ügyeletet. A József Attila lakótelep nyitva álló 

helyiségében végzett esetmenedzseri ügyeleteket nem tartjuk jó és hatékony gyakorlatnak, mivel 

nem ezt tapasztaltuk az elmúlt évben. Mivel van jócskán ügyfelünk, a jogszabály egyébként is 

ötven család per esetmenedzser arányban írja elő a szakmai munka kereteit. Mivel ezt az 

esteszámot meg is közelítjük, nem elvárható, hogy az esetmenedzser minden információt a 

fejében tartson. Ezért, amikor ügyelni megy a lakótelepre, a várhatóan szükséges iratanyagokat 

este hazaviszi, onnan a Pöttyös utcába, hiszen minden fontos és nélkülözhetetlen információ az 
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iratanyagban van. Ám lehetnek olyan telefonhívásai, amire nem készül, és nem is tud 

információk nélkül pontos és adekvát választ adni a telefonáló másik intézménynek, ami igen 

kellemetlen. A Pöttyös utcában nem is tud adminisztrációt végezni, nem elérhető a közös 

meghajtónk, nincsenek ott az iratanyagok. A munkánknak pedig egyre nagyobb hányada 

hivatalos adminisztráció, levelezés, iratanyagok összeállítása a gyámhivatal felé, és azok 

bekérése szükség esetén. Mindemellett már nem az ügyfélfogadásunk a hangsúlyos, hanem a 

koordináló tevékenységünk, amihez folyamatos információ áramoltatásra van szükség, és nem 

ücsörögni egy telephelyen és várva, hogy a család, mely felé mi vagyunk a kontrolláló 

személyek, majd magától besétál. A jelzésekre már nem mi reagálunk, nem mi intézkedünk, 

viszont szerveznünk kell az esetkonferenciákat, tárgyalásokra kell járnunk, javaslatokat kell 

megalapoznunk és megírnunk, alapos és részletes gondozási tervet kell készíteni, és azt nyomon 

követni. Mindez sok-sok tervezést, adminisztrációt, telefonálást, utánkövetést, információ 

áramoltatást igényel. A Pöttyös utcai ügyelet sok időt vesz el a két ott ügyelő esetmenedzsertől, 

ráadásul teljesen értelmetlenül. 

A Központ speciális szolgáltatásai 

A speciális szolgáltatásokat szervezeti és intézményi szinten alapvetően a család- és gyerekjóléti 

központnak kell biztosítania. A szolgáltatások megnevezése, szervezése, a segítő szakemberek 

koordinálása hatósági intézkedéssel érintett családok esetében az esetmenedzserek feladata.  

Az elmúlt évben mind a családsegítők, mind az esetmenedzserek ügyfelei sokat és jól használták 

a FESZGYI szolgáltatásait, és visszafelé is elmondható: ezek a szolgáltatások nagyban 

támogatták az esetvitelt. 

A jogi tanácsadást ügyfeleink széles körben, egyre inkább mindenféle jogi, közigazgatási aktust 

kívánó ügyükben igénybe vették.  

A pszichológiai és gyógypedagógiai tanácsadással kapcsolatban esetmenedzsereink jó 

kommunikációt, azonnali reagálást, a tiszta kompetenciahatárokat, szoros együttműködést, az 

eset vállvetve vitelét tapasztalták. Egyszóval sikerült teamben dolgozni, s ez nagymértékben 

segített ügyfeleinknek is. 

Az esetmenedzseri munka tapasztalatai szerint is nagyon nagy szükség lenne családterápiás 

szolgáltatásra, mediációra. A fejlesztés a felsőbb éves korosztály számára még bőven bővíthető 

lenne. Jó lenne olyan körülmények között, olyan helyen dolgozni, ahol működhetnének 

csoportok, lehetnének tréningek, bűnmegelőzési programok, önsegítés, vagy olyan hasznos 

program, mint a más kerületben működő fodrászat-kozmetika. Több olyan szolgálatatásra lenne 

szükség, melyeket a kötelezett ügyfeleink is megszeretnek, melyek hasznát hamar felismerik, 

eredményeit érzékelik és számukra is sikert, jóllétet hoznak. 

A Család- és Gyermekjóléti Központ önálló szakmai egységként a FESZGYI-n belül, azon belül 

pedig a Családtámogató és Gyermekjóléti Központ szervezeti keretein belül végzi szakmai 

tevékenységét. 2016. január 1. napjától a 

Központnak kell a speciális 

szolgáltatásokat biztosítaniuk járási 

szinten. Emellett önálló szakmai egységként a Központhoz tartozik a H52 Ifjúsági Iroda és 

Közösségi Tér. 

- A Család- és Gyermekjóléti Központ telephelyén (1091 Budapest, Üllői út 69.) az 

esetmenedzserek a gyermekvédelmi gondoskodással érintett gyermekek és családjaik 

A Család- és Gyermekjóléti Központ erőforrásai 
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számára esetmenedzselési feladatokat látnak el, valamint nevelésbe vett és utógondozásban 

részesülő gyermekek és családjaik körében szociális segítőmunkát is végeznek. Helyben és 

kihelyezett speciális szolgáltatásainkat tanácsadók útján a FESZGYI Család- és 

Gyermekjóléti Alapellátási Egység, valamint Központunk ügyfelei számára nyújtunk. 

 

Esetmenedzserek:  

- 8 fő esetmenedzser, ebből 1 fő egész évben tartós táppénzen, tehát 7 aktív 

munkatárs 

 ebből 1 fő jelzőrendszeri tanácsadó, és 1 fő kórházi szociális munkás, 

- 2 fő szociális asszisztens, 

- és 1 fő szakmai vezető. 

Ügyfélfogadási idő: 

 Hétfő: 08.00 – 18.00  

 Kedd: 08.00 – 13.00 

Szerda – team értekezlet, adminisztráció, nincs ügyfélfogadás 

Csütörtök: 11.00 – 16.00 

Péntek: 08.00 – 13.00 

 

Speciális szolgáltatások - három telephelyen működnek (Üllői út 69., Lenhossék u. 7-9. 

és Pöttyös u. 11.): 

- 3 fő pszichológus, 

- 1 fő jogász, 

- 2 fő fejlesztő- és gyógypedagógus, 

- valamint a kapcsolattartási ügyeleten 1 fő szociális munkás-pszichológus és 1 fő 

szociális munkás-mediátor. 

- József Attila Lakótelepi Kirendeltség (1091 Budapest, Pöttyös u. 11.): az esetmenedzserek 

heti két napon teljesítenek ügyeletet. 

Ügyfélfogadási idő: 

 Kedd: 08.00 – 13.00 

Csütörtök: 08.00 – 13.00 

- H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér (1096 Budapest, Haller u. 52.) 

- 6 fő ifjúságsegítő, 

- 1 fő szakmai programfelelős és ifjúságsegítő, 

- közülük 2 fő látja el a CSGYK utcai és lakótelepi szociális munkát. 

- Állandó szolgáltatásként: 1 fő pszichológus, 1 fő kézműves foglalkozásvezető. 

Az utóbbi évben Központunkat elkerülte a fluktuáció, a munkatársak minden nehézség ellenére 

remek csapatot alkotnak, a régebb óta dolgozó, nagy helyi és szakmai tapasztalattal rendelkező 

kollégák stabil pontot jelentenek és hatalmas segítséget a fiatal és új kollégák betanításában. Azt 

gondolom, hogy szervezetünknek követnie kell a megváltozott jogszabályi környezetet, a 

megváltozott struktúrát, a megváltozott szerepeket és feladatokat, de mindeközben figyelnie kell 

az itt dolgozó kollégák mentálhigiénés állapotára is, a megfelelő kommunikációra és a 

döntésekbe való bevonásra – hisz szükség van rájuk, a jó szakembereket vétek elengedni, 

különösen akkor, amikor a helyükre nemhogy megfelelő képzettségű, de még megfelelő 

tapasztalattal és főleg alkalmassággal rendelkező szakembert is szinte lehetetlen találni. Eltűntek 

a pályakezdők, a felsőoktatásban több helyen alig 15 fővel indult szeptemberben szociális szak, a 



  136 

gyermekjóléti területet 2016-ban az ott korábban dolgozó szakemberek ötven százaléka elhagyta, 

s ők, a statisztikák szerint abszolút pályaelhagyók lettek, más szociális területen sem jelentek 

meg. Ebben a helyzetben különösen fontos, hogy olyan szervezeti, munkahelyi környezetet 

alakítsunk, melyet nemcsak, hogy nem hagynak el a munkára alkalmas szakemberek, hanem 

amelyben tudásukat, tapasztalatukat, ötleteiket, szociális érzékenységüket, helyismeretüket 

valamint kreativitásukat használjuk – és nem kihasználjuk. 

 

Az esetmenedzserek esetszáma 2016. december 31-i állás szerint: 

 7 esetmenedzser összesen 500 gyermekkel dolgozik 241 családban; 

 ez átlagban azt jelenti, hogy 1 esetmenedzserre 71 gyermek és 34 család jut. 

A jogszabály szerint egy esetmenedzserre 50 család juthat maximálisan. A jogszabályi előírás az 

esetszámra vonatkozóan azt feltételezte 2016. január 1-től, hogy az esetmenedzserek 2016-ban 

már úgy dolgoznak, hogy a szociális segítő tevékenységet az alapellátáson keresztül szervezik 

meg. Ez a FESZGYI-ben nem így történt: 2016-ban az esetmenedzserek minden hatósági esetnél 

a protokollban előírt feladatokon kívül teljes körűen végezték a szociális segítő tevekénységet – 

vagyis a gondozási tevékenységet. 2017-ben folyamatosan, az új esetek és a felülvizsgálatok 

mentén, a módszertani iránymutatást követve a szolgálaton keresztül szervezzük meg az 

alapellátást, az esetmenedzser koordinál, szervezi az alapellátást és a speciális szolgáltatásokat. 

Szakmai erőforrásként tekinthetünk még a protokoll szerinti belső szakmai ellenőrzés 

elindítására és végig vitelére, mely módszertanilag megfelelő módon és tartalommal, valamint 

átfogóan csak 2017-ben tud megvalósulni. Az esetáttekintések folyamatosan, munkafolyamatba 

ágyazottan zajlanak, minden javaslattétel, tárgyalás, felülvizsgálat előtt megtörténnek.  

A hatályos jogszabályok szerint a család- és gyermekjóléti központok a következő, az általános 

szolgáltatási feladatokon túl ún. speciális szolgáltatásokat nyújtanak járási, a fővárosban kerületi 

szinten. Ennek keretében a FESZGYI a következő szolgáltatások elérhetőségét biztosítja: 

 utcai és lakótelepi szociális munka, 

 kapcsolattartási ügyelet,  

 kórházi szociális munka, 

 gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálat, 

 jogi tájékoztatásnyújtás és pszichológiai tanácsadás. 

 családkonzultációt, családterápiát, családi döntéshozó konferenciát. 

Intézményünk sajnos családkonzultációt, családterápiát, vagy családi döntéshozó konferenciát 

nem tud biztosítani, pedig nagyon nagy szükség lenne legalább családterápiára és közvetítői 

szolgáltatásra szélesebb elérhetőséggel, egyébiránt kötelező feladat is ezen szolgáltatások 

megszervezése. 

Utcai és lakótelepi szociális munka 

Az utcai és lakótelepi szociális munka célja a szabadidejét az utcán töltő, kallódó, csellengő 

gyermekek speciális segítése. Ezek az utcán, felügyelet nélkül lévő gyermekek, potenciálisan 

veszélyeztetettnek tekinthetők. Ezt a tevékenységet a H52 segítségével, az ifjúságsegítői 

szolgáltatásba integrálva szervezzük meg, heti fix napokon történő utcai felkereső tevékenység 

keretében, valamint ún. kitelepülő programok szervezésével, különösen a nyári szünidőben. 
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Az utcai szociális munka keretében ifjúsági információnyújtás, tanácsadás, programszervezés a 

fő tevékenység, amiket név nélkül lehet igénybe venni.  

Ideje, helye: Minden csütörtök, 10-14 óráig, József Attila lakótelep, Középső-Ferencváros. 

Kórházi szociális munka 

A kórházi szociális munka célja a szociális válsághelyzetben lévő anya és gyermekének segítése, 

a kórházakban ellátott veszélyeztetett kiskorúak segítése. A szolgáltatást 2009. március hóban 

indítottuk be. Az NCSSZI módszertani ajánlása alapján dolgoztuk ki a szolgáltatás helyi 

programját. A kórházi szociális munka egy családgondozó feladata osztott munkakörben, így a 

feladatot minden esetmenedzser köteles a maga területén a saját kliensei körében ellátni. A nem 

hozzánk tartozó ügyfelek esetében továbbítjuk a jelzést az illetékes szakmai egységhez, az 

illetékességgel rendelkező más intézményhez, illetve visszajelzünk az egészségügyi szolgáltató 

felé. A kórházakkal, a szülészeti osztályokkal jó kapcsolatot alakítottunk ki, azonnal értesítik a 

Gyermekjóléti Központot a krízishelyzetben lévő anyákról, a veszélyeztetett gyerekekről. 

Feladataink tehát: 

 A kórházakkal való kapcsolattartás, a kórházból érkező jelzések fogadása, intézkedések 

kezdeményezése.  

 Krízishelyzetben levő várandós anyák, újszülött csecsemők haza gondozása. 

Gyermekbántalmazás, elhanyagolás észlelése esetén a védőnő, kezelőorvossal 

együttműködve azonnali segítségnyújtás, intézkedés, jelzés az illetékes családgondozó, a 

rendőrség és a gyámhatóság felé. 

Helye: Család- és Gyermekjóléti Központ, Üllői út 69. 

Fejlesztő pedagógiai, gyógypedagógiai szolgáltatás 

A jelen iskolarendszerben megkövetelt tudástartalom és a hazai iskolarendszer indulási 

különbségeket erősítő jellegzetessége miatt szükséges, hogy a gyermekjóléti alapellátás 

kénytelen, de átvegyen olyan feladatokat az iskolától, melyek segítik a már egyébként is 

hátrányos helyzetből induló tanulók iskolarendszerben folyamatosan növekvő hátrányait 

leküzdeni, a sikeres társadalmi felzárkózást segíteni a fejlesztő- és gyógypedagógia eszközeivel. 

Fontos a lemaradó gyerekek számára, hogy negatív énképük, kudarcorintáltságuk egy segítő 

szakember értő és szükségleteire reagáló munkamódszereinek segítségével sikerélményt is 

adjon, mely a tanulásra való motiváltságot növeli. 

Mindezeken kívül az alacsony társadalmi státuszú családok a gyermekeik számára szükséges 

szolgáltatást nem tudják megvásárolni, ezért központunk, korlátozott számú ügyfélnek ugyan, de 

biztosít fejlesztést. 

Fentiek tükrében Központunk fejlesztő pedagógusa és gyógypedagógusa a gyermekjóléti 

alapellátás keretében az alábbi térítésmentes szolgáltatásokat nyújtja: 

• képességfelmérés, egyéni fejlesztési terv készítése, 

• fejlesztő foglalkozások, más meglévő fejlesztési tervek követése, 

• tantárgyi megsegítés és korrepetálás, 

• nevelési tanácsadás, 

• kapcsolattartás, együttműködés az óvoda, iskola szakembereivel, 

• iskola-, ill. pályaválasztási tanácsadás, 
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• szakmaközi konzultáció nyújtása a gyermekjóléti központ szociális munkásai 

számára. 

A Gyermekjóléti Központ fejlesztő pedagógiai szolgáltatásai kiterjednek minden, a kerületben 

tartózkodó gyermekre. A szolgáltatás a családsegítők, illetve esetmenedzserek közvetítésével 

vehető igénybe, illetve a FESZGYI Gyermekek Átmeneti Otthonában is igénybe vehető. 

A fejlesztő- és gyógypedagógiai tanácsadás keretében az alábbi módszereket alkalmazzák a 

kollégák: 

 anamnézis felvétele, első interjú; 

 Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló Rendszer: a sikeres iskolakezdést, eredményes 

tanulást segíti különböző részterületek fejlesztésével; 

 Pieron-féle figyelem teszt; 

 Meixner-féle olvasó lapok és szövegértést fejlesztő feladatsorok; 

 Adorján-féle gyakorlóanyagok olvasásmegértés fejlesztéséhez; 

 mozgásfejlesztő blokkok; 

 LÜK és LOGICO készletek az örömteli tanulásért; 

 záró blokkhoz szabadon választható, szórakoztató fejlesztő játékok. 

Munkatársaink diagnózist nem állíthatnak fel, de a segítő szakemberek, szülők számára vizsgálat 

kezdeményezése előtti tanácsadást igen, melyet a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és 

Rehabilitációs Bizottság végezhet el a kerületi Pedagógiai Szakszolgálat vizsgálata alapján. 

Az óvodás korú gyermekek ellátásban nehézséget okoz, hogy esetükben a szülők a megelőzésre 

kevésbé motiváltak. Amikor a gyermek iskoláskorú lesz, és megjelennek az iskolai-tanulási 

nehézségek, a szülők is motiválttá válnak, ám ekkor az időpontjaink behatároltsága, a gyermekek 

kísérésének megoldása jelent sokszor megoldhatatlan problémát. Azt is el kell ezen a ponton 

mondani, hogy az óvodás és kisiskolás korosztály nevelési-oktatásiintézményen belüli, az 

előírásoknak megfelelő fejlesztése megoldott, szigorúan dokumentált és ellenőrzött folyamat, 

melyben a fejlesztő szorosan együtt tud dolgozni a pedagógussal -a két tevékenység egymással 

párhuzamosan zajlik, mely a leghatékonyabb. 

Tanácsadás keretében nagy szükség van arra, hogy a szülőket segítse intézményünk a bonyolult, 

számukra „idegen nyelven” íródott szakvélemény „lefordításában”. Ahhoz, hogy egy szülő 

hatékonyan tudja képviselni gyermeke érdekeit, tudnia kell, hogy mi az ő feladata, mi az 

intézmény feladata és pontosan mi a gyermeke szükséglete. Ehhez kapcsolódóan kell nevelési 

tanácsokat is adni, hogy a szülőnek reális elvárásai legyenek gyermek felé: se túl alacsonyak, se 

a gyermek képességeit meghaladók. Ezen túl szolgáltatásunk keretében lehetőség nyílik arra is, 

hogy a szülő a fejlesztővel és gyermekkel való közös tevékenység, fejlesztő eszközöket nem 

kívánó játékok során megértsék és megtapasztalják, hogy az együttlétben, a kapcsolat 

elmélyülésében, egyszerű és hétköznapi tevékenységekben is benne van a fejlesztés, a 

gyermeknek való segítés lehetősége.  

Felső osztályban azonban teljes a jogosultsága intézményünk fejlesztőpedagógiai 

szolgáltatásának, hiszen ugrásszerűen megnő az elsajátítandó tananyag mennyisége, megjelenik 

a tudományos nyelvezet, a szaktanárok nem tudnak az eltérő kepeségekhez alkalmazkodva, 

differenciáltan oktatni és kicsi kor óta jelen lévő tanulási kudarc miatti tanulásra való 

motiválatlanság fokozódik. Ennek következtében a problémák ebben a korosztályban 

súlyosbodnak. A diszgráfiás gyermektől is elvárják, hogy jegyzeteljen tanórán, a diszlexiás 
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gyermek pedig nem csak magyar órán az, de ezt a többi szaktárgynál már nem veszik 

figyelembe. A szaktanárokkal való kapcsolata a fejlesztőnek ekkor pótolhatatlan érték lenne, 

mely az ő munkájukat is nagymértékben támogathatná kívülről – ám erre elfoglaltságaik miatt 

szinte nincs is lehetőség. Mindeközben a szülő is egyre elkeseredettebbé válik, hiába jeleznek 

vissza vizsgálatok fejlődést, ő azt látja, hogy a gyermeke megbukik, rosszak a jegyei. Ekkor már 

azt várják a fejlesztéstől, hogy annak eredménye legyen: iskolai siker, görbülő jegyek, sikeres 

pótvizsga. A fejlesztő tevékenysége ekkor már komplexszé válik: ismernie kell a gyermek 

részképességzavarát, problémáit, az elsajátítandó tananyagot, tanulást segítő módszereket. 

Míg az évközi fejlesztéseknek, pótvizsga felkészítéseknek általában siker a vége, addig a 

magántanulók helyzete, felkészítése kevésbé sikeres. Az intézmények saját döntésüket, hogy a 

problémás gyermektől megszabaduljanak, a szülő kérésének állíttatják be (vele íratnak kérelmet, 

rábeszélik erre), de azt már nem közlik vele, hogy a jelenleg hatályos jogszabályok szerint ekkor 

az SNI-s, BTM-s gyerekek felkészítésének teljes felelőssége is az övék, mivel ilyen státuszú 

gyermek csak szülői kérésre lehet magántanuló. A legkevesebb esetben tapasztaljuk azt, hogy a 

magántanulói státusz mögött olyan okok állnak, melyre ezt a tanulmányi formát biztosítja a 

jogszabály. Amikor már az iskolakerülés legalizálásáról van szó, egyébként az oktatás, iskola 

csődje miatt, ekkorra már – az évek óta tartó kudarcélmény miatt - sem a gyermek, sem a szülő 

nem motivált, az iskola kiszáll a „buliból”, a részükről megoldott a probléma: nincs konzultáció, 

nincs energiabefektetés és kompromisszumkészség sincs részükről. Mindezek következtében a 

feladat, a magántanulók vizsgára való felkészítése megoldhatatlan, a btm-es, SNI-s gyermekek 

képességeihez nem igazított követelményrendszer, az egész éves tananyagból való számadás 2-3 

nap alatt – mindezek eleve lehetetlenné teszik a sikeres vizsgát. Nincs iskolapszichológus, nincs 

iskolai fejlesztés, tervezett tananyagfeldolgozás, nincs lehetetlen feladat helyett kisebb sikereket 

lehetővé tevő részfeladat, projekt, aktív tevékenység, alkotás, öröm, önfejlesztés, részvizsga, így 

nincs sikerélmény, nincs motiváció, nincs önálló ismeretszerzés… Fejlesztőnk tapasztalata 

szerint az iskolától jó, ha decemberben megkapja az elsajátítandó tananyagot: egy 

tartalomjegyzéket. Aztán félévkor már vizsgázik is, majd év végén, hiába vizsgázott már le 

félévkor, az egészéves anyagból kérik számon, mindezt anélkül, hogy a legcsekélyebb 

mértékben figyelembe vennék, hogy pl. úgy jutott el nyolcadik osztályba, hogy nem ismeri a 

törteket. Az iskola ebben az egész folyamatban csak számon kér és minősít, de felelősséget, 

feladatot nem vállal – így nem is elvárható egy gyermekjóléti intézmény felől, hogy javaslatával 

támogassa a magántanulói státuszt. 

Matematika és idegen nyelv tantárgyakból nagy szükségünk lenne önkéntesek bevonására, 

különösen a nyári pótvizsga szezonban. Nagy könnyebbség volt az elmúlt évben, hogy 

korrepetálási lehetőség már a H52-ben is van, így a feladatok megoszthatók, a differenciálás 

megoldható, hisz ott nem fejlesztőpedagógusok nyújtják ezt a szolgáltatást.  

A szakmai kapcsolatokat illetően fejlesztőink mind az Alapellátási Egység, mind a Központ 

munkatársaival olyan kapcsolatban vannak, mely segíti az esetvitelt, a gyerek érdekének szem 

előtt tartásával megvalósuló előre haladási utat és mindenekelőtt azt, hogy a gyermek kompetens 

felnőtté váljon. Ugyanerre a kapcsolatra törekednek más intézmények szakembereivel is. 

Készenléti szolgálat 

A Gyvt. 40/A. § (2) bekezdése ad) pontja szerint a „A gyermekjóléti központ a gyermekjóléti 

szolgálatnak a 39. §, a 40. § (2) bekezdése és az Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti általános 

szolgáltatási feladatain túl gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot” működtet. 



  140 

A 15/1998. NM rendelet 27. § (1)- (2) bekezdése szerint „A készenléti szolgálat célja a család- 

és gyermekjóléti központ nyitvatartási idején kívül felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali 

segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása. A készenléti szolgálatot állandóan hívható 

telefonszám biztosításával kell megszervezni oly módon, hogy a készenlétben lévő munkatárs 

szakszerű segítséget tudjon nyújtani vagy ilyen segítséget tudjon mozgósítani.” 

A készenléti szolgálat feladata: 

 telefonon történő tanácsadás, tájékoztatás, 

 segítség mozgósítása, 

 kapcsolatfelvétel olyan intézmények, szolgáltatók (rendőrség, gyermekvédelmi 

szakszolgálat, kórház, családok átmeneti otthona, anyaotthonok, utcai szolgálat, stb.) 

munkatársaival, akik krízishelyzet esetén azonnali, konkrét segítséget tudnak 

nyújtani. 

A készenléti szolgálat célja tehát, hogy a gyermekjóléti szolgáltatást ellátó intézmény nyitva 

tartási idején túl (éjszaka, hétvégén és ünnepnapokon) folyamatosan biztosítsa gyermekjóléti 

szakember elérhetőségét abból a célból, hogy krízishelyzet esetén a gyerek ne maradjon segítség, 

illetve ellátás nélkül, így a szolgáltatás elérhetőségének meghosszabbítását jelenti, lehetőséget 

arra, hogy a gyermekjóléti szolgálat nyitva tartási idején túl, szükség esetén, a gyermek 

biztonsága érdekében ezek a szolgáltatások mozgósíthatóak legyenek. 

Ez a szolgáltatás a lakosság és a jelzőrendszer felé állandó elérhetőséget biztosít a következő 

telefonszámon: 06 (20) 247-21-99. 

Szakmai stáb 

A készenléti szolgálat a FESZGYI Család- és Gyermekjóléti Központ esetmenedzsereinek 

részvételével valósul meg. Tekintettel a fent megfogalmazott célokra, feladatokra, alapkritérium, 

hogy a készenlétet gyakorlott, a gyermekjóléti alapellátásban és szociális segítőmunkában jártas, 

felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember biztosítsa. 

 

Pszichológiai tanácsadás 

A tanácsadás a professzionális segítő kapcsolati tevékenységek rendszerébe tartozik, melyek a 

legszélesebb értelemben vett egészséges társadalmi alkalmazkodást szolgálják. A pszichológiai 

támogatást igénylő emberek (sérültek családtagjai, élethelyzetükben elakadt személyek, nevelési 

problémákkal küzdők, élethelyzeti krízisben lévők stb.) sok esetben nem tudnak kihez fordulni, 

hiányoznak a döntéseket előmozdító és az „egészségesek terápiáját” vállaló intézmények és 

szakemberek. Ezt hiányt próbálja a kerületben pótolni a FESZGYI Család- és Gyermekjóléti 

Központ ezzel a speciális szolgáltatásával.  

A „counseling” (amerikai), „counselling” (angol) szó a magyar szaknyelvben tanácsadásként, 

illetve konzultációként jelenik meg. Pszichológusaink nem direkt tanácsot adnak – helyette a 

választási képességeket fejlesztik, információt adnak, és mint kísérők vesznek részt a 

beszélgetésekben, ezért többen a szakmájukban a konzultáció terminus használatát támogatják. 

A mentálhigiénés konzultáció célja a lelki egészség elősegítése és fenntartása, a lelki betegségek 

megelőzése és kezelése, a lelki egészség, lelki betegség és az ehhez kapcsolódó diszfunkciók ok-

okozati, diagnosztikai és rendszerbeli összefüggéseinek meghatározása és módosítása, valamint a 

mentálhigiénés ellátási rendszer javítása. A támogatásnak sok formája van. A segítést 
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általánosságban úgy szokás definiálni, mint általános szerkezeti keretet, amelyben egyik személy 

egy másik személynek vagy csoportnak támogatást nyújt. Ezen túl tanácsadóink a 

kompetenciáikat meghaladó esetekben a klienst tovább irányítják a számára megfelelő 

szolgáltatásba. 

A 2014-ben létrejött mentálhigiénés munkacsoport egy főállású és két részmunkaidős 

munkatárssal oldja meg a mentális ellátást, mely a hét három napján elérhető az Alapellátási 

Egység, valamint a Központ telephelyén a családsegítők vagy esetmenedzserek közvetítésével. 

Beszámolóik alapján széles palettán fogadtak az elmúlt évben klienseket: gyerekeket és 

családjaikat, kamaszkorú gyermekeket, illetve családjukat, 20-59 év közötti felnőtteket, utóbbi 

esetben leggyakrabban nőket. A kliensek támogatásán kívül munkájuk része a család- és 

gyermekjóléti szolgáltatásban dolgozó családsegítők és esetmenedzserekkel folytatott szakmai 

konzultáció, az esetvezetés kívülről történő támogatása. 

A leggyakoribb problémák, problématípusok, melyekkel hozzájuk fordultak gyerekek esetében: 

 iskolai magatartászavarok, beilleszkedési zavarok, nehézségek 

 kortárs erőszak 

 játék- és internet függőség 

 családi problémák 

 szülő-gyermek kapcsolati nehézségek 

 hangulatzavar, szorongás 

 traumafeldolgozás. 

Felnőttek esetében: 

 családi- és párkapcsolati konfliktusok 

 bántalmazás, krízishelyzet, nehéz élethelyzet okozta érzelmi megterhelődés, 

hangulatzavar 

 szülői kompetenciák alacsony szintje, hiánya 

 gyermeknevelési kérdések, érzelmi intelligencia alacsony szintje 

 krízishelyzet, veszteségfeldolgozás 

 depresszív hangulat, szorongásos zavar, pánikzavar, önértékelési problémák. 

Tanácsadóink alapvető szemlélete, az általuk használt módszerek, technikák: 

 személyközpontú, humanisztikus szemlélet 

 elfogadó, támogató légkör 

 szupportív technikák 

 autogén tréning 

 kognitív viselkedésterápia 

 játék-, művészet- és meseterápia 

 szülőkonzultáció. 

A fenti technikák a kliensek egy csoportjánál (akik motiváltak, van belátásuk, iskolázottak) 

hatékonynak, eredményesnek bizonyultak, de például az évek óta mentális betegségekkel küzdők 

esetében már maga a rendszeres kapcsolat fenntartása is nehézségbe ütközik. Bizonyos 

problémakörök és bizonyos klienscsoportoknál sokkal hatékonyabb módszer lehetne önsegítő 

csoportok létrehozása, támogatása. 
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Ugyanígy fontos új, és a családterápiában jártas tanácsadóink véleménye szerint szociális 

területen az egyéni megsegítés mellett hatékony módszer lehetne a családterápia és párterápia 

mint szolgáltatás bevezetése. Ehhez kapcsolódóan fontos lenne a mediációs szolgáltatás 

bevezetése is, hisz azoknak a gyerekeknek a szülei, akik javarészt pszichológiai tanácsadásba 

kerülnek, a szüleik egymással harcban állnak, mely harcnak elsőszámú áldozata a gyermek. A 

tanácsadói munkáról ezekben az esetekben elmondható, hogy nem tud igazán hatékony lenni 

mindaddig, míg a szülők nem jutnak egymásal egyezségre. 

További segítséget jelentene pszichiáter kolléga foglalkoztatása, aki segítené a nagy számban 

tanácsadásba közvetített, feltételezhetően pszichiátriai zavarokkal küzdő kliensek diagnózisának 

felállításában, a pszichológusok diagnózisának megerősítésében vagy cáfolásában. Ez a velük 

való munkát hatékonyabbá, tovább irányításukat pedig célozottabbá tehetné, hisz a legtöbb 

esetben a diagnózisig sem jutnak el, egyrészt az ellátórendszer leterheltsége, másrészt a kliensek 

sokszor érthető ellenállása miatt. 

Még egy területen jeleztek fejlesztendő kapcsolati rendszert: ez pedig a bántalmazás, a 

párkapcsolati erőszak. Itt szakmailag valóban indokolt lenne, ha a mentálhigiénés csoport is 

szorosabb és közvetlen kapcsolatban lenne erre szakosodott más szervezetekkel, részt venne 

képzéseiken e speciális területen ismerkedjenek az alapelvekkel, módszerekkel, elméletekkel, 

gyakorlatokkal és az ellátórendszerrel. 

A Mentálhigiénés Csoportot maga a szervezet is hatékonyabban tudná „alkalmazni” mind a 

szervezeti kommunikáció, mind a szervezetfejlesztés vagy a munkavállalói ösztönző rendszer 

kidolgozásában, tekintve a náluk meglévő pszichológiai, szervezetpszichológiai tudást. 2016 a 

pályaelhagyók éve volt minden intézményben a szociális területen. Ennek elsődleges okai 

szélesebb társadalmi-gazdasági nehézségekben keresendőek, ám pont ebben a nehéz helyzetben, 

pont a tömeges elvándorlás időszakában ki kellene lépni a komfortzónából, az eddigi kényelmes 

fotelból és a mindennapi szervezeti életben tenni azért, hogy a régi, képzett és tapasztalattal 

rendelkező szakembereink megmaradjanak, mentálhigiénés állapotuk javuljon (ehhez édeskevés 

a szupervízió, ha maga a szervezeti környezet élhetetlen), szervezetünk pedig a lehetséges 

munkavállalók, gyakornokok, a gyakorlati helyeket kereső intézmények számára vonzóbbá 

váljon – hiszen ők a jövő munkatársaink. 

A tapasztalt, elkötelezett és a szó mély értelmében segítőszakemberek egyre hatékonyabban 

használják esetvezetésükben a speciális szolgáltatásokat, köztük a pszichológiai tanácsadást, 

elkötelezett és kompetens hozzáállásuknak köszönhetően az elmúlt évben egyre nőtt a valóban 

elkötelezett kliensek közvetítése, így a tanácsadói munka hatékonysága nagyban nőtt. Ebben a 

tekintetben az esetmenedzserek munkájának köszönhetően szintén nőtt a hatóságilag kötelezett 

ügyfelek motiváltsága, együttműködési készsége is. 

A technikai feltételeket tekintve a mentálhigiénés team nehéz helyeztben van. nincs saját 

irodájuk, ahol rendszeresebb lehetne a konzultáció, egymás szakmai erősítése, összeszedettebb 

lehetne a felkészülés, az anyaggyűjtés, az eszközökhöz való hozzáférés, a dokumentáció tárolása 

is megoldott lenne. Kell egy hely, ahol valódi csoportként tudnának működni. 

Kapcsolattartási Ügyelet 

A kapcsolattartási ügyelet, mint speciális szolgáltatás a gyermekjóléti alapellátások közé 

tartozik. Intézményünk az életvitel szerűen kerületünkben tartózkodó gyermekek számára 

biztosít felügyelt, illetve segített kapcsolattartást.  
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A szolgáltatás általános célja: 

 a válás alatti vagy az azt követő átmeneti időszakban a gyermek(ek) és a különélő 

szülő számára semleges helyet biztosítson a találkozásokra; 

 a gyermek és a különélő szülő kapcsolatfelvételét, majd a kapcsolat fejlődését segítse; 

 a családtagok segítése - közvetítés (mediáció) alkalmazásával - abban a folyamatban, 

amelyben a gyermek és a külön élő szülő később külső helyszínen, majd a szülő új 

otthonában folytathassa a rendszeres kapcsolattartást. 

Kapcsolattartási Ügyelet további célja, hogy a gyermek és a különélő szülő mihamarább (néhány 

hónap elteltével) már külső helyszíneken vagy a szülő otthonában (természetes közegben) 

folytathassa a rendszeres kapcsolattartást. Ezért a gyermek, a gondozó szülő és a különélő szülő 

kölcsönös együttműködésére van szükség a helyzet mielőbbi normalizálása érdekében. Az 

Ügyelet munkatársai ezt a folyamatot közvetítéssel (mediációval) segítik. 

A Kapcsolattartási Ügyeleten alkalmazott módszerek:  

 pszichológiai megsegítés egyrészt a szülők számára a gyermeknevelésben, 

konfliktuskezelésben, másrészt a gyermekek számára a kapcsolattartás közben 

felmerült pszichológiai nehézségek kezelése érdekében; 

 mediáció (szülők között, szülő és gyerek között, esetenként szülők és nagyszülők 

között): olyan konfliktus-kezelési módszer alkalmazása, amelyben egy kívülálló fél, a 

mediátor kommunikációs technikák alkalmazásával hozzásegíti a vitában álló feleket 

a közöttük felmerülő problémák átbeszéléséhez, azok együttműködésen alapuló 

megoldásához. 

 

 komplex szolgáltatás nyújtása minden résztvevő számára, akikkel külön-külön is, 

együttesen is foglalkoznak a munkatársak, tehát a rendszerszemlélet jegyében a 

szolgáltatásban résztvevőkön kívül a kötelezetteknek is. 

A fenti három módszer együttes alkalmazása és ezek egysége teszi hatékonnyá és eredményessé 

a Kapcsolattartási Ügyeletünk működését, és ami a legfontosabb, ez teszi lehetővé a folyamatos 

kigondozást, melyre a kapcsolatügyelet munkatársai joggal büszkék. 

A kapcsolattartási ügyelet látókörébe került családok helyzete, az igénybe vevők köre 2016-ban 

némileg változott. Az előző évekhez képest rosszabb szociális státuszú családok kerültek 

szolgáltatásunkhoz. Iskolázottságukat tekintve elég szórt képet mutatott az igénybe vevők köre: a 

8 általánostól egészen a főiskolai diplomáig terjedt. Gazdasági aktivitásuk szerint fele-fele 

arányban aktív munkavállalók és inaktív, de egyéb rendszeres jövedelemmel rendelkezők 

(GYES, nyugdíj) voltak. 

A 2016-os évet tekintve a kapcsolattartás megsegítésének elrendelésére legjellemzőbben 

mentális és hosszabb ideje fennálló pszichés/pszichiátriai betegségek, valamint 

szenvedélybetegség miatt vált szükségessé. Ezen kívül egy családnál párkapcsolati erőszak miatt 

került sor felügyelt láthatás elrendelésére, de a kollégák találkoztak gyermeket érintő 

bántalmazással, enyhébb elhanyagolással is. Az itt dolgozó szakemberek tapasztalata szerint a 

rendszeres, kéthetenkénti találkozások miatt elég rövid időn belül észlelhetőek a családi 

konfliktusok és családi folyamatok alakulása. Tehát a gyerekek aktuális állapotát folyamatosan 

követni tudják, és szükség esetén jelzéssel élnek a családsegítő vagy esetmenedzser felé, hogy 

intenzívebb gondozásra van szükség. Ezekben az esetekben kritikus, hogy az alapellátást végző 
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szakemberek továbbra is gyorsan reagáljanak és hatékonyan együttműködjenek az ügyelettel. 

Éppen ezért, tehát az eredményesség és a nehézségek hatékony megoldása érdekében fontos, 

hogy a jövőben kiemelt figyelmet kapjon az, hogy a szolgáltatásba bekerülő családok minden 

esetben tartozzanak egy családsegítő/esetmenedzser kollégához. Ez 2016-ban sajnos nem 

minden esetben tudott megvalósulni a törvényi változások és a szervezet átalakítása miatt. 

Szükséges az együttműködés megerősítése oly módon, hogy az Alapellátási Egység és a 

Központ munkatársaival sor kerüljön egy megbeszélésre, tájékoztatásra a kapcsolattartási 

ügyelet működését illetően. 

A megkereséseket tekintve 2016-ban három családdal folytattak munkát, még 2015-ös 

megkeresések alapján. Hat további megkeresés érkezett az év folyamán. Egy, a Gödöllői Járási 

Hivatal Gyámügyi Osztályától, egy pedig egy ügyvédi irodától, akik tájékoztatást kértek a 

szolgáltatásról, egy esetben a IV. és XV. kerületi Bíróság kért információt az Ügyelet igénybe 

vételének módjáról. További egy alkalommal egy édesanya személyesen keresett fel bennünket 

annak érdekében, hogy a folyamatban lévő válópere kapcsán a bíróságot és a férjét tájékoztassa a 

szolgáltatásunkról. Ezekben az esetekben illetékesség hiánya miatt nem szabályozták 

Ügyeletünkre a láthatást. Egy esetben pedig még tart a peres eljárás. További egy esetben a VII. 

kerületi Kormányhivatal Gyámügyi Osztálya rendelt szolgáltatásunkba egy családot és 2016. 

decemberében pedig a IX. kerületi Gyámügyi Osztály hozott határozatot az Ügyeletünkre 

helyezett kapcsolattartásról. Az első megkeresés kapcsán a kapcsolattartásra kötelezett 

nagyszülőt/gyámot és a gyermeket fogadtuk, a kapcsolattartási szerződést megkötöttük, de a 

kapcsolattartásra jogosult szülőt egy hónapja nem érjük el. A második esetben a kapcsolattartásra 

jogosult apa Vecsésen él, a kapcsolattartásra kötelezett anya és a gyermek IX. kerületi állandó 

lakcímmel rendelkezik, de külföldön tartózkodnak. Ők még nem vették fel a kapcsolatot 

intézményünkkel, az alapellátás megkeresése megtörtént. 

A megkereső szervekkel, családgondozókkal/esetmenedzserekkel való kapcsolattartás módja, az 

együttműködés tapasztalatait illetően mára elmondható, hogy a bíróságoknak küldött tájékoztató 

levelünk a szolgáltatásunkról célba ért. A bírói végzések tartalma jól értelmezhető és a 

helyzetnek megfelelő, sőt két családot is sikerült kigondozni a „jó” bírói végzés alapján. 

Tudomásunk szerint 2016-ban a Pesti és a Budai Központi Kerületi Bíróságok bírói is kaptak 

egységes tájékoztatást a kapcsolattartási ügyeletek működéséről. Ezek a fórumok is láthatóan 

segítik a döntéshozó és a végrehajtó szervek együttműködését. (Az ügyeletek elérhetőségének 

megadását követően ma már a bírók gyakran telefonon érdeklődnek a végzés meghozatala előtt, 

illetve bekérik írásban a tapasztalatokról készített összefoglalót.) 

A IX. kerületi Kormányhivatal Gyámügyi Osztályával való kommunikáció és együttműködés 

megerősítése érdekében egy „ismétlő” tájékoztató levél megküldése időszerűvé vált, hiszen az 

utóbbi időben sok új kolléga került az Osztályra. Az új kollégáknak meglátásunk szerint segítség 

lenne a szolgáltatás igénybevételének kezdő lépéseiről és céljairól készült összefoglaló, mely 

növelhetné a hatékonyságot és csökkentené a ritkán, de jelenlévő félreértéseket. 

Mint azt a javaslataink között felvetettük a családgondozó/esetmenedzser kollégák esetében is 

szükségesnek tartunk egy-egy közös tájékoztató megbeszélést, elsődlegesen a fluktuáció és az 

átszervezés okozta folyamatos esetgazda cserélődés miatt. Egyebekben a Központ és az 

Alapellátási Egység munkatársaival jó és kiegyensúlyozott a munkakapcsolat, az év folyamán 

több esetben is segítették a kollégák a kapcsolatügyeleti munkát hathatós szociális segítő 

tevékenységgel. Egymás tájékoztatása az aktualitásokról személyesen, telefonon és emailben 

történik. A kapcsolattartási ügyelet munkatársai éppen ezért fontosnak tartják, hogy ezúton 
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„köszönjék meg a kollégák együttműködését, köztük kiemelve Szalay Andrea esetmenedzser 

munkáját, valamint a vezetők szakmai támogatását.” 

A személyi feltételek adottak, hiszen két fő szociális munkás mediátor, illetve 

pszichológusképesítéssel, továbbra is megfelelő szakmai hátteret biztosít a szolgáltatás 

megfelelő színvonalú működtetéséhez. Az itt dolgozó két munkatárs nagy hangsúlyt fektet a 

folyamatos továbbképzésre, így mindketten speciális, a Kapcsolattartási Ügyeleten alkalmazható 

módszerspecifikus képzéseken vettek részt, önköltségen. Lukács Luca szociális munkás, 

pszichológus 3 féléves integratív gyermekterápiás képzésen vesz részt, Gergely Gabriella 

szociális munkás, mediátor 80 órás családi mediációs továbbképzésen, 1 napos, a problémás 

szereplők kezelésével kapcsolatos közvetítői/mediátori technikai ismereteket adó képzésen, 

valamint 2 napos, a közvetítői/mediátori tevékenységre vonatkozó kommunikációs ismeretek 

(tranzakcióanalízis) továbbképzésen vett részt. 

A kapcsolattartási ügyelet munkatársai az év folyamán több szakmai eseményen, fórumon vettek 

részt.  

 Szakmai fórum a kapcsolatügyeleti munkáról – az EMMI képviselője és más budapesti 

kerületek munkatársai vettek részt rajta. 

 Egyetértésben, ha külön is című konferencia a XI. kerületi Gyermekjóléti Központ 

szervezésében. 

A szakmai fórumokon röviden azt tapasztaltuk, hogy egy-két kerületben működik hasonló, jó 

gyakorlatokkal szolgáltatás, mint nálunk. Tapasztalataikat, módszereiket átadták a kollégáknak, 

ugyanakkor jogi témakörben, a törvényi változásokról értékes információkat kaptak a 

munkatársak is. 

A tárgyi feltételeket illetően a szolgáltatás jelenleg a FESZGYI Pöttyös utcai nyitva álló 

helyiségében működik (József Attila Lakótelepi Kirendeltség, 1098 Budapest, Pöttyös u. 11.). A 

gyermekek fogadásához, a szülőkkel való játéktevékenységhez a 2011-es tárgyi adománynak 

köszönhetően rendelkezésre áll megfelelő minőségű, minden korosztály számára megfelelő 

játékszer. Mivel a helyiséget több szolgáltatás használja és a jövőben az iskolai szociális 

munkások bázisa is ez a helyiség lesz, így mostanra szükségessé vált egy másoktól elzárható 

laptop az ügyelet bizalmas levelezések és adminisztráció bonyolításához. Ugyanezen okból 

szükséges lenne két zárható szekrény, egyrészt az iratok tárolására, másrészt a játékeszközök 

tárolására. 

Jövőkép, speciális szolgáltatások 

Az elmúlt években többször került szóba a szolgáltatás bővítése, akár a hétköznap délutáni 

órákra vonatkozóan. Jelenleg öt családnak tudjuk párhuzamosan biztosítani a szolgáltatást, 

ugyanakkor, ha egyszerre több megkeresés érkezik, elképzelhető, hogy várólista alakul ki. Ez 

nem ideális, hiszen az Ügyeletre szabályozott kapcsolattartások esetén érzelmileg megterhelt 

családtagokkal, főként a gyerekekkel találkozunk. Ezért a szolgáltatásba való bekerülés 

elodázása, várólista kényszerű működtetése csak mélyíti a feszültséget és további 

bizonytalanságban tartja őket. A fentiek miatt szakmailag indokolt lenne a szolgáltatás bővítése. 

Másfelől a mediáció/közvetítés meglátásunk szerint nemcsak a kapcsolattartási nehézségekkel 

küzdők (a szolgáltatás igénybe vevői), hanem egyéb esetekben (pl.: válási mediáció -válás előtti-

, vagy generációs –kamasz-szülő- valamint szomszédsági mediáció) kiegészíthetné, támogatná 

az Ügyelet szolgáltatását, valamint a családgondozók/esetmenedzserek munkáját. A jogszabályi 
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rendelkezés egyebekben elő is írja a mediációs szolgáltatás kapcsolattartási ügyeleten kívüli 

ügyfelek számára való elérhetőségét, bár a szolgáltatás maga – jellege miatt – a kapcsolattartási 

ügyelthez rendelt, ami az igénybevevői kör nagyjábóli átfedettsége miatt indokolt is a 

törvényalkotó felől. 

Az Ügyelettel összefüggésben a családterápia/családi konzultációs szolgáltatás is sok segítséget 

tudna adni a család együtt élő tagjainak a megváltozott élethelyzetben való egészséges 

(tovább)működéshez (válás/külön költözés, családi szerepek megváltozása, stb.). 

A gyermekjóléti szolgáltatás során a fentebb említett szolgáltatások igénybe vétele gyakran -a 

szociális segítőmunka során és/vagy a gyermekvédelmi gondoskodással érintett ügyfelek 

számára az együttműködési megállapodásban vagy a gondozási tervben és gyámhatósági 

határozatban megfogalmazott feladatok között is szerepel, így a létjogosultságuk és 

szükségességük megalapozott. 

 

Jogi tanácsadás 

A Család- és Gyermekjóléti Központ következő speciális szolgáltatása a jogi tanácsadás, melyet 

Ferencváros lakosai ingyenesen vehetnek igénybe. De mit foglal magában ez a szolgáltatás 

pontosan? 

 Tájékoztatást egy adott helyzetben, problémában alkalmazandó jogszabályokról. 

 Tájékoztatást és mérlegelés segítését, hogy az ügyfél számára milyen jogi, 

közigazgatási lehetőségek állnak rendelkezésére, problémájával mely 

intézményhez fordulhat. 

 Beadványok, keresetek, válaszlevelek, fellebbezések megírását. 

 Folyamatban lévő ügyekben iratok értelmezését, a további jogi vagy egyéb 

lépések megtervezésének segítését, továbbá jogszabályok értelmezését, általában 

az ügyfél felkészültségének, önképviseletének támogatását. 

Intézményünk szerződéses jogviszonyban veszi igénybe a jogi tanácsadást, melynek keretében 

korlátozottan ugyan, de ügyfeleink jogi képviseletében is segítséget nyújtunk. Jogi tanácsadást 

minden hétfőn, délelőtt az FESZGYI Család-és Gyermekjóléti Alapellátási Egységhez 

kihelyezetten (1096 Budapest, Lenhossék u. 7-9.), délután pedig a Központban lehet igénybe 

venni. A tavalyi évben 120 ügyfél vette igénybe a tanácsadást 150 alkalommal. 

Az esetek hozzávetőleg 75%-ban a szülői felügyeleti joggal kapcsolatos problémában kértek 

segítséget az ügyfelek. Ezen belül is az esetek túlnyomó részében magáról a szülői felügyelti 

jogról szóló peres eljáráshoz kértek segítséget, kisebb részben pedig kapcsolattartással, vagy 

gyermektartásdíjjal kapcsolatos ügyekben. Ezen belül egyre jellemzőbb az a tendencia, hogy 

élettársi közösségben élő szülők esetében gyakoribb a szülői felügyeleti jog rendezésével 

kapcsolatos bíró eljárások kezdeményezése, mint a házasságban élő szülők esetben. Ez a 

tendencia jelentheti azt is, hogy a hozzánk forduló ügyfelek körében jellemzőbb az élettársi 

közösség, de azt is jelentheti, hogy az élettársi kapcsolatok könnyebben és gyakrabban 

végződnek felbomlással, vagy mindkettőt egyszerre. Ez különösen annak fényében 

valószínűsíthető, hogy a KSH 2013-as adatai szerint a járások közül Budapest 09.kerületben a 

legmagasabb az 1000 főre jutó házasságkötések száma (6,1), a válások száma viszont 

ugyanebben az időben a középmezőnyben volt (2,0/1000 fő). Szintén a KSH adatai szerint 1990 

óta folyamatosan nő a családok összetételét tekintve az élettársi kapcsolatok száma, míg a 
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hazások száma csökkenő tendenciát mutatott 2011-ig, azóta tapasztalható egy lassú, ámde 

növekvő tendencia, mellyel egyidejűleg csökken a válások száma. 

A fenti ügytípusokon kívül a megkeresések leggyakrabban a lakhatással, közműdíj-

tartozásokkal, munkajogi kérdésekkel, az apasági státusszal és büntetőeljárásokkal 

kapcsolatosak. 

A bántalmazás területén a jogi tanácsadásunk több éves tapasztalata, hogy kevés olyan eset kerül 

elé, melyben a gyermek bántalmazása a probléma, jellemzőbbek a nők bántalmazásával 

kapcsolatos esetek. 

Jogászunk javaslata a jövőt illetően, a szolgáltatásbővítéssel kapcsolatban, hogy intézményünk a 

kapcsolattartásiügyeletet erősítse meg, mind elérhetőségét, mind a szolgáltatás népszerűsítését 

illetően, mert mint átmeneti megoldás jelentősen segítené a gyermek helyzetét a válást, 

kapcsolattartás szabályozását követően a család/szülők mediálásának, mentális és kapcsolati 

támogatásának nyújtásával.  

Egy másik javaslat a család- és gyermekjóléti szolgáltatás felé, hogy hangsúlyosabb legyen az 

utánkövetés az ügyfelek jogi, bírósági vagy közigazgatási ügyeikben, az utánkövetés bevett része 

legyen az ügyfelek eljutásának elősegítése a jogi tanácsadásra. 

 A család- és gyermekjóléti központok 2017. január 1-től viszik az intézményi férőhely-

kiváltással kapcsolatos esetmenedzseri feladatokat, azaz a nagy intézmények 

átalakításával párhuzamosan a 

támogatott lakhatásba kerülő 

fogyatékkal élő emberek 

utánkövetését biztosító esetmenedzseri feladatokat biztosítják. 

 Szociális diagnózis, szükségletfelmérés 2018. január 1-től: ennek során a család szociális 

helyzetének átfogó vizsgálatára kerül sor, megalapozva a szükséges szolgáltatásokat, és 

amely diagnózis kötelező jelleggel bír majd (eddigi tudásunk szerint) a szolgáltatás 

nyújtójára. Ezt a feladatot az eddigi tervek szerint csak olyan esetmenedzser viheti majd, 

aki nem visz hatósági ügyet. 

 Óvodai és iskolai szociális munka (törvényi kötelezettség szerint) 2018. szeptember 1-től, 

(terveink szerint 2017. szeptember 1-től).  

Ezen feladatainkhoz még nincs módszertani útmutató, végrehajtási rendelet. 

 

Célok, alapelvek, feladatok,a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások, munkamódszerek 

Az Iroda elsődleges célja a 

segítségnyújtás az intézményt megkereső 

fiatalok számára a mindennapi életük 

során felmerülő problémák 

megoldásában, kérdéseik megválaszolásában, információs igényeik kielégítésében. Általános, 

ámde fontos cél, hogy bármely fiatal bejöhessen, bármilyen problémával és kéréssel vagy 

kérdéssel, melyekre azonnali és adekvát segítséget kapjon.  

Az ide járó fiatalok esetében sokszor ugyanaz a nehézség, amivel az oktatási rendszerünk is 

szembesül: más kommunikációs eszközökkel és kóddal, eltérő szociokulturális háttérrel 

rendelkeznek, mint a többségi társadalom, így a berögzült munkamódszerek nem bizonyulnak 

A jövő kihívásai – új feladataink és új 

szerepeink 

H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér 
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produktívnak, vannak esetek, amikor egyenesen kontra produktívak. Szakmai kihívás megtalálni 

azokat a kommunikációs eszközöket, amelyek ugyanazt a hatásfokot érik el esetükben, mint a 

már megszokott és bejáratott eszközök a többségi gyerekek esetében. 

Ugyanez a helyzet azon kapcsolódási pontokkal, melyek segíthetnek a bizalmasabb kapcsolat 

kiépítésében, a személyesebb viszonyok kialakításában. Ezen törekvéseknek elsősorban az ő 

kulturális hátterükhöz kell igazodniuk, melyek eltérnek a többségi társadalométól. A közös 

munka nehézségeit okozzák például olyan eltérő kulturális minták együttes jelenléte, mint a női-

férfi szerepek, a szabadidő kitöltésének eszközei, a közösségen belüli hierarchia eldöntésének 

módjai.  

A produktív munka feltétele, hogy az itt töltött idő alatt a többnyire céltalan időtöltésbe olyan 

tevékenységeket tudjunk beemelni, melyek által fejlődni, tanulni is tudnak, mindemellett élvezik 

is. Az általunk kezdeményezett foglalkozások megítélése vegyes, korcsoporttól függően eltérő, 

ha a kézműves foglalkozást vagy a zsonglőrködést vesszük figyelembe. A már idősebb fiatalok 

kevésbé tartják vonzó lehetőségnek ezeket a foglalkozásokat, bevonni őket sokkal nehezebb, 

mert nem tartják érdekesnek, nem köti le őket. Ellenben e foglalkozások megzavarását 

időlegesen szórakoztatónak tudják találni. Erre a problémára lehet megoldás olyan foglalkozások 

biztosítása, melyek az idősebbek érdeklődési körét célozza meg, törekvés erre van, például a 

zenés foglalkozás. A foglalkozások kapcsán merül fel egy másik nehézség, a korosztályok 

közötti konfliktus. Az idősebbek nehezen fogadják el, ha egy adott foglalkozás inkább a 

fiatalabbakat célozza meg, a zavarkeltés sokszor ennek köszönhető. Amennyiben olyan 

időtöltésről van szó, amely fiatalabbak és idősebbek számára egyaránt vonzó, ott pedig jellemző 

a fiatalabbak kiszorítása. Ennek nagyon jó indikátora a pingpongozás. A fiatalabb gyerekek 

nehezen jutnak asztalhoz, az idősebbek nem engedik oda őket. Ennek a konfliktusnak a feloldása 

céljából határoztunk úgy, hogy a nyitva tartási időt felosztva 14 éven aluliak és felüliek külön-

külön kapnak lehetőséget játszani, a helyzet jobb lett, persze az idősebbek, továbbra is próbálnak 

asztalhoz férkőzni a fiatalabbaknak szánt időintervallumban. 

A mindennapi munkát tekintve három alaptevékenység nevezhető meg: információnyújtás, 

tanácsadás, valamint klubok, csoportfoglalkozások szervezése. A következőkben ezt a három fő 

tevékenységcsoportot bontom ki az elmúlt év tapasztalatai alapján.  

Az információk közül a legkeresettebbek az oktatással kapcsolatos információk (tanulás és 

továbbtanulás, iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli oktatás), az álláslehetőségek 

(diákmunkák, rész- és teljes munkaidős állások), közérdekű és szociális információk, valamint 

információk szabadidős tevékenységekről (kultúra, sport, szórakozás).  

A tanácsadások egyéni vagy csoportos formában történnek, attól függően, hogy az 

érdeklődőknek milyen igényeik vannak, illetve melyik módszer a leghatékonyabb az adott 

probléma, problémacsoport szempontjából. Az irodában megforduló fiatalok többsége hátrányos, 

vagy halmozottan hátrányos helyzetű, rossz anyagi körülményekkel, gyakran nehéz családi 

háttérrel rendelkeznek és nem ismeretlen számukra a bűnözés fogalma sem. Gyakran előfordul, 

hogy a továbbtanulás abbamarad és más, azonnali eredménnyel járó megélhetési formákat 

választanak. Ezért is fontos a munkatársak számára, hogy az iroda egy igazi közösségi térként 

működjön. A cél, hogy itt tényleg mindenki egy kicsit a középpontba kerülhessen, hiszen az 

iroda célközönsége rendkívül színes palettán mozog, és az itt dolgozók alapelve, hogy ezen a 

közösségi színtéren mindenki egyformán fontos és egyénként-egyéniségként figyelembe vett 

legyen. Viszont mindezt úgy szeretnék megvalósítani, hogy a minimális elvárásokat, alapvető 
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együttélési és működési szabályokat az irodát felkereső fiatalok elfogadják, idővel belsővé 

tegyék. Mivel egy viszonylag új munkatársi csapat kezd felépülni és kibontakozni, ez 

értelemszerűen magával hozza azt is, hogy sok mindent a kitűzött célok közül át kell értékelni, át 

kell beszélni és a keretek között a saját elképzeléseiket kell majd a „felszínre” hozni. Ezen a 

téren bőven van még teendő.  

Klubok, csoportok 

 Kézműves foglalkozások 

A foglalkozásokat a fogadó térben, „nyitott műhelyként” kezdtük tartani, hogy a fiatalok 

megismerjék a program lehetőségét, kedvet kapjanak a kézműveskedéshez és könnyen be 

tudjanak kapcsolódni. Szeptembertől azonban a kis foglalkoztatóba került át a Kreatív kedd, 

ennek oka, hogy a foglalkozások a helyiség nagy befogadó képessége miatt kiscsoportossá 

alakultak. Ezzel párhuzamosan a frontális foglalkozásvezetéstől a személyes, egyéni fejlesztés 

felé tolódott a hangsúly. A H52-ben megismert gyerekek igényeit, nehézségeit és szükségleteit 

felismerve a kézműves foglalkozások középpontjába a résztvevők koncentrációs és finom 

motorikus készségének, valamint a kitartás képességének fejlesztése került az alkotási 

folyamatokon keresztül. A foglalkozás-sorozatban az anyagok és eszközök, az ismert és az új 

technikák váltakoztak, továbbá váltották egymást a személyes ajándéknak való alkotások és a 

H52 aktuális dekorálására alkalmas művek is. A fiatalok alkotókedvét a terápiás céllal is 

alkalmazható hennás testfestéssel motiváltuk: aki elkészíti a foglalkozás tárgyát, az kaphat a 

foglalkozás után hennamintát. Fontos lépéseket tettünk a gyerekekkel a foglalkozás kereteinek 

betartásával kapcsolatos szabályok, és az anyag és eszközhasználattal kapcsolatos praktikák 

alkalmazásában is. Év végi projektünkkel, túllépve a keddi foglalkozásokon, részt vettünk a 

„Mézeskalácsváros a Bálnában” közösségi akcióban, a gyerekek által készített mézeskalács 

házikókkal.  

A „Kreatív utazás a szimbólumok világába” programunkon, a Szimbólum csoportban havonta 

egy alkalommal, egy-egy szimbólum köré építve, komplex foglalkozás keretében, a 14 évnél 

idősebb fiatalokkal dolgoztak az érzelmi intelligencia fejlesztésén a relaxáció, önismereti játékok 

és a kreatív alkotás módszereivel. A csoport magja az Aluljáróban korábban működő csoport 

tagjai. A foglalkozás lehetőséget ad a pszichológiai tanácsadáson résztvevő klienseknek, a 

pszichológus ajánlására a csoportos működésbe bekerülni, ezáltal a foglalkozásokon keresztül 

kapcsolódni saját korosztályukhoz.  

Kézműves foglalkozást csatoltak aktuális tematikával a H52 farsangjához, a fogyatékkal élő 

csoportokat vendégül látó Anyák-napi készülődéshez, a tavaszi táncház programhoz, valamint a 

Mikulás napi vetélkedőhöz. Kézműves programot kínáltunk a Belvárosi Tanoda H52-be történt 

látogatásához és a Tárt Kapu Galéria szabadtéri programjára is készültek ezzel a foglalkozással. 

Az iskolai szünetek, őszi, téli, tavaszi speciális nyitva tartása idejében mindig szerepeltek 

kézműves programok is a H52 ajánlatában. A nyári József Attila lakótelepi kitelepülések 

alkalmain is vártuk és aktívan-kreatívan szórakoztattuk a fiatalokat.  

 Zenei foglalkozás 

2015 szeptemberében gitároktatás indult Varga Balázs, a FESZGYI korábbi munkatársa 

vezetésével a KAB-ME-15 pályázat keretein belül. Ehhez biztosítva a tárgyi feltételeket 

pályázati forrásból megvásárlásra került egy Cort márkájú akusztikus gitár a már meg lévő másik 

gitár mellé. A foglalkozás 2016 júniusáig tartott. 
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Novemberben a fiatalok önálló kezdeményezésére, péntekenként megújult formában folytatódott 

a zenei foglalkozás, olyan formában, hogy a fiatalok idősávot igényeltek az Irodától, melyben 

közösen és nyugodt körülmények között zenélhetnek. Mivel ez az ő kezdeményezésük és ilyen 

első alkalommal fordult elő, ezért a munkatársak örömmel biztosították ehhez a feltételeket, 

megtámogatva őket egy szintetizátorral és egy cajonnal. Külön értékeljük, hogy egy olyan 

foglalkozás ötletével álltak elő, melyben a kreativitásukat használják és megélik, valamint jó 

eszköznek is találjuk arra, hogy fejlesszék a közösségi élethez szükséges képességeiket, mivel az 

együtt zenéléshez figyelniük kell egymásra, alkalmazkodniuk kell egymáshoz – együtt kell 

élniük a zenében. Az újra indult foglalkozásnak köszönhetően a kisebbek is egyre inkább kedvet 

kapnak a zenéléshez, így többen is igényelték, hogy tőlünk vagy egymástól tanulhassanak. 2017-

ben ennek szervezett kereteket fogunk biztosítani. 

 Sport  

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának és a Ferencvárosi Művelődési 

Központnak köszönhetően az Irodát felkereső fiatalok minden csütörtökön 15 és 17 óra között 

ebben az évben is díjmentesen használhatják a sportcsarnokot. Már több mint egy éve működik a 

foglalkozás, elmondható, hogy töretlen sikerrel, hiszen többnyire 10-15 fiatal rendszeresen eljön 

sportolni. 

 Korrepetálás 

2016 tavaszán elindult a gyenge iskolai eredményekkel bíró gyerekek korrepetálása, melynek fő 

célja a bukások megelőzése volt. Ez a folyamat nyáron folytatódott, kitűzve azt a célt, hogy a 

bukott gyerekek a pótvizsgán jól teljesítsenek. Ez a törekvés eredményes volt, mert minden 

gyermek, aki nyáron hozzánk járt tanulni, sikeresen átment a pótvizsgákon.  

Októberben elindult az őszi félévi korrepetálás is. A szolgáltatás egyre bejáródottabban működik. 

A hét öt napján, naponta több korrepetálási alkalomra is jönnek az általános iskolás gyermekek. 

2016-ban 17 gyermek járt korrepetálásra összesen több mint 150 alkalommal. A korrepetálásból 

a H52 munkatársai is kiveszik a részüket, de szolgáltatást nyújt Kulcsár Mónika, a FESZGYI 

munkatársa, valamint Szabó Viktória és Spáde Carina, megbízási szerződéssel foglalkoztatott 

munkatársaink. 

 Zsonglőrfoglalkozás 

Egész évben működött zsonglőrfoglakozás a H52-ben, heti 1 alkalommal, alkalmanként másfél 

órában. Ebből adódóan van egy nagyjából állandó mag, akik részt vesznek rajta, jellemzően a 14 

év alattiak, de időnként bekapcsolódnak idősebbek is. Átlagosan kb. 5 fő vesz részt egy 

foglalkozáson. A nyári időszakban a tevékenység többször a szabadban, a szemközti Haller 

parkban folyt. A foglalkozás időnként komolyabb jelleget is öltött, pl. külföldi zsonglőrök 

látogatása (febr. 16.), illetve a Zsonglőrolimpia (dec. 19.) alkalmával. Külső helyszíneken is 

felléptek a résztvevő gyerekek: szociális cirkusz az FMK-ban (febr. 18.), IV. Ifi Feszten való 

fellépés (szept. 22.). 

 Hip-hop 

Április 25-ig heti másfél órában folyt hip-hop táncoktatás. Alkalmanként átlagosan 6 fiatal vett 

részt a foglalkozásokon. A program a pályázati projekt lejárta miatt szűnt meg A résztvevők 

március 17-én felléptek az FMK-ban. 

 Receptcsere: 
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Kéthetente receptcsere klubot tartunk, felváltva külön a 14 év alattiaknak, illetve a 14 év 

felettieknek. A klubon a gyerekek megismerik a főzéshez szükséges alapanyagokat, az ételek 

elkészítésének módjait-prakikáit, feldolgozzák a hozzávalókat (pucolás, aprítás, stb), végül 

felügyelet mellett elkészítik az ételt, majd, ahogy ez otthon is zajlik, rendet raknak maguk után. 

A szerepeket folyamatosan váltogatjuk, hogy minden részfeladatba beleláthassanak, 

megtapasztalhassák a szükséges tevékenységeket. A klub fejleszti az együttműködési készséget, 

valamint a elkészült „alkotáson” keresztül lehetőségük van megtapasztalni, hogy az odafigyelés 

és az energia befektetése meghozza végül gyümölcsét. 

 Képregényes Workshop  

A Szubjektív Alapítvány közreműködésével létrejött RESPECT workshop egy otthonában létező 

orosz művészeti projekt folytatása, melynek célja, hogy hátrányos helyzetű fiatalok 

képregényeken keresztül dolgozzák fel az őket érintő problémákat, mindezt saját életükből vett 

történeteik alapján. 

A klubon az irodába járó fiatalok mellett a FESZGYI Gyermekek Átmeneti Otthonának fiataljai 

is részt vettek. Az elmesélt történeteket, profi alkotó által megrajzolva, nyomtatásban is 

megjelentettük. 

A projekt végén a résztvevők közül pár fiatallal Szent-Pétervárra utaztunk, találkoztunk az orosz 

csoporttal, illetve ők is ellátogattak hozzánk az Irodába. A projektről videófilm is készült. 

 Vetélkedők 

Jeles napok alkalmával vetélkedőket tartottunk a gyerekeknek (Halloween, H52 születésnap, 

stb.), ahol az ügyességi versenyeken együttműködési, kommunikációs és helyzet felismerési 

készségüket és képességüket erősítő feladatokban mérkőzhettek meg. Emellett tudásukról is 

számot adhattak, mind a kerületről, mind a roma kultúráról és természetesen a Fradiról szóló 

kérdésekre válaszolva. 

 Föld Napja Workshop 

A Föld napja alkalmából több helyszínen tartott az Iroda környezettudatosságról szóló 

workshop-okat. Részt vettek a Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola Föld napi 

programján, illetve a József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 

is tartottak előadásokat környezettudatosság témakörben. A H52-ben is tartottunk egy sikeres 

Föld napi rendezvényt: a programok végén minden résztvevő csoport alkotott egy kollázst a 

témában, ami megtekinthető volt az irodában. 

Kiegészítő szolgáltatások 

 Pszichológiai tanácsadás  

A 2016. évben heti egy alkalommal pszichológus kolléga egyéni pszichológiai tanácsadást 

végzett az ifjúsági irodában. Nehézség számára az új közösségi térben, hogy a gipszkarton 

falaknak köszönhetően sajnos a közös helyiségből a zajok nagyon erősen beszűrődnek a kis 

tanácsadó szobába, és bár egy team alkalmával megegyezés született arról, hogy bizonyos 

tevékenységeket nem lehet űzni a tanácsadás alatt, mely szabály többé-kevésbé be is lett tartva, 

összességében véve azonban nehézséget okoz a zaj. A zaj miatt fokozott figyelmet és több 

erőfeszítést igényel a kliensre való figyelés, illetve néhány esetben a kliensek is megjegyezték, 

hogy zavarja őket az, ami kint történik. A munkatársak maximálisan igyekeznek a helyzetet 
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kezelni, a pszichológus maga is egy tanulási folyamaton ment át, ami a hely adottságainak 

elfogadását és hozzá való adaptálódást illeti.  

A kis „kuckó” önmagában egy kellemes, terápiás jellegű beszélgetésekre alkalmas helyiségnek 

bizonyult. A munkához a szükséges infrastrukturális feltételek és eszközök megvannak: papír, 

nyomtatás, színes ceruza mindig a rendelkezésre állnak.  

Az egyéni tanácsadást 2016-ban 8 kliens vette igénybe. Ebből 5 fiatal heti rendszerességgel, 3 

pedig néhány alkalmas életvezetési tanácsadásban részesült. Döntő többségében személyes 

motivációval és önkéntesen érkeztek, de két esetben az Ifjúsági Irodával történő megegyezés 

alapján, az iroda vezetőjének javaslatára és kérésére indult a tanácsadás a fiatalokkal. Az 5 

hosszabb, terápiás jellegű folyamatban részt vevő kliens közül 3 jelenleg is rendszeresen igénybe 

veszi a szolgáltatást.  

A bejelentkezésekben nagyvonalakban a következő problémák szerepeltek: családi konfliktusok, 

párkapcsolati konfliktusok, magatartási problémák, iskolai problémák, szorongás, önbizalom 

hiány, életvezetési nehézségek, vagy konkrét életeseménnyel kapcsolatos kérdések.  

A rendelkezésre álló, heti 3 órás tanácsadási időintervallum szinte mindig betelik, várólista 

nincs, mert torlódás esetén a pszichológus úgy oldja meg az időpontokat, hogy bizonyos 

klienseknél kéthetente történő találkozásokat állapít meg. Sajnos gyakori, hogy az ülést az adott 

napon mondják le a kliensek. A tanácsadó véleménye szerint egy önkéntes és ingyenes 

szolgáltatásnak vele járója, de ehhez jön még, hogy az ide látogató kamaszoknak legtöbbször 

éppen azzal van nehézsége, hogy elköteleződjenek. Az ilyen esetekben a pszichológus kolléga a 

közösségi térben részt vesz az aktuális programokban, ezzel is segítve, hogy megismerjék a 

fiatalok, ill. ő is megismerhesse őket, ezzel segítve, hogy a pszichológus ne valami titokzatos, 

esetleg félelemkeltő személyként jelenjen meg az életükben, ami előmozdíthatja később azt, 

hogy bátran kérjenek pszichológusi segítséget (akár más kollégától is).  

Néhány kliens esetében olyan életvezetési nehézségek is felmerültek, amelyek megoldásához 

más ifjúságsegítő kolléga együttműködését kellett kérni, ők mindig nyitottak és segítőkészek 

voltak, és ez az együttműködés – a tapasztalatok szerint – tovább segítette és mélyítette a 

tanácsadott kliensek bizalmát az iroda iránt. A pszichológus a fiatalok közül néhányuknak 

ajánlotta a már korábban említett és jó gyakorlatnak bizonyult szimbólumterápiás csoportot, így 

a klienseinek közösségi helyzetben is van lehetőségük kipróbálni magukat. Saját szakmai 

fejlődése és a még hatékonyabb segítés érdekében folyamatosan képezi magát: második éve részt 

vesz a pécsi Klinikai és mentálhigiéniai gyermek és ifjúsági szakpszichológus képzésben, ill. 

ebben az évben tervez egy 4 üléses serdülő konzultációs módszert is elsajátítani. 

 Álláskereső Klub 

Szeptember 12. napjáig heti 3 órában, a rendes nyitvatartási időn kívül, hétfő délelőtt volt 

rendszeres álláskereső szolgáltatás a H52-ben. A látogatottság kezdettől alacsony volt, 

alkalmanként átlagosan 2 fő álláskereső vette igénybe a szolgáltatást. Áprilisban a klub 

reklámozásával próbálták a munkatársak a látogatottságot növelni, így azon kerületi 

intézményekhez, szolgáltatásokhoz küldtünk tájékoztatókat, ahol álláskereső kliensek fordulnak 

vagy fordulhatnak meg, illetve a H52 hírlevelében küldtünk szét részletes ajánlót. Ez nem 

bizonyult hatékonynak, ezért arról döntöttünk, hogy inkább közvetlenül a lakosság felé hirdetjük 

a szolgáltatást (szórólapozás). Ez végül nem történt meg, mert ekkor született döntés a 

szolgáltatás szüneteltetéséről az alacsony látogatottság és a be nem töltött státuszok, azaz a 

hozzárendelhető munkaidő hiánya miatt. Ezt követően többször esett szó mind a H52 teamjén, 
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mind a FESZGYI vezetői találkozóján arról, hogy érdemes-e újraindítani a szolgáltatást. A H52 

teamje szerint érdemes, és most már a személyi feltételek is adottak hozzá. Az álláskereső 

szolgáltatás fejlesztése érdekében a FESZGYI októberben bekapcsolódott az Állás-LES 

hálózatba, melynek koordinálását a H52 látja el. A hálózat lényege az aktív munkaerő piaci 

közvetítő jellegű működés, a hálózat tagjai a budapesti kerületi szociális intézmények álláskereső 

szolgáltatásaiban tevékenykedő kollégák. A hálózat munkájába való tényleges bekapcsolódás a 

H52-ben akkor tud megvalósulni, ha újra lesz a rendes nyitvatartási időtől elkülönítetten működő 

álláskereső szolgáltatás. 

Rendezvények, külső programok 

 Január 29: farsangi mulatság (fánkevő verseny, jelmezbál, Szépszerével Együttes 

táncháza) 

 Február 24: KEF ülés (Ferencvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum), tisztújítás és 

szakmai előadások 

 Március 3: vendégünk volt a Belvárosi Tanoda Alapítvány 

A Belvárosi Tanoda egy osztálya a "Város, emberek, környezet" témájú projekt kapcsán 

látogatta meg a H52-t. A közel kétórás beszélgetés során a fiatalokkal közösen dolgoztuk 

fel, hogy mit is csinál egy ifjúsági iroda és közösségi tér, milyen szolgáltatásokat és 

programokat kínál. 

 Március 17: FEGYIÖK húsvéti jótékonysági program az FMK-ban, (strandolás + hip-hop 

fellépés) 

 Április 2: a Tárt Kapu Galéria köztéri művészeti programján való részvétel – a picikkel 

NAGY lábnyomokat hagytunk a Markusovszky téren 

 Április 4: H52 a Felépülési Héten 

A Kék Pont Alapítvány és a H52 közös, szenvedélybeteg szülők gyermekeinek szóló 

csoportja áprilisi első alkalmát a Kék Pont Felépülési Hét rendezvényének keretében 

tartotta a MÜSZI-ben. A cél a csoport megismertetése, új emberek fogadása volt. A 

hozzánk bejáró fiatalok és a Kék Pont munkatársai között köttetett ismeretségek egyik 

eredménye lett a szintén a Felépülési Hét keretében megrendezésre került Designer 

Robbanás című prevenciós talk-show is. 

 Április 11: segédkeztünk a ferencvárosi Költészet Napi rendezvény lebonyolításában 

(József A. emlékhely + H52) 

 Április 22: FEGYIÖK Dzsembuli, (strandolás) 

 FEGYIÖK anyák napi kézműves foglakozása a H52-ben, április 28. 

 Tavaszünnepen a FEGYIÖK-kel az FMK-ban, április 30. 

 Május 27.: szakmai műhely volt nálunk az Ifjúsági Szolgáltatók Országos Szövetsége, a 

Budapesti Ifjúsági Irodák Szövetsége és a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány 

együttműködésében. 

 Gyereknapon a FEGYIÖK-kel az FMK-ban, május 28. (strandolás) 

 IV. FERI FESZT Prevenciós Nap és Diákmunka Börze, június 8. (strandolás) 

 A Ferencvárosi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat (FEGYIÖK) április 28-án anyák napi 

kézműves foglalkozást tartott fogyatékkal élő gyerekek számára a H52-ben. 

 Nyáron részt vettünk a Szakma az Ifjúságért Akadémián (BIIRSZ) 

 Augusztus 29: Tanévnyitó buli a H52-ben a sikeresen levizsgázott korrepetált 

gyerekekkel 
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 Szeptember 10: Ferencvárosi Lakótelepi Mulatság, (strandolás) 

 Szeptember 22: IV. Ifi Feszt az FMK-ban, (strandolás) 

 Szeptember 28: Litván ifjúságszakmai delegációt látott vendégül a IX. kerület, amely a 

ferencvárosi ifjúsági koncepcióval és az ifjúságügy helyi működésével ismerkedett meg. 

Háromnapos budapesti tartózkodásuk idején jártak az FMK-ban és a H52 Ifjúsági 

Irodában is. 

 Október 5: pályaválasztási börze, (strandolás) 

 November 11.: Szená-Torok parlamenti program,  

 November 25-én részt vettünk a kerületi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum által szervezett 

Szociálpolitikai Kerekasztalon. A konferencia témája az iskolai és internetes zaklatás 

volt. December 1-én részt vettünk az AIDS Elleni Küzdelem Világnapja alkalmából az 

önkormányzat által szervezett egész napos ifjúsági prevenciós programon az FMK-ban.  

 November 29-én a H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér egy kötetlen szakmai 

párbeszéddel ünnepelte az első születésnapját. A párbeszéd célja az volt, hogy az Iroda 

eddigi működésének a tapasztalatit megossza az ifjúságsegítésben tevékenykedő 

szakemberekkel, illetve közösen megvitatni, átgondolni azokat a lehetőségeket, amelyek 

által hatékonyabbá lehetne tenni az ifjúságsegítést. A megbeszélésen megtiszteltek a 

jelenlétükkel a XII. Kerületi Ifjúsági Iroda szakmai vezetője, a Ferencvárosi Közösségi 

Alapítvány és a Kék-Pont Alapítvány munkatársai, Ferencváros ifjúsági és 

drogprevenciós referense, a ferencvárosi családmentorok, illetve a Kosztolányi Dezső 

Általános Iskola gyermekvédelmi felelőse is. 

 December 1-én az Irodánkat nemzetközi társaság látogatta meg. Az Erasmus+ program 

keretében a magyar résztvevőket is beleszámítva nyolc ország képviselője gyűlt össze, 

hogy megismerje a FEGYIÖK és Irodánk működését.  

 A december végi, karácsonyhoz kapcsolódó kézműves-foglalkozásokon többek között 

remek mézeskalácsházak is születtek a foglalkozásra járó gyerekek közreműködésével. 

Ezek az alkotások - és alkotóik - december 14-én ellátogattak a Bálnában rendezett 

Mézekalácsváros című kiállításra is. 

 December 15-én a Ferencvárosi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat (FEGYIÖK) 

Karácsony alkalmával értelmi fogyatékos gyerekeknek szervezett kézműves-foglalkozást 

a H52-ben. 

 December 21-én a FESZGYI és a Horizont Szociális Alapítvány a "100 gyermek 

Karácsonya 2016" című közös akciójának keretében 21 rászoruló gyereket és családjaikat 

ajándékozta meg nálunk élelmiszerekkel és gyerekjátékokkal. Egy hasonló célú másik 

programhoz, a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány társszervezésében lezajlott karácsonyi 

adományosztáshoz három rászoruló családot közvetítettünk. 

Iskolai csoportfoglalkozások:  

„Szívdobbanás. Hogy érzed magad a párkapcsolatodban?” címmel foglalkozás megtartására 

került sor (Mag Anna egészségnevelő-Budapest Főváros Kormányhivatal VI. Kerületi Hivatala 

Népegészségügyi Osztály, Kormos Piroska szociálpedagógus-H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi 

Tér vezetésével) az alábbi intézményekben: 

 BGSZC Harsányi János Szakközépiskolája, a 10 A és 10 B osztályból 8-10 diák számára  

 Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola: Alkohol prevenciós témájú 

foglalkozás - mit tudunk az alkoholról, az alkoholizmusról, figyelmeztető jelek, 
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segítségnyújtási lehetőségek. Egy alkalmas interaktív foglalkozások 2x45 percben. 

Lovizer Dániel, a Kék Pont munkatársának és Kormos Piroska, a H52 munkatársának 

vezetésével. 

 Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola 

 Fáy András Közlekedésgépészeti Műszaki Szakközépiskola 

 Környezettudatosság témájú foglalkozás kétszer, illetve 45 percben Mogyoró Krisztina és 

Haluska Diána vezetésével, 

 2016 áprilisában a Kőrösi Csoma Kéttannyelvű Általános Iskolában két osztálynál 

Egészséges én-kép, egészséges gondolkodás, 

 2016. április: önismereti témájú foglalkozások a Telepy Károly Általános Iskolában 

Panyi Ágnes mentálhigiénés szakember és Kormos Piroska szociálpedagógus, a H52 

munkatársának vezetésével. 

Pályázatok, pályázati programok, projektek 

 2015/2016 IFJ-GY-15, elnyert támogatás: 750 000 Ft 

Az ebből a pályázatból származó támogatások lehetővé tették az Ifjúsági Irodában meglévő 

csoportos foglalkozások folytatását, illetve újak beindítását (kézműves foglalkozás, egészség 

prevenciós klub, szimbólum csoport, zsonglőrfoglalkozás, hip-hop tánctanítás), valamint az 

ezekhez szükséges alapanyagok vásárlását, a klubfoglalkozásokhoz élelmiszerek, sporteszközök 

és gitár vásárlását)  

 2016/2017 KAB-ME-16-A/B/C, elnyert összeg 2.500.000 Ft  

Ebből a pályázatból a már meglévő programokat tovább tudták működtetni, illetve újabb 

program lehetőségeket teremtettek az irodát felkereső fiatalok számára (mesedélután, filmes 

workshop, továbbképzés és szupervízió a kollégáknak). 

Az Iroda látókörébe került gyermekek és fiatalok helyzetének alakulása 

Miután az Alul-Járó Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda elköltözött és 2015 szeptemberében 

megnyílt a H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér, az új hellyel a klientúra is kicserélődött. 

Jelenleg legnagyobb számban az Iroda környékén lakó fiatalok veszik igénybe a 

szolgáltatásokat, míg a régi klientúra már nem. A helynek hamarosan híre ment, jelenleg az 

átlagos napi forgalom nagyjából triplája a korábbinak, a napi látogatottság egyre sűrűbben éri el 

zárásra 40 fő feletti létszámot. A látogatók döntő hányada hetente többször, sokuk naponta fordul 

meg a H52-ban. Mindez a kollégák felé azt az üzenetet közvetíti, hogy szívesen töltik itt 

szabadidejüket. Elindult egy pozitív folyamat: a mindennapos találkozások következtében egyre 

szorosabb személyes kapcsolatok alakulnak ki az ügyfelek és a munkatársak között, így egyre 

nagyobb bizalommal mernek segítséget, tanácsot kérni. 

Az irodát felkereső fiatalok nagy része (kb. 80%-a) halmozottan hátrányos helyzetűnek 

mondható, körükben gyakori az iskolai lemorzsolódás, illetve ennek veszélye, a magas 

munkanélküliség, és a rendezetlen családi háttér. Gyakran érzékelhető az irodát felkereső 

fiatalokon, hogy valami negatív esemény történt a családjukban, hiszen itt próbálják levezetni a 

bennük összegyűlt feszültséget.  

A H52-be járó fiatalokkal kapcsolatban tapasztalat, hogy jellemző rájuk egyfajta zártság, 

zárkózottság, a minden újtól való távolságtartás. E miatt a zártság miatt az Iroda célja lehet egy 

olyan tér és társas hely, közösség élményt adó helyzet megteremtése, amelyben képesek lehetnek 
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átlépni komfortzónáikat és el tudják engedni a “hagyományokhoz” való ragaszkodást. Az Irodát 

felkeresőkre jellemző, hogy súlyos sztereotípiák csapdájában élnek, miközben nap, mint nap 

saját bőrükön és gyermekkortól kezdve, szűkebb és tágabb környezetükre is kiterjedve 

megtapasztalják a többségi, a “rendes”, a „normális”, a „nem cigány” társadalom szintén súlyos 

előítéleteit velük szemben. Természetes reakció lehet erre a bezárkózás, egyfajta ellenkultúra 

kialakítása is, saját értékekkel, rendszerrel, viselkedési normákkal. 

A fentiekből is következik, hogy rendkívül magas szintű elvárásaik vannak azzal kapcsolatban, 

hogy az itt dolgozó ifjúságsegítőknek miként kellene velük szemben viselkedni, erős az igényük 

az elfogadásra és “másságuk” tiszteletére, hiszen érzik, hogy a társadalom felől érkező számukra 

szintén magas szintű elvárásokat nem tudják teljesíteni és ebből fakadóan már nem is hajlandóak 

respektálni. Az ifjúságsegítés célja lehet, hogy nyíltan, tabuk nélkül kommunikáljanak ezekről az 

előfeltételezésekről, elvárásokról annak érdekében, hogy az egyén megmutatkozzon a 

csoportjából kiválva, egyik csoport sem homogén, az egyének között mindenütt vannak 

különbségek – mert egyéniségek, egyik ember sem születik különbnek a másiknál, hanem egy 

tanulási folyamatban „ránk ragad” a folyamatos összehasonlítgatás, minősítés, ítélkezés. 

Egyre gyakrabban kell a szerhasználattal foglalkozni, hiszen a fiatalok kipróbálják a könnyedén 

hozzájutható illegális szereket. Ezekről nagyon sokat beszélgetünk velük, sokszor nyíltan 

felvállalják a szerekkel való találkozásukat, de eddig eredményességről nem igazán 

beszélhetünk. 

A H52 és a kerületi oktatási intézmények kapcsolata 

Az iroda minden kerületi, állami fenntartású oktatási intézménnyel ismételten felvette a 

kapcsolatot és igyekszik a tantestületi értekezletekre meghívást „kiharcolni”. Itt lehetőség nyílik 

a programok bemutatására, illetve prevenciós foglalkozások felajánlására. Szorosabb kapcsolat 

alakult ki a Telepy Károly Általános Iskolával, a Kosztolányi Dezső Ált. Iskolával és a Molnár 

Ferenc Általános Iskolával. 

FEGYIÖK 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata támogatásával 2012. november 22. 

napján létrejött a Ferencvárosi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat. A diák önkormányzat a 12-

25 éves, Ferencvárosban élő és/vagy tanuló gyerekeket és fiatalokat fogja össze. Velük 

együttműködve, véleményüket kikérve valósítják meg célkitűzéseiket. Kezdetektől fogva a H52 

aktívan részt vesz a FEGYIÖK munkájában, az aktuális kijelölt munkatárs a kerületi ifjúsági 

referenssel együttműködve elősegíti a diák képviselők munkáját. A tavalyi évben az 

összejövetelek helyszínét is az iroda biztosította. 

H52 és más szervezetek kapcsolata 

A szakmai munkát erősíti más, hasonló profilú intézmények megismerése. Ezért cél, hogy a más 

ifjúsági irodákkal már meglévő kapcsolatok erősödjenek, újak alakuljanak. A tapasztalatok 

megosztásával új eszközök tanulhatóak, melyek beilleszthetőek az ifjúságsegítői munkába. Az 

Iroda ezen, törekvését szeretnék nemzetközi szintre is kiterjeszteni, megismerni olyan országok 

ifjúságsegítői munkáját, ahol ennek már nagy hagyománya van, így rengeteg hasznos 

tapasztalattal szolgálhatnak. A hazai és nemzetközi kapcsolatok létesítéséből, ápolásából a 

kliensek nem csak közvetve, hanem akár közvetlenül is profitálhatnak más intézményekkel 

közösen szervezett rendezvényeken, projektekben való részvétellel. 
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A H52-nek szorosabb kapcsolata van fővárosi és kerületi társadalmi szervezetekkel, kiemelten az 

ifjúsági szervezetekkel, alapítványokkal; több programot együtt szerveztek, vagy csatlakoztak 

egymás projektjeihez. Szakmailag fontosnak tartjuk, figyelemmel kísérjük ISZOSZ (Ifjúsági 

Szolgáltatók Országos Szövetsége) munkáját. A tavalyi évben egy erősebb kapcsolatot sikerült 

kialakítani és fenntartani a Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia 

Alapítvánnyal, a Ferencvárosi Közösségi Alapítvánnyal és a Gát utcai evangélikus közösséggel. 

A civil szervezeteknek szerepe volt eddig is a H52 életében, de a jövőben ez a kapcsolat lehet 

még inspiratívabb és a gyakorlatban is közvetlenül hasznosabb. Jó lenne olyan partnereket is 

találnunk, ahová rendszeresen el tudunk menni új dolgokat tapasztalni a srácokkal, ahol 

kipróbálhatják magukat. Ezen fogunk dolgozni a jövőben. 

A H52 munkatársai tervezik továbbá, hogy a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány aktivistáit is 

bevonják egy, a következőkben leírt és megindokolt felmérésbe, mely megalapozna egy 

közösségi tervezést, közösségi akciót. Az Ifjúsági Irodába járó gyerek-közösség inkább csak 

ismeretségek, rokoni szálak mentén szerveződik, semmint közös értékek, célok mentén. Az Iroda 

tervei között szerepel, hogy erre az egyfajta organikusként jellemezhető közösségi tudatra 

alapozva egy közösséget fejlesztő és aktivizáló, értékteremtő tevékenységet építsenek. Eddig 

inkább az idősebb (15 és 16 feletti) korosztályok körében tudtak érdemi elmozdulást elérni. Az ő 

bevonásuk azonban rövidtávon értékelhető eredmények – közvetlen és azonnali haszon – nélkül 

komoly nehézségekbe ütközik. Ennek okán idén tavasszal, a tervezett tömb rehabilitáció 

ütemezésének tekintetében, egy a közös, közvetlen környezetünkre irányuló terep és 

területrendezést, parkosítást és a permanensen jelen lévő lomhalmazok felszámolását tervezik 

egy-egy közösségi nap alkalmával, amelybe nem csak a “mi srácaink”, de a házban lakók is 

meghívást kapnának. Ennek igényfelmérése a fent már leírtakon kívül más okok miatt is 

szükséges. A H52-ben dolgozó kollégáknak egy ilyen közösségi akció projekttervéhez 

szükségük van a hely, a lakók, a családok, általában az itt élő lakóközösség helyzetének és 

szükségleteinek mélyebb megismerésére és megértésére. 

Az iroda céljaihoz és vállalt feladataihoz kapcsolódik a drog prevencióhoz, bűnmegelőzéshez 

kapcsolódó tevékenységeink köre. Korábban csatlakoztunk és az óta aktívan részt is veszünk a 

kerületi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) munkájában, a kerületi drogstratégia 

kidolgozásában. A team egy-egy tagja részt vett a KEF esetmegbeszélő csoportjain is.  

A helyi szociális ellátással, gyermekjóléti szolgáltatással, gyermekvédelemmel kapcsolatos 

tapasztalatok 

A már elkezdett utcai-lakótelepi szociális munka „újraélesztése” elkezdődött és ennek a 

leghatékonyabb formáját szeretné megtalálni a feladatot ellátó csoport.  

A Család- és Gyermekjóléti Központtal, valamint a Család- és Gyermekjóléti Alapellátási 

Egységgel szorosabb munkakapcsolat kiépítését célozza az Iroda a következő évben, hiszen a 

gyermekek többségének van esetmenedzsere, családsegítője. Azt gondoljunk, hogy sok esetben 

több, mélyebb információval rendelkezünk a családokról, mint a velük foglalkozó 

gyermekvédelmi szakember, hiszen napi szinten az Irodában dolgozó munkatársak találkoznak 

velük. Ezeket az információkat esetmegbeszélők, esetkonferenciák során, az együttműködés és 

kompetenciahatárok megtartása mellett, az iroda munkatársai szívesen átadnák, amennyiben a 

kapcsolatot sikerülne szorosabbra építeni.  

Jövőbeli tervek, szolgáltatásfejlesztés, tárgyi-környezeti-humán erőforrás szükségletek 



  158 

A H52-ben dolgozó ifjúságsegítők esetében a kliensekkel kialakított személyes kapcsolatoknak 

hatalmas szerepe van, ez elengedhetetlen ahhoz, hogy mindenkor bizalommal forduljanak 

hozzájuk. Ezt a bizalmi légkört, a személyes kapcsolatok kialakulását erősítheti nyári táborok, 

kirándulások szervezése, valamint a nemzetközi lehetőségek kihasználása, akár külföldre utazás 

keretében is. Ezeknek a programoknak a személyes kapcsolatok építésén túl más jótékony hatása 

is lehet: motivációs eszközt ad a szakemberek kezébe, a remények szerint könnyebb elérést 

tesznek lehetővé, valamint az Irodába rendszeresen bejáró fiatalokra jellemző, hogy mobilitásuk 

beszűkült, csak egy bizonyos körön belül mozognak, sokszor a kerületet is alig hagyják el. Az 

ilyen lehetőségekkel szeretnénk megnyitni nekik a világot, amellyel ők is nyitottabbá válhatnak. 

A felnőtt, ill. fiatal felnőtt kliensek számára elengedhetetlenül fontos, hogy olyan munkát 

találjanak, amelyet nem hagynak ott három nap után. Ehhez természetesen szükséges lenne, hogy 

iskolai végzettségük szintje és színvonala ne a mostani állapotot mutassa, hanem tanuljanak 

szakmát, szerezzenek olyan részkészségeket, amelyek segítségével válogathatnak a nekik kínált 

lehetőségek közül. Ennek valamilyen szervezett, akár nyugati példákon vagy tanodákban már 

hazánkban is alkalmazott modelljeit kellene megtalálni, mert szervezetlenül, ad hoc módon 

kezelve problémájukat hamar kirostálódnak.  

A H52 megnyitása óta eltelt időben az ide bejáró fiatalok számában folyamatos növekedés 

tapasztalható, ezért egy idő után maga a tér bizonyul szűkösnek. Emiatt bizonyos szolgáltatások, 

programok alig megvalósíthatóak, nem bővíthetőek a szükségleteknek megfelelően vagy be sem 

hozhatóak. Az egyre szűkülő tér egy másik jellemzője, hogy egy zsúfoltabb napon a nyugalom 

és rend biztosítása, a konfliktusok megelőzése nehezítetté válik. 

A H52-ben jelenleg dolgozó kollégáknak igénye van arra, hogy a team egységesen tudja 

önmagát és az Irodát képviselni. Ehhez az egyik első lépésnek tartják, hogy egy szakmai 

platformra kerüljenek, melyet a nemrégiben bekövetkezett személyi változások, új munkatársak 

érkezése, és nem utolsó sorban új szakmai programfelelős érkezése még inkább indokol – hisz 

velük új szakmai szempontok is érkeztek. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, helyet és időt szükséges 

biztosítani olyan területek erősítésére, mint a személyes kapcsolatok, team munka hátterének 

átgondolása, a szakmai feltételek és keretek, vagy az Iroda küldetése. Fentieket indokolja még a 

klientúra megváltozása is, valamint az a jogos emberi és szakemberi igény, hogy elvek, 

módszerek, feladatok tisztázottak, egységesek legyenek, így minden munkatárs koherensen tudja 

képviselni teamet és az Irodát. 

Szükséges fejlesztések, a stabilitást és szolgáltatásbővítést lehetővé tevő elemek: 

 anyagi támogatás, hogy a tervezett projektek biztonsággal megvalósíthatóak legyenek; 

 több tér, mert a H52 kinőtte a helyet (napi forgalom: 35-40 fő!!); 

 összetartó, elkötelezett és stabil team; 

 a működés, küldetés át- és újra gondolása; 

 képzések (ifjúságsegítés, szociális-pedagógiai kompetenciák fejlesztése, gyakorlati 

módszerek tanulása), tapasztalatszerzési lehetőségek, együttműködési rendszerek 

kialakítása.  

 

A beszámoló elkészültéhez köszönöm a CSGYK esetmenedzsereinek: Gulyás Eszternek, Heizler 

Katalinnak, Móra Gabriellának, Nagy Klárának, Somogyi Adriennek, Szalay Andreának és 

Szendrei Ilonának, továbbá tanácsadóinak: Adorján Erzsébetnek, dr. Náday Juditnak, Gergely 
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Gabriellának, Juhász Dánielnek, Lukács Lucának, Papp Györgyinek, Szeri Orsolyának és 

Unyatyinszki Dórának, valamint - és nem utolsó sorban - a H52 munkatársainak: Bázsa-Mosó 

Lászlónak, Bod Leventének, Mogyoró Krisztinának, Oláh Rolandnak, Tószegi Juditnak, Tóth 

Csabának és Szécsi Juditnak az értékes és alapos munkáját.  

Család- és Gyermekjóléti Központ 

Cím:    1091 Budapest, Üllői út 69. 

Telefon és fax:  216-2876, 

216-2875 

E-mail:   csgyk@feszgyi.hu 

Szakmai vezető: Dobák-Kiss Tímea 

 

H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér  

Cím:   1096 Budapest, Haller u. 52. 

Telefon:  431-7475 

E-mail:  H52@feszgyi.hu 

Szakmai programfelelős: Bázsa-Mosó László 

 

FESZGYI - József Attila Lakótelepi Kirendeltség 

Cím:   1098 Budapest, Pöttyös utca 11. 

Telefon:  280-8185 

 

Speciális szolgáltatásaink egy része FESZGYI Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egység 

telephelyén érhető el. 

  Cím: 1096 Budapest, 

Lenhossék u. 7-9. 

  Telefon:  

  E-mail: csgyk@feszgyi.hu  

  Szakmai vezető: Vérné Holló Krisztina 

 

1. Hatósági intézkedés nyomán gondozott kiskorúak száma 

2. Hatósági intézkedésre tett javaslatok és jogerős hatósági határozattal érintett kiskorúak 

száma 

Hatósági intézkedés 

Hatósági intézkedésre tett 

javaslatok száma (darab) 

(Halmozott adat) 

 
Jogerős hatósági határozattal érintett 

kiskorúak száma (fő) 

Elérhetőségek 

1. számú melléklet - CSGYK a statisztikák 

tükrében* 

Gondozottak 

száma 

Védelembe 

vett 

Ideiglenes 

hatállyal 

elhelyezett 

Nevelésbe vett 

Utógondozás, 

szakellátásból 

kikerült 

Összesen: 

(a–d oszlopok) 

Ebből 

(e-ből): 

lány 

Budapest 09. ker. 205 20 154 17 396 198 

mailto:csgyk@feszgyi.hu
mailto:H52@feszgyi.hu
mailto:csgyk@feszgyi.hu
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összes 

javaslat 

száma 

ebből 

(a-ból): 

elutasított 

javaslatok 

száma 

ebből 

(a-ból): 

előző 

évről 

áthúzódó 

esetek 

száma 

összes 

érintett 

száma 

Ebből (d-ből): 

Ebből 

(d-ből): 

lány 

Ebből 

tárgyévben 

új 

határozattal 

érintettek 

száma 

0-2 3-5 6-13 14-17 

éves 

a b c d e f g h j k 

Védelembe vétel 196 9 30 213 12 39 82 80 76 97 

Megelőző pártfogás 55 7 9 50   23 27 12 36 

Ideiglenes hatályú elhelyezés 25 5  18 10 6 1 1 10 18 

Nevelésbe vétel 123 5 22 136 21 37 47 31 82 53 

Családba fogadás 21 1 3 21 3 5 8 5 10 15 

Harmadik személynél 

történő elhelyezés 

kezdeményezése 

5 1  4  1 2 1 2 3 

A gyermek gondozási 

helyének megváltoztatása 
6  4 9 3 3 1 2 4 5 

Összesen (01–08 sorok 

összege) 
431 28 68 451 49 91 164 147 196 227 

3. . Hatósági intézkedés nyomán gondozott kiskorúak száma korcsoportok szerint 

(Nem halmozott adat!) 

  

Védelembe 

vett 

Ideiglenes 

hatállyal 

elhelyezett 

Nevelésbe 

vett 

Utógondozás, 

szakellátásból 

kikerült 

Összesen: 

(a–d 

oszlopok) 

Ebből 

(e-ből):  

lány 

a b c d e f 

Összes érintett 

száma (fő) 
 205 20 154 17 396 198 

Ebből 

(99-

ből): 

0-2 

éves 

12 10 21 1 44 24 

3-5 28 6 40  74 33 

6-13 82 1 53 5 141 81 

14-17 83 3 40 11 137 60 
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Ebből (99-ből): lány  76 10 92 9 187  
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4. A központnál ellátott bántalmazott és elhanyagolt kiskorúak adatai 

Megnevezés 

  
A 

bántalmazott 
  Az elhanyagolt 

   
kiskorúak 

száma 
  

fizikai  lelki szexuális  fizikai lelki 

a  b c  d e 

Családon belül 

szülő által  12 10 2  42 47 

testvér által        

egyéb rokon, 

hozzátartozó által 
 1 1 4   1 

összesen:  13 11 6  42 48 

ebből lány:  5 6 3  21 22 

Családon kívül 

gyermek által  8 5  

   

felnőtt által  2  3 

intézmény 

munkatársa által 
    

összesen:  10 5 3 

ebből lány:  5   

Összesen:  23 16 9 
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A bántalmazott kiskorúak megoszlása a bántalmazás színtere és jellege szerint 
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5. Hatósági intézkedésekhez (javasolt és jogerős) kapcsolódó tevékenységek és az ellátott 

kiskorúak száma 

Tevékenység 

Hatósági 

intézkedésekhez 

kapcsolódó 

tevékenységek 

száma 

(esetszám) 

Hatósági 

intézkedésekhez 

kapcsolódó 

tevékenység keretein 

belül ellátott 

kiskorúak száma (fő) 

(Nem halmozott adat!) 

Szociális segítő tevékenység 2 648 375 

Esetkonferencián részvétel 123 155 

Első védelembe vételi tárgyaláson való részvétel 73 102 

Felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel-

nevelésbe vétel 
45 64 

Felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel-

védelembe vétel 
104 148 

Elhelyezési értekezleten, illetve tárgyaláson való 

részvétel 
43 52 

Családlátogatás 1 019 319 

Környezettanulmány készítésében való 

közreműködés 
45 63 

Környezettanulmány készítése önállóan 260 247 

Egyéb 2 176 261 
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Összesen (01–10 sorok összege) 6 536 1 786 

 

*forrás: KSH 2016 
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H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér forgalmi adatai 2016. 

Hónap Összesen  
 

0-2 éves 
3-5 éves 6-13 éves 14-17 éves 18-35 éves 

Január 642 10 3 181 203 245 

Február 757 2 15 297 285 158 

Március 738 5 7 250 328 148 

Április 814 15 11 279 263 246 

Május 601 7 22 198 175 199 

Június 564 7 10 181 150 216 

Július 525 14 13 176 141 181 

Augusztus 596 6 16 261 134 179 

Szeptember 918 13 10 231 456 208 

Október 709 3 5 259 232 210 

November 660 3 18 252 202 185 

December 623 9 11 197 250 156 

Éves összesítés: 8147 94 141 2762 2819 2331 

 

 

2. számú melléklet - A H52 munkája a 

statisztikák tükrében* 
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A leggyakrabban kezelt probléma típusok 

 

*Forrás:H52 belső statisztika 
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*Forrás: KSH 2016 

2.3. Speciális szolgáltatások keretein belül végzett tevékenységek és az azokkal ellátott 

személyek adatai 2016. évre vonatkozóan 

Tevékenység 

Speciális tevékenységek száma (darab) (Halmozott adat) 
Speciális tevékenység keretein belül ellátott személyek 

száma (fő)  (Nem halmozott adat!) 

összes 

tevékenység 

száma 

ebből (a-ból): 

összes 

ellátott 

száma 

ebből (e-ből): 

jogerős 

hatósági 

intézkedéssel 

érintett 

központban 

végzett 

szolgálatokhoz 

kihelyezett 

jogerős 

hatósági 

intézkedéssel 

érintett 

központban 

ellátott 

szolgálatokhoz 

kihelyezettként 

ellátott 

a b c d e f g h 

Kapcsolattartási ügyelet 205  205  14  14  

Utcai (lakótelepi) szociális munka 24        

Kórházi szociális munka 36  36  19  19  

Készenléti szolgálat 42 15 42  28 14 28  

Jogi tanácsadás 150 25 100 50 120 25 80 40 

Pszichológiai tanácsadás 656 136 360 273 111 27 71 40 

Fejlesztőpedagógiai ellátás 417 195 144 203 43 16 10 28 

Összesen 1530 371 887 526 335 82 222 108 

3. számú melléklet - Speciális szolgáltatásaink a 

számok tükrében* 
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FESZGYI Család- és Gyermekjóléti Központ 

2017. évi munkaterv 

Tevékenység Időpont Felelős 

Szabadidős, prevenciós 

programok pályázati 

lehetőségeinek figyelése 

2017. folyamatosan Szakmai vezető, H52 vezető 

Egyéni esetszámok 

összesítése, leadása 

2017. minden hónap utolsó 

napja 
Esetmenedzserek 

Egyéni klienslisták frissítése, 

leadása 

2017. minden hónap utolsó 

napja 
Esetmenedzserek 

CSGYK team értekezlet 2017. minden szerda 
Szakmai vezető, szakmai 

vezető helyettes 

CSGYK és Alapellátási 

Egység közös team értekezlet 

2017. kéthavonta, illetve 

igény szerint rugalmasan 

CSGYK és Alapellátás 

szakmai vezetői 

CSGYK Mentálhigiénés 

csoporttal egyeztetés 

2017. igény szerint, de 

legalább háromhavonta 

Szakmai vezető, 

mentálhigiénés csoport 

vezetője 

KSH statisztika elkészítés 2017.01.15. 
Esetmenedzserek, 

tanácsadók 

CSGYK KSH statisztika 

összeállítása 
2017.01.25. Szakmai vezető 

Éves beszámolók bekérése 2017.02.01. Szakmai vezető 

CSGYK szakmai beszámoló 

elkészítése 
2015.02.15. Szakmai vezető 

Éves gyermekvédelmi 

tanácskozás – workshop 

tervezése, vezetése 

2017. március 
Szakmai vezető, 

esetmenedzserek 

CSGYK - Gyámhivatal- 

egyeztetése 
2017. fél évente 

Szakmai vezető, szakmai 

vezető helyettes 

CSGYK és Iskolai 

Gyógypedagógiai hálózat 

szakmaközi találkozó 

2017. tavasz 
Szakmai vezető, szakmai 

vezető helyettes 

CSGYK és Iskolai 

Pszichológusi hálózat 

szakmaközi találkozó 

2017. tavasz 
Szakmai vezető, szakmai 

vezető helyettes 

CSGYK és alapfokú oktatás 

szakmaközi találkozó 
2017. tavasz/ősszel 

Szakmai vezető, alapellátás 

vezető 

H52 teamjén való részvétel 2017. havonta egy Szakmai vezető 
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alkalommal 

Gyermekvédelmi 

gondoskodással érintett 

gyermekekkel végzett 

munka szakmai és 

dokumentációs ellenőrzése 

2017. tavasz és nyár/két 

ütemben (szakellátott és 

védelembe vett) 

Szakmai vezető 

CSGYK és Pedagógiai 

Szakszolgálat szakmaközi 

megbeszélés 

2017. ősze 
Szakmai vezető, szakmai 

vezető helyettes 

CSGYK és Védőnői 

Szolgálat szakmaközi 

tanácskozás 

2017. ősze 
Szakmai vezető, szakmai 

vezető helyettes 

CSGYK és Ferencvárosi 

Óvodák szakmaközi 

tanácskozás 

2017. ősze 
Szakmai vezető, szakmai 

vezető helyettes 

Óvodai és iskolai szociális 

munka előkészítése 

(szakmai program) 

2017. március 
Szakmai vezető, 

igazgatóhelyettes 

Óvodai és iskolai szociális 

munka indítása fenntartói 

jóváhagyást követően 

várhatóan 2017. szeptember 
Szakmai vezető, 

igazgatóhelyettes 

Nyári pótvizsga felkészítő 

foglalkozások szervezése, 

lebonyolítása 

2017. 06-08. hó 

Családsegítők, 

esetmenedzserek, H52 

koordinátora, fejlesztő 

pedagógus 

 

 

H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér 

2017. évi munkaterv 
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Hónap Tevékenyég helye Tevékenység Felelős 

Március 2. FMK 

Fradi-Újpest barátságos 

focimérkőzés (Újpesti 

Ifjúsági Iroda) 

szakmai 

programfelelős 

Március 14. H52 Március 15. vetélkedő ifjúságsegítők 

Március 9. 

Kosztolányi Dezső Ált. 

Iskola 

6. A. osztály 

Prevenciós program – 

hiányzások és annak 

következményei 

szakmai 

programfelelős 

Március 12. H52 Meseszombat ifjúságsegítők 

Március 22. KÖKI Terminál 

Köztes átmenetek- 

interaktív drog 

prevenciós kiállítás 

szakmai 

programfelelős 

Március 24. Politechnikum 
Dzsembuli- 

röplabdabajnokság 

szakmai 

programfelelős 

Április 11. József Attila Emlékhely 

Rendezvény 

lebonyolításában való 

részvétel 

szakmai 

programfelelős 

Április - Haller Park 
Tavaszünnepen való 

kitelepülés 

szakmai 

programfelelős 

Április- Aquaworld 

Közös program az Age 

of Hope Alapítvánnyal 

(szervezés alatt) 

ifjúságsegítők 

Április 18. H52 Föld Napja - vetélkedő ifjúságsegítők 

Április 21. Haller park 
Föld Napja rendezvény 

- park - örökbefogadás 
ifjúságsegítők 

Április 23. H52 Meseszombat ifjúságsegítők 

Május 4-5 Pilisszántó Lovas képzés ifjúságsegítők 

Május 15. H52 
Nemzetközi családnapi 

rendezvény/vetélkedő 
ifjúságsegítők 

Május 20. H52 Meseszombat ifjúságsegítők 

Május 25. H52 
Eltűnt gyermekek 

világnapja rendezvény 

szakmai 

programfelelős 

Május 24-30. Európai Ifjúsági Központ 
Alternatív pedagógiai 

módszerek elsajátítása 

szakmai 

programfelelős 

Május 26. Haller Park 

Nemzetközi 

játékdélután az E.P.A 
szakmai 

programfelelős 
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Rendszeres programok az irodában: 

Márciustól hétfőnként: 

-  Kézműves foglalkozás- Tószegi Judittal  

Minden kedden: 

- színészmesterség és költészettani workshop - Horváth Kristóf vezetésével 

Minden szerdán: 

-  Receptcsere Klub vagy FEGYIÖK ülés, váltásban 

- Filmes Workshop - Mester Attila vezetésével  

 

Minden csütörtökön: 

- Sportfoglalkozás az FMK-ban  

- Gitároktatás Baranyecz Jánossal  

Minden pénteken: 

- Zenedélután - örömzenélés 

Havonta egy délután, előre meghirdetett időpontban: 

- Szimbólum csoport 
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Szakmai beszámoló a Díjhátralék-kezelési Csoport 

2016. évi munkájáról 
Csoportunk a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 

részeként a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2015. (II.24.) - pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló- rendelete 

alapján működik. A Csoport illetékessége a ferencvárosi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 

rendelkező személyekre terjed ki. 

Feladata: A helyi rendelet alapján az adósságkezeléshez kapcsolódó szolgáltatások, 

adminisztráció és tanácsadás. 

Az adósságkezelési szolgáltatás célja, feladata: 

 

A szolgáltatás azoknak a lakhatással összefüggésben eladósodott, szociálisan rászoruló 

családoknak kíván segíteni, akik maguk is készek és képesek tartozásuk részbeni 

megfizetésére. Az adósságkezelési szolgáltatás esetén a jogosult egyrészt adósságkezelési 

tanácsadásban, másrészt adósságcsökkentési támogatásban részesülhet. 

Az adósságkezelés fő célja az érintettek fizetőképességének helyreállítása, ezért abban is 

segítséget kíván nyújtani, hogy a jövőben hogyan kerülhetik el az eladósodást. 

Az adósságkezelés során a tanácsadók tevékenységének célja, hogy a díjfizetési gondokkal, 

vagy hátralékkal küzdőknek - családjuk bevonásával - segítséget nyújtson a racionális 

gazdálkodási módok elsajátításában. A tartozások okainak feltárását követően, a további 

adósságok felhalmozódásának megelőzése érdekében megoldási alternatívák kidolgozására 

kerül sor. 

Csoportunk feladata a hátralékrendezési támogatási kérelmek előkészítésén túl a hozzánk 

fordulók részére a megfelelő információk közvetítése (pl.: lakásrezsihez hozzájáruló 

támogatási formák, előrefizetős mérőórák felszerelése, védendő fogyasztói státusz, 

kedvezményes részletfizetési megállapodás), családi gazdálkodás újragondolása, 

szolgáltatókkal való kapcsolattartás. 

Csoportunk feladata, hogy: 

- tájékoztassa az adóst az adósságkezelés formáiról, feltételeiről, az adós kötelezettségeiről 

és azok elmulasztása esetén várható szankciókról, ezzel párhuzamosan a tanácsadó is 

tájékozódik a kliensről, a családstruktúráról, a jövedelmi és vagyoni helyzetről, az 

adósságba kerülés okairól, a család anyagi terhelhetőségéről, arról, hogy milyen 

támogatásra jogosult, stb.,  

- adósságkezelési tervet állítson össze a szolgáltatást igénybe vevővel közösen, melynek 

része az elnyerhető támogatások és az önrész összegszerű számbavétele, és az 

adósságkezelési folyamat időbeli ütemezése, továbbá az, hogy a szolgáltatást igénybe vevő 

mikor és milyen módon tudja növelni saját anyagi forrásait, 

- a tervben rögzített feladatokat nyomon kövesse. A tanácsadó az adósságkezelési tervben 

meghatározott gyakorisággal találkozik az igénybe vevővel és megbeszélik a folyamat 

során esetlegesen felmerülő nehézségeket,  

- a sikeres adósságkezelési folyamat. Az igénybe vevővel közösen értékelje az 

adósságkezelési folyamat hozadékát és esetleges nehézségeit, valamint összefoglalja a 

további eladósodás elkerülését célzó megoldásmódokat.  

 

Csoportunk személyi és tárgyi feltételei, működése: 
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2016. évben a szakmai tevékenységet 3 fő, közalkalmazotti jogviszonyban, főállásban 

foglalkoztatott munkatárs látta el (2 fő adósságkezelési tanácsadó, 1 fő adósságkezelési 

tanácsadó-csoportkoordinátor).  

2 fő szociálpedagógus, 1 fő szociális munkás végzettséggel rendelkezik. 

A 3 fővel működő csoportból 1 fő rendelkezik adósságkezelési tanácsadói képesítéssel. 

2016 októberében Csoportunk a 1094 Bp., Balázs Béla u. 22/B. sz. alól átköltözött a 1096 

Bp., Lenhossék u. 24-28. fszt.8.-as szobába.  

A tanácsadók feladatainak ellátásához két interjúszoba (egymástól részben elválasztva), 

valamint egy irodahelyiség áll rendelkezésre. Az épületben lift működik, így a mozgásukban 

akadályozottak számára is lehetőség nyílik a több lépcsőn megközelíthető fszt. 8-as 

helyiségek elérésére. 

 

2017.évben előttünk álló feladatok, tervek: 

 

- Az adósságkezelés utógondozási (követési) szakaszának újragondolása, 

gyakorlatba „ültetése”, felkészítés az újabb eladósodás elkerülésére, új 

gazdálkodási stratégia és terv kialakítása, a család gazdálkodásának utókövetése. 
 

- Háztartásgazdálkodási csoportok szervezése: irányított beszélgetések formájában 

Főbb témák: 

-bevételek-kiadások, háztartási napló 

-pénzügyi (bevételek-kiadások) egyensúly kialakítása 

-tartalékok, kölcsön felvétel (és buktatói) 

 

Csoportunk jelenlegi telephelye ideálisnak tekinthető közlekedés szempontjából, mivel 

minden tömegközlekedési forma elérhető távolságon belül van.  

A Csoportunkhoz forduló ügyfelek fogadására két - részben szeparált - interjúszoba áll 

rendelkezésünkre. Mindkét interjúszoba egyidejű használata esetén azon szerencsétlen helyzet 

áll elő, hogy mindkét szobában tartózkodó fél végig hallgatja a másik szobában folytatott 

beszélgetést.  A párhuzamos ügyfélfogadásból eredően az ügyfelekkel szembeni szakmai, 

etikai elvárások sérülnek.  

Már a korábbi években is felmerült és jelenleg is fennáll a csoport tagjainak munkaszobában 

található székek cseréjének szükségessége 

Mindhárom tanácsadó rendelkezésére áll saját használatú számítógép– internet hozzáféréssel, 

telefon (interjú helyiségekben is), telefax, nyomtató, fénymásoló gép. 

A rendszergazda tájékoztatása szerint is a számítógépek és a rajtuk lévő operációs rendszer 

elavult, így felmerül azok cseréjének szükségessége.  

A fénymásolóval is többször akad problémánk. A fokozott igénybevételnek köszönhetően 

problémák jelentkeznek a fénymásolás és a szkennelés során (elakadt/begyűrt papír, félig 

lemásolt/beszkennelt dokumentum, hiba jelzése a probléma fennállása nélkül). 

Az adósságkezelési tanácsadók a mindenkor érvényes szakmai előírások, a Szociális Munka 

Etikai kódexe, a Szervezeti- és Működési Szabályzat és a rájuk vonatkozó munkaköri 

leírásban foglaltak alapján látják el tevékenységüket. 

 

Az adósságkezelési tanácsadók heti munkaidejének felosztása: 

17 óra ügyelet, ügyfélfogadás 
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19 óra terepmunka, adminisztráció, ill. továbbképzés 

4 óra szupervízió (esetmegbeszélés), team 

 

2016 augusztusáig Csoportunk a hét három napján tartott ügyeletet, a korábbi telephelyünkön 

(Balázs Béla u.22/B), történő ügyfélfogadás mellett heti egy napon meghatározott 

intervallumban a Pöttyös utcai telephelyen is elérhetővé vált szolgáltatásunk. 

2016 augusztusától ügyfélfogadásunk 4 napon is biztosított: heti három napon a Balázs Béla 

u.-i, majd költözést követően Lenhossék u.-i telephelyünkön, keddenként (9 és 13 óra között) 

a Pöttyös utcai telephelyen fogadjuk a Csoportunkhoz érkezőket. 

A fennmaradó – ügyeleti időn kívüli – időben tartja a csoport a heti munkamegbeszéléseket, 

terepmunkát, adminisztratív feladatokat végez. Terepmunkánk keretében lakókörnyezetükben 

felkeressük a szolgáltatást igénybe vevőket, személyesen egyeztetünk a családsegítő, 

esetmenedzser kollégákkal, a Ferencvárosi Önkormányzat különböző Irodáival, közüzemi 

szolgáltatókkal. A napi szinten megvalósuló egyeztetések hatékony munkavégzést, 

együttműködést eredményeznek. 

Kettős adminisztrációt vezetünk, amelyek kiegészítik egymást: részben elektronikus formában 

(ADMIN), valamint papír alapon (forgalmi napló, gondozási lap, családlátogatási 

nyomtatvány, együttműködési megállapodások, rezsibefizetéseket rögzítő táblázat stb.). A 

Ferencvárosi Önkormányzat Rendszeres ellátási Csoportjához havi jelentési 

kötelezettségünknek eleget téve küldjük a nem együttműködő „státuszú” ügyfeleink listáját. 

Csoportunk a FESZGYI családsegítő, esetmenedzser kollégáit folyamatosan tájékoztatja az 

adósságkezelést érintő változásokról, valamint számukra is megküldjük havonta a nem 

együttműködők listáját a belső levelező rendszeren. 

A korábban bevezetett időpont egyeztetés rendszerét 2016-ban is fenntartottuk, az 

adósságkezelési szolgáltatást igénylő „új/„régi-új” ügyfeleink körén túl kiterjesztettük az 

együttműködés teljesítése céljából érkezőkre is. Ez a rendszer elősegíti a hatékony 

munkavégzést, az időpont egyeztetéssel elkerülhető az igénybe vevők várakoztatása és 

meglátásunk szerint az előre egyeztetett időpontra való érkezés növeli együttműködési 

készségüket is. 

Továbbképzés, gyakornokok fogadása: 

Takács Éva 2016.-ban a Coaching a szociális munkában c. T-engedélyszámú szakmai 

továbbképzésen vett részt, mely elvégzésével továbbképzési kötelezettségének eleget tett.  

 

Kiss Judit a Károli Gáspár Református Egyetem Szociális Munka és Diakónia Intézetének 

első évfolyamos hallgatóit fogadta (3 fő). A Csoportunk által nyújtott szolgáltatások 

ismertetésére került sor. 

 

LED izzó pályázat 

 

A 2014-es évhez hasonlóan a nagy érdeklődésre való tekintettel 2016.évben is lehetőség nyílt 

LED izzókra (Philips Pila 60W E27) pályázni szociálisan rászoruló személyek, családok 

részére a Héra Alapítvány jóvoltából.  

A pályázók körét olyan ügyfelek (egyedül élők, családok) alkották, ahol az 1 főre vetített 

nettó jövedelem havi összege nem haladta meg az öregségi nyugdíjminimum kétszeresét 

(57.000,-ft.) és részesült az ügyfél valamilyen szociális ellátásban. 
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2016 decemberében a HÉRA Alapítvány pályázatunkat elbírálta, az alapítvány kuratóriuma 

összesen 168 darab izzót ítélt meg 56 háztartás részére. 

Ügyfeleink körében rendkívül népszerűnek bizonyult a pályázati lehetőség, melynek 

köszönhetően lehetőség nyílik energiafogyasztásuk és az ebből eredő kiadásaik 

csökkentésére. 

Tapasztalatok-összegzés: 

 

Az adósságkezelési tanácsadó szolgáltatást igénybe vevő háztartások alacsony jövedelemmel 

rendelkeznek, a család egészére jellemző az alacsony iskolai végzettség, ebből adódóan a 

munkaerő-piaci elhelyezkedési esélyeik alacsonyak. A hátralékok keletkezésének egyik fő 

oka a háztartás egy vagy több tagjának munkanélkülisége, rossz egészségi állapota. A 

fizetőképesség eléréséhez a legfontosabb eszköz a családtagok rendszeres, lehetőség szerint 

munkajövedeleméhez juttatása. Megfelelő jövedelem hiányában különösen fontos a családi 

gazdálkodás, háztartásvezetési ismeretek átgondolása, a gazdálkodás optimálissá alakítását 

követően kerülhet sor az adósságkezelési folyamatban való részvételre. 

Az elmúlt évben megfigyelhető volt az adósságkezelési szolgáltatás igénybe vételére irányuló 

kérelmek számának csökkenése, mely egyrészt abból adódik, hogy növekszik azon ügyfeleink 

száma, akik nagy erőfeszítések árán képesek lennének havi lakásrezsi-kiadásaikat fizetni, de a 

támogatás megállapításának, folyósításának feltételeként szabott önrész fizetési 

kötelezettségüknek már nem tudnak eleget tenni. Esetükben a havi lakásrezsi fizetés sem 

garantált hosszútávon, így nem tudják vállalni az előírt havi együttműködési kötelezettség 

teljesítését. A szolgáltatást igénybe vevők egy része csoportunkkal ugyan megkezdik az 

együttműködést, de támogatás megállapítására végül nem kerül sor az együttműködés 

meghiúsulása/részbeni teljesítése következtében.  

Tapasztalataink szerint a hozzánk forduló ügyfelek az adósságkezelés igénybe vételével 

egyidejűleg (is) rendszerint foglalkoztatási, lakhatási, mentálhigiénés, életvezetési tanácsadás 

igénybe vételének lehetőségével is élnek. 

A tartós megélhetési gondokkal küzdő, mélyszegénységben élő családok támogatása nem az 

adósságkezelés feladata, hanem az állami szociálpolitika egyik megoldandó területe. 

 

 

Javaslatok a Ferencvárosi adósságkezelési szolgáltatás és Ferencvárosi 

lakhatást segítő támogatás rendeletbeli módosítása kapcsán: 

 

 Prevenciós célzattal, a hátralékok további felhalmozásának elkerülése céljából már 

korábban is tettünk javaslatot az előre fizetős mérőóra tényleges felszereltetésének 

szükségességére, így az adósságkezelési szolgáltatás megállapítására irányuló kérelemhez 

csatolandó igazolások köre kiegészülne az alábbival:” előre fizetős mérőóra felszereléséről 

kiállított igazolás”. Ahhoz, hogy mindez ne rójon aránytalanul nagy terhet a kérelmező 

háztartásra, az előrefizetős mérőóra felszereltetésével járó költségek (pl.: mérőhely 

szabályos kialakítási költségei) FLST keretében biztosíthatóvá kellene tenni. 

 A jelenleg érvényben lévő FLST szabályozás értelmében a támogatás nem állapítható 

meg annak a személynek, akinek a háztartásában a kérelmezett díjtartozásra az 

adósságcsökkentési támogatás együttműködés hiányában került sor. Ezen kritérium 

alapján, aki részére pl. 2012.évben adósságkezelési szolgáltatás került megállapításra, de a 
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támogatás folyósítása együttműködés hiányában megszüntetésre került, az a mai napig 

nem jogosult ezen támogatási forma igénybe vételére (ugyanazon díjtartozásra). Ezen 

szabályozás újragondolása megfontolandó, egy enyhébb szankció alkalmazására teszünk 

javaslatot. 

 Emellett helyi rendeletünk nem rendelkezik arról, hogy sikeres adósságkezelési 

szolgáltatás lezárását követően mennyi időnek szükséges eltelnie az FLST kérelmezéséig. 

Sajnos már több alkalommal előfordult, tehát életszerű példa, hogy az adósságkezelési 

szolgáltatás utolsó hónapjától a szolgáltatást igénybe vevő annak ellenére, hogy jövedelemi 

viszonyaiban változás nem állt elő (és akár 18 hónapos sikeres együttműködésen volt túl) a 

havi rezsibefizetésnek elmulasztott eleget tenni. 

A folytonos pénzbeli támogatás nem lehet cél, ezért is szükséges lehet meghatározni, hogy 

az adósságkezelés sikeres lezárását követően hány hónap elteltével kérelmezhető sikeresen 

az FLST (ugyanazon díjtartozásra, mint amire az adósságcsökkentési támogatás 

megállapításra került) – javaslat:12 hónap. 

 Ahhoz, hogy az FLST azon rászorulók részére kerüljön megállapításra, akik valóban 

önerőből képtelenek a fennálló rendkívüli élethelyzetüket kezelni, szükségesnek tartanánk 

jövedelemhatár meghatározását. 

 Amennyiben célkitűzésnek tartjuk a teljes adósságállomány felszámolására való 

törekvést, úgy az FLST tényleges utalásának feltételéül szabható a megítélt támogatáson 

felüli tartozás összegének megfizetése. 

 

 

Éves forgalmi adatok: 

 

 

Családlátogatások száma: 244 alkalom 

2015 évhez képest (93 alkalom) 162 %-os növekedés mutatható ki. A családlátogatások 

számának drasztikus növekedése annak tudható be, hogy 2015.január és július között a 

Csoportunk létszámát mindössze 2 fő képezte, így ahhoz, hogy ezen időszak alatt a jelentősen 

leterhelt 2 tanácsadó zökkenőmentesen elláthassa munkáját, a családsegítő kollégák végezték 

a családlátogatások egy részét (így ezen alkalmak a családsegítő kollégák nyilvántartásában 

kerültek rögzítésre). 
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Éves kapcsolatfelvételek száma (családlátogatással együtt): 1878 

2015 évhez képest (1657 alkalom) 13,3 %-os ügyfélforgalom növekedés mutatható ki. 

 
Az esetszám csökkenése 2 %-os a 2015. évihez képest. 

 

2016.évben jelentkező új igénybe vevők száma: 91 fő 

 

Adósságkezelési tanácsadó szolgáltatást igénybe vevők száma: 292 fő  

Átlag esetszám (3 fő adósságkezelési tanácsadóval számolva): 97,3 

 

A szolgáltatást igénybe vevők száma gazdasági aktivitás szerint: 

 

- foglalkoztatott:109 fő 

- munkanélküli:73 fő 

- inaktív:102 fő 

ebből nyugdíjas:46 fő 

- eltartott: 8 fő 
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A szolgáltatást igénybe vevők (ügyfelek) lakóhely szerinti megoszlása: 

 

 

 

 
 

Az Aszódi-úti lakótelep területéről a Gyáli út 21-23. szám alatti címekről 2016.évben 13 

ügyfelünk kereste fel Csoportunkat adósságprobléma kapcsán. 

 

Középső-Ferencváros területén szignifikáns utcák, háztömbök: 

A Haller utcáról összesen 17 ügyfelünk jelentkezett 2016.-ban (ebből a Haller u. 48.szám 3 

fő). 

A Tűzoltó utca területéről összesen 8 fő (ebből 3 fő a 33/B. sz. alól). 

A Gát utcai igénybe vevők száma 13 fő (ebből 4-4 fő a Gát u. 10. ill.25. sz. alól). 

A Balázs Béla utca lakói közül 14 fő képezte ügyfeleink körét (ebből 6 fő a 14. sz., 3 fő a 

13.sz. lakója). 

A Drégely utca 18. szám alól 7 fő (összes Drégely utcai ügyfelünk:13 fő). 

Telepy utca 6-8 szám alól 5 fő (összes Telepy utcai ügyfelünk 13 fő) 

Sobieski János utcából 13 fő vette igénybe szolgáltatásainkat. 

Az Üllői útról 19 lakó állt kapcsolatban Csoportunkkal. 

Vágóhíd utcából 15 ügyfelünk kereste fel Csoportunkat (31-33.sz.:8 fő, 23-29.sz.:3 fő, 10 

sz.:4 fő) 

 

A szolgáltatást igénybe vevők lakásban tartózkodásának jogcíme, ill. előrefizetős gáz-, 

villamosenergia-mérők megoszlása: 

 

- önkormányzati tulajdonú lakás bérlője:181 fő (össz igénybe vevő 62%-a) 

előrefizetős villamosenergia-mérő 49,  előrefizetős gázmérő 54 bérleményben került 

felszerelésre 

 

- tulajdonos:111 fő (össz igénybe vevő 38%-a) 

előrefizetős villamosenergia-mérő 11, előrefizetős gázmérő 13 lakásban működik 

 

 



  181 

Ferencvárosi adósságkezelési szolgáltatás 2016.évi adatai: 

 

35 esetben került benyújtásra adósságkezelési szolgáltatás igénybe vételére irányuló kérelem 

ebből: 

-1 esetben határozat meghozatalára várt (2017.évben került elbírálásra a kérelem) 

-34 esetben került elbírálásra adósságkezelési szolgáltatás igénybe vételére irányuló 

kérelem, minden kérelmező részére megállapításra került az adósságkezelési szolgáltatásra 

való jogosultság 

2016. évben mindösszesen 1 esetben került megszüntetésre az adósságcsökkentési 

támogatásra, adósságkezelési szolgáltatásra való jogosultság az együttműködés 

elmulasztása következtében, mely a szolgáltató(k) felé átutalásra került támogatás 

visszafizetését vonta maga után. 

22 esetben zárult sikertelen előzetes együttműködés (adósságkezelési szolgáltatás igénybe 

vételére irányuló kérelem nem került benyújtásra) 

13 esetben egyéb okból kifolyólag nem került beadásra kérelem (pl.:a fennálló tartozás 

támogatás igénybe vétele nélkül került rendezésre)  

Az alábbi táblázat a Csoportunk által benyújtott adósságcsökkentési támogatási kérelmek, ill. 

a beadásra nem került kérelmek számának alakulását mutatja az előző évek tükrében: 

  2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 

Beadott kérelmek száma 120 133 108 36 35 

Megszüntető-visszafizetésre kötelező határozatok 

száma 27 19 23 3 1 

Sikertelen előzetes együttműködések száma 12 8 20 35 22 

Egyéb okból kifolyólag nem került sor kérelem 

beadására 33 29 10 12 13 

 

- Az 1993.évi III. tv. (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról) 2012. évi módosítása 

eredményeként az adósságkezelési szolgáltatás igénybe vételének jogosultsága a 

következőképpen módosult: az adósságcsökkentéshez kapcsolódó sikeres együttműködést 

követően a támogatás újbóli igénybe vételére 24 hónap (az addig alkalmazott 6 hónap 

helyett) elteltével, míg amennyiben a támogatás folyósítása együttműködés meghiúsulása 

következtében került megszüntetésre, úgy 48 hónap (az addig alkalmazott 24 hónap 

helyett) elteltével vált a kérelmező újból jogosulttá. 

- A Ferencvárosi lakhatást segítő támogatásról (FLST), mint újonnan megjelenő támogatási 

formáról 2014. júliusától rendelkezik helyi rendeletünk. Rendeletünk korábban lehetőséget 

biztosított a támogatás megállapítására azon kérelmezők esetében is, akik a kérelmezett 

díjtartozást az adósságcsökkentési támogatás igénybe vételével rendezni tudták volna. 

Számtalan esetben a kevésbé szabályozott, előzetes együttműködés nélkül is működőképes 

- FLST keretében történő - hátralékrendezés szimpatikusabb megoldásnak tűnt a 

hátralékkal bíró ügyfelek részére, mint az adósságkezelési szolgáltatás igénybe vétele. 

 

- Az előzetes együttműködés az adósságkezelés nélkülözhetetlen, előkészítő-szakasza, 

ebben a szakaszban történik az adós és a tanácsadó közötti együttműködés kereteinek 

rögzítése, a háztartás adósságtömegének részletes számbavétele, a jövedelemi helyzet és a 

törlesztési kapacitás vizsgálata. Az előkészítő szakaszban az ügyfél bevonásával az 
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adósságkezelési tanácsadó elkészíti a hátralékrendezési tervet, előkészíti az 

adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelmet, stb.  

A beadott kérelmekhez viszonyítva nagyarányú a sikertelen előzetes együttműködések 

száma. Az előzetes együttműködés olyan szankciók nélküli időszak, melynek során 

ügyfelünk számára is kiderülhet, hogy az adósságcsökkentési támogatás feltételeit milyen 

eséllyel tudja vállalni. A sikertelen előzetes együttműködés szintén a benyújtásra kerülő 

kérelmek számának csökkenését eredményezte. Mindez azonban egyértelműen 

eredményesnek mondható, hiszen előzetes együttműködés működtetése nélkül. 2016 évben 

22 olyan esetben került volna megállapításra adósságcsökkentési támogatás, ahol az 

együttműködés nem teljesülése végett vélhetően a támogatás megszüntetésére került volna 

sor, mely egyrészt az önkormányzat részéről átutalásra került adósságcsökkentési 

támogatás visszafizetését vonta volna maga után, másrészt adósságcsökkentési támogatás 

újbóli megállapítására a sikertelen együttműködés lezárását követő 48 hónapon belül nem 

kerülhetne sor (még abban az esetben sem, ha az együttműködés vállalását a megváltozott 

fizetési kapacitás lehetővé is tenné). 

A leírtakból is kitűnik, hogy az előzetes együttműködés hatékonysága 

megkérdőjelezhetetlen, hiszen alkalmazásával azon kérelmezők részére kerül 

megállapításra a Ferencvárosi adósságkezelési szolgáltatás, akik már az előzetes 

együttműködés időtartama alatt a havi közüzemi számlafizetési kötelezettségüknek eleget 

tudnak tenni, emellett vállalható részükről a hátralék felszámolásához szükséges önrész 

megfizetése. 
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A 2016.évben Ferencvárosi adósságkezelési szolgáltatást kérelmezők esetében fennálló, 

támogatásba bevont adósságok és megállapított támogatások összegeit a következő 

diagramban részletezem: 

 
 

HÁLÓZAT Alapítvány támogatásai, 2016.évi adatok: 

 

Az Alapítvány „hátralékkiegyenlítő”,„krízis”,„rendkívüli” támogatási formák keretében 

nyújthat támogatást a kérelmező részére. 

A fennálló adósságállomány felszámolása, csökkentése érdekében lehetőség van az 

adósságcsökkentési és az alapítványi támogatási formák kombinálására is. Erre az 

adósságkezelési tanácsadók akkor tesznek javaslatot, ha a kérelmező jövedelmi helyzete, 

fennálló tartozás(ok) nagysága, összetétele ezt szükségessé teszi. Ezen esetekben a kliens első 

körben az alapítvány támogatásának igénylésével él, az önrész befizetését követően az 

adósságcsökkentési támogatás megállapítására irányuló kérelem kerül benyújtásra. 

 

Hálózat Alapítvány támogatási rendszerének módosulása, 2016.évi adatok 

 

A Hálózat Alapítvány a 2016.07.01.után beérkezett kérelmek esetében a következő 

módosulásokat kezdeményezte: 

-egy háztartás 4 év elteltével igényelhet újabb támogatást (eddigi 3 év helyett) 
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-adható maximális támogatási összeg: 300.000.-Ft. (eddigi 400.000.-Ft. helyett) 

2016.-ban a HÁLÓZAT-Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért-Alapítvány felé 42 

kérelem került benyújtásra. 

Ebből: 

-39 kérelmező esetében a támogatás megállapításra került a fennálló lakbér, távfűtés, víz, 

csatorna, szemétszállítási díjhátralékok rendezéséhez az alábbi táblázatban foglaltak szerint  

-1 kérelmező kérelme elutasításra került (magas jövedelem miatt) 

-2 esetben a Kuratóriumi ülésre nem került előterjesztésre a kérelem (jogosultsági feltételek 

fennállása hiányában) 

  

Hálózat 

Alapítvány 

részéről 

megállapított 

támogatás 

összege 

A támogatás 

utalásához 

szükséges 

önrészek összege 

Társasház (15 eset) 2.761.012.- 1.068.462.- 

FEV.IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő 

Zrt. (9 eset) 1.910.943.- 1.899.023.- 

Díjbeszedő Holding Zrt. (15 eset) 1.448.697.- 1.069.954.- 

DHK (Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató) Zrt. (5 

eset) 1.248.803.-    415.539.- 

összesen 7.369.455.- 4.452.978.- 

 

Ferencvárosi lakhatást segítő támogatás: 

 

2015. decemberétől azon FLST kérelmezők esetében, akik közüzemi, lakásdíj, közös költség 

tartozások rendezése céljából igényelték a támogatást, az adósságkezelési tanácsadók küldik 

tájékoztatásukat a Rendszeres ellátási Csoport részére. 

 

2016.-ban 86 kérelem került benyújtásra, 85 kérelem elbírálása történt meg 

 

63 kérelmező részére került támogatás megállapításra 

A kérelem elutasítására 15 kérelmező esetében került sor. 

(az elutasító határozatok indokai: 

-a támogatás legmagasabb összegének megállapításával sem rendeződne a tartozás 

-a kérelmezett díjtartozás az adósságcsökkentési támogatás igénybe vételével rendezhető) 

7 kérelmező ügyében az eljárás megszüntetésre került (ok:a hiánypótlásnak nem tett eleget) 

 

2016.-ban megállapított támogatási összegek (szolgáltatónként): 

 

FEV.IX.Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. 1.598.715.- 

ELMŰ Nyrt. 545.228.- 

Főgáz Zrt. 1.244.907.- 

Díjbeszedő Holding Zrt. 659.061.- 

DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. 166.757.- 

Társasház 1.103.291.- 
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Budapest, 2017.03.10. 

 

                                                                                                   Kiss Judit 

                                                                                     mb.adósságkezelési koordinátor 
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Beszámoló a Mentálhigiénés Csoport 2016. évi munkájáról 

 

A 2014 őszén megalakult mentálhigiénés munkacsoport (Nagy Zsolt addiktológiai 

konzultáns, Juhász Dániel, Papp Györgyi Szeri Orsolya pszichológusok, Maier Zsófia 

viselkedéselemző, Kiss Zoltánné mentálhigiénikus) ellátási területe Budapest Főváros és 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros közigazgatási területe, (ezen belül elsőbbséget 

élveznek a IX. kerületi lakosok).  A csoport tagjai a FESZGYI ellátottjai számára az 

alapellátások keretén belül az ellátást elősegítő, azt kiegészítő pszichológiai szolgáltatás 

nyújtanak. A csoport 2016-ban a FESZGYI telephelyein a családsegítés, a gyermekjólét, az 

idősgondozás és a szenvedélybeteg ellátás területén ellátásban lévő klienseknek nyújtott 

konzultációs szolgáltatásokat. A kliensek elsősorban az esetmenedzsereken keresztül, illetve a 

FESZGYI weboldaláról értesülnek a szolgáltatásról. Klienseink nagyobb része ebben az 

évben is jellemzően az alacsonyabb társadalmi státuszú és jövedelmű, hátrányos helyzetű 

rétegekből került ki. 

A csoport tagjai 2016-ban gyerekeket és családjaikat, kamaszkorú gyermekeket, illetve 

családjukat, 20-59 év közötti felnőtteket, utóbbi esetben többnyire nőket láttak el. A kliensek 

támogatásán kívül munkájuk része volt a család- és gyermekjóléti szolgáltatásban dolgozó 

családsegítők és esetmenedzserekkel folytatott szakmai konzultáció, az esetvezetés kívülről 

történő támogatása, a küldő lapok vezetése és az egyes esetek rövid szakmai leírása is. Ezeket 

a dokumentumokat a csoport vezetője heti rendszerességgel megkapja és ellenőrzi. Az 

általunk nyújtott kapacitás kihasználtsága folyamatosan 80-100% között alakult az év 

folyamán, egyes kollégáknál várólista van. (Az egyes kollégák kihasználtságáról tavaly ősszel 

készült egyhavi felmérés és összesítés).  A konzultációk hossza az egyalkalmas 

találkozásoktól a hosszabb, olykor több évre kiterjedő kapcsolatokig terjed. 

 

A leggyakoribb problémák, problématípusok gyerekek esetében: 

 iskolai magatartászavarok, beilleszkedési zavarok, nehézségek 

 kortárs erőszak 

 játék- és internet függőség 

 családi problémák 

 szülő-gyermek kapcsolati nehézségek 

 hangulatzavar, szorongás 

 traumafeldolgozás. 

 

A leggyakoribb problémák, problématípusok felnőttek esetében: 

 családi- és párkapcsolati konfliktusok 

 bántalmazás, krízishelyzet, nehéz élethelyzet okozta érzelmi megterhelődés, 

hangulatzavar 

 szülői kompetenciák alacsony szintje, hiánya 

 gyermeknevelési kérdések, érzelmi intelligencia alacsony szintje 

 krízishelyzet, veszteség feldolgozás 

 depresszív hangulat, szorongásos zavar, pánikzavar, önértékelési problémák. 
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Tanácsadóink szemlélete, az általuk használt módszerek, technikák: 

 személyközpontú, humanisztikus szemlélet 

 elfogadó, támogató légkör 

 szupportív technikák 

 autogén tréning 

 kognitív viselkedésterápia 

 játék-, művészet- és meseterápia 

 szülőkonzultáció. 

 

A Mentálhigiénés Csoport a 2016-os évben átlagosan 3-4 hetente, összesen 14 

alkalommal tartott munkamegbeszéléseket, ezek keretében elsősorban a kapcsolattartás 

kérdései, információ átadás, esetismertetések, esetmegbeszélések (afféle kvázi szupervíziók) 

voltak, emellett rendszeresen került sor új terápiás módszerek és technikák egymás közti 

megismertetésére, illetve házi továbbképzések is folytak. 

A megnövekedett adminisztrációs terheket a csoport tudomásul vette, és a vonatkozó 

feladatokat igyekszik maradéktalanul elvégezni. A szervezeti változások és bizonytalanságok, 

a szervezeten belüli gyors, egyértelmű és hatékony kommunikáció időnkénti hiánya, illetve a 

magas fluktuáció a kollégák körében ebben az évben néha érezhetően kedvezőtlenül hatott a 

csoport munkájára. 

A csoport a jövőben szeretne jobb kapcsolatokat kiépíteni a kerületi ellátórendszerrel, 

elsősorban az iskolai pszichológusokkal. Terveink között szerepel kihelyezett értekezletek 

tartása az egyes telephelyeken. Klienseink körében komoly igény mutatkozik a 

családterápiára, de ilyen lehetőséget jelenleg sajnos megfelelően képzett női szakember 

hiányában nem tudunk kínálni. Ugyancsak igény van mediációs lehetőségre, hasznos lenne 

mediátor végzettségű szakember(ek) bevonása a csoport munkájába. 

Fontos lenne a tárgyi feltételek javítása a gyermekjátékok, a diagnosztikus eszközök, 

és a friss szakirodalom vonatkozásában, és szerencsés lenne egy állandó bázistelephely 

kijelölése a csoport és a tárgyi eszközök számára. Erre jelenleg az Írisz klub tűnik 

alkalmasnak. 

 

Budapest, 2017. március 27. 

Nagy Zsolt 

addiktológiai konzultáns, teamvezető 

 


