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Az intézmény 2021-es éve dióhéjban: 

A 2021-es évet mint minden más szociális intézményben is- nálunk is markánsan meghatározta a 
Covid-19 járvány és a járvány kapcsán bevezetett óvintézkedések, korlátozások és azok az elhúzódó 

ték a lakók számára az 
 

A szakmai munkát igyekeztünk minél inkább a normális mederben tartani, illetve a fokozódó gazdasági 
nehézségekre olyan válaszokat adni, amik a lakók életét megkönnyítették, egzisztenciális szorongását 
enyhítették. 

miatt. 

 jogosítványt és/vagy szakmát szerezni. A tanfolyamok 
minden költségét a Flex Alapítvány állta és mentorálást, valamint gyermekfelügyeletet is nyújtottunk 

 

erültek és sokan az eddigiekhez 
képest is nagyobb egzisztenciális szorongással néztek szembe. 

Ezek enyhítésében volt fontos eszköz a Coca-Cola támogatása, mellyel közösségi programokat, az 
t tudtunk finanszírozni. 

jegyében zajlottak. 

  

A járványhelyzet hatása az intézmény munkájára: 

A 2021-es évben az intézmény lakói ugyanúgy, mint a 2020-as évben szenvedtek a járványhelyzet 
 

tat az átmeneti 
ellátásból, mint a korábbi években.  

Ebben az évben is nagyon sok lakó maradt munka nélkül és az év során végig voltak olyan lakók, akik 
az intézmény által nyújtott segélyekre szorultak.  

A folyamatos, még a szokottnál is súlyosabb anyagi nehézségek a lakók lelkiállapotára is hatással 
voltak. 

-Cola támogatása, valamint 
a lakók lelkiállapotának javításában az intézmény pszichológusának munkája. 
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rlátozások és szabályok egyre érzékenyebben érintették a lakókat. 
 

-egy osztály tanulóit 
hazaküldték egy-egy megbetegedés miatt, részint azért, mert egy-egy lakó megbetegedett. 

család ellátásáról.  

é vált, de szerencsére 
elhúzódó megbetegedéshullámmal, vagy egyszerre túl sok megbetegedéssel nem kellett számolnunk. 

A szakmai munkát viszont idén is megnehezítette a járvány és az abból adódó korlátozások, mert a 
csoportmunkát és a közösségi programokat nem mindig és nem ugyanazzal a hatásfokkal tudtuk 
kivitelezni, mint szerettük volna. 

 

 ete az oktatás területén: 

A
 

segítségével tanulótársakat biztosítani az iskolás korú gyermekek mellé.  
A tanulótársak sok éve nyújtanak hathatós seg

gyermekeknek hogyan tudnak majd pedagógusként is segítséget nyújtani. 
Idén az önkéntesek csapata betársult a gyermekprogramok és kirándulások lebonyolításába és a 

gyermekek nyári pótvizsgákra való felkészítésébe is. 

esik az intézmény szakmai munkájáról, a tágabb társa
 

A tanulótársak koordinálását 2 kolléga végzi. 
Örömmel tapasztaljuk, hogy a tanulótársak minden évben nagyon értékes segítséget adnak a 

gyerekekn

gyermekekhez.  
Több gyermek a kerületi Kompánia Tanodában is látogatja a programokat. Itt a tanulás mellett a 

az elmúlt években. 
 Azon gyermekek számára, akiknek sem a Tanoda, sem a tanulótársak nem tudnak adekvát 

segítséget nyújtani, intéz  
A 2020-as évben a digitális oktatás nagy terhet rótt az intézményre és digitális oktatásban 

-es év elején az LDS Charities 1 millió 500 ezer Ft-os támogatásával 
jelent
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k nagy része online zajlott. A 
beszerzett számítógépek nélkül nagy nehézséget okozott volna a tananyaggal való haladás.  

 
Coca-Cola Company támogatása: 

A 2020-as év  a Coca-Cola Szerezz örömet! kampány keretében számos olyan programot 
és segítséget tudtunk nyújtani a lakóink számára, ami a program nélkül nem lett volna lehetséges. 
A Coca-Cola 1 500 000  Ft-tal támogatta az intézmény munkáját. 
A támogatási összeget az alábbi célokra használtuk fel: 
 

akarékossági program: Az anyagi nehézségek ellenére szerettük volna ösztönözni a lakók 

 000 Ft értékben megtakarítást képez és azt a 
kiköltözés napjáig nem veszi fel, annak részére ugyancsak 10 000 Ft értékben élelmiszercsomagot 
biztosít az intézmény. Az élelmiszercsomagokat  

és 59 gyermek részesült. 94 csomag került kiosztásra. 
 
Uzsonna csomagok:  

kollégák közösen készítették el a másnapi tízórai csomagokat. Ezzel az egészségesebb étkezés felé is 
tudtunk egy lépést tenni. 
 
Élelmiszercsomagok húsvét és karácsony alkalmából:  
Az ünnepekkel járó extra 

kedveskedtünk nekik. 
 
Gyermeknap:  

 
járványügyi szabályozások kevésbé voltak szigorúak. Igazi felszabadult családi programot sikerült 
létrehozni, ahol mindenki jól érezhette magát. 

s részesültek.  

foglalkozással készültünk, melyeknek igen nagy sikere volt. Az év egyik legjobban sikerült programja 
volt a gyermeknap. 
 
Közös bográcsozással egybekötött családi nap:  
A nyár folyamán egy közös bográcsozással egybekötött családi napra is sor került. Az újabb járvány 
által meghatározott és keretek közé szorított évben nagyon nagy szükség volt az olyan programokra, 

 
Ezúttal babgulyás készült az intézmény kertjében, melyet a szabadban, együtt fogyasztottak el a lakók. 
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Táncház:  
Nagyon vártuk a nyár folyamán a csángó táncházat. A járványhelyzet miatt mindenki érezte a 
közösségi programok hiányát. Örültünk, hogy erre a programra sor kerülhetett. A csángó körtáncok 

is könnyen megtanulták és nagyon élvezték a közös programo  
 

 

mézeskalács készítésre került sor, melyet mindenki nagyon élvezett. 
 
Lovaglás:  

- zet fokozódása miatt már csak szabadtéri programokban 
gondolkodhattunk, ezért buszos kirándulás keretében lovardába vittük el a gyerekeket, akiket a 
lovaglás után vendégül is láttunk.  
 
 

Tanulj Tovább! Lépj Tovább! project: 
 
A FLEX Alapítvány támogatásával összesen 17  

szakmát és jogosítványt szerezhettek a 

volt -
megszerzése után úgy döntött, hogy jogosítványt is szerez.  

vállalkozott. 
Sokan azért döntöttek a jogosítvány mellett, mert azt érezték, hogy egy jogosítvány megszerzése 

 

tették le a voksukat. (Kézápoló  . 

evelés 
 

 

szerzett.  
óan a project határidején túl sikeresen teljesülnek majd. 

A project során a lakók nemcsak a tanfolyami díj és a vizsgadíjak kifizetésének formájában kaptak 
segítséget, hanem mentorálás, a tanuláshoz szükséges gyermekfelügyelet, a szükséges eszközök 
beszerzése, valamint számítógéphasználat formájában is.  
  

A Flex project keretében a csepeli és a százhalombattai intézményben 2-2 tréningre is sor került, 
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a tapasztalataikat, illetve megoszthatták egymással a program során szerzett sikereiket. 
A tréningek során, asszertivitást, hatékony kommunikációt tanul

elvárásokról is. 
 

 
Intézményünk 250 000 Ft-ot nyert arr

 

 
Ezeken a programokon a legkisebbek is szívesen vesznek részt és a támogatóinknak, velünk 

 
Külön öröm volt a számunkra, hogy azokat a lakóinkat, akik részt vettek a Flex Alapítvány képzési 

vizsga letételében. 
Összesen 4 alkalommal, 4-
részt. 
 

-ben: 
Az elmúlt 10 év során minden egyes évben a legnagyobb hangsúlyt arra fektettük, hogy a szakmai 
eszközeink minél színesebbek legyenek. 
2021-  0. tréninget, amit mindig az újonnan 

tudjanak élni. Az intézményben eltöltött 1- másfél év sok mindenre elég lehet, ha a lakók maguk is 
ek és a közös munka valóban megvalósul. A közös munkának ezt a medrét hivatott 

kialakítani a 0. tréning. 
Az év során a fókuszunkat a szokottnál is jobban a gyermekekre irányítottuk. Az elmúlt 10 év során 

 
2021-

solódásukat, áldozattá, vagy 

kitettségüket. Az intézményben lakó gyermekek mindegyike nagyon sérülékeny, ezért fontos, hogy 
ezekkel a veszélyekkel szemben hatékonyan tudjuk felvértezni a gyermekeket. 
 Több csoportfoglalkozásra került sor a kortárscsoporton belüli bántalmazás, vagy az 

gyermekeket is bevontuk éppen azért, hogy rájuk tudjunk a leginkább hatást gyakorolni. 
 Több kolléga képezte magát az élménypedagógia terén, mert ez egy olyan eszköz, ami nagyon 
jól használható az intézményben. Gyermekprogramok alkalmával nagy hasznát is vettük ezeknek a 
módszereknek  
 A 2021-
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a legújabb a gyermekeknek szánt verzió. Nagyon jól használható arra, hogy azokat a dinamikákat 
tud
sémák lemásolásához vezetnek. 
 A stáb tagjai az év során esetmegbeszéléseken, szupervíziókon vettek részt, valamint ezekkel 
párhuzamosan nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy tudatosítsuk, hogy milyen helyzetben milyen 

tudatosabbá vált a napi munka során. 
 
A gyermekek számára kínált  

Szempontjaink között az is szerepel
, 

zos 

és egymással a szabadban és ismerkedhettek akár más gyerekkel is. A kisebbek és nagyobbak is 
udták foglalni magukat.  

Az állatkert mint klasszikus kirándulási cél a gyermekekkel természetesen elmaradhatatlan program 
volt ezen a nyáron számunkra is. Az állatkert egyik tematikus kijelölt ösvényét követve igyekeztünk 
haladni ahol az állatokról kis el

 

Elvittük a gyerekeket a Gellért hegyre. A Duna parton sétálva mutattuk meg az adott szakasz látnivalóit 
. A Gellért hegyre természetesen gyalog mentünk fel érintve a 

csúszdaparkot ahol megpihenhettek és jót játszhattak a gyerekek.  

a kisebbeket vittünk el az Olimpia park vizes 
játszótérre ahol biztonságos körülmények között pancsolhattak. A Kossuth téren át a Parlament 

kiállítását is megtekintettük ahol a Parlament régebbi díszfreskóinak darabjait és a tér átalakulásának 
történetét is megismerhették a gyerekek.  

koncertjére jegyeket. Erre a programra nagyobb gyerekeket vittünk el. A kisebb gyermekek a 
szüleikkel vettek részt a koncerten.  

tekintettel. A tanösvény végén kacsa etetés és játs   
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Felújítások 2021-ben: 

intézményben megteremteni igyekszünk, ezért idén is nagy gondot fordítottunk arra, hogy az 
épületeink otthonosak legyenek. 
 

gykalapács 
utcai épületekben is az Alpiq Kft támogatásával. 

lakásban is. 
A Krízislakásban hangszigetelés céljából vinyl padló került lerakásra, valamint sor került a bútorzat 
cseréjére is. 
Kovács András Péter 2020-ban 3 millió Ft-tal támogatta az intézményt, melyet felújításokra költöttünk. 

a forrásból 2021-ben. 
A felújítások 2022-
cseréjével, felújításával. 

 

 

A 2021-  

Az OKIT  

 

Támogatóink 2021-ben: 

Ebben az évben is rengeteg önkéntes, civil szervezet, magánember és cég segítette az intézményünket 
munkájával, felajánlásaival.  

- idén számos magánszemély jelent meg támogatóként az intézményben 

- Út a Reményhez Alapítvány 

- Segítség Köve Alapítvány 

- Coca-Cola Company 

- LDS Charities 

-FLEX Alapítvány 

- Caramell 
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agy 
munkahelyi közösségek saját indíttatásból és saját forrásból támogatják az intézményben lakókat. Ilyen 

 

December folyamán gondosan elkészített, személyre szóló csomagok érkeztek a gyermekeknek, a 
szüleiknek, valamint olyan támogató is akadt, aki a karácsonyi sütés-
állította össze. 

Tervek 2022-re: 

2022-ben szeretnénk az intézmény újabb társasjátékát elkészíteni, ami a családok átmeneti otthonaiban 
dolgozó szakembereket célozná és a fentebb említett szakmai tudatosodás irányába hatna azzal, hogy 

gondolkodásmódot, ami a sikeres kigondozás feltétele és az intézményben dolgozó szakember a 
hordozója. 

Folyamatban van az intézmény Tanulótárs programjának újragondolása annak érdekében, hogy 
 

Az intézmény küllemére minden évben nagy gondot fordítunk, mert fontos, hogy az itt lakó 
tt. Idén is számos tervünk van az 

intézmény szebbé tételére. 

 
2022-ben szeretnénk egy olyan tábort szervezni, ahol a cigány hagyományok, cigány ételek 

megismerésére kerülhetne sor részben a gyökerek ápolása, részben a kulturális örökség megosztása 
céljából. 
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 Statisztikák 

Gyermekvédelmi hatósági intézkedések 2021-ben:  

Védelembe vételt intézményünk nem kezdeményezett 2021-ben. Ideigleines hatályú elhelyezésre 2 
gyermek esetében került sor. 

 

Kihasználtsági adatok: 

Családos Szálló 
Nagykalapács u. 

 

gondozási nap 

        14.086 

kihasználtság 

      96,5 % 

Anyaotthon 
 

-gyerek, 
 

 

   gondozási nap 

       19.215 

  kihasználtság 

         101,6 % 

 

 

 

 

Az ellátottak száma a tárgyévben: 

 

Családos 
Szálló 
Nagykalapács 
u. 

gondozotti 
létszám 

Anyaotthon 
 

gondozotti 
létszám 

lakás 
Árpád u. 12/b 

gondozotti 
létszám 

Krízis lakás 
(a cím titkos) 

gondozotti 
létszám 

Összesen: 

         48          28       5       16           97 

Gyermek:          62          73      12       28         175 
Összesen:          110         101      17       44         272 
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VII. kerületi ellátott családok száma 2021-ben: 4 család, 21  

IX. kerületi ellátott családok száma 2021-ben: 4 család, 12  

XXI. kerületi ellátott családok száma 2021-ben: 12 család, 44  

XXIII. kerületi ellátott családok száma 2021-ben: 3 család, 10  

 

2021 - be  

VII. kerület  2 család 

IX. kerület 4 család 

XXI. kerület 9 család 

XXIII. kerület 1 család 

nem kerületes 16 család 

összesen  32 család 

 

 

 
saját 
lakás 

albérle
t 

vissza a 
családb
a 

más 
CSÁ
O 

önkormányza
ti bérlakás lakásba 

egyéb  
(rokon, 

szálló,stb) 

összesen: 

Nagykalapács 
 

-  9   3  29  - 7  
 
    10  
 

58  

 -  17   14  18  4  - - 53  
 - 12  -   - - 12  

Összesen: -  38  17  47   7       28  123  
 
  



 

 

CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA
Cím: -55.
Tel/fax: +36 (1) 4254732
mobil: +36 (70) 933860

e-mail: mvkcsao@voroskeresztbp.hu 

Kiköltözés iránya szerinti megoszlás: 
 
 

 
VII. kerület 
 

0  
0  
3  
6  

 

saját lakás 
albérlet 
vissza a családba 
másik CSÁO 
egyéb 

 
IX. kerület 
 

0  
6  
3  
2  

 

saját lakás 
albérlet 
vissza a családba 
másik CSÁO 
egyéb 

 
XXI. kerület 
 

0  
4  
8  
7  
15  

 

saját lakás 
önkormányzati bérlakás 
albérlet 
vissza a családba 
másik CSÁO 
egyéb 

XXIII. kerület 
 

0  
0  
2  
0  

 

saját lakás 
albérlet 
vissza a családba 
másik CSÁO 
egyéb 

 
nem kerületes családok 
 

0   
12  
11  
21  
7   
12  

saját lakás 
albérlet 
vissza a családba 
másik CSÁO 

 
egyéb 
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 kliensek 
száma: 

Ismeretlen helyre távozott 1  
Családok Átmeneti Otthonába 3  
Család, rokonság általi lakhatási megoldás 5  
Albérlet, szobabérlet 5  

 0 
Vissza a bántalmazóhoz 18  
Vissza a saját ingatlanába 
(a bántalmazó elköltözött) 

4  
 

Félutas házba - 
Egyéb (védett ház):   4  
Összesen:   40  

 

 

 

Budapest, 2022. január 18. 

 

 

Weigl-Kiss Erika      

          

 
 
 
 
 
 
 
 


