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Budapest Józsefvárosi onkoľmá nyzat
Képviselő.testülete számár a

1

I

,

I

l
1

Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester, Sántha Péterné alpolgármester

A képviselő-testiileti ülés idopontj a:2016. szeptember

..s2. napirend

08.

Táľgy : Javaslat kłiltségvetésiszervek beszámolóĺnak elfogadásáľa

A napiľendet nyílt iilésen kell targya|ĺi, ahattrozat elfogadásźthoz egyszeru szavazattobbség szükséges.

ElorÉszÍľó SZERvEZETI pcysÉc:

HuIr,ĺÁNr,ą,pCSoLATIInoo,ą, 3oQ'

KÉszÍrprre:PoroRNyl VIrľónlA' MoGYoRo

HuvÁNszot,cÁlrn.ľÁsl

ANrun,,

Dosó M,łcool.N,ą'

PÉNzÜcvl FEDEZETETIcÉNvnI-/ľp14Lc11yypl,, lcn,zoLÁs.

Jocl roNrąou'.

|ĺ'M.

BprpRrpszrÉsnB ALKALMAs

Ücyoszrłĺ,y

ęJ"-< Mu

:

on,-RlvÁN EorNa

lpcyzo

Vá ľos gazd álko dási és P énzĺigyi Bizottsá g v éIeményezi

Embeľi Erőfoľľás Buottságvéleményezi
Hatźlr ozati j av asIat a

X

bizottsźĘ szźlmáĺa:

Az Emberi Eľőforrás Bizottság javasolja

a

Képviselo-testületnek az e|őterjesztés megtárgy a|ását.

Tĺsztelt Képviselő-testiilet!

L

Tényállás és a döntés tatalmának ľészletes ismeľtetése

Budapest Jőzsęfvárosi onkoľmányzat fenntartásában működő Jőzsefvtrosi Szociális Szolgáttató és Gyermekjóléti Központ (továbbiakban: JSzSzGyK) a Jőzsefvźrosi Egyesített Bölcsődék (továbbiakban: JEB), valamint a Napraforgó Egyesített ovoda láÍja e| a kerĹileti szociális,
gyermekjóléti, gyeľmekvédelmi, valamint óvodai nevelési-oktatási feladatokat. Az intézmények elkészítettékaf015. évi, óvoda esetében 201512016. nevelési évre vonatkoző tevékenységtiket, gazdá|kodásukat taľtalmaző írásos beszrímolóikat, mely az előterjesztés mellékleteit

képezi'

Józsefváľosi Egyesített Błilcsődék

A gyeľmekek védelméről és a gyámngyi igazgatásról szóló I99] ' évi XXXI. törvényben
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(to-

vábbiakban: Gyvt) meghatározott gyermekek napközbeni ellátásán belül a bölcsődei ellátást,
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mint kötelezó gyetmekjóléti alapellátást cisszesen hét telephelyen biztosítja a Budapest VIII.
keriileti lakóhellyel rendelkező kisgyermek ek részétę492 férohe|yen.
A JEB Tücs<jk-Lak Bölcsőde tagintézményben, két csoportban, csopoľtonként 3 fő (ĺisszesen
6 fő) sajátos nevelési igényrí(SND gyeľmek gonďozása, nevelése kertilbiztosításra, 20t5 évben összesen 4 SNI-s gyeľmek keľült elhelyezésrę azintézményben.

A beszámolóban feltüntetett bölcsődei férőhelyek kihasználtsźrya a|apján megállapítható, hogy
a bĺjlcsodékfeltc}ltöttsége a 2015. évben 9IoÁ-os volt, mely éves szinteĺ át|ag 447,7 fő beíľatott gyeľmeket j elentett.

Bemutatásra kerĹil az önként vállalt alapellátáson túli szolgáltatások (idoszakos gyermekfelügyelet, jtĺtszohźz,eszkĺjzkĺjlcscinzés,otthoni gyeľmekgonđozás,valamint a Biztos Kezdet
Gyerekhríz) i génybevételénekszźtmađatai.
A beszámoló végénta|á|hato aziĺtézmény2015. évi kĺiltségvetésénekbemutatása.
Józsefu árosi Szociális Szolgáltatĺi és Gyeľmekj óléti Kłizpont

A szociális igazgattstol és szociális ellátásokĺól szóló 1993.

évi III. töľvényben meghatáľozott

személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális alapszolgźitatásokat, valamint szakosított
ellátást, illetve a Gyw-ben meghatározott gyermekjóléti és gyermekvédelmi kötelező feladatokat, valamint számos önként vállalt feladatot lát el.

A beszámolóban azintézménySzewezeti

és Miiködési SzabáIyzattlbanmeghatźrozott szeľvezeti egységenként kerül bemutatásta az adott egységben végzett munka feladatonként lebontva) az igénybevételiszámadatok, fontosabb események, a gazđaságiszervezet éůtalösszeá||itott költségvetési adatok.
Bemutatásra került a Magdolna Negyed III. Pľogľam, mint projektmegvalósító szewezetként
v é gzett

tevékenységek.

Napľafoľgó Egyesített óvoda

A nemzeti köznevelésró|

szőlrő

20I|. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. $ (1) bekez-

désében, továbbá a 74. $ (1) bekezdésében meghatźrozott óvodai nevelést, a nemzetiséghez
tartozők óvodai nevelését,valamint a többi gyeľmekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyeľmekek óvodai nevelésétalapfeladatként |átja eI a gyeľmekek haľomévęs korától a
Napraforgó óvodában, a Gyerek-Virág, a Tesz-Vesz, a
tankötelezettségiik kezdetéig.
Kincskeľeső, a Vaľunk Rád, a Napsugar, a Koszorú' a Hétszínvirág, a Mesepalota, a TA-TI-

A

KA, a Szivtmány, a Csodasziget, a Szźzszorszép és a Katica tagóvodában óvođai nevelés

keretében magyar nyelven roma kulturálís nevelést is végeznek.

A beszámolót

a tagóvodák vezetőinek bevonásával az egyesített óvoda igazgatőja készítette
e|, az éves munkatervben kituzótt célok megvalósulźsa, a szal<naí munka ellenoľzésének
megá|Iapításai, továbbá apartneri és ferĺrtartói visszajelzések ttikľében.

Az Nkt. 70. $. (2) bekezđésd) pontjanak felhatalmazźsa aIapjén az egyesített óvoda

és tag-

óvodáinak nevelőtestti|ete 2016. auguszťus 29-én a beszámolót elfogadta.

IL

A beterjesztés indoka

A Budapest Jőzsefvźľosi onkoľmtnyzat

fenntaľtásában múködő kciltségvetésiszervek 2015.
_
évi óvoda esetében a2015l20l6. nevelési évi - tevékenységéről szo|ő beszélrclolók elfogadásőhoz a Képviselő- testület 2016. szeptembeľ 08. napi ülésén hozott dontése sziikséges.

,4

ilI.

A döntés célja' pénzügyi hatása

A dĺintéscéIja a szociális,

gyermekjóléti és gyermekvédelmi, valamint az ővodai nevelésioktatási feladatok ellátáSaľól szóló beszámolók elfogadása. A beszámolók elfogadźsa péluügyi fedezetet nem igényel.

IV.

Jogszabályikörnyezet

önkoľmányzatafuőI sző|ő 2011. évi CLXXXX. törvény (a továbbiakban: Mötv) 23. $ (5) bekezdés 10., 11., 11a. pon$aiban foglaltak szerint a kerĹileti ĺjnkormtnyzat feladata különĺjsen az ővodai ellátás, gyermekjóléti szo|gá|tatások és ellátások, valamint a szociális szolgźlltatźtsokés ellátások biztosítása.

A MagyaľországheIyi

gyermekek védelméről és a gyámtigyiigazgatásról szóló 1997. évi )c(X. törvény 104. $
(4) bekezdésében foglaltak alapjáĺ az a||ami és nem állami intézményfenntaľtója a szakrnai
munka eredményességétkülönösen a Névjegyzékben szereplő szakértő á|ta|készitett szakéľtői véleméĺy,a gyźlmhatóság szakmai ellenőľzése, illetve az intézményá|tal készítettbeszámoló alapján értékeli.

A

A nemzeti kĺjznevelésről szóló 20II. évi CXC. törvény 69. $ (2) bekezdés c) pontja szerint

a

nevelési-oktatási intézményvezetoje felel a nevelőtestület jogk<irébe tarIozó döntések előkévégrehajtásuk szakszerú megszervezéséértés ellenőrzéséért,a 70. $ (2) bekezdés d)
szítéséért,
pontja szerint a nevelőtestület dönt a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések,
éľtékelések,beszámolók elfogadásátő|, a 85. $ (2)bekezdése szerint a fenntartó tanévenként
legfeljebb egy alkalommal kĺjtelezhęti az iĺtézményvezetotana, hogy az intézmény tevékenységéről átfo gó módon beszámolj on.
Kérem az aléhbi hatáľ o zati j avas l at

el fo gadás át.

Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dclnt, hogy
1. elfogadja a Jőzsefvtttosi Egyesített Bcjlcsődék 2015. évi tevékenységérőlszóló írásos beszźlmo|őját.
Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2016. szeptember 08.

2. elfogadja a Józsefuáľosi Szociális Szolga|tatő és Gyermekjóléti Központ 20|5. évi tevékenységéről szóló írásos beszĺámolóját.
Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2016. szeptember 08.

3. elfogadja a Budapest Főváľos VIII. keriilet Józsefuaľosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített ovoda201512016. nevelési évről szóló írásos beszámolóiát.
Felelős: polgármester
Hataľidő: 2016. szeptember 08.

A dłintésvégrehajtását végző szervezeti

egység: Humánszolgáltatási LJgyosztá|y Humán-

kapcsolati Iroda.
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1. Az

IľľÉzn,mN-YADATAI

Megnevezés: Józsefuarosi Egyesített Bölcsődék (a továbbiakban: JEB)
Székhely: 1083 Budapest, Szigetvári u. 1.
Levelezési címe: 1083 Budapest, Szigetvĺáľi u.1.
Telefonszám a: 2| 0 -9 | 88 ; Telefon/F ax szźtma.. 3 03 - | 7 67
E-mail címe: ieb(d,bo1csode-bp08.hu
honlap : www.bolcsode-bp08.hu

Mrrnkavállalói engedéIyezett|étszźmĺ:l84 + 1 fő _ ebből szakmai: 1l9 + 1 fő, egyéb 65 fő.
(+1 fő 20|4. május 01. napjátó| 2016. december 31. napjáig, a 71120|4. (IV. 23.) szźmtl
Képviselő-testĺileti döntés alapj án.)

2. AJEBFELADATA
A JEB

tevékenysége során a Budapest Főviíľos VIII. keľĹilet Józsefuaľosi Önkormźnyzat (a
továbbiakban: fenntaľtó) által meghatározott kĺitelezően ellátandó alap és önként vźi|alt
feladatok e|Iátását v é gzi.
Az intézmény foľmája: a gyeÍmekek védelméről és a gyámtigyi igazgatásról szóló 1997. évi
)ooil. törvény alapján gyeľmekjóléti alape|lźtás, gyeľmekek napktizbeĺĺ ellĺításan belül
bölcsőde.

Kötelező alapellátás

A JEB a családban

nevelkedő, a szülők munkavégzése,betegsége vagy egyéb ok miatt
e||átat|an gyermek nappali felügyeletét, gondozźtsát, nevelését napközbeni, gyermekjóléti
a|ape||átás keretében biztosítja napos bĺjlcsődei szo|gá|tatźtsként 7 Bölcsődében.

A

fenntartó Képviselő-testiilete 13612015. (VI.04.) szźtmílhatźrozatáva| 2015. augusztus 01.
napi hatállyal hagyta jóvá aKatica Bölcsőde JEB-hez csatolását.

onként vállalt alapellátáson tuli szoleáltatások

alapellátáson tul szolgáltatásként speciális tanácsadással, időszakos
gyermekfelügyelettel, vagy más gyermeknevelést segítő szo|gźitatásokkal segíti a családokat.
Térítésidíj ellenében:
- egyéb gyeľmeknevelést segítő szo|gá|tatás..
o időszakos gyeľmekfelĺigyelet (a felmerĹilő igényeknek megfele|ően 2015. évben 6

A JEB az

B<i1csődében)

Térítésmentesen:

-

3.

egyéb gyeľmeknevelést segítő szolgá|tatás:
o játszőhéz, - családi délutĺĺn
o fejlesaő eszközök, alapvető gyermekgondozási eszkĺĺzĺikkölcsönzése,
o pręvenciós fejlesĺő pľogľamok, pszichológus tanácsadás,
o otthoni gyermekgoĺďozás'
o Biztos KezđetGyerek,ház.

KÖľnr,nzo .ł.r-.łpEr,ĺ,ÁľÁs

3.1 KozpoľľrsZERVEZETI
1083 Budapest, Szigefuáľi u.

A

EGYsÉG
1.

Józsefu aľosi Egyesített Bcilcsődék kcizponti irényítása. Többek kozott:
2l

6

központi beszeľzések lebonyolítása, munkaĹigyi és gazđaságíiigyintézés,
karbantaľtó csoport irźny ítása,
szakdolgozók képzésének,továbbképzésének felügyelete,
a bölcsődei elhelyezést kérelmező gyeľmekek előj egyzése, felvétele,
a Bölcsődék - Főzőkonyhak iľanyítása, mfüödtetése, ellenőrzése,
az otthoni gyeľmekgonďozás szewezése, mfüĺjdtetése és ellenőrzése,
a Biztos Kezdet Gyere|ďléz irźnyítása, működtetése, ellenőrzése,
fejlesztő eszktiztik, alapvető gyeľmekgondozási ęszközök, játékok kölcsönzési
lehetőségének biztosítása,
prevenciós pľogľamok és pszichológus.
3.2

BolcsooÉx

MĺnĹManó Btilcsőde

1083 Budapest, Baross u. 103/A.
Babóca Bölcsőde
1083 Budapest, Baross t. 1I7.
Játé|<vár Biilcsőde
1085 Budapest, Horiĺnsz|<y u.2|.
Gyermekkert Błilcsőde 1082 Budapest, Nagy Templom u. 3.
Fecsegő-tipegőkBölcsőde 1087 Budapest,Százados út 1.
A 1087 Budapest, Kerepesi út 29la szźrĺlalatti konyha a Szźzados út 1. szźlm a|atti
bölcsődéhe z tartoző egység.
TĺicsiikJak Btilcsőde
1084 Budapest, Tolnai Lajos u. l9.
Katica Bölcsőde
1089 Budapest, Vajda P. u. 37.39.

Bölcsődéink a haľom éven aluli gyeľmek családban töľténő nevelkedését segítő ellátásként, a
gyeľmek és családja helyzetéhez, sziikségleteihezigazodőan biztosítanak szo|gá|tatétsokat.

A GyVt. 42. s (1) bekezdése alapjan ,,A bijlcsőde a csąlódban nevelkedő 3 éven aluli
g,,ermekek napkozbeni ellátásót, szalazerű gondozásót és nevelésétbiztosító intézmłény.Ha a
glermek a 3' életévétbetoltotte, de testi vag,l szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett
az óvodai nevelésre, a 4. événekbetaltésétkĺjvető augusztus 3L-ig nevelhető és gondozható a
böIcsődében.',
A

l5l1998. (IV.30.) NM rendelet 36. $-a éľtelmében,,bölcsődébe a głermek húszhetes
korától vehető fel a) hąrmadik életévének,sajótos nevelési igényű głermek az ötôdik

életévénekbetoltéséig, b) annak az évnek az augusztus 31-éig, amelyben a harmądik életévét,
a sajátos nevelési igényű gyermek ąz tjtĺjdik életévétbetÓlti, vagy c) annak az évnek a
december 3l-éig, amelyben a gyeľmek szeptember l-je és december 3]-e k0zatt rcki be a
harmadik életévét,ha a szülő, törvényes képviselő vállalja, hogl a głermek ellátását a
nevelési év végéiga bölcsőde biztosítja'
(2) Ha a glermek a harmadik életévétbetöltotte, de testi vagł szellemi fejlettségi szintje
alapján még nem érett az óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését a btjlcsőde orvosa nem
javasolja, bolcsődében gondozható negłedik éIetévénekbetoltésétkjvető augusztus 3l-ig.',

Bĺjlcsődéink nyitottak a szülők és a szakemberek e|őtt, egyéb látogatót bejelentés útjan
fogadnak. A látogatóknak igazodniuk kell a Bĺilcsőde házirendjéhez, a gyeľmekek
életľendjéhez.

A Bölcsőđék a napi nyiwatartási időn belril biztosítjak a gyeľmek nevelését,gondozását.

á

A Tücsök-lak Bĺjlcsőďe

tagintézsrlényben, két csopoľtban, csopoľtonként 3 fő (<isszesen 6 fo)

sajátos nęvelési igényu (SNI) gyermek gondozását' nevelésétfudjuk
4 fő SNI-s gyeľmek ellźúásźúbiztosítottrrk.

biĺosítani.20|5. évben

A 15/1998. (IV.30.) NM rende|et 4I. $ (1) bekezdése szeľint ,,a sajátos nevelési igényű
głermek balcsődébe abban az esetben vehető fel, ha a nemzeti koznevelésről szóló 20] 1. évi
CXC. rcrvény 4. s 25. pontjĺźbanfoglaltak szerinti sajátos nevel,źsi igényétmegálĺapították.,,
A (2) bekezdése alapján ,,sajátos nevelési igényű g1łermek bolcsődei nevelésben,
gondozásban leýljebb annąk az évnek az augusztus 31' napjáig vehet részt, amely évben a
hato dik életévét b etölti.',
A (3) bekezdésének éľtelmében,,sajátos nevelési igényű gyermeket bolcsődébe próbaidővel
lehetfelvenni."
,, (4) A próbaidő letelte utón a glermekkel kozvetlenül foglalkozó, a balcsőde orvosából,
głógypedagógusából, kisgleľmelcľlevelőjéből és vezetőjéből álló szalcrnai csopoľt
véleményénekfigłelembevételévelkell danrcni a gyermek további neveléséről, gondozásáról.''
A

sajátos nevelési igénytígyeľmek törvényes képviselőjével kötĺjtt írásos megállapodás
a|apjáĺ 3 hónap próbaidőre biztosítottunk bölcsődei szo|gá|tatást' A pľóbaidő letelte után a
bĺjlcsődei szoLgáLtatźls a rendeletben meghatźttozott szakmai csopoľt jegyzőkönyvbe foglalt
véleménye a|apján volt folytatható, melyről új megállapodás készült.
Amennyiben bölcsődei ellátást megkezdett gyermek esetén utólagosan keľült igazo|ásta a
sajátos nevelési igény, a pedagógiai szakszolgá|at áIta| kiadott szakvélemény bemutatása után
került sor a 3 hónapos próbaidőľe tĺjľténőírásos megállapodás megkötésére a gyeľmek
törvényes képviselőj ével.

A

NM rendelet 40.

s@
A sajátos nevelési igényű glermeket is ellátó balcsődei csoportban legfeljebb I0, a kizárólag
sajátos nevelési igényű gyermeket ellátó balcsődei csoportban leýljebb 6 gyermek
15/1998. (IV. 30.)

$ (4) bekezdésébenfoglaltaknak megfelelően,,40.

nevelhető, gondozható.',

Fent leírtak meghatźlrozóak a sajátos nevelési igénytĺgyeľmekeket ellátó bölcsőde féľőhely
kihasznált

3.3

s

ágźľrak al akul

ás áb

an.

lcÉľyľBvÉrnr.,ą.sZÁMoKľtirnnľnľ

Szőmagyarázat
Férőhely: Az adott bölcsőde működési engedélyébenengedélyezett férohe|yszám.
Beíľatott: Az a gyermek, aki érvényesbölcsődei megállapodással ľendelkezik.
Fehohöuség: A beíratott ryermekek számźnak alakulása azadoĺtbölcsőde férőhelyszámaalapjźn.
Kihasználtsĺźg: Napi igénybevétela feltöltöttség adatait alapul véve.
Btjlcsődei jogviszonnyal rendelkező gyermekek: Az adoÍt bölcsődében megállapodással rendelkező
gyermekek száma éves összesítésben, fiiggetlenü| a bölcsőde férőhely szźmźtőL

Bölcsődei férőhely: 492 fő

Az

alábbi táb|ázatbarĺ |áthatő 20|5. 01. 01. napjátőI 2015. 1'2. 3I, ĺapjáíga bölcsődei
egységek féľőhelyeinek kihaszn titsága.

\

t

MinĹManó

Babóca

Jálté|<vár

BöIcsőde

Bö|csőde

BiiIcsőde

férőhel

/) ro

férőhely 75 fö

gána (fó)

t)
t)

Januar

februáĺ

74
74
74

maÍclus

ápĺilis
maJus

fe|tö|töttsé

ak

férőhelv 74 ťo

Katica Błilcsőde

Bö|csőde

BłiIcsőde

férőhe|v 72 fő

feltö|töttsé

ak

fe|töltöttsé

100%;o

7l

9s%o

59

l00Yo

72

96%

74

99Yo

7l

95%;o

t5

99%
99%

7l
7l

95Yo

76

9s%

I)

beíÉtottak
száma (ńó)

szÁma

sz^ma

férőhe|v 74 fő

ťérőhel 50 fő

férőhe|v 72 ťo

feltiiltöttsé
E

beímtottak
wáma (Í-o)

feltŕiltdftsé

beĺntottak

c

szÁma (ńô)

feltöltö
ttrcg

beímtottak
száma (6)

94o/o

67

9l%o

65

98%;o

71

96Yo

67

90%
93%

feltöhött
seg

80%
l00Yo
99%
l03Yo
99%

7l

99%

72

l00o/o

47
49

72
72

l00o/o

48

96%

69

93o/o

ó8

94o/o

t00%

98o/o

68

92%;o

69

72

l00o/o
l00o/o

68
67

66

72

9l%;o

64

96%
92%
89%

66

48

65

88o/o

62

860/o

68

92%
94%

98%
98%
96%

9z%o

l00Yo
9lYo
9r%

49
49
49
54

l08Yo

63

84%

46

64%

77Yo

5l

7r%

36

47

64o/o

56

78o/o

93%
99%
99%

3t

72%
74%

56

760/o

78%
78%

57

77o/o

6l
6l

85o/o

74Yo

62

860/o

JUnrus

IJ

100%;o

80

107%;o

74

július

85

ll3Yo

82

109%;o

augusztus

109%;0

t5

97o/o

szeptembeÍ

82
60

67
67

80o/o

58

)t

október

65

87%;o

))

71Yo

73Yo

60

81%

67

november

69
68

92%

57

76Yo

63

84o/o

71

9lo/o

55

73%o

59

80o/o

71

december

TücsiikJak

tipegők

Bö|csőde

beiratott

OEIETOE

beíÍatottak

Fecsegó.

Gyeľmekkert

39
39

A Bölcsőđék felttiltcittsége 2015. évben átlag9|%-os volt.
beíratott gyenneket j elentett.

))

Ez éves szinten

źúLag447,7

85%

fő

Fentitźlb|ázatból látható, hogy aÍLyáľl időszakban egyes bölcsődék felttiltöttsége meghaladja a
férőhelyszámot. A bĺilcsődék rlyáÍi zźrása során az ügyeletes bölcsődék kiegészítő
megállapodással fogadtźlk a szolgáůtatást igénylő gyermekeket. Az ügyeletes bölcsődék
feltöltöttsége ebben az iďőszakban sem haladta meg a Magyaľország 20|6. évi központi
költségvetéséľőlszóló 20|5. évi C. törvény 5. pontjanak III.3 ja) alpontjában meghatĺĺľozott
l20Yo-ot.
Sok gyeľmekĹink ment óvodába, ezérttapasztalható minden évben szeptemberben egy |étszźtm
csökkenés. Az tires férőhelyekre bekeľülő gyermekek beszoktatása a szakma szabáIyaínak
megfelelőn kertilt megvalósításra.

A

statisztikai adatok a|átámasztják, hogy a jelenleg meglévő 492 férőhely szfüséges a
kerületben é1ő kisgyermekes családok bĺjlcsődei elhelyezésére vonatkozó szfüségleteinek
kielégítésére.

Gondozási napok szźLma bölcsődei telephelyenként20|5.januláľ 01. _ 20|5. đecember 31.
között, a noÍmatív tźnnogatásźná|figyelembe vehető 10 napos hiányzási adatolĺra
figyelemmel.
MinĹManó

Babóca

Játékvár

GyeľmekkerÚ

Fecsegő-

Katica

TücsökJak

Bölcsőde

Bti|csőde

Btilcsőde

Biilcsőde

tipegők
Bölcsőde

normatíva
nap

normatíva
nap

normatíva
nap

normatĺva nap

normatÍva
nap

normatíva
nap

bÖlcsodel ellatas . nem
fogyatékos, nem
hátrányos he|yzetíi
gvermek

t2905

bölcsődei ellátas - nem
fo gyatékos, hátrĺí'ĺtyos
helvzeríi wemek

Bö|csőde

Bö|csőde

normatíva
nap

2015. évi

Osszesen

noľmatíva
nap

normatíva
napok száma
összesen / 235 =
e|számo|t fő

1895

t4112

14439

8837

12222

106s3

850ó3

l6l3

904

253

362

43

88

802

406s

l7

t262

385

0

94

0

0

6s3

2394

l0

r

362

e|látas - nem

bölcsődei
fogyatékos, halmozottan
hátranyos helyzetű

svermek

r/ct^

?.J ^

|bolcsodeiellatĺs-

|

lfosvatékosgvermek I

|

o|

|

ląl|

|

|

I49|

96|

l

4l|

I

438|

0l

86?

I

A

20|5. évi feltöltöttség adatokat és a teljestilt gondozási napokat ďapul véve a bölcsődék
kihasználtsága éves szinten 80% volt.

A bĺilcsődei ellátásért a gyermek t<lrvényes képviselőjének térítésidíjat kell ťlzetnie. A térítési
díj mértékéta fenntaľtó Képviselő-tęsttiletéĺekI3l2012. (II.23.) ĺinkormanyzati ľendelete
szabá|yozza. A térítésidij megfizetéséhęza szülők kedvezményeket vehetnek igénybe.
A GyVt. 2|lB. $ alapjrĺn az igénybe vehető kedvezmények 2015. szeptember 1. napjátőI az
alábbiak:

- A

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben (RGYK) ľészestilő családok
mentesülnek az étkezésidíj, és a gondozási díj fizetése alól. Számukľa a bölcsődei

-

ellátás téľítésmentes'
A 3 vagy több gyeľmeket nevelő családok mentesülnek az étkęzésidíj, és a gondozási
díj fizetése alól. Számukľa a bölcsődei ellátás téľítésmentes.
A tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelő csaláđokmentesĹilnek az étkezési
díj, és a gondozási díj fizetése a1ó1. Számukra a bölcsődei ellátás térítésmentes.
Azok a családok, amelyekben a szülő nyilatkozata a|apjtn az egy főre jutó havi
jövedelem ĺisszege nem haladja meg a kötelęző legkisebb munkabér személyi
jövedelemađőva|, munkavállalói, egészségbiĺosításiés nyugdíjjárulékkal csökkentett
összegének |30%-źLt (20|5, évben: 89.407,- Ft) mentesülnek az étkezésidíj fizetése
alól.

Az igénybe vehető kedvezmények váLtozása a|apján szeptembeľ hónaptól megszűnt az 50%oos kedvezmérly' az ebbe a kategőiába tartoző családok nagytöbbsége a 100%-os
kedvezméný tudta innentől igénybe venni.

Az

étkezésinapok és a kedvezmények igénybevételénekalakulása 2015.01.01. napjától
2015.12.31. napjáig.

Kedvezményben nem
részesü|ők

étkezési

étkezési
naD

l007o kedvezményben
ľészesĺilők

fó

naD

Íö

MinĹMaĺró Btilcsőde

5 272

22

8 071

34

Babóca Bölcsőde

4 645

20

6 |5,ł

26

Játékvár Bölcsőde

8 516

36

3 159

8302

35

Bölcsőde

5 093

Tücstik-lak B<ilcsőde

Katica Bölcsode

Gyermekkert
B<ilcsőde

507o kedvezményben
részesü|ők
étkezési
nan
fő
665

J

158

5

13

729

J

3 240

l4

1 443

6

22

I 485

6

279

5

7 367

3t

3 063

13

ót5

3

5 647

24

4 027

t7

862

4

44842

t91

29 202

124

6 751

29

t

Fecsegő-tipegők

Összesen

,}ĺ

1

ĺ
ĺ]

o

2015. évben gondozási téľítési
díjatfizetők %-os kimutatása.
MinĹManrí

Babóca

Jálté|<vár

BłiIcsőde

Bö|csőde

BłiIcsőde

Gondozási

díjat nem
fizetők
Napi 210,-

Gyeľmekkeľt
BiiIcsőde

Fecsegő.
tipegők
Błilcsőde

TücsłikJak

Katica

Bö|csőde

BłiIcsőde

78%ő

85%

40%

49%

53Yo

5lo/o

66%

l2o/o

9o/o

23o/o

9%

2lYo

25o/o

llYo

6Yo

ŻYo

l5o/o

L7o/o

9Yo

7%

7%

loÁ

ŻYo

lzYo

9o/o

9o/o

7o/o

6%

Ft-os
gondozási

3Yo

2o/o

8Yo

t3%

6Yo

2o/o

60/o

Ft-os
gondozási
díiat Íizetők

0%

UYo

0%o

0o/o

0%;o

4%

2%

Ft-os
gondozási

0%

UYo

zYo

3o/o

zYo

4o/o

2%

Ft-os
gondozási

díiat fizetők
Napi 350,Ft-os
gondozási

díiat íizetők
Napi 450,Ft-os
gondozási

díiat fizetők
Napi 600,díiat fizetők
Napi 800,-

Napi 1000,-

díiat ĺizetők

2015. évben a befolý téľítési
díjak ĺlsszegétaza|ábbitźlb|źnatmutatja.
Mini-Manó

Babóca

Bö|csőde

Bö|csőde

Etkezési
térítésidíj

2.233.640,-

Gondozási
térítésidíj

1.189.

Osszesen

3.422.790.-

Ft
Ft

r

Jőtté|.<vár

Bölcsőde

Gyermekkert
BłiIcsőde

Fecsegő-

tipegők
Błilcsőde

Tücsiik-lak

Katica

BłiIcsőde

Bö|csőde

Osszesen

2.269.960,-

3.913.049,-

3.986.630,-

2.441.599,-

2.992.s82,-

2.522.130,-

20.359.590,-

703.180,-

3.616.325,-

3.70r.700,-

2.995.4r0,-

r.772.r30,-

2.007.290,-

15.985.18s.-

2.973.140.-

7.529.374--

7.688.330.-

s.437.009.-

4.764.7t2.-

4.529.420.-

36.344.77s.-

50,-

A JEB

bölcsődéiben gondozott gyeľmekek demográťĺaíadatai 2015. januĺáľ 0l.
december 31. közötti időszakban.

_

20|5.

Mini-Manó Bölcsőde

2015. évben bölcsődei jogviszonnyal rendelkezo gyermekek szźlma összesen: I34 fő
ebből ťlil:7I fő,|tny: 63 fo
életkori megoszlás: 20|l. évben született: 15 fő
20|2. évben szĹiletett: 50 fő
2013. évben szaLetett: 52 fó
2014. évben sziiletett: 16 fő
2015. évben született: 1 fő

-

ź,

Babóca Bölcsőde
2015. évben bölcsődei jogviszonnyal ręndelkező gyermekek szźlma összesen: |23 fő
ebből ťltl:66 fő,Ltny:57 fo
életkori megoszlás: 201rI. évben született: 11 fő
2012. évben szĹiletett: 5l fő
2013. évben szĹiletett: 45 fő
201-4. évbęn sztiletett: 15 fü
2015. évben született: 1 Íii

.

Játéknar Bcjlcsőde
20|5. évben bölcsődei jogviszonnyal rendeIkező gyermekek szźlma összesen: I19 fő
ebbőlfiú: 6l fo, lány: 58 fo
életkori megoszlás: 20l|. évben született: 9 fő
2012. évben született: 57 fő
2013. évben sni|etett:37 fő
2014. évben született: 16 fo
2015. évben szĹiletett: 0 fő

.
-

Gyeľmekkert Bölcsőde
20|5. évben bölcsődei jogviszonnyalrendelkező gyeľmekek száma összesen: |29 fő
ebből ťlil: 67 fő,|źny: 62 fő
életkori megoszlás: 201t. évben született: 19 fő
20112. évben született: 49 fĺĺ
2013. évben sni|etett:44 fő
20|4. évben sziletett: 17 fő
20|5. évben sziiletett: 0 fő

-

Fecsegő-tipegők Bölcsőde
20t5. évben bölcsődei jogviszonnyal rendelkezo gyermekek sziĺma tjsszesen: 71 fő
ebből fiű:37 fő,Iźny:34 fő
életkori megoszlás: 20II. évben sni|etett.:12fő
2012. évben született: 28 fő
2013. évben snj|etett: 23 fo
2014. évben született: 8 fiô
201.5. évben született: 0 Íb

.
-

Tticsök-lak Bölcsőde
2015. évben bĺilcsődei jogviszonnyal ľendelkező gyeľmekekszáma összesen: 105 fő
ebből ťĺű:43fő,|ány:62fó
életkori megoszlás: 20II. évben szi|etett: 12 fo
20|2. évben született: 43 fő
2013. évben született: 40 fő
2014. évben szĹiletett: 9 fő
2015. évben sziiletett: 1 fő

-

Katica Bölcsőde
f015. évben bĺjlcsődei jogviszonnyal rendelkező gyermekęk
- ebből ťĺű:69fő,|tny:47 fő
- életkori megoszlás: 20II. évben sziiletett: 7 fő
20|2. évben szuletett:49 fő

szźtĺrlaösszesen: 116

fő

ŕ
Ą).

20|3. évben sza|etett: 46 fő
20|4. évben szĹiletett: 14 fő
20|5. évben szĹiletett: 0 fő

20|5. év folyaman a JEB bölcsődéibęn a 492 férőhelyen 797 fő gyeľmek ľendelkezett
bölcsődei jogviszonnyal, figyelembe véve az év soľán beíratott gyeľmekeket, a folyamatos
jogviszonnyal rendelkezo gyermekeket és a megszúnt jogviszonyú gyermekeket.
A bölcsődei jogviszonyok megszűnésének oka néhany esetben lakóhely vá|toztatás' nagyobb
ľésztóvodába iratkozás volt.

3.4

Bor,csŐopl MINDENNAPoK-ELvÉGzETT FELADAToK

A

bölcsődei gondozźts-nevelés céIja a gyermek testi.lelki harmóniájának, kiegyensú|yozott
fejlődésének elősegítése. A személyi és tźrgyi feltételek megteremtésével lehetőséget
biaosítunk a kisgyeľmekeknęk az ĺinfeledt játék'ra, nyugodt pihenésre, az egészségeséletmóđ
megaIapozésára.

Bĺjlcsődéinkben minden gyeľmek családias légkörben, saját képességei szeľint fejlődhet,
megtapaszta|hatja a szabad játék tiľömét, élményés farttázia világa gazdagodhat. Ana
tĺjľekedtĹink, hogy a gondjainlaa bízott gyermekekből, a családjaikkal egyĹittmiĺködve,
személyiségi jogaik tiszteletben tartása mellett, a vi|ágra nyitott, ĺjnálló, a közĺisségi
együttélés alapvető szabáLyait elfogadó gyermekeket neveljtink.

A

élményekhozzájaru|nak a gyeľmek egészségesfejlődéséhez, a családi nevelés
segítéséhez.Az tinnepek megtaľtása, a népszokások, hagyományok, a múlt éľtékeinek
megőrzése és beépítésea mindennapokba nagyon fontos nemcsak a családok, hanem a
Bĺjlcsődéinkéletébenis.

közös

A játék a

gyermek legfontosabb tevékenysége.Biztosítanunk ke|| az elmélyĹilt, nyugodt,
lľeativitást fejlesztő játéktevékenységet,az e|thęz sztikséges játékeszközöket. Bölcsődéink
játékeszkĺizeinek pőtlása, cseľéjevált szfüségessé. A gyeľmekek kiilönböző életkorának
megfelelő játékok beszerzése folyamatos a felmerülő igények alapjan.

A bölcsődei nevelési minden év szeptember 01.

napjźiőI következő

év augusztus 31. napjáig

taÍt.

Egyéb (képzések.beszeľzések. beruházások. stb.):
A btĺlcsődei élet legyen színes, élvezetes, motiváló, tapaszta|atszerzési lehetőségekre építő,
tĺáľsas közegben zaj|ő, interakciót osztoĺuő. Ennek érdekébenhangsúlyt fekteĺink nem csak a
bcjlcsődék felújítási munkálataita, eszközbęszerzésęire, hanem a szakembeľek fejlesztéséľeis.

A

bölcsőđei szakembereink folyamatos képzésben részesülnek, amit munkájuk során a
kisgyermekekkel való fog|alkozétsok alkalmźwa| hasznosítani tudnak. Ilyen képzésekpl.
bábjźtékozás' zenei képzések,bölcsődei nevelés-gondozással kapcsolatos szakmai ismeretek
bővítése, anyanyelvi neveléssel kapcsolatos hasznos ismeretek, gyermekvédelmi képzések,
mese módszertani képzés,btilcsődei gyermekétkeztetésrő| szóló szakmai nap. Munkatĺĺľsak
részt vettek Gyermekvédelmi Tanácskozáson és aBfuczi Gusztáv Gyógypedagőgiai Központ
jóvoltából megismerhették a Dévényiterápiát is.
Egyéb előadásokon és tanfolyamokon is szívesen vettek részt a kollégák pl. kommunikációs
és konfliktuskezelési készségfejlesztő tréning, bűnmegelőzési és ćiđozatrédelmielőadások,

-'9'

/
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életmentő tanfolyam, uEgy Csepp Alapífuany áItaI szervezett ,,Belevalók'' program' melyen
ismeľetekke| gazdagodtak a cukorbeteg kisgyermekek életéről, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi
Hatóság áLtaI szervezett fudatos fogyasztással kapcsolatos képzés.

Az

élęImezésvezető kollégák is többszĺjr egy napos kozétkeztetéssel kapcsolatos tájékońatő
előadásokon vettek részt.

2015. évben is folyamatosak voltak a bęlső képzések a kollégfü részérepl. munkavégzéssel és
baleset megelőzésse|, a kozétkeztetésiszabályok betartásával és a HACCP rendszeĺrel
kapcsolatban. A JEB btllcsődeorvosának előadás sorozata a betegségek megelőzéséről, a JEB
dietetikusa ĺíltaltaĺtott előadássorozat pedíg az egészséges táplálkozásrőI szólt. A JEB
alka|mazásában áI|ő pszichológus esetmegbeszéIo tréninget taľtott a kollégáknak. A JEB-bel
szerzodésben lévő kondukÍor előadás sorozatot taľtott a gyeľmekek mozgásfejlődéséről, koľai
fejlesztésekľő1.

Az ,,Ismerjfü

meg jobban egymást'' belső szakmai továbbképzés is megszervezésre keľiilt,
ahol a munkatársak betekintést nyeľhettek a kerĹilet másik bĺilcsődéjéneksajátosságaiba, és az
éptiletek adottságaiból fakadó kiilönbségeket is megismerhették.

A JEB

dolgozói tészéte,a 20|5. ápľilis 2|. napjźn,,Bĺjlcsődéknapjď, elnevezésű, egész
napos szakmai ľendezvény kerĹilt lebonyolításra. A színes programok, a tökéletes ellátás és a
gyönyönĺ k<iľnyezet tette lehetővé, hogy méltó módon tinnepelhessfü meg ezt a szźlrnlnk'ra
jeles napot. A jól felkészült tľénerek,a lebilincselo e|oadttsok által minden kollégank új'
pozitiv élményekkelgazdagodott.

A

bölcsőđék mindennapi múködéséhezsziikséges tisńító- és feľtőtlenítőszerek, iľodaszerek
beszerzése megtcirtént. Továbbá a konyhák mfüödéséhez sztikséges eszközĺjk, edények is
cserére, pótlásra keľĹiltek.

MinĹManó Bĺjlcsődében ipaľi mosógép

és mosogatógép csere t<iľtént.

Babóca Bölcsőde játszóudvaĺa újult meg.
ilyen volt

J'nl

ilyen lett

ĄĄ

Játékváľ Bölcsődében a mászővźr alatt a meglévő miífiĺburkolat kiegészítésemegtöľtént. A
Bölcsődében meglévő ľollerpálya is bővítésľekeľült. A tagintézményszemélyfelvonó
liftjének biztonságos üzemeltetése érdekében az Éľĺl-ľuv
sÜo Kft. ellenőrzési
jegyzőkĺinyvében foglaltaknak megfelelően - fénysorompó beszeľelésľekeľiilt. A megfelelő
védelme érdekében szfüségesséváIt mozgásérzékelő berendezés beszeľzése és telepítése
keľiilt. Az elhasználódott, elkorhadt öltĺizőszekľények, a régi koľszeriĺtlen radiátorok és
radiátor burkolatainak cseréje is meg1örtént. A gyeľmekek megfelelő napközbeni ellátása
érdekében sztikségesséváIt 75 db. új gyeľmektakaró beszerzése. Május hónapban személyi
v źůtozástöľtént, új bölc ső de v ezető kezđteme g murkáj át bö lc ső déb en.

Gyermekkert Bölcsődében 2015. április hónapban nagy beruhtnás va|ősult meg. A régi
átemelő szivattyű helyett beépítésrekerült egy új, ikeľ átemelő szivatt5ru. A nyén záľás
2015.07,27. naptól 08.08. napig tartott. Ebben azidőszakban a csopoľtszobák festése tcirtént
meg. A festést megelőzően áthe|yezésre keľültek beépítettszekrények a racionális és
kdnnyebb munkavégzéstbiztosít:ĺaezze|. Továbbá új szekľényeket is kapott a Bölcsőde. Az
ablakok tisztítását ktilső vá||a|kozó |źĺttaę1'. Az élelmezésvezető részéreirođakialakításra
keriilt sor. Úi mosógép beszerzése is megtĺiľtént.A tetőszerkezethibái miatt folyamatos volt a
beźnás, a hibfü e|hántásr a keľültek.

Tücsĺjk-lak Bölcsőde számáta, a gyeľmekek napközbeni ellátása, gondozása éľdekében
szfü ségessévá|tamosó-csavańgép javíttatása.
Bölcsődénk egyik btiszkesége a 2015. évben kialakításľa került
toľnaszoba, amely az SNI kisgyermekek szźlnára lett kialakítva.

Hetente kétszer a sajátos nevelési igényű gyeľekek az

utazőpedagógussal jönnek ki a csopoľtszobából 45 perces egyéni
fejlesztésre. Ilyenkor csak a gyógypedagógus vagy győgýomász és
a kisgyermek van a tornaszobában, ahol a pedagógus teljes Íigyelme
a kisgyermekĺe ĺisszpontosul és maximálisan egymásra hangolva
tudnak játékos formában egyénileg fejleszteni-tanítani. A szoba
modern btÍorzattal, fejlesztőjátékokkal, fejlesztő eszközökkel van
felszerelve. Rosszidő esetén mikor a játékudva:ĺa nem lehet
kimenni és nincs egyéni fejlesztés a tornaszobában akkoľ
kisgyeľmeknevelők veszik birtokba az egészséges gyerekekkel a
tomaszobát. Nagyon szeretnek a tľambulinon ugrálni, boľdásfalra mászni és hintrízni.

Fecsegő-tipegők Bölcsőde főzőkonyháIjźnak (Keľepesi út 29la) részéteéte|szźi|ítás
érdekébenl đb.theľmoláda beszetzéste került. A főzőkonyhán Józsefuaľos onkormáĺyzat
progľam keretein belül teljes köriĺ megújulásra keriiltek a
energetikai koľszerĺĺsítése
nyi|ászźrők. Az épület szigetelése és homlokzatanak festése is megtöľtént.

Katica Bcilcsődében teakonyhfü festése, élelmezésvezetoi iroda festése és a tarsalgó
b,tÍor zattnak

c

seľéje tĺirtént.

A JEB

központi telephelyén mtĺkĺjdőirodakban nem volt |égmozgás, beszorult a |evegő,
elviselhetetlenül magas volt a hőmérséklet, ezért egy mobil klíma beszeľzésre kerĹilt.

A JEB székhelye éstagíntézményeinekzavaftalan mfüĺjdéséhezelengedhetetlen karbantaľtási
munkákhoz szfü ségess é v áIt különböző

szeľszámok, kisgépek beszerzése.

'-Łr

*{"-'

'

//s

A JEB

székhelyén és tagíntézményeiben dolgozók szźlmźraballonos

víz bęszerzése

megtöľtént.

bölcsődéit . a magas szakmai színvonal elismeľéseként- több oktatási intézményis
váIasztotta gyakorlati helyszÍnének. Fontos, hogy a majdani kisgyermeknevelő kollégak
tanulmányaik idején a legmagasabb színvonalúoktatásban ľészesüljenek, melynek része a
megfelelő szakmai gyakorlat. A bölcsőđékben dolgozó szakemberek igyekeztek fudásuk és
szakmai tapasńa|ataik átadásával segíteni a diiíkokat.

A JEB

A JEB-bel

együttműkĺidési megállapodást kötöttek
kisgyermeknevelő szakon tanuló dirĺkj aik részére.
Bókay János HumĺínSzakközépiskola
Raoul Wallenbeľg Szakktlzépiskola és Szakiskola
EFEB IJ zleti Sza\képző Iskola
EFEB Felnőttoktatási Kĺizpont

az alábbi oktatási

intézmények,

Egyéb oktatási intézmények hallgatóinak is teľepet adtunk tanulmányaik gyakoľlati
helyszíneként pl. ELTE-TOK kisgyeľmeknevelő hallgatói, Apor Vilmos Katolikus Főiskola

hallgatói, de lehetőséget biztosítottunk a sza}<kozépiskolfü difüjainak ĺjnkéntesmunkájaľa is.
Rendszeresen látogatnak a Játékvaľ Bĺjlcsődébę a SOTE dietetikus hallgatói, a Gyermekkeľt
Bölcsődébe a SoTE védőnő hallgatói. A Tiicsök-lak Bölcsőde _ a jogszabźůyoknak minden

tekintetben megfelelő - konyha részlegénekmegtekintése cé|jábő| a NÉBIH
élelmiszerbiĺonsági szakembere renđszeresen k<jrbevezęti a SOTE dietetikus hallgatőit az
intézményben.
Fent leíľtaknakmegfelelően a JEB szakképző iskolákkal kĺitĺlttegyĹittműködési megállapodás
keretében évek óta biĺosítgyakorlati helyet a kisgyeľmeknevelő képzésbenrésztvevő
hallgatók tészéte.Ennek folytatásaképpen a JEB aszak<képzésről szóló 2011. évi CL)OO(VII.
törvény módosítása kapcsán 20|6.januáľtól a duális képzésbevezetésével kisgyeľmeknevelő
hallgatókkalkotött tanulószerződés keretén belül biztosít gyakoľlati helyet.

Minden btjlcsőde saját főzőkonyhával rendelkezik. Nagyon fontos a gyermekek egészséges
táp|źt|ása, az é|etkomak megfelelő étrend biĺosítása. Figyelembe vesszfü szakorvosi ajanlás
mellett a különbözó igényeket is (diétás, vallási, illetve étel allergia szempontokat). A
konyhfü tizemeltetésénélkülönös gondot foľdífunk a jogszabályi előírások bętartásźtra, a

HACCP rendszer működtetésére.

20|5. szeptember 23. napjan a Budapest Főviĺľos Koľmanyhivata|a VI. keľületi Hivatala
kĺizegészségugyiszakembeľei a gyeľmekeknek készült ételek megfelelő energiataľtalmanak
és sótaľtalmának ellenőrzése céIjábőI mintfüat vettek a Gyermekkeľt Bölcsőde
főzőkonyhájźn. Avizsgá|at megállapította, hogy mind az energiataľtalom, mind a sótaľtalom
megfelel a rendeletekben foglaltaknak.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biĺonsági Hivatal

a minőségvęzére|tkozétkeńetésmegvalósítását

cé|ző programjĺának vizsgá|ata céljából 2015. októberében a Játékváĺ Bĺllcsőde fózokonyhájźn
tesztauditotvégzett. A tesztauđitonelért eredmény 95%o azaz 5 (eles) lett.

Kataszttőfavédelmi Igazgatőság szakemberei a blzvéde|mí rendszeľ
felülvizsgálata céljából helyszíni ellenőľzést taľtottak a Tücsök-lak Bölcsődében. Az
ellenőrzés során feltáľt hiĺányosságok (villamos berendezések hĺzvédelmiszabványossági

A Fővarosi

felülvizsgál ata, villámvédelem felülvizs gálata) pótlásra kerĹiltek.

Ją

/lt'o

beszedett téľítési
díjak kezelésére, a normatív kedvezmények
igénybevételénekdokumentálásaľa vonatkozó belső ellenőrzés ttjľtént a JEB btilcsődéiben. A
b el ső ellen őtzés me gfel előnek itéIte a v izs gźit teľület mfü o dé s ét.

2015. októberében

A JEB

a

saját belső ellenőrzései:

- bölcsődék élelmiszer raktaľainak ellenőrzése,
- bĺilcsődev ezetők belső szakmai ellenőrzései'
A bĺjlcsődev ezetői ellenőrzés megfi gyelési szempontj ai

:

otthonos kcirnyezet megteremtése,a napi tevékenység rendszeressége, a szokások
kialakítása, bďartása, a játék feltételeinek megteremtése, az &ze|mi bizonság kielégítése,a
szeretetteljes légkĺĺrbiztosítása, a gondozónő elfogadő magatartása, a szociális kapcsolatok

az

elő segítése, a védettség ér zésénekbizto sítása.
C

sopoľtokat érintő időszakos ellenőrzések szempontj ai :

A

tervezętt pedagógiai feladatok

kellő időben és megfelelő

minőségben töľténő

oző ĺev elési mó dszer ek alka|mazás a a folyamato s nap iľendb en.
- a csoportok adminis trácíőjanak v ezetése,
- más nevelési színteľekkelvaló kapcsolattaľtás formáinak megvalósulási színvonala,
- a gyeÍmeki élet eseményeivel kapcsolatos alkalmakon való részvételminősége.

me gvaló sulás a, különb

20|5. évben megtartotta éves ülését azÉrdekképviseletiFórum, melynek céIja a gyermekek
érdekeit szem előtt tartva a törvényes képviselők, a JEB és a fenntaľtó képviselőinek
együttmfüĺidése a bölcsődei ellátással kapcsolatban felmeriilrő panasz, probléma esetén. Az
iilésen megvá|asztásra keľiiltek a Fórum új tagjai és az Erdekképviseleti Fórum szabá|yzatais
feltilvizsgálatľa kerĹilt.

a JEB minden
jövedelem
jutalomban
részesĹilt
kiegészítésként.
munkatiáľsa egy havi bérnek megfelelő eseti
A

Józsefuaľosi onkoľmanyzat Képviselő-testületének döntése alapján

4. oľxnľľvÁLLALT
4.l
A

ALAPELLÁTÁsoN TÚLI sZoLGÁLTATÁsoK

IDŐSzAKos GYERMEKFELÜGYELET (A FELMEnÜĺ,o IGńNYEKNEKMEGFELELóEN
2015.

Évľnľ6 Boĺ,csonÉľnľ)

szülő elfoglaltságanak idejére, néhány óľára kéľhetigyeľmeke felügyeletét a bölcsőde
ĺyiwatartźlsi idejében. Időszakos gyeľmekfelügyeletet a gyeľmek tĺirvényesképviselőjével
kötdtt írásos megállapodás alapján biztosítunk. Ez a|apjtn az időszakosan gondozott
díjakróI
kisgyeľmek felvehető noľmál bĺjlcsődei csopoľt tires férőhelyére, a bĺjlcsődei téľítési
(II.23)
szőIő |3l20t2.
önkormanyzati renđelet6.$ szeľint a JEB Bĺilcsődéiben.
Az idoszakos gyeľmekfelügyelet térítésidíj ellenében vehető igénybe. A havi befizetendő
térítésidíj az igénybevett gondozási órfü és étkezési alkalmak alapjźn kerül megállapításľa. A
téľítési
díj befizetésľe minden hónapban egy alkalommal keriil soľ, a beťlzetett ĺisszegről
készpénzťĺzetésíszźĺr:/rakeľiilkiállításra.
20 l

5

.

évi idő szakos gyermekfeliigyelet

ĺj sszesítés

201s.01.01 - 2015.12.31.
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Katica Bölcsőde
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átlag gondo zási nap: 1 80 nap
201 5.04.01 - 2015.12.31.

Gondozási
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Babóca Bĺjlcsőde
JátékvźrBölcsőde
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Fecsegő-tipegők
Bölcsőde

Tücsök-lak Bölcsĺĺde
Katica Bĺjlcsőde

b"'1,
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átlag gondo zásí nap: 1 48 nap/hó

A

20|5. évi időszakos gyeľmekfelügyelet szolgáItatás tapaszta|atai azt mutatták, hogy az
április 1. napjától bevezetetett magasabb térítésidíj (250,- Ft/&a) ellenére sem csökkent az

igénybevétel. A szo|gáItatźtst továbbra is azonos számbanvették igénybe a családok.
źft|ag gondozási nap csökkentést az okozza, hogy a szo|gá|tatást igénybevevő gyermekek
közĹil sokan óvodába mentek szeptember 1-tő1. A nyari időszakban pedig (a sziilők
szabadsága idej én) tapaszta|ható volt e gy alacsonyabb i génybevétel.

Az

4.2 ĺÁrszónÁz'. csALÁDI

DÉLUTÁN
Játszőhźn' családi délutrĺnok kęretében lehetőségfü volt a sztilőknek a bölcsődei élettel való
ismerkedésÍe, a nagyobb gyeľmekeknek kľeatívfoglalkozásokon való részvételľe,illetve
mozgásfejlesztő játékok kipľóbálásra az apľóbb gyermekek tészére.
20|5. évben tavasszal és ősszel, szombati napokon 15 óľa és 18 őra kozott. a Babóca
Bĺjlcsődében és a Fecsegő-tipegők Bölcsődében keľült megszeľvezésre ez a program. A
családok kĺjrébennagyon kedvelt lehetőség, minden alkalommal kb. 15-16 család velt részt
helvszínenként.

4.3

FEJLESZTó EsZKoZoK' ALAPvETó GYERMEKGoNDoZÁSI nszxozox xor,csoľzÉsrn
háftányos helyzehĺ családban nevelkedő gyermek gondozásához eszköz szfüséglet (pl.
|égzésťlgyelő)kĺilcsönzésének lehetősége a JEB Központi szervezęti egységében.

A

A

térítésmentes eszkoz k<jlcsönzés lehetőségét szívesen veszik igénybe a józsefulírosi
kisgyermekes családok. Áttaleban védőnők, családgondozőkvagy a JEB munkatiíľsai ajádják
fel a lehetőséget. Leltaron lévő légzésfigyelőt, babakocsit, hoľdozható gyerckágyat,
vagy adományba kapott kiságyat, babakocsit, etetőszéket, bébihoľdozót kölcsönztink ki.
Nehézségetjelent a visszahozott ágyak' kocsik tisztítása, feľtőtlenítése.Előfordul, hogy a
kölcsönző család nem jelentkezik, és az elérhetőségei megváltoztak. A biztonsági letét
bevezetése azonban akadá|yozná ęzt a szo|gá|tatást.

A

Gyeľekhazba járő szülőknek szakkönyveket is kĺilcsönzĹink, melyek gyeľmek nevelésľől,
foglalkoztatásról, fejlesztésről, a családi élet külcjnbözo nehézségeiről szólnak.

4.4 PREvENCIós FEJLESZTó pnocnaľĺoK' PSZICHoLóGUs TANÁcsADÁs
A kisgyermekek fejlődésmenete ktilĺjnbĺjző. A gyermek első három éve, amikot a jźrás,
beszéd, gondolkodás kialakul, nagy fontossággal bír. A nem megfelelő fejlődés
ktivetkeztében a kisgyeľmekek a későbbiekben beilleszkedési, tanulási zavarcLrka|

küzdhetnek. Kültjnboző fejlesztő tevékenységekkel,pľevenciós céllal segíthető a gyermekek
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átlagos fejlődésmenete. A pľevenciós fejlesztő programok előľe meghatźnozoIt időszakokban
a JEB szak<nai szervezeti egységeiben mfüödtek.

A mozgásterapeuta szakember összesen 30 alkalommal mozgásfejlődést elősegítő programot,
a logopédus 12 alkalommal beszédfejlődést segítő progľamot taľtott. A sztilők és a

kisgyeľmeknevelők szźtmára szóló irodalmi, mese módszeľtani előadás sorozat 16 alkalommal
keriilt megszervezésre. Betegségmegelőzés témában összesen 8 alkalomma|, az egészséges
télp|á|kozást elősegítő előadás szintén 8 alkalommal keriilt megtaľtásra.

A

Józsefuaĺosban mfüödő gyeľmekfogászati alapellátás szakembeľei előadásokat taľtottak,
illetve sziĺrővizsgálatokat v égeztek bölcsőđéinkben.

A

Gyeľmekkert Bölcsődében és a Katica Bĺjlcsődében a Fővlíĺosi Pedagógiai Szakszo|gźiat
Beszédjavító Intézeténekszakemberei heti rendszerességgeltaľtottak foglalkozásokat'

A

kisgyeľmekek magas színvonaltĺ gondozźtsa és nevelése, az ellátás minőségének javítása
érdekébenpszichológusi szolgáltatás vehető igénybe minden bölcsődében, havonta előre
meghatározott időpontokban. A pszichológus munkźljával tźnnogatja mind a b<ilcsődébe jráľó
családokat, mind a bĺilcsődében dolgozó szakembereket. Családok támogatźsa egyéni és
csoportos tanácsadás, a btilcsődei dolgozók segítéseszemélyiségfejlesztő és esetmegbeszéIő
csopoľtok foľmájában történik. A program előre meghatźrozott időszakokban a JEB szakmai
szervezeti egységeiben mfüödik.
Leggyakrabban felmeľtilő kérdéskĺiľĺjk:
- szülő-gyerek kommunikáció,
- sziilői szerepek'
- gyermeki dackorszak, ĺjnállósodás, akaľat,
- szobatisztaság,
- alvási és étkezésiszokások,
- fontos,,1épcsőfokok'' a kis gyermek fej lődésében,
- kötőđésĹleválási problémak, önállóságra nevelés,
- testvéľféltékenység.

4.5

oľrrĺoľrGYERMEKGoNDozÁs
Budapest FővĺíľosVIII. keľĹilet Józsefuĺáľosi onkormźnyzat a 23512007. (V. 09.) szĺímú
Képviselő-testĹileti határozatban dcjntött a VIII. keriiletben az otthoni gyeľmekgoĺđozás
műköđtetéséľől.

Az

otthoni gyeľmekgondozás alapvető célja, hogy segítségetnyújtson az arÍa rászoruló
családoknak iker szülés esetén, vagy ha a szülő betegsége miatt nem képes a gyermek
gondozásáta.

A

és iđőtatamát a család igényei hatfuozták meg. otthoni
szol,gá|tatás gyakorisźąźú
gyermekgondozás szolgáItatást a hét mindennapjĺĺn, szfüség szerint bizosítottunk. A szakmai
munka tarta|ma a gyeľmek életkorĺĺhoz,egészségiállapotahoz igazođő gondozás-neveIés,
felügyelet volt.
Az otthoni gyermekgondozást ellátó kisgyermeknevelők feladatai
Közremfüödik, tanácsot ad a gyermek pszichoszomatikus fejlődésételősegítő napirend
:

I<ĺa|akltásźlhoz.

A nyugodt

étkezéshez (szoptatáshoz) sziikséges targyi, kömyezeti feltételek megteremtése,

segítése szfüség esetén a gyeľmek etetése.

A gyermek alkalom szeľinti pelenkázásának, o|toztetésének segítése,vagy annak e|végzése,
Nyugodt alvást bizto sító feltételek me gteremtése.
Fiirdetéshez szfüséges eszk<jzok előkészítése'a gyeÍmek fiirdetéséneksegítése, vagy a
gyermekfiirdetése.
A gyeľmek életkoranak, fejlettségénekmegfelelő napirend, jźtszőhely és játéktevékenység
megszervezése, a szülők figyelmének felhívása a gyeľmek koľanak megfelelő eszközökľe,
jáĹékokľa.
A gyermek etetéséhez,koľanak megfelelő táp|á|ék szfüség szerinti elkészítésbenvaló segítés,
vagy annak elkészítése,a gyermek etetése.
A gyeľmek Lev egónetése az iđłĺjérásnak
megfelelően.
Figyelemmel kíséria gyermek testi, mozgás, éľtelÍni,&zelmi fejlődését.
Figyeli a gyeľmekoľvos' védőnő tanácsait, a preventív sztĺrések,kötelező oltások fontosságát,
időpontját a szülőkkel tudatosítja, közremiĺkö dík az azokon való részvételen.
2015. évben összesen |.042 őrábarl 3 15 alkalommal, alkalmankéĺlt 3 őra időtaľtamban láttĺík
el feladataikat a kisgyermeknevelő kollégfü.

4.6

Brzros Kpzonľ GynnrxnÁz

A

GyVt. 38/A. $ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az elsősorban hátrĺĺnyos
helyzetí, vagy halmozottan hátrányos helyzetiĺ óvodáskort még el nem ért gyeľmekek
egészséges fejlődésének bińositását tĺĺmogató, fejlődési megtorpanásokat ész|eLő, a szülői

kompetenciĺíkaterősítő, taľsadalmi feLzáĺkőzást segítő prevenciós szolgáltatás.

A

a

Józsefuĺíľosi Egyesített Bĺjlcsődék
tÁľĺoP-s,f.2,08/1-2009-0001 pá|yźzat
támogatásźlval valósította meg a Biztos KezdetGyerek'hźz Bp. VIII. páIyazati programot.

A Biztos

Kezdet Gyeľekhĺĺzmiĺkĺjdésitźtrnogatása: a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális
Hivatal, másrészről a Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefurírosi onkormáĺyzat között
létrejtitt BKG-046/|-20I3. számt Finanszíľozási szetzodésben meghatétrozott 6 245 112 Ft. A
mfüödési támogatás a támogató szo|gá|tatás és a közösségi ellátások ťlĺanszírozásrĺnak
rendjéről szőIő |9Il2008 (VII.30.) Koľm, ľendelet 1. $ (2) bekezdés h) pontja szerinti állami
tiámogatás.

A TkÍ. 17.$

(3b) szerint a megítéltállami tiámogatás feltétele (kétezernél ttjbb állandó lakos
esetén), hetente minimum 10 rendszeľesen igénybe vevő gyeľek |étszźm.
20|5. évi ľendszeresen jáľó gyeľekek száma
Hónap

Jan.

Havi

Iétszźlm 67

Febr.

Marc.

Apr.

Máj.

Jun.

Júl.

Aug.

Szept.

okt.

Nov.

Dec.

54

58

66

65

49

58

58

84

73

72

61

14.50

2r.00

18.25

18.00

15.25

Eves

765

|étszźtm

Havi
át|ag

16.75

13.s0

14.50

Heti átlag |étszám éves szintenz

16.50

16.25

12.25

14.50

1'5,94

2015. évben I4%o-ka| magasabb volt akihasználtság,mint20l4. évben.
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Nyiwa taľtás: az év minden munkanapjrín. A csďádok fogadása 8:00-13:00 között
folyamatosan történik

Munkavállalői: 20|5. évben több személyí vá|tozás töľtént. Maľcius l-től a gyere|<házvezetó
és az egyik gyercŁ'hźz munkatars személye cserélődött. 20|5. július hónaptól a második
gyereIúáz munkatárs jogviszonya megszĺĺnt.A Gyerekhźn szakłnaíelőírása szerinti |étszźlma
folyamatosan bizto sítva volt.
2015. évben a dolgozók 8 alkalommalvettek ľésztszakmai továbbképzésen. Ezen alkalmakon
Gyerekhazak _ Ismeretek és Készségek''
elnevezésri |20 őrás Emberi Erőforrás Támogatáskezelő á|ta| szewezettképzésen.
'
A munkatarsak
mellérendelt viszonyban, team munka keretén belül végzik a feladatokat
(étlap, haviterv készítése;dokumentációs rendszer vezetése; családlátogatás; szülőcsoport
vezetése; kĺizösségi programok, reĺdenĺényekszewezése' lebonyolítása; gyerekek
megfrgyelése, fejlesztése; élelmiszer, szakmai anyagok, tárgyí eszktjzök beszerzése stb.).

tul tanúsítvĺínýszercztek a ,,Biztos kęzdet

Taľgyi feltétel: 2015. évben jelentősen bővĺilt aGyerc|<ház fejlesztő eszközpaľkja (toľnapad,
boľdásfal, mattac, hinták, szerepjátékok), és lehetőség nyí|t az elhasználódott berendezési
tátgyak cseréjéreis. Beszeľzésre keľĹilt új mosógép, hiitőgép, mikĺohullámú sütő, konyhai
gépek, micľo hifi. A Gyerekhazba új bútorok, beľendezési tĺĺľgyakkeľültek: pelenkazó,
előszobafal, polcok, fiiggönyĺik, szőnyegek. Az egyre fiatalabb korosztály tészéreúj játékokat
is tuđfunkvásaľolni. Mindezekľe az e|őzó évipénzmaradvány (544 945 Ft), és azFSZ-025/020t5. számu Fejlesztési támogďási szerzőďésben biztosított 400 000 Ft-os eszközfejlesztési
keľetĺisszeg adott lehetőséget.
2015. októbeľében a Nemzeti Rehabilitációs és Szociátris Hivatal (NRSZH) megbizásábőI a
Magyaľ Áilamkincstlár szakmai és pénzügyi ellenőrzést tartott a 2014. évi mfüĺjdésről. A
jegyzőkönyv megá||apításainak megfelelően a ťlnanszirozás tekintetében visszafizetési
kötelezettség nincs, szakmailag a Gyerekhán mtlkodése megfelelt az eloírásoknak, igy u
NRSZH a 20|4. évi finanszítozási szerződésben foglaltak a|apjźn tcirténő teljesítéstés
el számo l ás t leztrünak tekinti.

Gyerekek képesséeeinek kibontakoztatása
CéIja: A születéskori és a családból hozoÍthátľányok leküzdésének elősegítése az óvodás koľ
Fejlődési elmaľadások felismeľése és megsztintetése, képességekkibontakoztatása a
eléľéséig.
lehető legkorábbi életkorban.
Taľtalma:
- Ismeľkedésa családdal
- Megfigyelésen alapuló állapotfelmérés
- Szakvízsgálatok
- Fejlesztési terv készítés
- Egyéni és csoportos fejlesztés (szĹilőkkel kĺĺzösen) a heti tervnek megfelelően
- Fejlesztési terv folyamatos kontrollja és koľrigálása

Gyerekhiízunkat felkereső családokkal megismeľtetjfü mfütjdési ľendtinket,

szo|gétltatásainkat. A szülővel való biza|mi kapcsolat kiépítéselehetőséget ad arra, hogy
infoľmációkat kapjunk a gyeľmek családi hátteréro|, egészségiigyi állapotĺĺľól,a nevelési

nehézségekľől.
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A

szabad játéktevékenységsoľán megfigyeljfü a gyermek viselkedését, fejlettségi szintjét,
szociális készségeités a szülő gyermek kapcsolatot. A dokumentációs renđszer megfigyelő
lapjain és a foglalkoztatási tęrvben mindez rögzítéste keľĹil.

Gyeľekházunkban foglalkoztatott szakemberek (védőnő, mozgásterapeuta, logopédus,
gyógypedagógus' pszichológus), a munkatáľsak és a szülők felkérésea|apján
szakvizsgálatokat végezrrek. Errnek eľedményeképpena gyenneket ktilső szakvizsgźt|atra
kĺildik, vagy egyéni fejlesztési tervet készítenekaszulő és a Gyeľekhźzrészéte.
A gyeľmek fejlettségi szintje alapjźn szakembereink lépésről lépésremeghatérozzák a napi
pontos teendőket, a szfüséges eszközöket és a kontľoll időpontját. A fejlődés menetének
figyelembevételével történik a

fej

lesztési teľv szfü séges módosítása.

A 2015. évi, NRSZH

á|taI biztosított Fejlesztési támogatás Szo|gźl|tatásvásríľlás
komponensében biaosított 276 000 Ft összegnek köszönhetően intenzív Fejlesztő programot
tudtunk biĺosítani.Szeptember 01. és december 31. kĺlztltti időszakban amozgásterapeuta, a
gyógypedagógus-logopédus és a pszichológus összesen24 a|ka|ommal segítette a szĹilőket és
a gyerekeket.
A Józsefuarosi Egyesített Bölcsődék további külső szakembereket biztosított a
színvonalasabb szakmai munka megvalósításźůloz:fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus,
ELTE oktató, orvos' dietetikus, pszichológus, összesen 12 alkalmatťtnanszítozva.
Gyeľekhazunkban minden hétnek előľe megtervezett menete volt biztosítva a rendszerességet
és a kiszámíthatóságot. A heti terv kiđolgozásźná|fő szempont volt, hogy a gyerekek testi és
szellemi fejlődésének minden szegmensét éľintsfü a mindennapi foglalkozások soriín. A
Gyerek,ház napirendjét úgy alakítottuk, hogy lehetőség legyen a folyamatos bekapcsolódásra,
ez is ho zzáj árulrt a növekvő kihasználts ághoz.

A kulturált étkezésiszokások kialakítását máĺ kisgyerekkorban elkell kezdeni. Gyerekhazunk
minden nap vá|tozatos és egészséges tízőrait biztosít ahozzźtĺlkjaľógyeľekek szĺámaľa. Az
étkezéssoľán e|sajátíthattrík és gyakorolhattźl< az étkezésikulturát (evőeszköz és szalvéta

haszná|at, pohaľból ivás, teľítés,asztalnál tilve evés stb.), felfedezhettek, kipróbálhattak új
ízeket. A tízfuait a szĹilőkkel egyiitt készítettiikel, foľmálva a családok meglévő étkezési
szokásait.
Hétfő _ daloló nap

S

zet da _ háztartási

i

smeretek,

sütés _ főzés napja

Kedd _nagymozgás napja

Cstittiľt<jk _ Péntek

kézműveskedés - hagy omźny őrzés
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Szülőkkel való e gyĹittműködés
Célja: A legtöbb snJIő számźrakozponti kérđés,,Vajonelég jó sziilő vagyok-e?''. Eppenezért
tĺjľekedtiink arľa, hogy bizon5ltalanságaikat csökkentsiik pozitív megeľősítésselés szakmailag
megfelelő minta nyúj tásával.
Szülői fórumolľa, beszélgető köľökľe rendszeresen ktilső
szakemberek bevonását szeweďlik meg a Gyerekhazban
(védőnő, gyermekorvos, dietetikus, mozgásterapeuta,
pszichológus, gyógypedagógus-logopédus). Az aktuális
gyeľmekbetegségekkel, egészségĹigyiproblémĺĺkkal,
gyermekfejlődéssel kapcsolatban felmeľĹilő kérdések
megváiaszolásában nagy segítségetjelentett a
munkatarsak és a családok számĺíľais a szakemberek
egyéni és csoportos tanácsadása. A 2015. évi Fejlesztési
Pá|yázatnak kcjszönhetően a mozgásterapeuta, logopédus és pszichológus szakemberek
kétheti váltásban érkeztek hozzźĺlk,tisszesen 3 3 alkalommal.

Szülőcsopoľtos foglalkozás: Rendszeresen alkalmat teremtettĹink

a

sziilőcsoportos
fog|alkozźtsoknak, mely alkalmak soľĺína szülők gyermekeiktől elkĹilönülve vitattak meg egy.
egy témát a pszichológus vezetésével.

Szülők képzése:A Retextil Alapítvany szervezésében
hulladék textília újrahasznosításával fejlesztő játékok
készítéséretanították a szĹilőket. Gyógypedagógus
felmérése,javaslata és a szülők igénye a|apjźn
vźiasztotttk |<t az elkészítendő játékokat. A progľam
2015. évben 7 alkalommal zaj|ott, és folytatódik a
következő évben is.

Közösségi részvéterősítése. a program integľálása

A Gyeľekhaz mfüĺjdésénekfontos pillérei voltak

a köztlsségi rendezvények. A mindennapok
soľán nagy Íigyelmet fordítottunk a sziiletésnapok, jeles tinnepek megtartásara.
Voltak nagyobb szabású rendezvényeink is, melyek alkalmat adtak arra, hogy a GyerekhrŁba
nem

járó, aztmégnem ismerő helyi lakosságot megszólítsuk, elérjfü.
SzĹiletésnapok

)'-,1

Ünnepek

nl.
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Búcsúztató

Csere-bere nap

Családi nyara|tatás Magyarkúton: A 2015. évben is

biztosítottuk a családoknak az egyhetes nyaľalást a csenđes,
erdős, dombos kis faluban. Színvonalas utazást, ellátást és
progľamokat tudtunk nyújtani a részŃevő 12 fő gyermeknek
szüleiknek. Mindennap kirandultunk, vonatoztunk.
Közösen játszottrrnk, festettiink, főzťĹink, gitaľ kíséretében
énekelttink és a szĹilők esténkéntcsopoľtos beszélgetésen
vehettek ľészt.A szélsőségesen meleg időjaľás ellenére a
program nagyon sikeres volt, a családok élményekkel tele,
kipihenten, megerősödv e tértek haza.

és

Az év soriĺn ellátogattunk az

á|Iatkertbe, a Hol nem volt parkba. Megtekintettiik a keľületi
ttJzo|tő állomást, a b<ilcsőde múzeumot és az egyik bölcsőde só szobáját is.

Ebben az évben előszĺĺrnyílt lehetőségtink kiskert

A

Magdolna utcában ta|á|ható közösségi
kertbe kaptunk egy parcellát. A sziilők magokat,
palantĺĺkathoztak, és a gyerekekkel egyutt iiltetgettĹink,
egyeltünk, locsoltunk. A teľmésta tízőrai készítésnél
használtuk fel. A gyerekek részérea keľt biztosította a
szabad nagy mozgásteret, és ezt boldogan ki is
gondozásľa.

használtĺík.

Szakembeľek k<jzĺjtti e gyiittmfüödés
Célja: a szakemberek közös együttmfü<idés a gyeľmekek érdekében, családok bevonása a
Gyeľekhaz mindennapj aiba.

Taľtalom: team, esetmegbeszélés,kĺiz<js családlátogatás, folyamatos kapcsolattaľtás,
erőforrások megosztása.

2015. évben a Gyerekház mlłnkatarsai 26 alkalommď vettek részt saját szervezésben vagy
meghívottként szakłnai megbeszéléseken. A teamokon jelen voltak a védőnők, az inteľziv
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családgondozők, a gyámhivatali dolgozők, a gyeľmekjóléti szolgálat munkatźrsai és az
otthoni kisgyeľmekgondozók.
Novemberig minden havi team megbeszélésen részt vett a Biztos kezdętproglam által kijelölt
mentor is.

Gyeľekházunkban ebben az évbeĺ57 alkalomma| jafi kiilső szakember, akik a gyeľekek
fej lesztéséntúl fo glalko ztak a szül(ĺkkel is.

Folyamatos és egyľe szorosabb kapcsolatot alakítottrrnk ki a Józsefuiĺľosi Szociális
Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ munkataĺsaival. A team üléseken való ľészvétęlek
során betekintést nyerhettiink a munkájukba és megismerkedtiink a családgonđozókkal.

Továbbá kapcsolatot építeffiinkkj az InteĺuívCsaládmeglartő Szo|gá|tatás szakembereivel.
Az együttmfüödéstink soľán családot delegáltak Gyerekhrázunkba, így napi szintiivé vá|t az
egyĹittmúkĺidésiink.
Budapest FővĺírosKormanyhívata|a VIII. keriileti Gyámiigyi osńźi|yal a kapcsolat felvétel
megtöľtént, az egyittmuködés elkezdődött.

Józsefuaľosi Védőnői Szolgálat munkataľsaival szoros az együttmfüödéstink.
Gyerekhazunk életében fontos szerepetjátszottak a védőnők, hiszen családjainkjelentős része
a védőnő ajánlásaralátogatta a Gyerek'hźzat, és lett állandó tagsa a közösségiinknek.

A

Fontosnak taľtottuk a helyi Közösségi Hźzzal - KesĄnĺgyar Közösségi Hďz - való
céljábó|. Az intézmény jől'
kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást, a sikeľes kĺĺzösségépítés
gyakoľlatával,
progftlmszervező
komoly hátteret
felszerelt, tágas épületével, szakembereinek
tud bizto sítani a GyereLd:rźE tarta|masabb mfü

ö

dés éhez.

alakítottunk
2015. évben a Főviíľosi Pedagógia Szakszolgálat VIII. kerületi tagíÍ|téZÍnényével

ki együttműködést, melynek soriĺn a rendszeľes külső szakembeľt igénylő korai fejlesztéseket
a S zakszo l gáIat bińo sította c saládj aink

r

észére.

A

G}'erekhríz által vállalt. a helyi szĹikségleteknek megfelelően meghatrĺľozott egyéb
tevékenységek
20|5. évben először Gyerekhĺízunk a Kesztyíígyar KöztisségiHźnza| és a József utcai Baptista
Gyiilekezettel közĺisen kaľácsonyi tinnepséget ľendezett a keriiletben é1ő 3 év a|atti
kisgyeľmekek részére.Az egész napos progIam tartalma: szabađjźtéklehetőség ugľáló vána|,
csúszdával, kľeatív foglalkozás keretében kaľácsonyi ajandék készítés,és interaktív szitlhźzi
előadás (Ünnepel az egész eľdő). A résztvevő családokat megvendégeltfü gyiimölcsökkel és
stiteményekkel. Az iinnepség végénpedig minden kisgyerek egy-egy cipős doboznyi
aj rĺndékkal térhetett haza.
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Progĺamunk céIja a Gyerek,hźz megismeľtetése a keľületben
é1ő kisgyermekes családokkal és együttműködés kialakítása a
civil szervezetekkel.

"
ł
. Továbbá célunknak tartottuk egy olyan program
. megvalósítását, amilyen ennek a haľom év alatti
korosztálynak Józsefuaľosban még volt. Az tinnepségen
. megjelent kĺjzel száz kisgyeľmek és családtagjaik
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visszaje|zése szerint, sikeľült örömet,

5.

élménýnyújtanunk és növelntink ismeľtségtinket.

IľrÉznĺÉľYtrľx2015.
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Bevételek
Megnevezés

Eredeti
e|óirźnyzaÍ

Intézményiműködési bevételek

Módosított
e|óirźnvzat

EFt
Teljesülés

Teljesítés
(%)

6469f

67904

67021

98,7

0

42743

36343

85,0

64692

110647

103364

93,4

464360

s62404

562404

100,0

0

35807

3s807

100,0

Finanszíľozási bevételek

464360

598211

598211

100,0

BEVETELEK OSSZESEN

52905f

708858

701575

99,0

Működési célútamogatás
źi|anthántartáson be liilről

Működésĺ bevételek összesen
k ány itő szewi támo gďásként
folyósított támogatás j óv áírása

E|őző évi e|óirźtnyzat
maradvány

i

génybevétele

Az intézményeľedeti e|őirányzatai

529.052 E Ft, a felév közbeni módosításokka| 34 %o-ka|
708.858 E Ft-ra megemelésľe keľiiltek.

Etőirányzat módosításľa 5 esetben keľĹilt sor' a képviselő testĹilet áIta|, azintézmény ńszétő|
azidőszakot érintően haľom, módosításhoz kapcsolódóan kezdeményeztiink módosításokat.

Az összesen bevételi e|oirźnyzatok a módosított e|oirźnyzathozképest 99 oÁ-banteljesültek.
A bevételek đcintőrészétaz irányítő szeľvi támogatás képezte.

Az

intézményiműktidésĺbevételkénta bĺjlcsődei e||átáshoz kapcsolódó étkezésiés

gondozási térítésidíjak bevétele, valamint a dolgozók étkezési térítésidíj bevétele, tovźlbbá a
Józsefuarosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ, Ezüstfenyő gonđozőhźnrészére
biztosított étkeztetésellenértékekerült tęrvezésľe.
Ezeken tulmenően közvetített szolgá|tatások ellenénékeként,biztosító titaI fizetett kráľtéľítés
valamint gyakorlati képzésihely biztosításajogcímeken folyt be további működési bevétel.

A teljesítés 67.021E Ft-ban rea|izá|ôdott.

A míĺkiidésicélútámogatásokon

belül közmunka program kapcsán érkezett 16.603
glalkoztatási
ti sszegben fo
támo gatás a Fővĺírosi koľmrányhivataltól.

E Ft

Kiaddsok
AzIntézményi módosított előirányzatok'hoz viszonyítva az cisszes kiadások féléviteljesítése
654.273 E Ft-ban (92,3 %) rea|ízźiődott.
belül a mfüĺjdési kiadások (635 .7 40 E Ft) 97 ,2 oÁ-os, mig
a felhalmozási k'ĺadětsok (18.533 E FĐ 2,8 %o-os aú.ľlytképviseltek. Gyakorlatilag az
intézmény 20|5 évi kiadási előirźnyzataitehátazintézménymfüĺidésétszolgálták.

A

telj esített kiađásie|oirźnyzatokon

A felhalmozási kiadások vonatkozásźtbanz}Is.

évben felrlijítás 7.989 E Ft éľtékbenvolt.

Beľuházásként informatikai és egyéb kisértékűtargyi eszközök
|0.544 E Ft éttékben.

bęszerzése töľtént cisszesen

A műkłidésikiadásokon belül a353.504 E Ft személyi juttatások 55,6 oÁ-os, a 106.390 E Ft
mrrnkaadókat terhelő jáľulékok 16,,ĺ oÁ-os, a 144.606 E Ft dologi kiadások 22,7 Yo-os, az
egyéb mfüödési kiadások 5 %o-os arźľrytképviseltek.

EFt
Eredeti
e|óiränyzat

Megnevezés
személyi juttatások

Módosított

Teljesítés

Teljesiilés

e|óirźtnvzat

(%)

384452

353504

92,0

15881

106390

91,8

130746

r55478

144606

93,0

ellátottak pénzbeli j uttatásai

0

0

0

egyéb mtĺködési célúkiadások

0

31240

31240

100,0

működési kiadások iisszesen

519975

687051

635740

92,5

9077

13780

10544

76,5

felrijítások

0

8027

7989

99,5

egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

9077

21807

18s33

85,0

529052

708858

654273

92,3

300041

munkaadókat terhelő iárulékok

89188

dolosi kiadások

beľuházások

fe|halmozásĺ kĺadások tisszesen

KIADÁSoK ossZEsEN

:

1

Az

intézménynéla mfüödési, illetve az összes kiadások felét tehát a személyÍjuttatások
alkotjfü.

A személyi juttatások e|őírźnyzataafé|évsorán 28,|

A

Yo-ka| növekedett.

személyi juttatások 83,7 %o-át a torvény szeľinti illetmérryek (alapilletméĺy,kote|ező
pótlékok), mig 15,7 oÁ-źt a nem rendszeres (noľmatív jutalom, helyettesítés,készenléti,
ügyeleti díjak, kereset kiegészítés,jubileumi jutalom, illetve cafetériához, munkába jźráshoz

h'l

kapcsolódó kifizetések valamint szociális juttatások, továbbá 0,6 Yo-ban a ktilső (állomanyba
nem tartozók) személyi j uttatása i kép ezték.

Módosított

Eredeti
e|óirányzat

Megnevezés
Törvény szerinti illetmények,
munkabér

e|őirźtnyzat

EFt
Teljesítés

Teljestilés

(%)

260448

f95802

29s803

100,0

Noľmatív jutalmak

0

29485

0

0,0

Céljuttatas, proj ekpémium

0

3482

3482

100,0

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési
díj, tulóľa

4440

3420

3420

100,0

Jubileumi jutalom

7255

7679

7679

100,0

20376

2s423

23971

94,3

4147

4224

4224

100,0

0

13191

12738

96,6

296666

382706

3s1317

91,8

3375

1391

833

13 1,8

0

354

354

100,0

3375

174s

f187

125,3

300041

3844s1

353504

92,0

Béren kíviili juttatások

Közlekedési költségtérítés
Foglalkoztatottak egyéb személyi
juttatásai

x'oglalkoztatottak szeméIyi
iuttatásai
Munkavégzésre irányuló egyéb
jogv. nem saját fogl. ťlz. jútatźs
Egyéb külső személyi juttatások

Kĺilső személyi juttatások
összesen

Személyi juttatások iisszesen

A munkaadókat

terhel ő

j

1

ĺĺrulékokelők źnyzata a fé|évsorán 29,9 Yo-kal nótt.

A teljesítésén106.390 E Ft, ezen belül döntő aÍarryt 87.535 E Ft (82,3 %o), a szociális
hozzájáĺulási adó képez. Az <jsszes ttĺbbi járulékfajta mindösszesen|7,7 %-ot tett ki.
Megnevezés

Szociális hozzájźtu|ási adó
Rehab ilitác

i

ô

s hozzźĄ áru|ás

Korkedvezmény-biaosítási
járulék
Egé szsé gti gy i hozzźý tru|ás
T źtppénz hozzźĄ źlru|źs

Módosított
e|óiränyzat

Eredeti
e|őirányzat

EFt

E|őlĺźtnyzat
teliesítés

Teljesítés
(%)

74391

95696

87s35

91,5

7619

7879

7638

96,9

0

254

253

99,6

3260

4922

4333

88,0

0

r992

1992

100,0

2{

214

Munkáltatót terhelő

szj

a

Munkaadókat teľhelő
jáľulékok összesen

3918

5r37

4639

90,3

89188

115881

106390

91,8

A dologi kiadások előktnyzataazév folyamánl9

%o-kal emelkedett.

A

dologi kiadásokon belül a legnagyobb aÍányt az ijzemeltetési anyagok, ezen belül az
élelmiszer beszetzés, valamint akönjzęmi díjak és a szolgáltatások alkotják.

A teljesítéseknélelőiranyzat tullépésnem töľtént.

Megnevezés

EFt

Eredeti
e|őirźnyzat

Módosított
e|óirźnyzat

Teljesítés

Teljesülés

(%)

1,69r

I2IT

969

80,0

58678

66466

60r20

90,5

Informatikai szolgáltatások
isénybevétele

2629

2027

2027

100,0

Egyéb kommunikációs szolgáltaüások

I

150

1.244

r236

99,4

22403

f9068

29068

100,0

Bér|eti és lízing díjak

1098

r178

tr78

100,0

Kaľbantaľtási, kisjavítasi szolgáltatások

7057

8r79

8128

99,4

0

71

60

84,5

Szakmai tevékenységet segítő
szolgá|tatások

4259

5572

5571.

100,0

Egyéb szolgáltatások

4296

8rfz

703r

86,6

0

0

0

f698s

31384

28765

9r,7

500

956

451

47,2

130746

15s478

144606

93,0

Szakmai anyagok beszeľzése
Üzemeltetési anyagok beszerzése

Közüzemi díjak

Közv etitett

szo I gáltatások

Kiküldetések kiadásai

Afa kiadás
Egyéb dologi kiadások

Dologĺ kiadások iisszesen

KÖĺ-rsÉcvnrÉsr
łn'ł'rorrBr.,ło.ą.r ľoľrÁsľ.ł.ľ
Kiitelezően ellátandĺi feladatok
Az inténrlényköltségvetésének _ a módosltott e|őirźnyzatok arányźlbarĺkötelezően ellátandó feladatok eloirźnvzatai az alábbiak szerint alakultak

Megnevezés
Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő i áľulékok

Dologi kiadások

}'ľ

Eredeti
e|őirźnyzat

Módosított
e|őirźtnvzat

\f,I

Teljesiilés

yo éi képező

EFt
Teljesítés
(%\

2669s3

319622

319263

99,9

78491

94287

93671

99,3

126273

151005

142574

94,4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

Egyéb mfüödési célúkiadások

0

7r2l

7r21

100,0

471717

572035

562629

98,4

9077

r0242

7r95

70,2

Felújítĺĺsok

0

38

0

0,0

Egyéb felha|nozísi kiadások

0

0

0

9077

10280

7195

70,0

480794

58231s

569824

9719

64692

67904

65719

96,8

0

-12085

-18485

153,0

64692

55819

47234

8416

hĺányítószervi tĺámo gatásként
folyósított támogatás j ó v áíräsa

4t610f

476286

476286

100,0

E|óző évi e|őirány zat maradvány
igénybevétele

0

50210

502r0

100,0

416102

526496

526496

100,0

582315

573730

98,5

Működési kiadások összesen
Beruházĺások

Felhalmozási kiadások iisszesen:

IilADÁsoK ossznsnľ
Intézményiműködési bevételek
M{ĺködési célútłáľnogaüĺs
áilanhźztartáson belülľől

Mĺiktidési bevételek tisszesen

Finanszíľozási bevételek

BEVÉTELEK osszEsEN
480794
Az előlrányzatok a módosítások soriín összességében}|,I

o/o-ka|

növekedtek

onként vállalt feladatok

EFt
Megnevezés

Eredeti
e|őirźnvzat

Módosított

Teljesítés

Te[iesülés

e(őlránvzat

(%\

Szeméýi juttatĺĺsok

33088

64830

3424r

52,8

Muukaatlĺjkat |'edrclő j árulékok

10697

2rs94

12719

58,9

4473

4473

2032

45,4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

Egyéb mtĺködési céIúkiadások

0

24t19

24n9

100,0

482s8

11s016

7sttl

6316

Beruhĺízások

0

3538

3349

94,7

Felrijíĺások

0

7989

7989

100,0

Egyéb felhalĺnozási kiadások

0

0

0

Felhalmozási kĺadások összesen:

0

tt5z7

1t338

98,4

48258

126543

84449

66r7

0

0

1.302

0

54828

548f8

Dologi kiadások

Mĺikiidésikiadások iisszesen

IilADÁsoK osszEsEN
Intézményimiĺködési bevételek

Működési célútĺámo gatás
ái|amhźztartáson beltilrő

l

100,0

1,é"

Műkiidési bevételek łisszesen

0

54828

s6130

1o2,4

48258

86118

86118

100,0

0

-r4403

-14403

100,0

Binanszíľozási bevételek

48258

71715

71715

100,0

BEVÉTELEK ossZEsEN

48258

126s43

127845

101,0

[ľányítószervi támogatasként
folyós ított tĺáľnogatás j óv

E|inó

áúr

źsa

évt e|őlľ,aĺyzat maradvány

igénybevétele

Az

ĺinkéntvźilalt feladatok költségvetése, a módosított e|óirźnyzatok aranyában, a teljes
lntézĺrénykĺiltségvetésének
17,9 %o.a.
Azetłikányzatokamódosít.rísoksoraĺrösszességében262%.ka1növekeđtek.

Az önként vállalt feladataink:

ż
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csaláđídélutĺán

JÖvŐľnmTERvEII\ĺK

Terveink között szeľepel a Mini.Manó Biilcsőđejátszóudvar felújítĺásanakfolytatásą hiszen a
gumiborítás elöľegedett és a 2 homokozó felújítĺĺsais sztikséges a jogszabályoknak
megfelelően.

Terueink kiizött szerepel a bölcsöde tagiĺtézményekfelujítási munkálatai. Egészséges
kiĺľlryezetkialakítrísa nemcsail< a gyennekek, hanem a kollégak iészéieis nagyon fontos, ennek
kapcsán sziikséges lenne a világítótestek cseľéje(Központi Szervezeti Egység, Mini-Manó
Bölcsőde, B abóca B cilcsőde), nyfl ĺĺszárók cserej e (Gyeľmekkeľt B ölcsőde).

A JEB

kimagasló szakmai színvonalának meglafiásáért további progľamokat terveziink
bevezetni illetve, a mźr meglévőeket fejleszteni. kodďmi felelősök kijelölésével, a meglévő
gyermekkö'nyvek feltérképezéseutĺĺnúj mese-, mondókĺfu és ének könyvek beszerzésével
igyeksziink még nagyobb hangsúlý fektetni az anyanyelvi és zenei nevelésľe. A sziilőknek
szervezetípĺogľamokkďkívĺíqiukfelhívni figyelnét a mesék és mondókfü fontosságaľa.
Kreatív foglalkozĺísokon, játszóhazi programokon pedig a sziilők gyeľmekeikkel egyĹitt élhetik
őú a játék örömét, hogy a családok közös
élményekkelgazdagodhassanak.
Budapest, 20|5. ľrfucius 5.
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I. Sza.xnłAI EGYSÉcnr TEvÉKENYsÉGE
1. Cs'ąĺÁnsBeÍrőKozpour

(JSzSzGvK-CsKI

A

Családsegítő Kcizpont tevékenységénkeresztiil bizosítja a Budapest Józsefuaľosi
onkormányzat az illetékességi területén lakóhellyel ľendelkező, ill. ott tartőzkodő
szociálisan rászorult családok részéreaz 1993. évi III. tcirvényben foglaltak köZül

kcitelezően ellátandó :
]. Családsegítést
2. Etkeztetést
3. Adósságkezelési tanácsadást, díjhótralék kezelést'
!.. ],Íęľ:kt;lt/p !! ol y,z gJUg&k kke l v ég z e t t c s a h d s e g ft ő rc v éke nyý 83 Ĺ
tffiént vaflĺĹĺeláđátlieńti
5. Intenzív Családmegtartó SzolgáItatást,

1.

1. Kłitele zően e||átandó

feladat

1.1.1. Családseeítés

A jelentési időszakban a szolgáltatóst igénybevevők száma: 2.303 Íő, ezek kaztłl új
igényb ev evők:

5

09 fő,

for galom az intézmény székhelyén : 1 1. 2 5 0

Á szo|gá|tatást igénybevevĺĺ|<száma koľ és nellrelr szeI'inti
lrregosz|ásban (fő)
Iĺ{ćiszak: 2{i1 5.0 1.0

l - 2Ü t.5. l 2.3 1
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Á szolgá|tatĺĺst igénybevevők hozott pľoblémái
(eseŕszánr)
(esetszánr)
Időszak: 20l 5.01.0l - 2015. 12.3 1.

csa|áđon beIüli

l

kapcsolaŕos

bíltalma

t

a%

0%

tgészségkárosodás
köYetk€zmén}'e
40

28
lo/o

Lo/o

A

2015. évben együttműködési megállapodás a|apján 1.997 esetben dolgoztunk (egyszeľi
tanácsadásban 306 fő ľészesült).
A 20 I 5 . évben 20 |<rízis e setet re gi sztráltunk.

gytittrnrĺ
aktivitás szerint:
Az

é

|

zolgá|tatást

Gazdasási aktivitás
Foglalkoztatott
Munkanélküli
Inaktív
ebbőlnyusdíias
EItaľtott
ebből gyermek- és f,ratalkorú (0-17 éves)
osszes isénvbe vevő

.lgenyb
|

Ipénvbe vevők száma ífő)
654
589

754
558
0
0
1.997

A

csaldďterúpids munkaformdban dolgozó kollégák a2015. évben összesen 14 alkalom
során, 3 családdal (közülük egy pár) keriiltek kapcsolatba. Kĺjzĺiliik2 csaláđvolt, aki a
taľgyévbenjelentkezett a Gyermekjóléti Központon keresztiil. Az intézményenbeliil 6
család megsegítésénekkérelm ét je|ezték családgond ozők.
,:/

ut/
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Keľületi lakosok vették igénybe a szolgá|tatást és ismerősök illetve az intézmény
honlapj aról éľtesülteka c saládteľápia lehető

sé gérő

l.

Pszicltol ógiai tandcs adds

A

2015. évben 40 személyt delegáltak a családgondozók pszichológiai tanácsadás
szolgtitatttsunkľa, melyből 27 szeméIy (10 feľÍi'17 nő; átlag életkoruk 40,16 év) vette
igénybe a szo|gźůtatást. Közülük a 20|5. év végén7 szemé|y megsegítésevolt
folyamatban, vaEY zźrőđottle. Pszichológusunk ebből 2 szemé|y megsegítését|eztlrta
december végére,5 fő megsegítésétpedig folytatja januaľban is. Az esetek nagy részében
hosszabb időszakot ölelt fel a szemé|yek megsegítése,(10-16 alkalom) hiszen az ő
terápiájuk a számta|an feldolgozatlan sérelem, Wízis miatt tĺibb alkalmat vett igénybe.
Ügyfeleink főként egyéni krizíshe|yzetękben kéľtéka szakember segítségét- |egyen az
munkanélküliség, szeretętt személy elvesztése, gyermek abuzá|ásźlnak feldolgozása vagy
páľkapcsolati válság.

Jogi tandcsaĺlás
A 2015 évben is a koľábbi évek gyakorlatának megfelelĺĺen családgondozói javaslatľa,
előzetes időpont egyeztetés a|apjtn volt lehetőség aZ ingyenes jogi tanácsadás
igénybevételére.Heti egy alkalommal, szerda délutánonként vették igénybe ezt a
szo|gáItatást' Elmondható, hogy évről évľenő az igény és szinte minden alkalommal
valamennyi időpont betelt.
A beírt tigyfelek sztrrn320 fő volt, a megjelent ügyfeleké 255 fő.
Nemek szeľinti megoszlásban még mindig je||emzo, hogy inkább a nők veszik igénybe a
szolgá|tatást. Nő: 164 fő, férfi: 91 f<í.
Elsősorban családjogi és polgárjogi témakörökkel keresik fel' az tigyfelek a jogász kollégát.
Ezeken belül gyermekelhelyezés, gyermektartásđíj,házasságfelbontása, öröklés valamint
lakáskiiiľítéssel,taľtozással, végrehajtással kapcsolatos a legtöbb megkeresés. Biintetőügyi
és munkaü gyi téma nagyon ritkán van.

Ebben az évben a gyeľmekelhelyezéssel, kapcsolattaľtással kapcsolatos kérdések

csĺikkentek. .E1sősoĺb.aninformációnyújtásraJanácsadásľa;majd-keľelmek_és_beadvány
szerkesztéséľe voltigény az ugyfe|ek részéről.
Időnként okiľatszerkeshést is kérnek ügyfeleink (végrendelet, ajándékozisi, eltaľtási
szerződés, adásvételi szerződés stb.). Ezekben az ęstekben jogász kollégánk az
ügyfeleknek iigyvédi segítség igénybe vételétj avasolta.
l.1.2. Étkeztetés

A

a

szo|gá|tatást igénybevevők sztmla: 3235 fő, ezek kaztłl új
igénybevevők száma: 897 Íő, a váľakozók száma tórg1łév december 3 ] -én I 76 Íő.

jelentési időszakbarl

2013.januaľ 1-tő| a Képviselő-testület 3IIl20|2. (IX.20.) határozata szerint a Népkonyhán
320 adag egýáI meleg étel keľül kiosztásra az arra rászorulóknak. (Ezt az adagszámot a
Képviselő-testtilet 18512015. (vI.25.) szźlnuhatározatáva| 2016. január 1-től további 30
adaggal,350-re emeli.) Az étkeztętésbena 320 adag ebéd, minden munkanap kiosztásľa
került, amelyből 50 adagot a JSzSzGyK - Gyermekjóléti Központ által kiildött ügyfelek
kaptak meg.
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A' vénakozők száma az e|mult időszakban jelentősen csökkent, de még így is elég magas,
amely a kĺjvetkezőképpen alaktllt a tárgyicĺőszakban:
Hónan

Várakozĺík

L

t93

II.

211

III.
170

IV.

V.

VI.

246

219

207

1.1.3. Adóssáekezelési tanácsadás.

VII.

tt3

VIII

IX.

X.

98

114

215

xI.

t75

XII
t76

díihátralék kezelés

A jelentési időszakban a szolgáltatást igénybevevők száma: 568 Íő volt. Ebből új üg/Íel:
28l Íő
Az adósságkeze|ó csoportot 2015. év folyamán 3816 alkalommal keľesték fel ügyfeleink
k.pzüzrmĹdÚak elmarądásáva| (uu, csatoľna, sŁemét' 1ávff1és,€áz,

tĺam).

Apénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. évben jelentősen átalakult.
A Szociálisigazgatásról és a szociális ellátásokĺól szóló 1993. évi III. töľvényben 2015.
mĺĺrcius|. napjátőI hatályon kívĹil helyezésre kerültek az ađősságkezelésiszo|gáItatás
rendelkezései. 20|5. máľcius l. napjától az önkoľmĺínyzatok települési támogatás
keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátľalékot
felhalmozó személyek szétmáľa.
A Budapest Fővaľos VIII. keľiiteti onkormtnyzat Képviselő-testületének a pénzbeli és
természetbeni, valamint a személyes gondoskođást nyújtó szociális és gyermekjóléti
ellátások helyi szabá|yairől szóló I0l20I5.(n.01.) <lnkoľmányzati ľendelete a|apjarl
települési támogatás keretében nyujtható a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot
felhalmozó személyek részérehátra|é|d<ezelési támogatás. A hátľalékkezelésitámogatás
iránti kéľelmeket a Józsefuáľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ
C saládse gítő Kö zpontj ához ke|| továbbra i s benýj tani.

A megkeresések száma az alábbiak szeľint alakul:

Beadott, helyi (önkormányzati) adósságcsiikkentő tápogatási/hátľalékkezelési
támogatás irántĺ kéľelmek szźlma: 24| db kérelem, melyből 15,4 o/o (37 db)
méltányosságból benyúj tott.

2015.01.01 _ 20I5.I2.3I. kĺjzött 24I esetben továbbított adósságcsĺlkkentési támogatás
illetve hátra|é|<kezelési támogatás iránti igéný a Családtámogatási Iroda felé. Ez mintegy
7 I'2 mi|Liő forint tĺímogatásbabevont taľtozástjsszeget j elentett.
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A továbbĺtott kéľelmekben szeľeplő nyilvántaľtott hátra|ék összegének alakulása

Időszak

szolgáltatónként
201 5.0 l.0

1-

20|5.12.3 I.
F6táf

Dĺjbeszed0

1.41

9_641,010F.1
13Yo

9.584Fr
1o/r

Tánasház

26.131.7Ą3 Ft
7%

Nyilvántartott hátľalék
26.r31.743
20.886.730
s.819.8
9.64r.010
r.4r9.584
71.234.418

A

- ----

/

beadott kérelmek közül (96 béľlőés 14 bérlőtaľs, 10 jogcímnélkiili lakáshaszná|ó)
összesen 117 lakás Onkoľmányzati tulajdonú és (3 albérlő, 2 szívességilakáshasználó,
96 tulajdonos, 15 tulajdonostaľs, 5 haszonélvezo)120 saját tulajdonú lakás.
A 2015. marciusi ľendeletváltoziĺs kapcsán megnövekedett az egy ĺisszegben beťlzetett
önľészek száma a Hátralékkezelési Támogatás kapcsán. A 2014-es évben ez az arźny 523
beadott kérelemből még37 egyösszeges kérelem és 486 részletekben történő t<jrlesztés volt
(7% - 93%o-os arány).
Az egy összegben beťlzetelt öĺľészekszáma 2015.01.01. és 2015.02.28.kozott ĺjsszesen 9
alkalommal és részletekben tcjrténő rendezés összesen 81 alkalommal tĺirtént(90% - rc%os aľany). 2015. maľcius elsejétől 2015. decembeľ 3l-ig ez az atány 108 egyĺisszegú
tĺiľténő-vállalássá alakult_(í2Ą/o=28o/ĺ-ĺsatány). -_-

-tefizetesés43ĺészletekben
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A

támogatási cisszeg 20l0-ben: 17.386.445 Ft, 20T1-ben: 58.212.967
58.504.999 Ft. 2013-ban: 69.559.707 "2014-bęn: 185.800.487 Ft).

a

Azoknak

Ft, 20l2-ben:

családoknak, akik díjhátralékkal ľendelkeznek, de az adósságcsökkentési

támogatáslhátralé|d<ezelési támogatás feltételeinek nem felelnek meg, az adósságkezelési

tanácsadóink közremríktldésével a,,Há|őzat a BudapestiDijťlzetokért és Díjhátralékosokén
Alapítvány''-on keresztül igyekeztek segítségetnffitani. Az a|apítványi támogatásra a
2015. évben 198 fő esetében kerĹilt kérelem továbbításra.
20|5. év végéigaz A|apíNźnyá|ta| megítélttámogatási összeg: 51.738.431 Ft volt.
(A támogatási összeg 2009-ben: 4.658.575 Ft, 2010-ben: |7.386.445 Ft, 20l1-ben:
58.212.967Ft,20l2-ben: 58.504.999Ft.2013-ban: 69.559.707,2014-beĺ:82.552.312Ft)

A Hálózat ÁIapÍtĺáĺy álta| megĺtélttámogatások a|akulása
Időszak: 20 l 5.01.01 - 2015. l2.3 1.

Összesenbeadott pályázat: 198 tlb
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1.4. Menekült/oltalmazott
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gYfelekkel véezett családsegítő tevékenvség

Családsegítő Kclzpontjának a 2007. évi LXXX tĺirvényvalamint e törvény
végrehajtásáról szóló 30tl2007. (XI.9.) Korm. rendelet a|apjtn2014.01.01-től fe|ađataa
menekültügyi hatóság ět|tal menekültként vagy oltalmazottként elismeľt szeméIyek
társadalmi beilleszkedésének elősegítése, a menekültügyi hatósággalegyutt.

A JSzSzGyK
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2014. 06. 01-től 2015. 12. 3l-ig tartő iďőszakban, a JSzSzGyK Családsegítő Központ
|étszámát a fęnntaľtó 2 fő csalácĺgonclozói státtlsszal megemelte a megncivekeclett
feladatellátás okán.
A menekültloltalmazott ügyfelek fogadása z0I4. 06. |6-átő| a Déri Miksa u. 3. sz. a|atí
t<jľténik.

Menektilt és oltalmazott ügyfeleink esetében az esetvivő kollégák egyĹittműkĺjdésének
alapja, az ugyféI és a Bevándoľlási Hivatal köztjtt létľejĺittintegrációs szerződés, amely
a|apjan az esetvivő kolléga gondozási-tervet készit ügyfelével és a teľv elkészültét
követően (az iĺtegrźtciősszerzodés megkötésétől számított 30 napon belül) megkĹildi a
Bevándoľlási és Allampolgáľsági Hivatal részéľeis.
Központunk munkatársai továbbra is folyamatos segítségetnyújtottak az ügyfeleiknek, a
munkakeľesésben, kozintézménybe töľténő jelentkezésben, illetve a különböző tanulási'
Ąysłý34]!{s!].e-!,91Qségekme$alálásábanis.

2015.01.01.- 2015. |2.3l. között l84 jelzés érkezet. a VIII. keľĹilet teriiletén lakhatási
szĺíndékotmegjelölő menekült/o|talmazott ügyfelekĺől a Bevándorlási és Allampolgársági
Hivatal részétő|. Kĺjzülük 50-en rendelkeznek VIII. keľĹileti lakcímmel.
Áilampolgaľság szeľinti megoszlásuk:

Allamno|sáľsás

Fő

Szudán
Pakisztán

2
4
t1
4

Afsán
Szíľ
Banslades
Nieéria
Szomál
'tŚ.amerrrn

Eritľqa
Irak
Mianmar
Iľán
Palesztin

)
5

2

----1

4
6
1

1
1

Kubai

I

Ismeĺetlen

2

osszesen

50

A VIII.

keľületi lakcímmel rendelkező és nem ľenđelkezőügyfelek száma 20|5. évben
havi bontásban (halmo zotĺ adat):
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BÁH felé lejelentett tigyfelek
(Vm. keriileti bej elentett lakcímmel
rendelkeznek)
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Együthnfüödő, a kerĺilet
teľĹiletén élnek, azonban
bej elentett lakcímmel nem
ľenĺlelkezrek
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7
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4

Osszesen

323

222

JSzSzGyK Családsegítő Központ (Déń Miksa 3.) menekiilťoltalmazott ügyfeleiľe
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Forgalom a2015. évben összesen: 907

A 20|5. évben
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Csoportiaínk
Átláskereső Klub
20|5. évben a kollegáink ahtal hétfői és csiitĺjrtöki napokon 9 és |2 óľa között keľĹilt
megtaľtasľa az Áilaskereső Klub, a Magdolna Negyed IIf. Program keretei között, illetvę a

program Lejártft követően intézményiszeľvezésbena JSzSzGy'K Családsegítő

Központjában.
Havonta 8.9 ďkďommal kerĹilt megrendezésre a csopoľt. Átlagosan 15 fő jelent meg a
foglďkozasokon. havonta összesen át|agbaĺi69 esetben nyújtottak segítségeta kollégtík.
Az Alláskeľeső Klubon megielenők iskolai végzettségfü tekintetében az źltaLános iskola 8
o^s4a\!t befejezettek 88,2%o-barl, a gimnźziumi érettségivelrendelkezők 8,2Yo-ban,míg a
felsőfokri végzettségiĺekZ'9Yo-ban képviseltették magukat, általános iskola 8 osztály.ít el

W

ĺozsnrvÁnosr
rozpoľľ
ÉsGypnľĺnrĺólÉľr
szo crÁu s s zol'c'ł.ĺ-ľłľó

nem végzettek a megkeresők 0,7oÁ-a. Kor szerinti megoszlás tekintetében a 35 év alattiak
|,8Yo-ban, a 35 és 50 év közöttiek 84,2Yo-ban, az 50 és 62 év közöttiek 12,3Yo-ban, míg a
62. é|eÉvnketbetĺlltĺittekl,1%o-ban képviseltették magukat afoglalkozásokon.
Házt ar t ás gaz dál ko dás i Klub
A Háńartasgazdálkodási Klub a Magdolna Negyed Progľam III. keretein beliil működő

foglalkozás, melynek JSzSzGyK Családsegíto Központ adott helyet. A
csoportfoglalkozások pénteki napokon 12 őrai kezdeÍÍeI, másfél őrźhan kerültek
megľendezésre. A vizsgá|t időszakban 5 alkalommal keľült sor a klubfoglalkozásra,
cisszesen |4 fő ńszvételével.A csopoľt |étszámát tekintve alkalmanként 10 fó vett részt
egy-egy fog|alkoztlson, cisszetételéttekintve jellemzően magasabb volt a hölgyek aránya.

--

Alláskeresési_Teshnikak Tréning
A Magdolna Negyed Pľogram III. keretei kĺjzĺitt2014. szeptember végénindult a
munkaerő piaci visszailleszkedést is elősęgítő tľéning, melynek helyszíne Központunk
klubterme. A Magdolna Negyed Program befejezésétkĺjvetően a Tréning 2015
novemberéről a Családsegítő Kĺizpont szewezésébenismét folýatódott. A szolgáItatás
térítésmentesenvehető igénybe. 20|5. janutr 01. és 20|5. december 31 között. között 3
kurzusban, cisszesen 37 alkalommal keľÍilt megrendezésre, a programon résztvevők száma
43 fő.

Angolul Alapfokon Klub
2015 év őszén inđulta csoport. A klub nem nyelwizsgáĺa készit fel, csupán olyan
alapszintű tudás elsajtńíttatásźra tĺjrekszik, amivel a későbbiekben nem csak a hétköznapi
életben' hanem egy esetleges munka kapcsán is hasznos készségretehetnek szert a tagok.
A progľamorr résztvevoklétsztma8 fó.

_-

Kreatív kor
A foglalkozźs keretében a külĺjnböző kézmúvestechnikakkal ismerkedhetnek meg a
potrfog1alkozáson1ehotőŚég-nyí1ik-agyöngyfüzéšl-de_c-oTlpäpďtcc-hnikares
és s4ámos kézműves technika alapjaíva| megismerkedni a tpgoknak. A csopoľtfoglalkozás
része volt a karácsonyi készülődés, melynek keretében adventi koszoľútés kaľácsonyi
ajtődíszt készíthettek együtt a csa|ádtagok. A pľogľamon résztvevők száma: 14 fő
1.2.

onként vállalt feladat

1.2.1. Intenzív Családmegtaľtó Szoleá|tatás

(ICsMSz)

A

Családsegítő Központ keretein belül 2011 májusától működik ĺ'nálló egységként1 fő
szakmai vezetővel az Intenziv Családmegtartó Szolgźůtatźs(ICsmSz). A Szolgáltatás
Wízishelyzetben lévő gyerekes családoknál történő, a család által <jnkéntesen vállalt,
meghataľozott ideig taľtó és meghatarozott céIokértzaj|ő intenzív beavatkozás a család
életébe.A családgondoző kollégak egy időben 2 csa|áddal dolgoznak intenzíven.
A családdal valő szerződéskötésre az esetet küldő munkatrĺrs jelenlétében keľül sor. Ezze|
az e|járással próbáltuk csökkenteni annak az esé|yét,hogy a kiilönféle elvárások nyomán
feszültség

alakuljolti

az ęgyęs munkélaľsak, illetve a család között.
I
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A 2015 januarja

ota aprograrĺlba keriilt családok

kiildői a Gyeľmekjóléti Kĺizpont, a FiDo

és a Népkonyha munkatátsai, valamint a védőnők voltak, illetve vo|t 2 ĺjnkéntjelentkező
család. A20|5. év I. félévébęn17 család részesült iĺtenziv családmegtartő szolgźlltatásban,

ebből 6 család esetében a szerződéskötés af}I4-es év utolsó negyedévében tÖľ|.ént.13
folyamat, illetve 4 családdal még jelenleg is
csaláđesetében ztralt|e azinteľziv goĺđozäsi
folyik az egyuttmfü ödés.
2015. július-szeptember hónapokban a mźľjúniusban is folyó 4 inteluív családgondozói
eset közül 1 eset júliusban |ezárásra kertilt, 3 esetben jelenleg is tovább folyik az
együttműködés. Az esetek |ęzárásának előkészítésezajlik, illetve azq je|zett, lehetséges
esetek felmérése, előkészítése.
Hetente kétszeľkeľĹilt sor esetmesbeszélésre. A kollésák rendszeresen részt vettek a
Családsegítő Központ team-megbeszélésein.
Az InteĺlzívCsaládmegIartő Szo|gá|tatás munkatarsai jó kapcsolatot ápolnak a kěriileii
védőnőkkel, a Biztos Kezdet Gyeľmekházzal,va|aĺnint a FiDo-val.

-

Ewéb tevókenységek. eseménvek
A veszélyeztetettség és Wízishelyzet megelőzés éľdekébena Családsegítő Kĺizpont
Jelzőrendszert működtet, együttmúködik más személyekkel, intézményekkel,
1.3.

kezđeményęziés összehango|ja a szewezetek' személyek részvételéta je|zőrenđszerben. A
Családsegítő Központ napi kapcsolatban van a Gyámhivatallal, a Gyeľmekjóléti
Központtal, a kerületi idősellátó intézményeivel, a háziorvosokkal, védőnővel, a nevelési-,
és oktatási intézményekkel, rendőľséggel, illetve a je|zőreĺdszeľ minden tagtráva| jő
kapcsolatot ápol.

A Józsefvárosi Gazddlkoddsí Ktizpont Zrt. (volt Kisfalu Kft.) és a JSzSzGyk Csalddsegítő
Közp ont munkdj únak öss ze kapcs o I łi dús a

A

2012 márciusától hatályos változások (1612010. (III.08.) szźlĺĺlűönkoľmányzati rendelet

aBudapeśf -Jó-zsefu-f,ośi-on1<ormĺnyz-amle]d
feltételeiről, valamint a lakbéľméľtékérőlszóló rende|et 10|20I5.(III.01) sz. rendelettel
való módosítása) a\apjan a szocídlis lakbért ťĺzetőkné|lakbértaľtozás esetén az e\átási
rendben a következők keriiltek szabá|yozásra: Józsefvóľosi Gazddlkoddsi Központ Zrt.
(negyedévente elkészÍtiazon szociális lakbérrel ľenđelkezőklistáját, akik 60 napot
meghaladó lakbér- és kapcsolódó külön szolgá|taÍási díjhátľalékkalrendelkeznek' majd a
listát megküldi a Családtámogatási lroda, valamint Kĺizpontunk felé. A családgondozó
kollégák elvégeztéka listán szereplő ĺigyfelek állapotfelmérését(folyamatosan
együttműködve a Családtĺímogatási hodával a meglévő támogatások és a még igénybe
vehető támogatások kapcsán), majd esetleíľást és a tartozás renđezéséneklehetőségére

iľrínyuló j avaslatot küldtek a Józsefuaľosi Gazdálkodási Kĺizpo nt Zĺ1.. Lakásgazdálkodási és
hátr a| ék<kezelé si Iro dáj a fel é.

A

2015-ĺis évben a 60 napon túli lakbétartozéssa| rendelkezők listájĺĺnI41 fő (45
'ij)
Ĺigyfél szerepelt. Minđenesetben kĺiľnyezettanulmĺánýkészítettiink, állapotfelmérést
gküldtiik j avaslatunk at az i||etékes Iro dák felé.
Azokban az esetekben, amikoľ afe|ha|mozódott közĹizemi taftozások miatt aBfuőságmár
kö vető en me

jntöttakikciltö4ę!és-yégle!qjbp!o}

!-!!jľsse!9!9seąé}!e
keľiilt, a HrítralékkezelésiIroda ilyen iľányu tájékoztatását követően (118 esetben) a
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családgondozó kollégák felvették a családđa|a kapcsolatot, nyilatkoztatták a Iakásban
élőket arľól, hogy amennyiben kiköltĺjztetésre keľĹil a sor, lakhatásukat ttldják-e valahol
biztosítani (albéľlet'ennek hiányábarl rokon, ismerős aki befogadja őket). Abban az
esetben, ha nem tudtak olyan lehetőséget megnevezni, ahol a lakhatásuk biztosított,
felajánlottuk segítségünket abban, hogy intézményes elhelyezést kutassunk fel a lakásukat
elhagyni kényszerül ok szźlmára.
A Kisfalu Kft-vel való szoros egyĹittműködés eredménye, hogy a 2013. ápľilisában
kezdeményezett megbeszélés eredményeként a đíji.artozásmiatti lakáskiiiľítésiés taľtozás
megÍizetéseiľánt indított peres eljárds megindítlÍsúva|párhuzamosan jelzés érkezik
Intézményunkhöz. Attrgyidószakban 50 esetben kaptunk jelzést, melyet követően minden
egyes alkalommal (mind az új, mind régi ügyfeleink esetében) kapcsolatfelvételt
kezdeményeztiink a tartozás ľendezéséneklehetőségének feltérképezéseérdekében.
Ąĺ'nęnnyiben a vggľehajtásrj'j megelőlęgezéséľ'ő.l-é.ĺlĺę_zpj.t_jelzés1kovet-ően a kikllliiztęÍé;elkerülhetetlen volt, a Jőzsefvźrosi Gazdálkodási Központ Zrt. begy$tötte a végrehajtó
irođáktl|ta| tervezett kiköltöztetendő ügyfelek |istáját (2015.01 .0|-2015.12.31.köztjtt I42
eset). Azokbarl az esetekben, amelyekben a csaláđlegyénsegítségiinket kéľteelhelyezésük
megoldásában, és az e|he|yezés belátható időn belül realizálódhatott, valamint azokban az
esetekben, amelyekben a hátralék ľendezéséľereális esély volt' a kik<iltĺiztetéselhalasztását
kéntik (14 eset).
TúboľaÍnk
Intézményünk a 2015. évben is számos gyermektábor szervezésében és lebonyo|ításźtban
vett részt, de felmeľii|t az igény, hogy a felnőtt korosztály, illetve a család egészének
szükségleteire is reagáljunk. A taľtósan' vagy źúmenetileg hátľányos szociális helyzetben
élő szülőknek a gyermekeik szabadidős tevékenységeinek biztosítása is komoly terhet
jelent, így az önmagukat, vagy a tĺibb geneľációt éľintolehetoségek már gya|<ĺaľl fel sem
meľülnek.

A
,

Józsefuárosi Szociális Szolgá|tatő és Gyeľmekjóléti Központ Családsegítő Központ
rntezmenyegysege az|den J. alKaloÍrma| szervezett csalaoos taoorozast lU|>. Jullus lĺ. es
2015. július 30. között Kismaľos és kiiľqyékéľe.
A tábotoztatás során hat VIII. kerrileti családnak (összesen 22 főnek) tudtunk biztosítani
négy napi szálláslehetőséget, programokkal színesítettkikapcsolódást, napi háromszoľi

az utazás kö lt sé geinek az tltv á|Ia|ását.
A pľogramok között szeľepeltek sport- és csapatépítő (családépítő) játékok, kézmúves
foglalkozások, éjszakai tűra, hegymászźs, káĺtya- illetve társasjáték parti, kisvasúti
kiľándulás Kiľályrétľe,városnézés Vácott, |źńogatás a székesegyházba, fagy|a|tozźs,
űlbortuz gffitás, vetélkedő, valamint tombola is.
A játékok, a kiľándulások során a családtagok egymás igényeire, pozitívumaira jobban
figyelő csapatként kezdtek működni, a tábor végéreerősödött a ktĺzt.rik lévő kohézió,
továbbá a sok ĺĺrömforĺás, játék, nevetés következtébenkozétzetük láthatóan jobbá vált.
A szĹilők és gyermekek visszajelzései azt bizonyítjfü, hogy a tábor felejthetetlen és
maľadanđóélménytnffitott számukľa. A szĹilők közül tĺjbben már most jelezék, hogy
gyermekeik jövőľe is részt szeretnének venni a táborban a mi felügyeletÍinkkel.
étkezést,

ill
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kolléga részvételével.
A táborba ĺisszesen 28 úszorlló gyeľmeket vittek el a szeľvezők, ebből 5 gyermek volt
Központunk ügyfele.

Az Üdvhadsereg helyi szeľvezete
rászoľuló gyermeket.

is :artott gyerektáboľt, melybe szintén delegáltunk

A nyaľi szünet iđejéna külĺjnböző segélyszervezetek źĺIta|szewezett
ekĺő l i s fo lyamato

12

aktutL|is szabadidős

pro

gram l ehető

A

Magor Magyar1ai Hagyomlínyorzó Egyesület Téli Néphagyományok játékosan cĺmri

s ég

s

an táj éko ztattuk ügyfel e inket.

pá|yázatának megvalósításával 2015. december 18-án a
!erĹi!qté4 Ka1ą9.sonyr-.ťo1géLąg' ľendezvényunkön 61 ff

FIDo Ifiúsági és Szabadidőpaľk

20|5. december 23-án ismét megľendezésľekeľĺilta már hagyományosnak szttmitő
egyedül állók ľészére(25 fő) szewezett karácsonyi ünnepségĹink.
Teľepg1lakorlat
A korábbi évekhez hasonlóan a 2015.01.0l.-2015.I2.31. között is terepgyakoľlati, illetve
intézménylźúogatásihelyszínkéntműködött a JSzSzGyK, mint integľált intézmény. A
JSzSzGyK telephelyein gyakorlatot végzok koordinációj źlt tovźhbra is Központunk egyik
munkatáľsa végzi.53 fő hallgatőt fogaďtak azIntézmény egységei cisszesen, 2900 őrálban,
avizsgáIt időszakban.

A Raoul Wallenbeľg Szakképző Iskolából

fő

halmozottan sérült, szociális gondozó és
ápoló szakon tanuló diák érkezett, akik az Időskorúak Atmeneti otthonában napi 7 őrában
20 napot töltöttęk e|. 28 fő aHázi segítségnyújtásés Szociális Etkeztetés és a JSzSzGyK
Időskoruak Atmeneti otthona egységében vettek résú.gyakorlaton, akik a Raoul
Wallenberg Sza7ď<épző Iskola (a Like oktatási Kcizpont Kft. bevonásáva|) szociális ápoló
2

éśgĺózóízak-lí.ďfđĘátnäk-tanu1milyokE.-

A JSzSzGyK Gyermekek Atmeneti otthona szakmai egységben 4 fő gyakornok fogadásáľa
keľült sor 2015. |2.31-ig, akik kĺjzül két gyakornok az ELTE-n, a másik gyakornok a
Karoli Gáspár Református Egyetemen folytat tanulmiínyokat.
A JSzSzGyK Nappali Ellátás szakmai egységében3 fő teljesített szakmai gyakorlatot, akik
a

Károli Gáspaľ Refoľmátus Egyetem szociális munkás képzéséntanulnak.

A JSzSzGyK Gyermekjóléti Központ szakmai egységében5 fő hallgató fogadásáľa került
soľ a vizsgźtlt időszakban, akik a Klasszis oktatási Közporrtban és a Károli Gáspár
Refoľmáfus Egyetemen folytatnak tanulmányokat.

A JSzSzGyK CsaláđsegítőKözpont szakmai egységében,2 fő

szociálpedagógus foiskolai
és egyetemi képzésbenés 8 fő szociális munkás egyetemi képzésben ľésztvevő hallgató
tĺjltötte szakmai gyakorlatát, akik az Eszterházy Kfuo|y Főiskolán, a PézmáĺyPéter
Tudomĺány Egyetemen, a Semmelweis Egyetemen, a Károli Gáspaľ Református
Egyetemen, aSZIE-n, és azELTE-n folytatjak tanulmányaikat. l fő a Pannon Kincstárban
I
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Teamek, szupervízilÍk
A 2015-ĺis évben, kétheti ľendszerességgelkeľiilt Sor a szupewíziők' illetve a teamek
megfartástra. A szupervíziókon Kozpontunk kollégáinak 80oÁ-a vett részt, rendszeresen,
csoportbontásban.
A teameken minden kolléga képviseltette magź.l-, aki nem volt a megadott időpontokban,
tápp énzen v agy szab ad s ágon.

J e lentés i

A

k ö t e Ie zetts ég

szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szo|gáItatők, intézményekágazati
azonosítójáról és országos nyilvántartásáről szóló 22612006. (XI. 20.) Korm. ľendelet
(továbbiakban ľendelet) I3lB. $-a írja elő a fenntaľtók igénybevevői nyilvantaľtásba
töľténő ađatszo|gá|tatási kötelezettségét. Ennek értelmében a KENYSZI rendszeľben napi

{ffi

ąK$
1.4. Számszaki beszámo|ó sziiveges éľtékelése

40t02 cím, Családsegítés és Kiizponti Iľányítás
1.4.1. Kiitelezően ellátandĺĎ

A

feladatok

40ł02''4ím-töltség-lĺetésénęk__84,5__Y.ą-łi--képeza-kate|ezően-ellátandó-Jeladatok--

elóirányzatai az a|ábbiak szerint alakultak.

EFt
Mesnevezés
Szemé|yijuttatások
Munkaadókat terhelő i ĺĺľulékok

Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli j uttatásai
Egyéb működési célúkiadások
Műkiidési kiadások összesen
Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási kiadások
E.a|hqImnzósi

|riąđásn|ĺÄsszpson.

Eredeti
e|őiránvzat
97918
29482

Módosított
e|őirźnvzat

Teljesített
e|óiránvzat

Teljesítés
(%\

137901

126316

91,6

43131

43131

100,0

80418

761s3

94,7

0

0

0

0

3369s

33695

100,0

188995

279f95

9416

2540

f95145
t002

1002

100,0

0

0

0

0

0

0

2s40

1002

61595

I

002
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100.0
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KTADASOK OSSZESEN

191535

f96147

280297

94,6

0

24630

f56'.77

104,3

cél ú tĺámogatás
ćú|amhánartáson be l ül ről

0

13705

4s8f

33,4

Működési bevételek összesen

0

3833s

302s9

78,9

19153 5

206797

157f54

76,0

0

51015

51015

100,0

Finanszíľozásĺbevételek

191s35

257812

f08f69

80,8

BEVETELEI( osSłEsEN

191535

137901

238528

80,5

lntézménviműkĺidésibevételek

Működési

i támo gatásként
sított támogatás j ó v áft ása

Ir ány itő szerv
fo lyó

E|őzo évi e|őirányzat maradvány
igénybevétele

Az eloiĺányzatok a móďosítások

során összességébęn 54,6 %-al n<jvekedtek.
e|őfu źn3zati keretekeą belül valósultak meg.

, F

A

A teljesítések

;",'

feladątok ťlnansziroztlsa iľányító szervi és eseti egyéb támogatásból valósul meg.
Intézményimrĺkĺidę5i1bevételként
az Afa visszatérítésszeľepel.

A kĺjtelező feladat engedé|yezett|étszáma 56 fő.
|'.4.2.

onként vállalt feladatok

EFt
Módosított
e|óirányzat

Eredeti
e|őiránvzat

Megnevezés
Személyi juttatások

15519

Munkaadókat teľhelő i ĺáľulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli uttatásai
Egyéb működési célúkiadások

Teljesített
eloirttnyzat

266'14

Teljesítés
(%)

12664

47,5

4114

8r62

8076

98,9

3809

7074

41iĺ,7

59,0

0

0

0

0

9193

9193

100,0

f410f

51103

34110

66,7

0

3000

1943

64,8

Felújítások

0

0

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

Felhalmozásĺ kiadások összesen:

0

3000

1943

64,8

24102

54103

36053

66,6

0

1051

1051

100,0

0

13447

13533

100,6

0

14498

1.4s84

100,6

24r02

39753

I

9805

49,8

0

-148

-148

100,0

j

Műkiidésĺkiadások összesen
Beruházások

KIADASOK OSSZESEN
Intézményiműködési bevételek
Műkodési célúüámogatás
á||amhánartás on

b el

ül ľő

l

Míĺködési bevételek řisszesen
Irányítószervi támogatásként
ított támo satás i őv áir ása
Előző évi e|oirányzat maľadvánv
fo lvó

s
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igénybevétele

24r0f

Finanszíľozásĺbevételek
BEVETELEK OSSZESEN

A

24102

3960s
54103

19657

49,6

34241

63,3

40L02 címen belül az önként vźi|a|t fęladatok k<iltségvetése, a módosított eloirányzatok

atányában, a teljes cím ktĺltségvetésénekl5,5

%o-a.

Az ĺjnkéntvállalt feladat engeđé|yezett|étsztlmaffő.
Az

cjnként váIla|t feladataink:
Cafetéria juttatások 58 főľe
Intenziv csal ádmegt artő szo|gáltatás nyúj tása

o
o

A

fęladatok kiadásai teljes méľtékbenműködési, ezen belül đöntőęn személyi kiadások
voltak.

A személyi juttatások kiadásait,

jarulékai alkottak.

a 2 fo személyi juttatásai a cafetérta juttatások, illetve ezek

A

dologi kiadásokat az Interuív családmeglartő szo|gá|tattls nyújtásával kapcsolatos
készletbeszeľzések,illetve a szolgźitatás nyújtásával összefüggésben igénybe vett
szo|gáItatási ki adás ok alkották.

A feladat ťlnanszítozása teljes

egészében irányítő szervi támogatásból valósul meg.
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Kozpolvr (ISzSzGyK-GvKI

2015-ben is a gyeľmekvédelem sza|<nai szempontjainak figyelembe vételévelbiztosította
Központunk a Jőzsefvźrosban élő gyeľmekek és családjaik eI|źtásźt,gonđozásátaz 1997.
gyeľÍnekek védelmérőlés gyámügyi igazgatásről'', valamint a
évi )o(XI. törvény
''a
I5ll998 (IV.30.) NM rendelet ,,d személyes gondoskodást nyujtó gyermekjóléti,
gyeľmekvédelmi intézméĺyek,valamint személyek szakmai feladatairól és működési
feltételeiről'' szóló jogszabáIyok előírásainak, valamint a szociális munka szakmai
szab á|y ainak fi gyelemb e véte l ével.
Gyermekjóléti Központunk az a|aptevékenység keľetein belül szervezési, szolgáltatási és
gondozási feladatokat végez a gyermekek testi, lelki egészségének,családba történő
nevelésének elősegítése, veszélyeztetettségénekmegelőzése, a kialakult veszé|yeztetettség
meg szünĹe1é se é s a családj ábó 1 ki emelLgyęrmek vi s szahelyezé s
Ktlzpontunk a gyermekjóléti szolgźitatäs a|apfe|ađatintul speciális szolgźitatásokat is
nyujt. Ennek keretében utcai és lakótelepi szociális munkát, kapcsolattaľtási ügyeletet,
kőrhtlzi szociális munkát és készenlétiszo|gá"|tatźst biĺosítunkaz illetékességi
teľĺiletĺinkön lakók sztlmára.
2.1. ÁItalános feladatok

Központunk gyeľmekjóléti szo|gá|tatás nyújt, mely a szociális munka módszereinek és
eszközeinek felhasznźl|ásáva| védi a gyeľmekek érdekeit, segítségetnyújt a felmerĹilt
pľoblémák kezelésében,megoldásában.

2.1.1.

A eyeľmekek családban ttiľténő nevelkedésénekelősegítése

Ennek keretében Központunk munkatarsai tájékoztatźlstvégeztek jogokĺól, támogatásokľól
és ellátásokĺól, segítséget nyújtottak a hivatalos ügyek intézésébęn.
Munkánk során napi rendszerességgel keresnek meg benniinket olyan családok is, ahol
nincs__--sziikség_--folyamatos-gondozásĺa, csak időnkéntltanácsađásľa,-valamint
infoľmációkérés, hivatalos ügyek intézésemiatt keresik fel Központunkat.

fogi tandcsadds
Központunkban ingyenes jogi tanácsadás, jogi segítségnyújtásiszolgáltatás is segíti a
keľĹiletben lakók helyzetének rendezését. A szolgá|tatás igénybevéte|e e|ózetes időpont

egyeztetésa|apjántörténikcsaládgondozői javaslatra.
Ebben az évbeĺ49 tanácsadói nap volt. 2015-ben 351 ügyfél igényelte ajogi tanácsadást,
melyből 250 fó jelent meg a megadott időpontban. A tanácsadásľa jelentkezók 90 %o-a nő,
ezen belül 18 és 50 év közĺjttiek.
Az tigyek 60%-át sziilői felügyeleti és-taľtásdíjügyek, illetve ezek végrehajtásźna|
kapcsolatos problémfü alkotjĺĺk.Ezt követően a lakáskitirítési peres eljaľásban történő
okiratszeľkesztés (fellebbezés) kérésévelfordulnak legtĺibbször jogászunkhoz (23 %). A
házasság felbontásával kapcsolatos kérdések,valamint okiratszerkesztésben kérnek még
gyakľan segítséget a rászoru|ők' (20 %).
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tan dcs udtÍs

Kĺ}zponttrnk ftĺállásit tanácsacló szakpszichológus alkalmazásával biztosítja a pszichológiai
tanácsadást heti négy alkalommal. Pszichológusunk a gyermekeken és fiatalokon kívül a
szülőket is pszichés megsegítésben részesíti.Az igénybe vétel elsősorban a
családgondozők javas|ata a|apján töľténik, de ajźnlás útján vagy tinkéntes alapon is
igénybe veszik a pszichológusunkat.
Az ę|te|t időszak során 610 alkalommal foglalkozott pszichológusunk a keľtiletben élő
gyermekekkel és/vagy sztileikkel. Ebben az évben l22 gyermek kapott időpontot, melyből
76 gyermek rendszeresen igénybe vette a szo|gáltatást. Eletkor tekintetében átlagosan 1013 évesek, nemek szerint pedig á|ta|élban egyenlő amegosz|ás, de a jelzett időszakban egy
kicsit eltolódott a ťlúkirányába (60%). Ügyfeleink szülei ktjziil 28 fo kapott időpontot,
akik közül 20 igényelt ľendszeľes segítséget.
Eőbbpĺoblématípusok;
fizikális szükségletek kielégítetlensége,bizonýa|anság okońa feszültségek
kötődési-érzelmi zavarok
indulatkezelési- magataľtáspľoblémák
é|etszakasz v áltás - s erdtil őkori problémák
koľtárskapc so lati zav at ok
lelki- és ťlzikai bánta|mazás
válás kľízise

Központunk a válsághelyzetben |évo vdrandós anyliknak is segítségetnyujt. Ennek
keľetébęntttjékoztatźstnyujtunk jogokĺól, ellátásokľól, elhelyezési lehetőségekľől,
örökbefogadásról
stb. Különös odafigyelést és segítséget igényelnek a fiatalkorú
váranđósok. 2015-ben 3 fĺatalkorúés 4 felnőtt koľúvárandós kérte segítségiinket.

A családban ttjrténő nevelkeđéselősegítése keretében segítségetnyújfunk gyermeknek, ill.
a családjának útmeneti gondoaÍshoz való hozzájuttsbarl, ill. a kiváltó ok

meesziintetęsébeĺ.

családok lakhatási problémája megoldásaként átmeneti otthoni elhelyezésben kér
segítséget.2015-ben 88 család forđulthozzáltk átmeneti otthoni elhelyezéssel
kapcsolatban. 72 család (120 gyermek) gyermekeivel egyutt kérte az elhelyezésben való
segítségnyújtástanyaotthonban vagy csa|ádok átmeneti otthonában, 16 esetben pedig a
gyeľmekek átmeneti otthonában. Sajnos jellemző, hogy az átmeneti gondozást nyujtó

A

l

intézmények túltelítettek, így á|talźlbannem tudnak azoma|i férőhelyet biztosítani. Sokszor
több hónapba is beletelik mire szabad féľőhelyük lesz.
A fenntartó a fenti probléma enyhítésreellátási szeruódést kötött az SoS KľízisAlapítvánv
Integrált Gyeľmekvédelmi Intézménnyel. Az a|apítvány négy fo szźtmára biztosít szükség
esetén féľőhelyet családok átmeneti otthonában. Ebben az évben két család elhelyezésre
kerĺilt sor.
Atapasztalatok alapján ez anégy féľőhely sajnos nem elégséges'jelenleg is 16 család vár
arľa, hogy valamilyen átmeneti otthoni elhelyezéshez jusson, így sziikséges lenne vagy a
férőhely bővítéséľevagy önálló családok átmeneti otthonának létľehozása.
A JSZSZGYK egyik önálló szakmai egysége a gyeľmekek átmeneti otthona, ahol cisszesen
l2-gyermek elhe1yezéséľe-vanlehetősĘ_0--13ćves-koľig' 2015-ben-16 gyeľmek{tJ_csa1ád}-
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esetében kezdeményezťuk a felvételt' ęlsősorban átmeneti lakhatási, szülő-gyermek kĺjzötti
kibékíthetetlen túnő konfl iktus, ill. egészségĹigyipľoblémák miatt.

Központunk nagy hangsúlyt fektet a szabadidős programok szewezésére is, amely során
kiemelt cél a családban jelentkező neve|ési problémák és hiányosságok káros hatásainak
enyhítése,valamint az, hogy olyan gyeľmekek is ľésztvehessen szabadidős progľamokon,
akiknek a családja arryagi nehézségek miatteń"nem engedheti meg magának.
Az e|oző éve|<hez hasonlóan minden kedden Ügves kezęk'' foglalkozással vártuk a
gyermekeket. Errnek keľetébenkollégáink a résńvevok igényeihez igazitra szęrveztek
kreatív, kézmúvesfog|aLkoztlsokat (gyöngyfűzés' origami, üvegfestés, gyeľtyakészítés,
decoupage technika, stb.) melynek cé|ja a kľeativitás, a jźték,a szőrakozás, a
kĺizösségformálás biztosítása, a deviáns magatartás megelőzése. Jellemzően 10-15

g1e1mekv-ę!trełąĹe!Ł-ąle@4ggł-ey&€1a!ko4é!9!.
A heti ľendszerességgel mfüödő foglalkozás mellett ebben az évben is megszeľveáük a
húsvéti(húsvétidekoľációk), valamint az anyák napjtna való készülődést (Quilling kép,
gyöngyből készült ékszerek), a gyermeknapot (Tuľay ldaSzínhźn_ Bubamara musical), a
halloween party-t (töklámpás készítése,véľesujjacskák sütése) és a Mikulás

ünnepségünket is. Ezek mellett számos prevenciós programot szerveztiink.
20|5.04.22-én a Fővaľosi Nagyciľkusz színvonalas előadását néztük meg.
2015.04.23-én a ".Fĺjld napja'' alkalmából ktirnyezettudatosságra nevelő napot szerveztünk.
Ennek keretében a gyermekek Központunk területén ta|á|hatő virágládtlkba virágot
ültethettek, mely során a növények jelentőségével és szerepével is megismerkedhettek.
Ugyancsak a Föld napja alkalmából 2015.04.29-én a FIDO Szabadidő paľkban
megľendezett oko napon vettünk részt. A résztvevők az itt elhelyezeÍi. öko paľk játékait
prőbáIhattákki, valamint azi$rahasznosítás lehetőségeivel ismerkedhettek meg.
201 5.06.1 6-től 20 1 5.08. 1 9-ig Központunkban a FIDO Szabadidő Parkkal egyrittmfüödve
nyári napközis tábor műkĺjdött, mel1mek keretében naponta 15-18 gyermek napközbeni
felügyeletét, hasznos szabadidó eltöltését biztosítottuk. A tábor ľésztvevői eljutottak a
Budai Várba,Veresegyházi Medvepaľkba ill. a klubunkban szervezętĹ kézmúves,
ügyességi;sport,-"valamintsütési=főzési.1ehetőségeketis-kihasználhatták:

A koľábbi évek gyakor|aténakmegfelelően

ebben az évbenis elvittük aJőzsefvźrosban éld
hátrányos he|yzetu gyermekeket nyáľi egyhetes táborba. 2015.06.06. - 2015.06'12. közott
egy hetet tölthettek elügyfeleink aTatai táborban. Az Esély Budapest Alapítvány év elején
írtki páIyázatothátźnyos helyzetű gyermekek nyaľi egy hetes tttboroztatétsáľa. A páIyázati
kiírás a|apjan a szźtIl'ásátt. és a napi haľomszori étkezésétbiztosította a szervezęt a sikeľesen
páIyázőkéitalkozvetített gyermekek számára. Intézményiink eľedményesen pályźnottés az
Alapítvány segítségévelegy csodálatos hetet tĺjlthettek el Tatźn a Jőzsefvźľosban élő,
ügyfélköriinkbe taftozó gyermekek. A résztvevők megismeľkedhettek Tata és környéke
látnivalóival, fürdőzhettęk az oreg tóban, kipľóbálhatták a kalandpaľkot és még számos
felejthetetlen élménybenlehetett ľészük.
2015.08.13-án a Ludovika téren megemlékezést tartottak az első világháború hőseiľől. A

Névtelen hősök emlékművénélemlékeztek az tiđozatokła.melyre Központunk

11

gyermeket kíséľtel.

A

gybekötött c sal ádi napp al zálttrlk.
2015.09.I9-én kirríndulást szeľveztÍink a Szemlő-hegyi baľlangba. A pľogramon részt vevő
gyeĺněk-e1
, megtekińthétték-és-kipľóbälhffiäka baÍlángny ar at bo grác
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interaktív bemutató tęrmét is' Lehetőségük nyílt mentési módszereket megismerni,
megtekinthették a teljes 2,2 km-es barlangrendszer makettjét' és ktilönböző csomőzási
módszereket tanulhattak meg. A mese baľlang pedig a kisebb korosztállyal ismeľtetett meg
barlangokľól szóló meséket.
2015.I0.29-én a Halloweęn alkalmából Ltúogatást tettĹink a Boszoľkány múzeumban, ahol
egy igazi boszorkány mesélt a történelmükľől, a mágiáról stb.
20I5.II.28-áľ Központunk mozi látogatást szervezett a kerületben élő gyermekek részére.
A délelőtt folyamán a Pán címtĺcsaládi kalandfilmet nézhettékmeg az éľdeklődök.
Megismerhették a töľténetet Sohaországrő|, az elveszett ťlúkÍólés a zöld csfüós, repülő
ľosszcsontľól.
20|5. november 30-án és 2015. december 2_án Mikulás ünnepséget szeľveztĹink, melyen
alkalmanként 50 gyermek és szülęik vettek részt. A meghívott gyeľekek tészére
-ajándékcsomagot-álłítottunk-<issz€. A-{endezvéný az-Jľeshka _Design;-az_=Alexand

Kĺinyvkiadő és az Élelmiszeľbankis támogaÍta. Az ünnepségenrészt.vett gyeľmekeken
kíviil további 100 ľászoruló gyennek rész&e jutattuk el a Mikulás ajźndékát.
A kaľácsonyra készĹilődve karácsonyi díszeket' koszorúkat készítettĹink,melyeket a
gyermekek hazavihetlek, szebbé téve ezze| az ünnepeiket.

A nyári

gyermekétkeztetés keretén belül a Keszt3ĺgyár KĺjzösségiHázza| együttműködve
180 gyeľmeknek biaosítunk kétfogásos meleg éte|t a nyáľi szünet folyamián, arrit a
Lakatos Menyhért Altalános Iskola és Gimnazium konyháján vehetnek éúaz arraúlszoru|ő
családok.

--=

Központunk muĺlkájátfejlesztő peďagógzs is segíti, aki napi ľendszerességgel foglalkozik
a fejlesztésľe szoruló gyeľmekekkel. 2015-ben 49 gyermek esetében igényeltéka
szolgáItatást. Ebből segítő beszélgetést,tanácsadást igényelt 5 ügyfél. 14 gyermekkel
rendszeľesen foglalkozott a fejlesztő pedagógusunk 4 hónapos fejlesztési idoszakban.2I
gyeľmek esetében nem volt elég a 4 hónapos idotaĺtam, így ők heti rendszerességgel vettek
-_-_-- fěšz rneghosszábbÍorfeJlešffis-iTloŚzđfrál. A_šz_ö1gätätäít_isnYbeveÝők-ät1agélet1-oĺa3-'
15 év kĺjzött vąn, akik 65 %o-a fiú. A foglalkozások soľán különfele részképesség
fejlesztéséhez, va|arlint az iskolai lemaľadások kiküszĺjb<jléséhez nyújtott ľendszeľesen
segítséget.

2015-ben

az MNP III.

Integrúk Szocilźlis és VdrosrehabÍIitúcilis Pľogram

megvalósítástlban Intézményiink aktívan részt vesz. A páIyázat keľetei kcizött létľejött
Csaláđfejlesztő Munkacsopoľťtal, egyĺittdolgozva klienseink kĺjréből ebben az évbet 2
családot delegáltunk a pľogľamba. osszesen 15 család keriilt már be Kĺizpontunk aján|ása
alapjtlĺ a pľogľamba. Minden családnál lezaj|ott mźlr a korszerűsítés. A progľam keľetében
számos támogatási forma igénybevételérevan lehetőség pl. lakásfelrijítás, háztartásiinformatikai beľendezésekstb., a családok együttmriködése esetén, mely soľán jelentős
szociális-és anyagi támogatásban részesülhetnek a családok.
2.1.2. A wermek veszélveztetettségénekmegelőzése

fontoss.agú-a_vcszéJyc4otcűseg-mcge|őzśsę..--_IĹözp-o'nüukÍcĺékruységę-Ĺkĺ'-ziil-kięmęlkedó-
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Ennek keretében ész|elő és jelzőľendszeľ műkĺidik, mely lehetővé teszi a veszéIyezteto
okok feltĺĺľástń, a v eszé|y eztetettség időben töľténő felismeľését.

20l5.I2.3l-ig I7I1 jelzés érkezett a je|zorendszeri tagoktól. Legmagasabb számban

a

rmányhivatalok gy ámhiv ataIai küldtek e|zé st, me gkeľe s é st (6 1 6).
(A 20]5. évi félévesszalĺrnai beszámolóban szereplő számok és az egłász évre vonatkozó
statisztikni adatok jelentős eltéréstmutatnak. oka: 2016 januóľjában Intézményünk
onrevíziót tartott, melynek soľán feliilvizsgálatra kerültek a 20]5-ben végzett éves
tevékenységünk statisztikai számai és a beéľkezett jelzések szóma is')
Szintén jelentős szźrrnjelzésérkezett aközoktatási intézményektől, melyek nagy része az
igazo|atlaniskolai hiányzásokĺa, valamint magatartásbeli problémáWavonatkozott.
A megküldĺitt jelzések, megkeresések 354 család esetben szó|tak olyan gyermekekĺől, akik
még nem kerültek Központunk látókörébe, új ügyfélkéntjelentek meg a gyermekjóléti
ko

j

szo1gáltatásba.

A je|zőľendszer által küIdtitt je|zések száma
Időszak: 2015.01.01 - 2015'I2.3|.

Je|zésttevő
esészsésüsvi szolsáltató
védőnő
személves sondoskodást nvúitó szoc. szolg.
napkĺjzbeni kissyermek ellátást nvuitó
átmenęti sondozást biztosítók
menekülteket befosađó állomás
k<jzoktatási intézménv
rendőrsés
üsvészsés" bírósás
pártfoső felüsvelet
társadalmi szervezet, egyház, alapítvány
á|dozatsesítés és kárenvhítés feladatit ell. szerv
állampolsár
ĺinkoľmányzat, iesy ző' gyámhivatal
munkaüsvi hatósás
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Gyermekjóléti szo|gáltato tevékenysĘ a kezelt problérna tipusa szerint
Idciszak: 2015.01.01

-

2015. 12.3

1.

saládi
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Keze|t probléma típusa
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családi konfliktus
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anYagl
c sal ádon b el ül i b ánta|mazźs
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Alkalom
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1229*
75
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'71
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Mesoszlás
27%
10%
26%
2%

r8%
1%

14%
T%

2%
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* A 2015. évi szöveges beszámoló adatához képest háľomszoros változás. oka: 2016 januárjában
Intézményünk önrevíziót tąrtott, melynek sordn feliilvizsgálatra keriiltek ą 20]5-ben végzett éves
tevékenységünk statisztikai szĺźmąiés a beérkezett jelzések számą is. A hibás mennyiségi meghatĺźrozds
korrigálásra került.

A

veszélyeztetet1ségmegelőzés éľdekébenKözpontunk együttműködik más személyekkel,
intézményekkel, kezdeményezí és cisszehango|ja a szervezetek, személyek részvétę|éta
jelzőrendszerben. A je|zett idoszakban 42 gyeľmek (31 család) esetében került soľ
esetkonferencitra, 5 csaláđesetben szakrnakozi megbeszélésre.Ezek egy részét
Intézményiink kezdeményezte, íII. szerueńe, egy részétpedig a jelzőrenđszeľitagok, más
intézményekszewezésében valósult meg. Tapaszta|ataink alapján 20|5-ben nott a
jelzőrendszeri tagok igénye az esetkonfeľenciák, szakrnakozi megbeszélések
irilnt,1gýtób-b-esetb-enazďk

{,,'i/
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gyermekvédelmi tanácskozást is megľendeztĺ'ik, melyen az észle|o-ésjelzőľendszeri tagok
elentős szźlmbaĺrészt vettek.

j

onkent vállalt feladatként 20t4-tó| kíséľletijelleggel beindítottuk az iskolai szociális
munkát keľületÍinkben, melyet ebben az évben is tovább folytattunk. Ennęk keretében
Intézményünk családgondozőja kétheti rendszerességgel személyesen felkereste a
keľiiletben |évő á|ta|ános iskolákat. A munkatársunk elsődleges fe|adata az intézmények
ktjzötti kommunikáció gcirdiilékenyebbé tétele, kölcsönös tájékońatás a jogszabá|yi
változásolľól' valamint az osztályfőnökĺ}k naprakész tájékoztatása a családgondozók
családdal történő egyiittműködéséről. Elmondható, hogy mind az iskolák, mint
Központunk sikeresnek és hatékonynaktartjaazegyuttmfücjdés ezenformti1źń.

A gyermek veszéIveztetettségének megszüntetése
Kialakult veszéIyeztetettség esetén munkatáľsaink a családgondozás soľán segítő

2. 1.3.

kapcsolat, elsődlegesen un. alapelldtlźs keretei kozott teszik meg a sztikséges lépéseketa
megszĺintetéséľdekében.Cél a gyeľmek problémáinak rendezése, családban jelentkezo
múkĺjdésizavarok, konfliktusok cscjkkentése, megszűntetése. Tevékenységünket tervezett
módon, hataľidővel, a gonđozásiteľvben foglalt célok, és fęladatok megvalósulásának
szem előtt tartésź.ľalvégezzuk,
melyet szükség szeľint, de legalább 6havontakiéľtékelünk
a családdal együtt, megvizsgálva a gondo zás eređményességét.

A

családi konfliktusok megoldását munkatĺĺrsaink az érintett családtagok közötti

k<izvetítéssel, mediációvalill. más konfliktuskezelő módszer a|ka|mazásával segítik elő.

Kdzpontunkban 3 családgondozó foglalkozott a családgondozás mellett mediációval is. 4
gyermek (4 család) esetben váIt sztikségesséa međiáció elsősorban kapcsolattartási
nehézségek miatt. Mediációra 5 alkalommal került sor. 2 gyeľmek esetben sikeres vo|t az
előkészítő beszélgetés és a mediáció is. A mási két esetben a sikeľtelenség oka az vo|t,
hogy az egyik szülő nem jelent meg a mediációs alkalmon.
Ezen szolgáltatásunk kevésbé igényelt azugyfe|ek köľében. Kollégáink a családgondozás
soľffiliámos alralomĺiál ajĺáńljak a-kiFéffitheteĺIennertúnő k-onflikt-tusok-enyh.ítésérą
megoldására a mediációt, tájékoztatást nyújtva pnnek menetéľől, de klienseink ritkán
igénylik. Az utolsó fel évben nem volt olyan kliensünk, aki élt volna ęzzel a lehetőséggel.

A Gyermekjóléti Ktĺzpont szakmaÍ tevékenységénekadatai
Időszak: 2015.01 .0I - 2015.12.31.
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közvetítés más szolsá|tatásba
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Azokban az estekben, amikor az a|apgondozás keľetein belül nem sikeriilt a felmeriilt
gyermekvédelmi pľoblémát megoldani, Közponfunk a veszéIyezteteÍtség mértékének
megfelelően védelembe vételi, ideiglenes hatá|ý elhelyezési, ill. nevelésbe vételi hatósági
intézkedésre tehet j avaslatot.
2015-ben 146 gyermek (112 csaláđ)esetében született jogeľős gyĺĺmhivataIi hattttozat a
védelembe vétel elľendeléséről.45 gyermek (29 család) esetében látta szükségesnek a
gyámhivata| az ideiglenes hatálý elhelyezést, 32 gyermek (9 család) esetében pedig a
ĺlevelésbevételt.

rcdozott

20I5.|2.3I. napján nyilvántartott adatok alapján 2030 gyermek és fiatalkorú volt
nyilvántaľtva aktív ügyfélkéntKözpontunkban. Tanácsadás keretében 841 gyenneket (345
család), alape||átás keretében pedig 595 (205 család) gyenneket segítettĺink.Védelembe
vétel keretében 185 gyeľmeket (I47 csalźld) gondoztunk. Nevelésbe vétel keretében 360
gyeľmek (l01 család), utógondozottként 4 gyeľmek (3 család), ideiglenes hatźi|yal
elhelyezettként 45 gyermek (20 család) volt nyilvántarŃa. Családba fogadás keľetében38
gyermek (29 csaláđ)és családja számźranyújtottunk segítséget.
Új tigyfétként 398 gyermek (354 család) jelent meg a gyermekjóléti, gyermekvédelmi
ľendszeľben.
2015.06.30. napján nyilvántaľtott adatok a|apján 2456 gyermek és fiatalkorú volt
nyilvántaľtva ügyfelként Központunkban. Ez 1327 családot jelent. Tanźrcsadáls keľetében
951 gyeľmeket (488 család), alape||átás keretében pedig 739 (347 család) gyermeket
segítünk. Védelembe vétel keľetébęn20I (152 csa|áil gyenneket gondozunk. Nevelésbe
vétel keretében 539 (325 család) gyermek, 2 utógondozott gyermek (2 csa|ád), 24
ideiglenes hatá||ya| elhelyezett gyermek (13 család) volt nyilvántartva.
ęsetekTżffia6lvamatosan vál-tozik-év k-öZbtn á csälád-sóńđoz6í_fol\'arrlatos
|ezźnása, az ügyfelek nagykoruvá',vá|ása, a hrtőzkodási hely megvá|toztatása, i||. az uj
esetek jelzésénekkövetkeztében. Minden év végénáttekintésre kenil valamennyi
iratanyag, a gondozási-nevelési terveket kiéľtékeljtikés a szükséges lezárási folyamatokat
e|végezzik. Erurek a munkafolyamatnak kĺjszönhetően esetenként a félévben nyilvántaľtott
esetszámok magasabbak lehetnek, mintaz év végiek.
2.1.4. Családiából kĺemelt gyeľmek visszahelvezésének elősegítése. ill. utógondozása

Központunk feladati kozé tartozik a családból kiemelt gyermek visszahelyezését céIző
családgondozás,melyet a családgondozók egyéni elhelyezési terv alapjan végeznek. Ennek
során szorosan együttmúködnek a szakszo|gźtlatokkal, gyermekotthonokkal,
gyermekvédelmi gyámokkal' íI|. a szülőkkel.
A nevelésben lévő kiskoruak kĺjzül a je|zetí időszakban 9 kiskorú keriilt vissza a

csa|ádjźhoz.
Több éves tapaszta|at a|apján elmondható, hogy nagyon kevés azon gyermekek szĺíma,
akiket nevelésbe vétel után sikeľült hazagondozni. Ennek fő oka, hogy a bekeľülés

á|talában olyan--slilyos

+ľo.hlémákľa-----:zezetheto _''vissza-

(szn|őĹ_a1rka|mat|ansźą'-

szenveđélybetegség,pszichés problémrĺk, hajléktalanság), amelyek megoldása szinte
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lehetetlen. Egyľe gyakoľibb jelenség, hogy sztilők maguk kérik gyermekük nevelésbe
vételét(6 eset).
Központunk gyámhivata|i hatźlrozat alapjĺíne||átja a családba visszahelyezett gyeľmek
utőgondozását is. Ennek soľán célunk a gyermek csa|áďjába, lakókörnyezetébe tĺiľténő
visszailleszkedésének elősegítése. 2015-ben 9 gyeľmek esetében látťunk el utógondozói
tevékenységet.
2.1.5. Helyettes szülő hálózat szervezése

Központunk közreműködik

a

gyermekek átmeneti gondozźsát saját háńartáslil<ban

helyettes szülőként vá|la|ő személyek felkutatásában,

tájékoztattlsukban,

nyilvántaľtásukban. Erľe a szo|gá|tatásľa ebben az évben nem volt igény.
2.2. Sneciális szolsáltatások

Gyermekjóléti Központunk az źita|tlnos szolgáltatási feladatain túl a gyermek családban
történiĺ nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszé|yeztetettségénekmegelőzése, ill.
megszüntetése érdekébenajogszabáIyí előíľásoknak megfelelően speciális sżolgáltatásokat
is biztosít.
2.2. 1.

A

Kapcsolattaľtási ĺĺgyelet

kapcsolattaftásí ügyelet, mint gyermekjóléti alapellátás igénybevétele történhet a
gyermeket gondozó szrilő és a kapcsolattartásra jogosult személy közös dĺintése,
gyámhivatali vagy bíľósági döntés a|apjźn.
A kapcsolattaľtási iigyeleten végzett tevékenységet jelenleg 3 fő családgondoző látta eI
pénteken 15 h-tól 19 h-ig tartő idoszakban. A szo|gáItatás cé|ja' egy olyan semleges
helyszín biztosítása, mely lehetővé teszi a gyeľmekek sztnĺáĺa,l'ogy lehetőleg
konfliktusmentes legyen a kapcsolattaľtás. Szükség esetén felügyelt kapcsolattaľtás
megvalósításáľa is lehetőség van.
Ebben az évben 9 gyeľmek (7 csaláđ)vette igénybe rendszeresen szolgá|tatáslnkat 43
alkalomma1.-Mindenesetbena-kollégákfelügyelĹkapcsolattaľtást biztosítotrak-

2.2.2.Készenlétiszolgá|at |
A készenl éti szo|gźůatottovábbra is a Gyermekek Átmeneti otthonának szakembeľei
|

biztosítják. Célja, hogy a Gyeľmekjóléti Központ nyitvatartźlsi idején tul (éjszaka, hétvégén
és iinnepnapokon) is, folyamatosan biztosítsa a gyermekvédelmi szakember elérhetőségét
annak érdekében, hogy kľízishelyzet esetén a gyermek ne maľadjon segítség' ill' ellátás
nélkül.
2015.Iz.3l-ig 17 hívts érkezett, melyből 11 volt konkľét segítségkéľés.
2.2.3.

Utcai és lakótelepi szociális munka

Az utcai és lakótelepi

szociális munka keretében biztosítjuk a nyárí napkozít, a
táboroztatást, valamint a gyermekek sztlmára szersĺezett szabadidős' pľevenciós

tevékenységeket.
Kcizpontunk tésztvesz a keľületi đrogpľevenciós progľam kidolgozásában is aKélbitőszer
Egyeztető Fórum keretében.
FővĺĺľosVIII. kerĹilet Józsefváľosi o
szeÍvezet
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III. című vĺĺrosľehabilitációs projekt keretében meghirdetett mini projektek támogatására.
Ennek keretében IntézményĹinkkét pá|yázat megvalósításában vętt részt.
A Spoľt, szabadidó, egyéb lakossági programok témaköľében a ,,Kölyök kuckó'' mini
projekt megvalósítása során színes és érdekes szabadidős progľamokkal vźrtuk az
érdeklődőket pl. ,,É|jboldogan'' rajzverseny, Ki mit tud?, Međveotthon |átogatás,
,,Szabolcs naplój ď' prevenciós színdarab stb.
BtĺnmegelozésAkciók témakörben a ,,De nehéz azisko|atźlskď'mini projekt a|apján pedig
számos bűnmegelőzési tevékenység és pľogľam keľĹilt megszervezésre p1.: csellengő
fiatalokkal végzett szociális munka, bűnmegelőzési nap, teljesítménýira, prevenciós
filmklub, kamasz klub stb.
Mindkét páLyázat lehetőséget ađottana, hogy a kerületben élő családok széles kĺjrét
elérjük ésvá|tozatos témĺíkkal,pľogramokkal kínáljuk meg őket.
2.2.4. Kőrházi szociális munka

A

gyermekvédelmi kőrházi szociális munka során a szociális válsághelyzetben |évő
anytnak valamint az e|harryagolt és bánta|mazott gyeľmeknek nyújtunk segítségeta
veszéIyeztető tényezok megelőzésében, megszüntetésében. Központunkban két fő
családgondoző, fé|áI|ásban, családgondozói ügyeleti idejében |átja el a kőthazi szociális
munkára vonatkozó, elsodlegesen koordináló feladatokat. Központunk kőrhźz;i szociális
munkával foglalkozó munkatársai fogadták a VIII. kerĹilet tęrületén lévő
gyermekkó rházak, gyermeko s ztály ok, valamint a mas kerületben. városban ellátott. de
VIII. kerületi lakhellyel rendelkező ki skorú aW ő| élkezett j elzéseket.
A je|zett időszakban 24 korhazi je|zés érkezett. 17 gyeľmekkel kapcsolatban a Heim Pál
Gyeľmek KőÍháZtő|,4 je|zés a Főv. onk. PéteľfySándor Utcai Kőtház- Rendelőintézet és
Baleseti Kĺizponttól, 2 a Semmelweis Egyetem I' és II. sz. Szilészeti és Nőgyógyászati
Klinikától, 1 pedig a Szent János Kőtházbő| érkezett.
Az idei évben is t<jrekedtünk a kőrbázi szociális munkásokkal való szorosabb
egyĺittműk<idésre, a gyermekvédelmi észlelő-és je|zőrendszerben való részvételük
erősítésére.Ennek keretében az éves gyermekvédelmi tanácskozáson részt vettek, ill.
ď
3 -an pedi g szakmakĺiá ńe gbe szélésttaľtottunk.
tl

Kőrházije|zések megoszlása a je|zett problémák típusa szeľint
Időszak: 201 5.01.0 l .-20|5.I2.3I.
Je|zés tarta|ma
gyermekbánta|mazás
elhanyaeolás
pszichés pľoblémák
magataľtás zay aÍ ) kapcsol ati zav ar
bódító hatású szer fogyasztása
várandós kiskoru

Alkalom
6

J
1

5

2
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2.3. Személyi feltételek

Gyermekjóléti Központunkban 16 családgondozó, 2 szocitl|is asszisztens dolgozik, akik

kiemelkeđő színvonalú munkájukkal teszik sikeressé Intézményünkműködését.

pszichológus, 1 jogász és 1 fejlesztő pedagógus segíti.
Nagy hangsúlý fektettink munkatársaink folyamatos képzésére,ismereteik bővítéséľe.
2015-ben is számos konfeľencián, műhelymunkán résá vettĹink. Munkatarsaink ebben az
évben az a|źhbi konferenciákon, képzésekenbővíthették tudásukat:
Bischitz Johanna Integľált Humánszolgá|tatő Kĺizpont áItaI szervezett képzés
Adekvát szo|gtitatás szeľvezésa feladat alapű ťtnanszirozás tiikĺében témakĺjrben
szeryezett konferencián 1 fő vett ľészt.
A TÁMOP-5.5.1.-C-1 1lI-2O11-0002 azonosítószámú projekt a Bűnmegelőzés és
Munkájukat

1

áldozatsegítés Budapesten, Józsefuárosi modellpľogľammal megtaľtott

_----__konfeĺeĺreián-iskćpvi seltettÍik magunkat{2-fo).

Budapesti Szociális Forľásközpont által szewezett ,,Képzett ifiúság _ büntetlen
felnőttek'' című konferencia az iskolai búnmegelőzésrőI is számos új ismeretet

A

ađott(3 fo).

Emberbaľát Alapítvany á|tal szervezett ,,A gyermek- és ifiúsági addiktológia jelene
és jövője'' ľenđezvényen
3 munkatĺíľsunkbővíthette fudását.
AYźiaszut Misszió Drogkonzultációs Iroda nyílt napján azLĺltézménymunkájával
ismerkedhettiink meg (5 fő).
A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Pályaoľientációs konzulens képzésénpedig 2 fő vett
tészt.
2.4. TáreYi feltételek

Központunk targyi feltételei 2015-ben is biztosítottak. Minden kolléga sajźú.számítógéppel
ľendelkezik. Munkájuk elláttsźhoz szükséges taľgyi feltételek maximálisan adottak.
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2.5. Számszaki beszámolĺi sziiveges értékelése
40103 círn, Gyermekjĺí,tétiKtizpont
2.5.1. Ktitelezően ellátandĺó

feladatok

EFt
38827

120r0

11151

11150

100,0

14419

17545

r2543

77,5

0

e|óirźtnvzal

Személyi juttatások
Munkaadókat teľlrelő j árul ékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai

Módosított
e|őirányzat

Teljesítés
(%\
100,0

0

0

Egyéb működési célúkiadások

0

5019

5079

100,0

Működési kiadások iisszesen

68439

67598

93,1

1143

72602
3143

377

12,0

0

0

0

0

0

0

tI43

3143

377

69582

75745

67975

89,7

Intézményi mrĺkodési bevétel ek

0

4

4

100,0

Működési célútámogatás
á||alnhánartás on b e l ü lről

0

950

l

9s0l

100,0

Míĺkiidésibevéte|ek összesen

0

9505

9505

100,0

69582

66f40

s7217

86,4

0

0

0

Finanszíľozásĺbevételek

69s82

66240

57217

86,4

BEVÉTELEK ÖssZEsEN

69s82

75745

66722

8801

Berulrázások
Felújítások
Egyéb felhalmozási kiadások
x'elha|mozási kiadások tisszesen

KIADASOK OSSZESEN

Irányítószerui tĺámogatásként
folyósított támogatás j óv áirása

Előző évi e|őirátnyzat maradvány
isénvbevétele
ĺ

4f010

Teljesített
e|óirányzat
38826

Eľedeti

Mesnevezés

A

:

Íf,0

40103 címen belül a kĺjtelező feladatok kĺiltségvetése,a módosított eIóirányzatok

aúlnyábarl' a teljes cím költségvetésének 58,3 %o-a.

Az

előkányzatok a módosítások során összességében 8,9 oń-al nĺjvekedtek. A teljesítések
összességében idoaľányo sak.
Jelentősebb kiadási megtakaľítás a dologi kiadásoknál jelentkezik.

A feladatok finanszírozásaiľényítőszervi támogatásból valósul meg, intézményi mfüödési
bevétel nincsen.

A kötelező feladat engedélyezettlétszáma}} fő

vo|t.

}Ą.
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2.5.2. Onként vállalt feladatok

Ft
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadókat teľhelő i áľulékok
Dolosi kiadások

Eredeti
e|őjrtnyzat

Módosított

Teljesített

ę|őirźlnvzat

e|őirtnyzat

Teljesítés
(%\

2579

30714

f5871

84,2

921

8tf6

4563

56,f
33,1

3f17

1f994

4296

El látottak pénzbel i j uttatásai

0

0

0

Egyéb műkodési célúkiadások

0

2036

2036

100,0

6717

36766
230

68,f

Mííködésikiadások iisszesen
Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási kiadások

0

s3870
230

0

0

0

0

0

0

FeIhalmozási kiadások tisszesen:

0

230

230

100,0

6717

54100

36996

68,4

0

0

0

0

3433

3433

100,0

0

3433

3433

100,0

6717

s0667

7983

15,8

0

0

0

6717

s0667

6717

54100

7983
11416

KIADASOK OSSZESEN
Intézménviműködési bevételek

Míĺködési célútámogatás
ti| amhánartáson be

l

ü

lrő

l

Műkiidési bevételek iisszesen
Irányítószervi támogatásként
folvósított támosatás i óváíľása
E|őzó évi e|őirányzat maľadvály
isénvbevétele
Finanszíľozásĺbevéte|ek

BEVETELEK OSSZESEN

100,0

1508
21'-1

Az önként vállalt feladataink:

o
o
o

Cafetéľiajuttatások (20 főre)
Kľízislakások fenntartása
MNP III pá|y tnathoz kapcsolódó feladatellátás

Afeladate||átáséůlozlétsztlmnincsrendelve.

A

címen belu| az tjnként vá||a|t feladatok kciltségvetése, a módosított előiľányzatok

arźlnyźlbaĺ,a teljes cím költségvetésének mindössze 4|,7 oÁ.a.

A feladat költségvetését érintő módosítások során az e|oirtlnyzatokjelentosen emelkedtek.
Ennek fő oka az MNP III pá|yazattal kapcsolatosan biztositott. e|oirányzatok' melyel<hez
kapcsolódó kiadásaink

nagyságrendben 2015. 09. 01-ét kĺjvetően rca|izźiődtak.
cafetéria kiadások, az MNP
j
III mebízási díj ak' v al amint ezek ár u|ék v onzata képezték.
A dologi kiadásokat, a |<ĺízis|akások'illetve az MNP III feladatęIlátáshoz használt
helyíségekfenntartásával' kapcsolatos készletbeszerzések, illetve azok fenntartásával
ĺisszefüggésben kifizeteÍtkozizemi díjak, és karbantaľtási szolgáltatások kiadásai alkották.
A feladat ťlnanszírozása iľányító szervi támogatásbólvalósul meg.
d<jntő

A személyi jellegű kiadásokat a20 fó Iétszánhoz kapcsolódó
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Az

1997. évi X)oil. törvény (továbbiakban Gyvt.) a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásről rendelkezése szerint: a gyermekek átmeneti gondozása, a
személyes gonđoskodás keretébe tafioző gyeľmekjóléti alapellátások közé tartozik.

A személyes gondoskodás igénybevétele önkéntes' az

e|Iátást igénylő kéľelméretĺjrténik.

Cselekvőképtelen kiskorú személy (aki a tizennegyedik életévétnem tĺjltcitte be) kéľelmét
törvényes képviselője terjeszti elő, korlátozottan cselekvőképes kiskoľú(aki a
tizennegyedik élętévétbetöltötte és nem cselekvőképtelen) szemé|y a kérelméttörvényes
képviselőjénekhozzájárl|tsźna|terjeszthetielő.

A

GyVt. 45. $ (1) bekezdése szeľint: ,,A gyermekek átmeneti gondozása keretében kivéve, ha a gyermek átmeneti gondozását családok átmeneti otthona biztositja - a
gyermek testi, éľtelmi,&ze|mi és erkölcsi fejlődését elősegítő, az é|etkorénak,egészségi
állapotĺának és egyéb sztikségleteinek megfelelő étkeztetéséľől,ruházatta| való ellátáSaÍól,
mentálhigiénés és egészségtigyi ellátásáról, gondozástnő|, neveléséről, lakhatásáľól (a

továbbiakban: teljes körű ellátás) kell gondoskodni.''

A

gyermekek átmeneti otthona egy a Budapest VIII. kerĺilet Józsefuáľos által nyújtott
szo|gáItatás, mely az iđeiglenes jellegge|' nehéz helyzetbe keľült családok gyermekeinek
átmeneti gonđozását válrIalja fel - melynek soľán az otthonba került 3-18 éves koľú
gyeľmekek részéteteljes kĺinĺe||źtást biztosít. 2015 ápti|isától 0-3 éves koru gyermekek
e||atástú is bizto síti uk.

A

Gyermekek Átmeneti otthonának múködési teľtilete Budapest Főváľos VIII. keľület
kozigazgatási területe, valamint Belváľos-Lipótváros Budapest Főváros V. Keriilet
ołkorcnnyzatava| kotott e||źftásl szerzodś.r élapján-esy-ferohelľ-,-B-u.dépss1_tivaro_s _V_IKerület Terézváros onkormányzatáva|, továbbá Budapest Főváľos II. Kerületi
onkormrínyzatával kötött ellátási szerzodés a|apjánegy-egy férőhely biztosított a megjeltĺlt
kerületek ľászoruló gyeľmekei részére.

A teljes könĺ ellátás ľészekénta gondozott gyermekek

szźlmára biztosítjuk a jogszabályban
foglaltaknak megfelelően; naponta az életkoruknak megfelelő, legalább ötszöľi _ legalább
egy alkalommal meleg _ az egészséges táplálkozás kcivetelményeinek megfelelő étkezést,
szükség esetén az évszaknak megfelelő nlházatot, a mindennapos tisńá|kodáshoz
szfüséges dolgokat, a tanuláshoz szfüséges tanszeľeket és egyéb iskolai felszeľelésęket.

A gondozott gyermekek ľészérebiztosítjuk - amennyiben ľendelkezik

dirĺkigazo|vánrrya|- a

kĺjzlekedéshez szükséges bérletet, a személyes és telefonálás lehetőségét a szülői
kapcsolattaľtáshoz' a gyermekeket a jogszabá|yban meghatźrozott mértékbenhavonta
zsebpénzzel látjuk ol, továbbá anyagi lehetőségeinkhez méľtenigyekszĹink a
kulturálódáshoz, játékhoz' a szabadidő hasznos eltĺiltésétis biztosítani.

A łélcsopoľf-_a_keľiiletbenćló,-valamint-az.e||eĺtási szeľződéses keriiletękben kiilönbĺjzoszociális, egészségügyi és mentalis problémák miatt átmenetileg kľízishe|yzetbe keľült
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családok és gyermekek. Az átmeneti gondozást kiváltó okok közül a lakhatási
problémákkal, gyermek magatar1ási problémák, é|et:ĺezetésinehézségekkel ktizclők, családi
konfliktussal és egyéb okokkal kĺizdők aránya volt magasabb, amit a20I5. évi adatok is
mutatnak.
Mivel

a bekerülést kiváltó okok egyéniek és sajátosak a gyeľmekek bekcĺltozésétkövetően
ennek megfelelően igyekszünk egyénľe/családľa szaboÍtan foglalkozni gondozottainkkal

a

-

gondozási -nevelési teľvet ennek megfelelően készítjtikel. Elsődleges feladatunk a
gondozás megkezdésekor a gyeľmekek biaonságos és megnyugtató elhelyezése, valamint
a jogszabźllyban meghatározott teljes köni ellátás biztosítása - majd ezt kĺjvetően a
gyermekek családjukba történő hazagondozćĺsa.

:Ĺ7kĺ'!9l!Ł - a klasszikus szociális q!L4\4-4apją!: 9-!!ątą414qg"tá'"k'
"
szülőkkel való személyes _lehetőség szerint heti többszöľi- konzultációk az egyéni
beszélgetések. Intézményünkpszichológusa heti két alkalommal taľtózkodik a
!e-gfőbb-

gyeľmekotthonban, illetve adott a lehetőség a családterápíátvźi|a|óknak arua'hogy képzett
szakembeľek segítségévelpľóbálják meg problémáikat feltárni, azo|<ka| megküzdeni.

3.1. Általános feladatok

Az

otthonba bekerült gyeľmekek nagy Észéttovábbra is a Gyeľmekjóléti Kĺlzpont
kezdeményezésérevessztfü fel, de saját döntéséľe is keľeste mtr fel szülő a
Gyermekotthont hogy a segítségĹinket kéľje, illetve az utőbbi években a gyĺĺmhivatal is
irĺányított hozzźtlk családokat. 2015.ben 11 esetben a snjIő,1 esetben gyermek, 37 esetben
pedig egyéb intézménykezdeményezte a gyermekek felvételét azoÍthonba.

Ellátási napok. százalékos kihasználtsáe

a 2014. háromnegyed évében

Hónaook

Gondozási nanok

Gondozási naoolďátlap

Január

f70

8,7097

Febľuár

2f3

'1.9643

Máľcius

rtz

3.6rf9

Áoľilis

92

3.0667

Máius
Június
Július
Aususztus

165

5.3226

255

8,5

f40

7,7419

303

9,7742

Szeotember

34f

tt.4

október
November
December

312

10.06s

253

8.433

266

8.s806

Osszesen:

2833

93.r709
7.764241667

ł,ĺ
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(A táblázat eltérést mutat a 20I 5. évifélévesbeszáruolóhoz képest. Indok: evkozi onellenőrzés során kideľült,
a javított
száru okat t artalmazza.)

hogl az eredeti táblába beírt havi osztószám nem volt nlegfelelően beállíną, A fenti táblázat

A

2015. január 01 - december 31.ig teľjedő időszakban, az átlag kihasználtsága a
Gyeľmekek Átmeneti Otthonának7,76- 8 fő volt

A 2015. évben a gondozási napok

száma összesen 2833 volt, me|y 12 hónapra vetitve 7,J6
- 8 fő ellátott gyermek átlag|étszámot jelent, mely 1 fő csökkenést jelent a2014. esztendő
éves átlaglétszámźlhoz (3345 gondozási nap és 9 fő) viszonyítva.
Éľdemesazonban itt kiemelní azon adatot, mely a 2015-ben gondozásban lévő gyermekek

számát mutatja. A 2014. évben 38 gyeľmek állt gondozás alatt, ebbő| 32 fő került
gondozásba vétęlľeatěltgyévben. 2015-ben az tÍmeneti gondozttsban részesülő gyeľmekek
- -szźlma,- dsszesen:_{1-fő(J)'-rĺolt;ĺnelybő| 49 -főt vettĹink'g onđozźsba1OlS-ben-_ - az'iĺtézménymegalakulása óta nem volt ilyen magas esetszámunk.
Tárgyéven az ę||átási szerződéssel ľendelkezo három külső keľületből 12 esetben, 8 frő
gyermek, 5 családból keľült a gondozásunkba.
Csak Józsefvĺĺľosból 49 gyetmeket gondoztunk 2015-ben - va|ő igaz az éves tú|aglétsztm
ugyan csökkent, de a gondozásbavett esetek száma rendkívüli mértékbenmegnőtt az e|őző
évekhez képest _ ebből következik, hogy ahozzźnk beköltöző gyermekek rĺividebb ideig
álltak gondozás a|att, azaz az esetek többségében hamarabb kerültek haza szu|e7|úlez.
Két éven belül 16 esetben keľült ismételten vissza gyermek a gondozásunkba.
*201s. decembeľ 3l-én gondozáslran |ór,ő g-vermeke|ĺ

Gondozásban
Ugy típusa

Gyermek
neve

Kora

Bekeľü|és
ideje/oka

Távozás
dátuma/he|ye

eItiiItött

hónapok és
napok száma
2015-ben

HLM

I

vv

2014.01.31

Néwáltozás:
2014.02.22.

2013.1 1.06.
8

probIélnái

CsLM

w

HZs
2014.01.31

Névváltozás:
2014.02.22.

6

FASz

r6

CsZs

a
J

VV
2014.10.07.

Szülok lakhatási

2013.1 1.06.
Szü|cĺk lakhatási
probIémái

2015.01.06.

Neveloszü|okhöz

2015.01.06.

Neveloszülokhöz

2014.02.1't.

2015.08.17.

Családi konfliktus

Haza

6 nap

6 nap

229 nap

Ki

kezdeményezte
a gyermek
eIheIyezését

Gyermekjóléti

Központ

Gyermekjóléti

Központ

Gyermekjóléti

Központ

ly

f -.ĺ
(oÝ
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+

5

vv

2014.01.31

w

2014.02.

vv

2014.0f.

7

vv

2014.0f.

9

2014.0',7.15.

4

Szülők lakhatási
pľoblémái

6

8

CsB

ÉsGynnľĺgxĺóI.Éľr
rozpoľľ

SV

2014.09.30.
13

problémái

2014.09.30.

SN

t2

SDM

4

Szülók lakhatási
pľoblémái

2014.10.20.

Szülők lakhatási
pľoblémái

A

KD

t4

VV

SCE

Í4

20t 5.03. t 9.

Szü1ok Iakhatási

20t4.11.19.
Szülok lakhatasi
problémái

2014.12.10.
Gyermek
magatartás

pľoblémái

10

W

2013.11.28.

11

l2

A

13

A

2014.12.21.

TSZ

8

BN

9

BB

8

OV

t2

Szülők Iakhatási
problémái

2014.09.29.

Sziilo egészségügyi
problémái

2014.09.29.
Szü|<ĺ egészségügyi

prob|émái

2015.01. r 3.

Szülők lakhatlísi
pľoblémái

2015.0ĺ.06.
Neveloszülőkh<iz

ó nap

Gyermekjóléti

Központ

2015.02.27.

Magyar
VöľöskereszÍ
Anyaotthon

151 nap

Sztilo

l5t

nap

Szül<i

13l nap

Szül<ĺ

101 nap

Gyeľmekjóléti
Krizpont

r98

Terézvárosi
GyermekjóIéti
Krizpont

2015.02.27.

Magyar
Vörtiskereszt
Anyaotthon

Magyar

-2Ośo227.
Vörtiskereszt
Anyaotthon

2015.02.27.

Hazď A|bérletbę

2015.06.25.
Kossuth Lajos
Gyeľmekotthon

2015.01.04.

Gyengénlátók
A|t. Isk. és
KolIégiumába

2015.01.12.

Haza

2015.01.12.

Haza

2015.03.06.

TEGYESZ

Gyengénlátók Alt.

l5 nap

Isk. és

Kollégiumába

12nap

Belváros
Gyermekjóléti

Központ

Belviĺros
12nap

53 nap

Gyermekjóléti
Krizpont

Gyeľmekjóléti

Központ

,h,ĺ
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14

A

OE

1l

2015.01.13.
SztiIok Iakhatási
problémái

15

A

HK

IJ

2015.02.05.
Családi konfliktus

16

A

MMJ

il

Szül<ĺ egészségügyi

l7

A

F-N D

t0

18

A

LFK

ll

t9

A

PBA

l0

20-

f1

2015.03.03.
prob|émái

2015.03.10.

Bántalmazás

20t 5.03.10.

Bánta|mazás

2015.03.11.

Sziilĺĺegészségügyi
problémái

2015.03.27.

_ślziilőlclakhatási

20t3.tt.28.

A

problémái

KA

201s.03.30.
9

Szü|ő indokolt

távolléte

f2

A

z3

W

ED

2015.04.10.
J

Sziilő lakhatĺási
problémái

2013.11.28.

TSz

20r5.04.30.
8

Szü1ők Iakhatási

problémái

20r 5.03.06.

TEG\TSZ

2015.02.07.

Haza

2015.03.09.

Haza

2015.03.1t

Haza

2015.03.11
Il.aza

2015.03.30.

Haza

53 nap

Központ

3 nap

Gyermek

7 nap

Gyeľmekjóléti
Központ

2 nap

Losonci Alt. Isk.

2 nap

Losonci Alt. Isk.

20nap

Terézvárosi
Gyermekjóléti

Központ

2015.04.07.
Gyensén|átók

Alt. Isk. és

Gyengénlftók Ált.
ilaP
KoIlégiumába

Kol|égiumába
2015.04.r2.
Hallásértiltek Ált.
Isk. és

14 nap

Kollégiumába

20t5.04.21.
Haza

12 nap

20r 5.05.03.

Gyengénlátók

Alt. Isk.

Gyermekjó|éti

és

KoIlégiumába

Gyerrnekjó|éti

Kĺizpont

Szivárvány
NapkÓzi otthonos
Ovoda

Gyengén|átók Ált.
4 nap

Isk. és

Kol|égiumába

/,7
b:

)ą.
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24

A

pÁN

2015.05.03.
8

Szülo lakhatasi
prob|émái

25

f6

27

A

A

VV
2013.11.28.

2015.05.03.

PA

2

BSz

I

TSz

Szülő lakhatási
prob|émái

20l5.05.ĺ 0.
Szülő lakhatrĺsi
problémái

2015.05.22.
8

Szülő lakhatĺási
problémái

20l5.t l.l ĺ '

Haza/A|bér|etbe

2015.1 1.11.

Haza/A|bér|etbe

2015.06.17.
Menedékhaz,

csÁo

2015.05.25.
GyengénIátók
Alt. lsk. és
Kollégiumába

193 nap

Szülo

193 nap

Szülő

39 nap

Ferencvárosi
Gyermekjóléti

4nap

Gyengén|átók Alt.
Isk. és

Központ

Kollégiumába

2015.05.22.

28

A

SAV

13

Gyermek
magatartási

2015.06.16.

llaza

26nap

Gyermekjóléti

Központ

problémái

f9

A

NZs

t2

2015.05.f6.
Egyéb

30

A

TM

5

20r5.06.10
Szülo lakhatási
nrnhlémái

31

A

FR

3

Szĺilő lakhatási

TSz

8

.Ą

.Ą
JJ

2013.11.28.

A

BSz

20I5.06.

ĺ0

problémái

20l5.0ó.l3.
Szül<ĺ lakhatási

problémái

I

2015.06.l9.
Szülő egészségtigyi
prob|émái

2015.07.31.

Haza

2015.06.29.

Haza

2015.06.f9.
Ifaza

67 nap

20 nap

20 nap

.Gyengénlátók

és Koll.

80 nap

csÁo

Gyeľmekjóléti

Központ

Gyermekjóléti
Központ

Isk. és

Kollégiumába

2015.06.23.

Menedékhaz,

Központ

Gyengénlátók Alt.

2015.08.31.

Alt' Isk.

Gyennekjóléti

5 nap

Menedékhĺáz

csÁo

,},ĺ
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54

35

A

A

PBA

l0

2015.06.22.
Szülő egészségtigyi
prob|émái

2015.06.26.

BSz

I

Szti1ő egészségügyi

problémái

2015.07.10.

Haza

MD

3

2015.07.02.
Családi konfliktus

2015.08.27.

37

A

MCS

2

2015.07.02.
Családi konfliktus

2015.08.27.

20ĺ 5.03.09.

K-TA*

A

Sztilő lakhatási

39

40

Nér,vál1ozít^s:

20 | 5.03.09.

2015.08.26.

A

BN

57 nap

Haza

I

48 nap

20l5.08.0ó.
Szülcĺ lďihatási

r48 nap

problémái

K-'I'A A

t0

2015.08.10.
Szülo egészségügyi

2015.11.30.

Haza

csÁo

Käz4ont

problémái

J

Menedékhaz

Gyeľmekjóléti

Haza

20r5.08.06.

DAÄ"

VV

20 nap

csÁo

A

Terézvilrosi
Gyermekjóléti

Központ

2015.07.15.
Menedékhaz'

36

3B

l9 nap

I

t3 nap

Gyermekjóléti

Központ

G-y"eľmekiolćti

Közpollt

Gyeľmekjóléti
Köz1ront

Belváros
Gyermekjóléti
TVzPUrl
I

41

A

BB

9

20r5.08.10.
Szi'ilő egészségĺigyi
problémái

42

A

GAG

l3

2015.08.1t.
Családi konfliktus

43

A

GPF

I

2015.08.t 1.
Családi konflik.tus

2015.11.30.

Haza

2015.09.29.
Eszę Tamás
Gyermekotthon

I

l3 nap

Belvaros
Gyermekjóléti

Krizpont

)U

Szülő

50

Sztilo

20rs.09.29.
Esze Tamás
Gyermekotthon

ly

)s'
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2015.08.3 t.

44

VR

13

45

BK

12

CsSV"

t5

46

Szĺilo lakhatási
pľoblémái

2015.09.03.
Sziil<ĺ indokolt

távolléte

2015.09.r4.
HazďA|bérletbe

20t 5.1 1.03.

Haza

2015.09.08.

l5 nap

62nap

ll5nap

Sztilo indokolt

Csa|ádsegíto

Központ

Gyermekjóléti
KöZpont

Ci.'"eľnckjótéti

Iitizpĺ.lllt

távol|éte

20 r5.09.08.

Á-

48

Cs V*

12

Sztilő indokolt
tárolléte

SZVA

5

Szü|ő |akhatási
pľob|émái

I

Sztilo Iakhatási
problémái

49

A

SzR

50

A

LMR

20 1 5.1 0.1 0.

2015.

ĺf

I

0.10.

2015.10.t4.
Szülő lakhatási
nrnh,|émái

1

2015.10.12.

HazďAlbér|etbe

2015.10.12.
HazďAlbéľ1etbe

20|5.10'30.Hazď
Albérletbe

l5

nap

Gyeľmekjólćĺi
Központ

3 nap

Szülő

3 nap

Sztilo

11 nap

Szülő

I

51

2013.11.28.

TSz

2015.10.22.
8

52

Ä

DPV*

t5

53

A

PÁN

8

Szülo Iakhatási
pľoblémái

2015.11.01.

Gyengénlátók

Alt. Isk. és

2015.11.19.

20t5.t1.20.

TEGYESZ

Isk. és

Kollégiumába

Kol|égiumába

2015.11.02.
SzüIő lakhatiusi
pĺoblémái

Szülő lakhatási
problémái

Gyengénlátók Ált.
11 nap

60 nap

Gyeľmekjóléti
Központ

I nap

Szülő

ł,/
-1ť

.-ĺ 1
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54

PA

A

201 5. r 1.19.

2

Szülő |akhatasi
problémái

55

NyMK

A

2015.11.20.
7

Szülo indoko|t
távolléte

HVB*

56

57

HSI*

Ą

2015.11
A

.27

TEGYESZ

2015.r1.f7.

Haza

Szülő

8 nap

Szülĺĺ

II.

35 nap

problémái

6

I nap

.

Szülő egószsćgĺigyi

II. Keľi.ileti

35 nap

^

59

A

BV

l3

2015.12.10

60

A

MV

8

2015.12.10

T Sz*

I

20t5.12.21.
Szülo lakhatási

G1,.eľmekjóléti

Köfpont

20l5.ĺ2.10.
10

I(eľületi

G}.crnckióléti
KÖz4onl

20t5.11.27.
SzĹiĺő egészsćgĺigl'i
prtrblénlái

PBÁ"

5B

2015.11.20.

'I.eľéz-váľosi

Sztil<l egészsćgüg1'i

22 nap

probIénlái

Gyernrekjólćti

Kĺiąront

2015.12.17
Bokréta
Lakásotthon

8 nap

Németh László
Általános Iskola

I nap

Németh László
Általános Iskota

II nap

Sztilci

2015.12.17

Bokéta

I

61

2013.1 L28.

problémái

2015-ben 61 gondozottból 12 gyermek keľĹilt gyeľmekvédelmi SzakellátáSba, (ideiglenes
elhelyezés, nevelésbe vétel) Idén is több jelenlegi lakónknál is felmerĹilt a nevelésbe vételi
eljĺíľásmegindítáSa, illetve van akinél méLr megkütdtiik a Gyámhivatal illetve a
Gyermekjóléti Központ fę|é az eĺľevonatkozó javaslatunkat.
A védelembe vett gyermekek száma 11 fo a 61 gondozottból.
Mint mar évek óta -igaz nem olyan nagy aÍé.ľryban,de ebben az esztendŕĺben is, lrĺny nemű
gondozottjaink vannak túlsúlybangondozottaink k<jľébęn a20l5-ben felvett 47 e||átottbő|.
24 vo|t leány.
Az e|óző évekhez képest 20l5-ben felvettek között is egyľe nagyobb arányban
voltaVvannak óvodás- általános i.ko
l-."!b

"{ĺ,

*Ł.
+J

.4Ą
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kamaszkoru gyermek á||t a gondozásunk a|aÍÍ'.3 év vagy az a|atÍi életkorúgyermek 6
kisgyermek részestil átmeneti gondozásban (volt aki több alkalommal is).

Az elhelyezést kiváltó okok köziil

2015-ben is magasan az elégte|en' vagy megoldatlan
lakhatási köľĹilmények, vagy a hajléktalanná vá|ás volt a vezetó pľobléma 23 esetben
emiatt kertilt gyermek a gonđoztsunkba. Ezt kovette 7 esetben a szu|o indokolt távolléte,
mď1d 6-6 esetben a sziilők egészségügyi pľoblémái illetve a családi kofliktusok, 2-2
esetben bźnta|mazźtsés a gyeľmek magatartáspľoblémái, 1 esetben pedig egyéb ok volt a
gondozásba vétel kiváltó oka.

A probléma típusai szeľint:
A szülők esészsésüsvi oroblémái
A sztilők lakhatási oľoblémái miatt
Szülő vagv sondviselő indokolt távolléte
Csaláđikonfliktus

A syeľmek masatartźśiproblémái
Tdľsintézménvekkelvaló kapcsolattaľtds

A Gyermekjóléti Központtal az egyittmfüödésünk megfelelő, napi

kapcsolatban állunk idén több alkalommal is egyeztettünk szakmai, módszertani kérdésekbęn. Rendszeresen
tźĄékoztatjukegymást közös ügyeinkben, részt veszünk kĺjzös szakmai megbeszéléseken,
esetmegbeszéIésen, esetkonferencián annak érdekében,hogy a családokľól naprakész
infoľmációkkal rendelkezhessünk, azokat kicseľéljiik illetve, hogy a mihamarabbi
hazagondozáshoz szükséges közĺls munka, vagy egyéb intézkedésekmegtételéhez
szükséges egységes javaslat megszülessen. A családgondozói munkánk során a gondozási
folyamat fo iranyvona|át egyutt jelöljük ki _gondozási tervben foglaltakat kozösen
fogalmazzuk meg a családda|, az esetgazda családgondozóval - annak érdekében,hogy

ikoľ_az-esetgazda-visszakapjď_acsaládot-Ęytudja{o1ytatni-a-munkájáĘ1rogy-aĺmak-

folyamatossága ne tcirjcin

meg.

l

Az

timeneti gonđozźlsbabekerült kiskoruak ktirtil jelen lévő nevelési- oktatási, s egyéb
közintézményeivel (iskolák, óvodák, bölcsődék Nevelési Tanácsadó), hĺŁioľvosával
véđőnőjével,minden esetben felvethik a kapcsolatot, írásban és szóban is ér1esítetttikőket
a bekerülésről, továbbá rendszeresen konzultáltunk a gyermekeket érintő kérđésekben.
Azokban az esetekben ahol a gyeľmek második vagy harmadik alkalommal keľült be a
Gyeľmekotthonba a jogszabźl|yi ręndelkezéseknek megfelelően- értesítetttik a
bekerülésről az illetékes Gyámhivatalokat.
Altalanosságban elmondható, hogy az oktatási iĺtézményekvisszajelzése többnyire pozitív
arra vonatkozőarl, hogy az otthonban elhelyezett gyermekek tanulmányai, magatartása,
higiénésál|apota, iskolába id<ĺben tĺiľténőmegérkezése stb. milyen fuźnyba vźitozott a
bekeľiilést kĺjvetően.

Az ellźĺásíszerzodéseink mentén jól mfüödő

szakmai kapcsolatot sikerĺilt kiépítenia II.,
sza|<nai
kapcsolafufrrUgya-núgý;mint đVIII.-kerü1e_ten1E1üľ1ś, śikerült a közös eTéTek-ménténaz

V. és a VI. keľiileti Gyermekjóléti Szolgálatokkal _ van akivel már tĺibb éves a
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e|várhatő szakmai együttműködést megvalósítani. Rendszeresen egyeztetünk személyesen,
telefon, e-mailen a közĺjs esetek kapcsán.

Budapest Főváros Kormányhivatala Szociális és Gyámhivata|a hatérozata éľtelmében
működési engedélyünk módosult, ellátási területünk kibővült Budapest II., Budapest V. és
Budapest VI. kerületek területére ís 1 férőhely eľejéigellátási szerzódést kötöttek aZ
onkormányzatok.
Meghívásukľa idén is tészt vetttink mindhárom keľtilęt éves gyermekvédelmi
tanácskoztlsain, illetve tĺibb esettel dolgoztunk együtt szakrnakozi esetmegbeszélőkön,
e setkonfeľenci án, szabnai e gy eztetések s orán.
2015. évben azY., VI., és II. keľületi onkormányzatta| kt'ti'tt ellátási szerződést az
alábbiak szerint vették ĺgénybe:

I. A Belváľos-Lipótváľos Budapest Főváľos V. keľületĺ onkoľmánvzat Ewesített
Szociális Intézménv -ESZI- álta| ttirtént ieénybevéte|ekszáma:

BBésBN
201 5-ben két alkalommal:

Ellátás kezdőnapja:
Ellátás utolsó napja

2015.januáľ 01.
20|5. januźlr |2.

Ellátás kezdonapja:
E||átás utolsó napja:

2015.augusztus 10.
20|5' novembeľ 30.

Mindässzesen:

I24 elldtúsi nap

Ellátás kezdőnapja:
Ellátás utolsó napja

2014. december 10.
2015.június 25.

Osszesen:

198 elldtdsi nap

S.C.E.

P.B.A.
201 5-ben

haĺom alkalommal:

Ellátás kezdőnapja:
Ellátás utolsó napja

2015' március 1l.
2015. maĺcius 30.

Ellátás kezđőnapja:
Ellátás utolsó napja

2015. jttnius22.

Ellátás kezdonapja:

2015. decembeľ 10.
embGr- 3r.

Ellátásutolśď

2015.július 10.
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Mindässzesen:

60 ellútdsi nap

G.P.F. és G.A.
Ellátás kezdonapja:
Ellátás utolsó napja

2015. augusztus 11.
2015. szeptembeľ 30.
50 ellútdsi nap

Összesen:

III. Budapest Főváros II. kerület Onkoľmánvzata.

H.s.I.

és H.V.B.

E||źÍaskezđőnqpju.
Ellátás utolsó napja:

2015. november 27.
jelenleg is gondozás alatt állnak

201S-ben iisszesen:

34 ellátúsi nap

Az otthon személvĺ.tárwi feltételei. munkatársak. infrastruktrira
A gyermekek átmeneti otthonában a szalľľnai |étsztlm vźitozat|aĺulfelette van
jo

a

gszab ź:,|yi kĺjvetelménynek.

szakmaivezető
5 fo gyermekfelügyelő (ebből
1 fő pszichológus
1 fő

1 fő csecsemő- és kisgyermekgondozó)

fő családgondozó
fo nevelő
1 fő takarító-konyhai kisegítő szemé|yzet
1
1

A feladatellátás

tár

gyi feltételei maximálisan biztosítottak.

á-do1gozó1ctöľvényben{oglab-sza1onai-füpzettségi-elváľásźnak'a'2015-. évben-elj€Smértékben eleget tettünk, minden kolléga a munkavégzéshez szükséges végzettséggel
renđelkezik,v agy elkezdte a szfü séges szaki<épesítésmegsze rzését.
Kollégáink renđszeľesenhavi

1

alkalomma|részt vesznek szllpervíziőn, megfelelő szakmai

munkájuk megsegítéseéľdekében.

Gyermekek Átmeneti otthona teamje.

A team

tagjai:

a

szakmai vezetó,

a

gyermekfelügyelők, a családgondoző a pszichológus és a nevelő. A team a sza|<rrnivezeto
tanácsadó testülete. Üléseit kéthetente vagy szükség szeľint taĄa.A dcintés előkészítésen
kívül esetmegbeszélő feladatot is ellát.

Pszichológusi. feilesztőpedagógiai tevékenvség. kuckófoglalkozások. szabadidő
Pszichológusunk továbbra is igyekszik minél korábban felvenni a kapcsolatot a bekeľülő
gyeľekekke|, ta|áIkozni szüleikkel , tájékoződni az iigyben, konzultálni a családgondozóval'
a sza|<nai vezetővel. Ezen kívĹil tartja a kapcsolatot az otthon dolgozóival, nevelőjével és
gyerekfelügyelőivel.
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Időbeosztását tekintve továbbra is két napon tartózkodik az otthonban,hétfon és csütciľtĺik
délután. Hétfőnként tájékozódik a gyermekek ügyeiben, és az otthonban :,rrtőzkodő
gyermekekkel fo glalko zik egy énileg.
Minden bekeľülő gyerekkel ta|á|kozik|egalább egy alkalommal, mikor is megtörtént egy
ľövid exploľáció, majd különböző tesztek (főleg tajzok, valamint személyiségtesztek)
felvétele. Tcibb gyerekkel ľendszeresebben is tartja a kapcsolatot, egyéni megsegítés
formájában. A gyeľmekek vizsgálatát kiegészíti a szu|okkel tĺirténő anamnézis felvétele.
Idén is tĺibb nehézségünk is adódott - egyrésń. nagyon sok olyan gyermek keľült átmeneti
gondozásba, akik olyan traumákat, séľüléseketéltek már át, hogy ezek miatt komolyabb
pszichés tüneteik jelentek meg. Ezek a gyeľekek jelentős bizonýalanságérzetet éltek meg,
kötĺidéseik á|ta|éh an zav art szenvedtek.
A legt1ibb gyelną.ek Jzu1ďę-yélaĺĺjfele--élęlv-ęzetésl-ég/yągy ps'zjqhiá1ĺra_i_pĺob!érné'va!ktizdtjtt, igy nehezebb volt a velük való együttműködés.
Az első felévben új helyzette| talá|koztunk, hiszen januáľtól már 0 évtől fogadhattunk
gyermekeket. Így őket is igyekezettmegfigyelni, szüleikkel konzultálni, segíteni őket.Eza
he|yzet újfele kompetenciákat is igényelt.

Tovább folytatódott az e|őző évi tendencia, hogy a bennlakók nagy részénéIalig lehetett

olyan cé|t ta|á|ni, ami mentén dolgozhattunk volna hazagondozásuk, soľsuk ľendezését

illetően. Így soha ennyi nevelésbevětel felo hajló gyerek nóm volt pszichológusi munkája
soľĺĺn.Ilyen helyzetben peđigtermészetes, hogy a gyeľekek pszichés tĹinetei csak
szaporođtak.
Sokszor tapaszta|ta azt is, hogy a szülĺjk a\ig vagy csak nehezen voltak egyiĺttmíĺködőek.
Egyre gyakoribb vo|t az a jelenség, hogy a szülőket alig lehetett rthími egy első
interjúrďanemnézisľe, vagy nehéz volt velÍik az időponte gyeztetés.
Számos családi működészavarnak lehettünk tanúi, melynek kĺjvetkeztében a gyermekek
váltak tiinethordo zőva. Igy mi végigéltük, milyen szenvedéseket, kľíziseketélnek át.
Gyakľan emiatt a pszichés segítség is nehezített volt, továbbra is inkább az &ze|mi
támogatáŚo.nlentilláđósfelü1e1.biztöŚĺtásáiĺ-volta1rangsúly
osszességébentovábbra iq azt gondolja, hogy a légfóbb pľoblémák a trauryatizá|t,
nehézségekkel,bizonýalanságokkal ,,tarkított'' gyerekkoľból adódnak. A gyermekeknek
nem kĺinnyű elfogadniuk nehęzített élethelyzetiket, átmeneti gondozásba kertilésiiket, és
ebben nagy segítséget igényelnek. Számos korábbi sérelmet, veszteséget kell
feldolgozniuk. Ebben a évben is nem egy gyermek feldolgozat|an veszteséget je|zett.
Ugyanakkor szükséges megküzdő képességfüetnĺjvelni, az események feldolgozása,
érze|mi támogatás mellętt. Leginkább a ktilĺinbcĺző magatartás, ťrgyelmi és
viselkedésproblémák domináltak ebben a félévben is valamint az &ze|mi zavarok,
depresszív tĹinetképződés,kisebbeknél a kiilönbĺiző enuresisek, encopresisek. A fé|éweaz
is jellemző volt, hogy mindegyik gyermek sorsa elég bizonytalanvolt, merĺe is tovább, mi
legyen a cé|ja az átmeneti gondozásnak. Így több gyeľeknél keľült sor helyzete rendezése
miatt esetkonferenciara, szakmakĺizi megbeszé|ésre. A gyerekekkel való beszélgetéseketis
átszőtték ezek az egzisztenciális kérdések.Tehát gyakľan az a|apvető biztonságigénytik
szenvedett hiányt, ami miatt minden további szükséglet kielégítésehianyt szenvedett. Így a
megsegítésekminden esetben nagyon fontosak voltak.
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A kisebb koru gyeľmekek

esetében általában a szülők kértéka megsegítést, vagy ők maguk
fiatal koruk ellenére tudták je|ezni az o nyelvukön, hogy szeľetnének egy kis beszélgetést,
rajzo|ást kémi. Sokszor csak azÍ. igényelték,hogy kifesthessék, kiľajzolhassák magukat,
valakivelfélľevonulhassanak, aki egy kicsit figyel rájuk, töľodik veliik.
A seľdülőkoruak közül peđigtöbben maguk kértékegyéni megsegítésiiket, így elég
motiváltnak minősülnek, és egyre jobb a megsegítések prognózisa' hatékonyabban lehet
velük foglalkozni.
Az év során még számos esetmegbeszéIőn, esetkonfeľencián és szakmakcizi megbeszéIésén
is közľeműködött, és igyekezett konstruktív javaslataival, meglátásaival, megfogalmazni a
gyermekek jövóje szempontjából a lehető legjobbat.

A ..belsős'' Kuckó foglalkozásokľól
A belső Kuckó foglalkozást pszichológusunk fejlesztőpedagógusunkkal együtt vezetik.
Minden hét szerdán tónzúliamat, és megteľvezik az adoÍIfoglalkozás tematikájät.

Amí źůta|źtnosjellemző évek óta, hogy a csopoľtok összetétele mind életkor, mind nem
szerint igen heterogénnak mutatkozott. Továbbra is nagy életkoľi ,,szakadékkal''dolgoztak.

Hiszen egyrésú. van egy kisebb óvodáskoru korosztály, valamint a nagyobb serdülő
gyerekek is, akiket igyekeznek együttesen bevonni.

A módszereket illetően is nagyon nagy

vá|tozatosság mutatkozott, a csoportvezetók mindig

a hely zetnek me gfelelően próbáltak đo1gozni.

Továbbľa is úgy gondoljuk, hogy a a Kuckó egyre jobban része a gyermekek életének,és
egyľe szívesebben, motiváltabban jönnek, máľ nem olyan gyakran kell felhívnunk annak
fontosságaľa a figyelmet.

A Kuckó

továbbľa is alkalmas ana,hogy belső feszültségek, indulatok felszínľe törjenek,
és ezeket biztonságos közegben át lehessen foľdítani, meg lehessen élni, feldolgozni.
Ugyanakkor nemcsak a sajźt belső, ďe az egymás közti problémák rendezésére is alkalmas,
ncjvelve a csopoľtkohéziőt, együttmríködés
A gyermekek egyre inkább mernek az otthornal kapcsolatos pľoblémáikÍól,a dolgozókkal
kapcsolatos konflĺktu'áir'ol is beszélni, ami mindenképpen a biza|mi kapcsolat
megszilaľdulását, a Kuckó szerepének hangsúlyát htlzza a|á. Jő érzés'hogy van egy felület'
ahol ezek kimondhatőak, igy kezelhetőek.

A ..külsős'' Kuckó

fo

glalkozásokľól

úgynevezett külsős Kuckó foglalkozásokľa. Ezekľe
az a|kalmakľa pszichológusunk és fejlesztőpedagógusunk is elkíséľtéka gyeľekeket,
megfigyelték a viselkedéstiket, tarsas interakcióikat, társas készségeiket'
Ezen a|ka|mak során sokat fejlődĺitt a csapaszellem, egyiittműködés' igyekeztek a kollégák
egyfajta ľeszocializációs folyamatot elősegíteni, éľtékeketmutatni, közvetíteni a
gyermekeknek.

Ebben az évben kéthetente keľĹilt sor

ŕLZ

A

2015. év sorĺán a korosztályos bővülés miatt egyre nehezebb volt a Kuckó
fog|a|kozásokat lebonyolítani, egyre tc}bb volt a kisebb életkoru gyermektink, ezze|

szemben 2-3 kamaszkoru.
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Volt, hogy kĹilönboző játszóterekĺe mentek, itt meg tudott valósulni az egyutt|ét,
csapatépítésés a mozgás - ezek a helyszínek a feszültségvezetésre kiválóan alkalmasnak
mutatkoztak.

olyan alkalom is előfordult(foleg, mikor az időjátás nem volt kedvezĺí),hogy benn
maradtak, egyiitt elmentek bevásárolni , és foztek avagy sütöttek valamit.
Sokszor a gyerekeknek az okozott a legnagyobb cjrömcjt, ha csak ĺjnfeledten gyerekek
lehettek, szabad gyeľmeki énjüket fejleszthették. Itt egy kicsit elfeledkezhettek magukĺól,
nehézségeikľől'problémáikľól. Így atakult, hogy még a legidősebb gyeľmek is jól fudta
magát érezĺi'és ő is megla|áIta ezekeĺ a programokon a saját helyét.
Idén voltunk a Ftivészkeľtben, libegőzni, Margitszigeten bľingó-hintózni, Szabaduló
szobźtban, szíĺ:lházban, moziban, játszőhazban, kalandpaľkban, a nagy nyári melegben
strandolni vagy éppen fagyizni. Fentiekből |ćtszik, hogy mindig igyekeńek maximálisan

fieyelęltbę-vę$Ĺé€Y€ĺmekelqĘényeit, yágyaĹlgyąuąkkqĽ_Yélaml uj4nąsljĹmutatni
nekik, olyan feltiletet teremteni amiben tanulhatnak fejlődhetnek is, dę ugyanakkor van
lehetőségük kicsit kikapcsolódni és csak
lenni.
',gyeľeknek''

3.2. onként vállalt feladat - Kľízislakások

A

JSzSzGyK Gyermekek Átmeneti otthona _ mint átmeneti gondozással foglalkozó
szęrvezeti egység _ 4 đbkľízislakást miĺködtet, mely a családok átmeneti otthona

funkcióját igyekszik pótolni a VIII. keriilęt szo|gá|tatźlsi palettájĺán. Szakmai szempontból
életszeľűmódon biztosítja a lakhatásuk miatt válsághelyzetbe keľĹilt, vagy átmenetileg
hajléktalanná váIt családok goĺdozáséú,|ak'hatását, 4 honapos időtaĺam(ok)ra kötött
széi|ásszerződéssel - maximum egy éven keľesztĺil. A gondozásban töltött iđőszakban a
család előtakarékoskodik, melynek havi minimum összege 35.000-Ft és családgondozói
segítséggelfelkészĹil az onéilo életvitel l<ĺa|akításttra és a szfüséges anyagi erőforĺások
megteremtésére. A Kĺízislakásban töltött idő a|att a családnak nem kell fizetnie sem
lakbért, sem kĺĺzüzemikĺjltségeket_ eú. a JSzSzGyK fedezi _ ennek fejében, illetve a
biztonságos kimenet és család anyagi helyzetének megerőscidése érdekében kötelezo az
előtakaréko sság folytatása.

3.3. Készenlétiszoleálat

A l5l1998.

(IV.30.) NM.'rende|et 7lD $-ban foglaltaknak megfelelően -2011. július 01-től
a Központ Gyermekek Atmeneti otthona telephelyén- megindult a telefonos készenléti
Szo|gá|at, mely a 063a-493-1925-os telefonszámon váľja a Gyermekjóléti Kĺizpont
nyiĺĺatartélsiidején túli időpontokban bajba jutott keľületi lakosok hívását.

A20|5. év december 31-ig a készenléti szolgźit telefonszámźra_ annak ügyeleti idejében
-ósszesen 17 db hívás került rtigzítésľeaZ erre szolgźiő naplóba.
Ebből 11 db hívás esetében tudtunk érdemi, konkľét információkat nýjtani a benniinket
hívó iigyfeleknek. Ezek kĺjzül is tĺjbb hívás olyan jellegĺĺinfoľmációkéľésvolt, mely nem
kimondottan kłízíshe|yzetnek tekinthető.

(Á fennmanÄő--flivások_--közĺitt (6 esetben)----vol.t-olyan'-..amikor_--a-Központ
telefonkĺizpontjának elérhetetlenségére hivatkozva, illetve Gyermekjóléti Központ

lr

+é.

T4

Jozsgrr'ÁRosl
ÉsGy-pnn'ĺnrĺol'Éľrrozpoľľ
szo cĺÁrrs szolcÁĺ-ľłľi

nyitvatartétsi idején tul keresett ttnsiĺtézménybennünket egy-egy ügyben konf<ĺétan az
ügyben illetékes családgondozót keresve.
Ügyfelek részérő| is gyakoľi anyitvatartási időn túli érdeklődés a családgondozó kollégák
iránt, illetve a szombati kapcsolattigyelet időpont lemondásiínak igénye is befut olykoľ a
készenlétis telefonszámra.
Minden esetben a megfelelő információt megkaptźtk az érdeklődők arľól, hogy mikor
tudj ak keresni az ugyben éľintett családgond ozőt.)

Szabolcs

3.4. Számszaki beszámoló sziiveges éľtékelése
40108 cÍm Gyeľmekek Átmeneti Otthona

3.4. 1.

Ktite|ezően el|átandó feladatok

EFt
Eredeti
eĺőlrányzat

Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli j uttatásai
-Egyéb rntíkiidésicélúlĺiadások-

Míĺködési kiadások tisszesen
Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások iisszesen

KIADASOK OSSZESEN
Intézménv i működési bevételek

Működési célútámogatás
źi| amh ánartáson belü lrő

|

Miĺ ködési bevételek iisszesen
k ány itő szew i tám o gatásként
folyósított támogatás j óv áírása
E|őző évi előirálry zat maradv ány
igénybevétele
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