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AZ INTÉZMENY FELADATELLÁľÁSł, sZAKMAI
1.

Alapfeladatok' szakmai célok

A

Káľolyi István GyermekközporÍ alapvető szakmai célkittizéseegy olyan széles köni
szakmai konszenzuson alapuló, többféle ellátási foľmát biztosító gyeľmekotthoni és
utógondozói ellátás biztosítása, amely gyeľmek- és családközpontú, rendszeľszemlélettíés
szfüségletorientált.

I
I

\-

Az iĺtézmény_ mfüödésének

kezdetétől _ minisztér\slrń fenntaľtású volt, jelenleg a - 2013.

januaľ l-jétől műk<jdő - Szociális és Gyermekvédelmi Fóigazgatősâgalátartozik.

A Gyeľmekközpont kihasználva jó fiildrajzi

\-

cÉlĺal,ĺÉ,rszĺMADATAI

és infľastrukturális adottságait, a gyeľmekotthoni

ellátások széles spektrumát vállalta fel.

feladatellátás szempontjából az a|âbbi ellátási foľmákat bĺztosítjuk a gondozottak
számára (otthont nyújtó ellátás keretében gyermekotthoni és utógondozói elldtás keretében
ut ó go ndo z ó o ttho ni e l he ly e z és t b i z t o s ít unk)'

A

Gyeľmekvédelmi gondoskodásban elhelyezett, a menekülttigyi jogszabźiyok alapján
eĺismerésüket kérő kísérőnélkuli kiskorúak részére,a Kísérő Nélküli Kiskoľúak
Gyeľmekotthonában (továbbiakban: KNK-GYO). Célunk nyelvi, taľľraryyi
felzáĺkőztatásukkal s ikere s inte gráci ój uk elő s e gítés e.
Speciátis ellátást biztosítunk a 12. éIetévét_ kivételes esetben l0. életévét- betöltött
súlyos pszichés tüneteket mutató kiskoľúakszálnźra a Speciális Gyermekotthonban
(továbbiakban: SPGYO) Célunk, hogy az iĺtézményâ|tal nyújtott terâpiźĺs
szolgźltatâsokkal állapotukban pozitiv vźitozâs következzen be, vagy legalább
kompenzált állapotban lépjenek ki I- Ż ill. kiilöncjsen indokolt esetben 3 év utan.

KüIonleges eltátás keretében a mozgźsźtban akadályozott és tartósan beteg kiskoľúak
szźtmtľabiztonságot nyújtó otthont biztosítunk a hĺĺromcsopoľtot magźtba foglaló
Kü|clnleges Gyeľmekotthonban (továbbiakban: KGYO). Célunk, hogy képességeikhez
méľtenaz önálló és ĺjnĺendelkező életre történő felkészítéstikhöz, önellátáshoz
szükséges képességeik fej lesztésébena maximumot nyújtsuk.

Az utógondozói ellátásban élő menelcĺ;lt fiatal felnőttek nyelvi, tarÍfugy| képességbeli
felzarkőnatásuk biztosittsźlval nyujtjuk számukľa a mielőbbi önálló élet lehetőségét.
Elhelyezésiik a Menekült Fiatal Felnőttek Utógondozó otthonában (továbbiakban:
MFF-UGo) töľténik'
Családias lakóköľnyezetben, a Lehel úti és mogyoródi telephelyen, az Utőgonđoző
otthonokban (továbbiakban: UGo) élnek a magyat állampolgárságú utógondozói
ellátottak az integrtrció és az öntilő életvitel magasabb szintjére jutott menekült
2

státuszú fiatal felnőttekkel. Célunk biztosítani szĺímukľatanulmányaik sikeres
befejezése idejéľe az otthont, ügyeik intézésébenmind nagyobb önállóságot adva a
sikeľes önálló életvitel lehetőségével.

nevelés-gondozás céţaa gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő gyeľmekek
életkorához, állapottúloz, sztikségleteihez igazodő teţes köni ellátás biztosítása,
személyiségtikhaľmonikus fejlődésének elősegítése, ťĺzikaiés érzelmi biĺonságuk
megteremtése, tanulmanyi előľehaladásuk segítése, piacképes szaţ,ĺla megszerzése,
felkészítésüka majdani önálló életfüben való helytállásra.

A

I.2.E||átotti|étszám adatok (2013. decembeľ 31-i állapot szeľint)
20l3-ben a gondozottak létszrímaakezdeti 228 filrőI év végére159 fore vźůtozoţ.,ami 30%os létszttmcscikkenéstjelent. A létszámcsökkenés oka a kísérő nélküli kiskoruak engedély
nélkiili tźxozâsa(más európai orszâgba) és azutőgondozói ellátottak kilépése.

Az

elhe ly ezett gy erme kek és JÎatalfelnőtte k léts zdma

Létszám

13.

dec.31-i

Gyermekotthonban

Utósondozói otthonokban

94 Íő
(49 migráns, 22 különleges,

65 Íő

23 speciális ellátási igényű)

osszesen: 159 fő

Az elldtottak létszámdnak vdltozásaí 2013. januáľ I.

lÉľszÁľĺ-

ÉrszÁľtcsoxreľÉs

ľovBxpoÉs

és december 31. közi)tt:

arlÜl ľönrÉľĺ
rľrÉzuÉnveľ
vÁlľozÁs

osszr,nľszÁľĺ

másik
gyermek-

HONAP

otthonba
új beutalt

v.haza

keľült v.
egyéb

nagykorúvá
válttávozott

utógondozói
ellátása

nagykoruvá vált, utógondozói
ellátott lętt

kiskorú

megszrint

utógondozói
ellátott

Összesen

migráns
táv. IH

Jan.

51

39

1

3

169

59

228

Febr

16

5

2

1

177

60

23',7

Márc.

32

10

3

1

1

L94

61

255

Áp.

16

96

1

1

113

61

174

Máj.

15

2Ż

1

1

3

L0z

63

r65

Jún

26

ĄI

I

86

63

149

Júl

37

38

1

84

64

148

Aug.

24

25

1

82

64

146

Szept.

23

19

2

B4

66

150

J

89

67

156

1

74

66

r40

1

94

65

159

okr.

23

T7

1

Nov

IZ

27

Dec.

36

16

Ossz.

311

355

I

1

L4
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B efo g a d d s - e l b o c s tźtlźs :

a.) befogadás 2013-ban: 311 fo
14 fó tj gyeľmek beutalása történt a speciális gyermekotthonunkba, továbbá
5 fő akülönleges gyeľmekotthonba
1 fo maľ utógondozói ellátottként
Ż9I fő kísérőnélküli kiskoru keľült hozzźtlk, akiknek a beutalását minden esetben a
hatâlyos jogszabályi
Bevándorlási és Áilampolgarsźryi Hivatal eszközĺjlte
rendelkezésekľe és a menedékkéľelemtényéľealapozva.

a

b.) elbocsát âs,létszźtmcsökkenés 201'3-ban: 369 fő az alâbbi tészletęzésszerint:
speciális gyeľmekotthoni elhelyezése megszűnt:l3 fő
a gyennekotthoni szakmai egységekből összesen 8 fó nagykoruvá válása miatt
tźxozott
6 fo utógondozói ellátása megszrĺnt
339 fo kísérő nélktili kiskoru tźtvozott _ egy részĹik tltadâsra keľült a Bevándoľlási és
Áilampolgársâgi Hivatalnak, mivel az életkor vizsgźůatmegállapitotta 18 év feletti
életkorukat; a többiek kiilftjldre tttv oztak engedély nélkül.
A külcinleges gyeľmekotthonból 3 fo tâvozotĹ.

-

-

-

I.

3.

A gondozottak megoszlása életkoľés ellátásĺ foľma alapján
és el

A

9 10 11 L2 13
5 6 7 I
év ev év ev év ev év év ev

Kültinleges
Otthon

1

1

Speciális
Otthon
Kísérő
NéIkĺi!i
Kiskoľúak
Otthona

6

3

1

1

1.4

18
Ż

I.

4.

Külii

I

7

4

fő

25

z

1

1

2

4

6

5

5

23

1

7

10

13

17

49

6

Gyeľmekotthon |étszámadatai

51-es csopoľt: 8

ossz.

4

A gondozottak megoszlása gyeľmek_
nle ges

20 21 22 23 24

3

11

I

19

év év ev ev ev év ev év év ev

Utógondozó
Otthon

összrseľ

2013.dec.31.

foľma a
15 16 L7

1

16

15 18 19 23 13 16

és utógondozó
cs o p o

rto

n

20

11

2

2t 11 2

1

1

t I

62

1s9

otthonĺ csopoľtonként

ként (20 Í3. XII.

3 1.) :

osszesen: 25 fő
4

52-es csoport: 6+2 Îőug.-i ellátott
53-as csopoľt: 8+1 fő ug.-i ellátott

A

Külcjnteges Gyeľmekotthonba 5 fo érkezett táľgyévben (kettő ktilönleges szükségletű
gyeľmek, háľom fő tanú védelmi pľogramban ľésztvevő, ideiglenes elhelyezett)
Nagykoruvávâ|thét fő, hlĺľomfo pedig feliilvizsgálat után ttgozott.
Specĺális Gyermekotthon létszámadatai csopoľtonként (2013. XII. 31.):

fo
6 fő

Befogadó
21. csoport
22. csoport
23. csopoľt
24. csopoľt

osszesen: 23 fő
Üres ferőhely: 8+ 1 ferőhely

1

7 fő
6 Îő
3 fő

A Speciális Gyermekotthonba

2013. folyaman érkezett 14 fó, elbocsátottunk

l3

fot.

A Kísérő Nélküli KĺskorúakGyermekotthonának létszámadatai csopoľtonként(2013.

37 fil
12fó

ľľ;3.]Ă
32. csoport

szökésben:Z:fo

Osszesen: 49 fő

A Menekiilt Fiatal Felnőttek Utógondozói otthonának létszámadatai csopoľtonként

ĺ?lil;#l. '''ţ
47.

48.
49.

ro

Osszesen: 39 fő

csopoľt 10 fő
csopoľt

9 fő

csopoľt 11 fő

Az Utógondozó Otthonok létszám adatai csoportonként (20 1 3. XII.
44. csopoľt
45. csopoľt

3 1.) :

Osszesen: 23 fő

12fő
11 fő

tI.HELYZETELMZÉS
II. 1. RendkÍviilĺ események

Rendkívüli események negyedéves bontásban - Küliinleges Gyermekotthon

A gyeľmekotthon

vezeto beszámolój a alapjźn az otthonban rendkívtili esemény 2013-ban nem

történt.

Rendkívüli események negyedéves bontásban - Speciális Gyermekotthon
SPGYO

I. negvedév
0

II. negyedév
0

III.neeyedév

IV'negyedév

0

2

Osszesen
2

5

Rendkíviili események:

1. B. I. csoportvezeto

2.

munkatars pénzkezeléssel kapcsolatos ügye
K. N. előzetes Iętartőztatâsba helyezésének sajtó tigye

Intézkedések a ľendkívüli események, szĺikésekmegelőzésére:
1. B. I. péĺukezeIésselkapcsolatos tigye féný deľített arľa, hogy

az íĺtézményben
munkaköri leírások sem

szabźiyozatlan a péĺukezelésfolyamata, illetve a
tartalmaznak eÍTe vonatkozó rendelkezéseket. A hianyosságok megsztintetése

éľdekében a ktj vetkez ő intézkedések szül ettek

A

:

munkaköľi leíľásokat átdolgoztuk, kiegészitettĹik
vonatkozó alapvető szabźlly ozźssal.

A

gazdasâgi koordinátot âtdoIgozza
c s op ortgazdál ko dás i szab âly okat.

2.

a

a

csopoľtgazdálkodásľa

2009-es évben készített

2013. november 21'-én rendőrségi kĺlzlemény alapjan az elektronikus sajtó számos
oldalán megjelent a K. N. előzetes |etartőztatźtsba helyezésénekokaként megjelölt
eset 2013. novembeľ 19-én történt. Norbeľt
,,nevelő bántalmazás".
indulatkitörése következtében két kollégź.i-bánta|mazott. Az egyiket mellkason
ütötte, a másiktól a kulcs szandékolt megszeruésénekkövetkeńében akezét séľtette
meg. Mindkét sérüléSnyolc napon belül gyógyuló volt. A keletkezett anyagi káľ
több, mint 100.000 Ft.

Az

Rendkívüli események negyedéves bontásban Kísérő Nélküli Kiskorrĺak
Gyermekotthona, Menekült Fiatal felnőttek Utógondozó Otthona

A gyeľmekotthon

vezető beszĺámolój aa|ap1tn az otthonban rendkívüli esemény 2013-ban nem

tcirtént.

Rendkívĺiliesemények negyedéves bontásban - Utógondozó otthon
Az otthonvezetobeszámolója alapjan

az otthonban rendkívĹili esemény Z}l3'bannem történt.

II. 2. Engedély nélkülĺeltávozások

A Küliĺnleges Gyermekotthonban

egy esetben töľtént engedély nélküli eltźxozźs,dę az

érintet gyermek még a k<jľözés kiadása előtt visszatért.

A SpeciĺĺlĺsGyeľmekotthonból az

engedély nélküli eltávozások esetszĺímamagas' azonban
ezek az eltávozások néhĺínygyeľmekhez köthetőek, akik _ az esetek többségében - pźn fuân
belül visszatéľnek.

Engedély nélküli eltávozások negyedéves bontásban - SpeciálÍs Gyeľmekotthon
Havonként
alkalom

összesen negyedévben

fő

Január

23

9

Február

20

8

Március

t2

4

Április

23

ll

Máius

22

l3

alkalom

fő

55

2l

52

29

6

Június

7

5

Július

2t

7

Augusztus

l5

3

Szeptembeľ

26

7

októbeľ

67

1t

November

50

15

December

2I

4

62

17

138

30

KíséľőNélkĺiliKiskoľúakotthona
290 gondozott érkezett az otthonba, amelyből taryyévben engedély nélkiil
Trĺľgyévbeî
tźlvozott 253 fő. Tcibben az elvégzett korvizsgĺĺlatot kcivető napokban döntöttek a
tovlĺbbáltásról, mivel tisztźhan voltak azzal, hogy hamaľosan kideriil a valós életkoľukés
nagykoruként nem maľadhatnak Fóton.

A

fiatalok több mint 50Yo-a 1 héten belül engedély nélkiil hagýa e| az intézményt, a
menektĺltügyi eţáľási cselekmények megtöľténte előtt. (p1.: újjlenyomatolás, fotózás,
Humanitaľius Taľtózkodási Engedély kiállítása)

A

253

fő engedély nélkiili eltdvozlúsának időibeli megoszldsa

Engedély nélktili
eltéxozâs

nap

1

EItźwozotí
ellátottak szána

SzlŁalékos aftny

3 napon

beltil

1 hét előtt

1 hét után

szeĺint alakult:

1

hónap
utan

Osszesen

7

86

62

83

15

253

2,77o/o

33,990/0

24,5lo/o

32,ţlyo

5,93o/o

t00%

E

ngedély nélkiili eltávozások

40,oovo

20,ooYł
o,ooe/o

a következők

százalókos

a

rány

l 1. l]ôp
r 3lÎaponbolĹil
r 1hét előtt
l 1 lrét ţltán
! 1 hónap után

II. 3. Személyi feltételeĘ képzés'továbbképzés

Személyífeltételek

Az

intézményben 2013. december 3l-én foállásban foglalkoztatott dolgozók létszáma; 120,5

fő
Pedagógusmunkakörbenfoglalkoztatoltaklétszámaz43fó
Megbízási szerződéssel foglalkoztatottak létszźlma1
megbízott dolgozók)

fii (vďamiĺt az EMA

projektben

7

A

hatályos jogszabályban előíľt gyermekotthoni gondozó-nevelői munkacsopoľt csak
optimális esetben tudja biztosítani a folyamatos munkaľendet mindhaľom gyeľmekotthon
csopoľtjaiban. A kollégak esetleges megbetegedése, a szabadságok kiadása csak
csoportösszevonásokkal oldható meg, mely a gyeľmekotthonok pedagógiai elveivel (pl.
biztonságľa, állandóságra törekvés) ellentétes, és a dolgozók munkáját nehezíti.

A

gyeľmekek személyiség állapota (különleges, speciális sztikséglet) és a fogadási kényszer
miatt gyeľmekotthonainkban indokolt lenne apźlrhuzamos szolgálat biztosítása, aLlhoz hogy a
gyeľmekek egyéni szükségleteit kielégítsék(speciális szükségletű gyeľmekek rendőrségi,
bírósági ügyeihez kísérő(k) biztosítása, különleges sziikségletű gyermekek orvosi vizsgâ|atai,
napiľendi feladatainak szakszeru ellátása).

gazdaséryi ügyviteli munka, a multifunkcionális gyeľmekotthoni ellátás és a
vagyonkezeléshez kapcsolódó egyéb feladatellátás (a teľiilet nagysága, lakások és épületek

A

bérbeadása, kaľbantaľtása) miatt jelentősen teľheket ró a munkatarsakľa.

A

Speciális Gyermekotthonban az elmúlt évben jelentős volt a fluktuáció: 29 munkataľs

személyében töľtént v áItozâs (kilépés,elbocsátás, áthelyezés).
testülete stabil, csupán két esetben töľtént személyi
vćitozás munkatars nyugdíjba vonulása miatt.
A KíséľőNélkůitĺKiskoľúakGyeľmekotthonában és Utógondozó otthonában az utolsó
munkaviszonya.
negyedévben Íő kolléganak közö's megegyezéssel szunt meg
Szeptemberben két gyeľmekfeliigyelő felvételérekerült soľ' akiknek a beilleszkedése
zökkenőmentes volt. A munkát nagyban megkönnyíti, hogy két újonnan érkezo munkatárs
(egyikiik a gyeľmekotthon vezetője) afgźn anyanyelvii. Az otthonokon belül azonban több
esetben töľtént vźitoztĺspl.: csoportvezető nevelői csere, utógondozói és kiskoruak otthona
közötti dolgozói cseľe.
A külső utĺógondozó otthonok nevelőtestĹilete stabil, egy esetben történt źĺthelyezés,ami a
múködésben nem okozott fennakadást.

A Küliinleges Gyermekotthon nevelői

a

1

Tĺíľgyévben9 álláshirdetést (nevelői, gyeľmekfelügyelő, szakács, takaritő, munkaiigyi előađó)
tettiink kiczzé akozíga\las.hu oldalon. A szakmai munkakörök megjelentetett álláshirdetéseire
beérkezett számos pâlytľ;at közül nem fudtuk betölteni az iires státuszokat. A jelentkezők
legtöbbje nem rendelkezętt semmilyen gyeľmekvédelmi tapasztalatta|, vagy csak pályakezdó
fi ataloktól érkezett pźiyâzat.
Jelenleg is munkaerőhiány van a speciális gyermekotthonban.

Intézményünkben a segítő szakemberek a módszertani oszttiy keľetein belül látjak el
feladataikat a jobb, hatékonyabb feladatszervezés érdekében. 20l3-ban két klinikai gyeľmek
szakpszichológus Lâtta el az íntézményszakmai egységeiben elhelyezett gyermekek pszichés
gondozását . Ez havi szinten 240 kontakt munkaórát j elentett.
Ez a Speciális és Különleges Gyermekotthonban jelentette a munkaidőben tĺlľténőtényleges
feladatellátást. A KNK és a Migrans Utógondozottak otthonában a pszichológiai ellátts az
EMA pľojektekből töľténő külön megbízâs szerint tĺjrtént.A feladatot 2013 szeptenlbeńig az
intézménybenalkalmazottkét pszichológus látta el külön díjazâsért. Szeptembeĺtol az EMA
pľojekt keretében külsős pszichológus látta el a menekĹilt gyermekek mentálhigiénés
gondozâstt.

A két pszichológus munkaórája

terhére továbbľa is ellátta azokat a menekiilt eseteket akikkel

elkezdett foglalkozni illetve akiknél a nevelő, gondozó szeméIyzet a módszertani osztálytól
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ellátást kér. A speciális gyeľmekotthon második félévigyeľmeklétszźtmźnakcsokkenése miatt
lehetőség is adódott eľľe.

Mindkét pszichológus kötelező munkaórtinak (30/héĐ felét a speciális gyeľmekotthonban
tölti (heti 13 őta közvetlen óra, kb. 2 őru konzultációs óľa, a kĹĺlönleges gyeľmekotthonban
heti 10 közvetlen óra, kb. 2 őtakonzultációs óra).

Két ftĺállásúpszichopedagógus végzi a pedagógiai fejlesztéseket, vizsgálatokat a speciális
gyermekotthonban. A fęntiek mellett foállású fejlesztőpedagógus végzi a különleges
szĹikségletiĺgyeľmekek mozgásteľápiâjźú, és mentorált csopoľtokban a kognitív fejlesztést is.

Képzés,továbbképzés, szakvizs ga

20I3-ban elkésziilt az intézménytovábbképzési és bęiskolĺŁási tervének ,,vźlzď', a sziikséges
adatigénylések, illetve adategy eztetések folyamatban vannak.

Haľom munkataľsunk vett ľészta Nemzeti Család_ és Szociálpedagőgiai Intézet ľÁvop
képzésénekkeretében az ,,Agľessziő- és konfliktus kezelésének lehetőségei a gyeľmekvédelmi
szakellátásban'' című tovźhbképzésenés egy munkataľsunk az ,,Esetmegbeszélési technikĺĺk
és módszerek'' című továbbképzésen.
20I3-ban elsősoľban a belső szakľnai továbbkepzéselçre (menektilt gyeľekekkel foglalkozók
részére)fektetttink nagyobb hangsúlyt, melyeken munkatáľsaink szép sztmmal vettek részt.
Belső továbbképzést szerveztek műhelymunka keretében a Módszeľtani osztály munkatársai
is a csopoľtokban dolgozó nevelők, és gyeľmekfelügyelők részére. Ezęn alkalmakkor a
hétköznapi nevelőmunka sorĺĺnfelmeľülő nehézségek,konkľét egyedi esetek, problémák
keľĹiltek megbeszélésre, feldolgozásľa (pl. tanulási- és magatarttsi gondok, családi
kapcsolatok ápolása stb).

A régebben felvett munkavállalók közül nem minden szakember ľendelkezik a I5lI998. (IV.
30.) NM rendelet szeľinti képesítéssel.RészĹikľeaugusztus végi kezdéssel _ és a közvetlen
fenntaľtású gyermekvédelmi intézményekdolgozói részére_ megszeľveztĹik az oKJ-s
gyermekfelügyelő képzéstintézményĹinkben. Vaľhatóan 2014. áprilisában szerzik meg
képesítéstiket.

20l3-ban sem pedagógus szakvizsgát, sem szociális szakvizsgât nem tett senki.
II. 4. Infľastruktúľa,tárgyi feltételek

A

Gyermekközpont

-

valamennyi dolgozója szźnntlra - igyekszik biztosítani a

feladatellát źstĺhozsziikséges infrastľuktuľát.
részéremegfelelő mennyiségu szĺźmítógépá11 ľendelkezésre,
szánitőgéppark
baľ tobbet ktjzüliik egyľe kevésbé lehet használni elavultságuk miatt.
koľszenĺsítésére
lenne sziikség, azonban sem az anyagi lehetőségeink, sem az infoľmatikai
beszerzésitilalom nem teszi lehetővé új eszközök vásaľlását továbbra sem.

Az irodai és szakmai dolgozók

A

Az

intézménynek 14 db inteľnet szerzodése van (ebből 7 db az ellátottak ńszére), igy
valamennyi dolgozó szâmâra, - akinek a munkája megkívánja - biztosítotl az Inteľnet
hozztlférés.Minden irodában van vęzetékes telefon, illetve 1 db nyilvános készülék van a
speciális gyermekotthonban a gyeľekek kapcsolattartásának biztosítása céljâből.
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Dolgozóink közül 20 fő rendelkezik szolgálati - flottában lévő - mobiltelefonnal, melyet a
GyeľmekvédelmiSzolgáltató Központ által kaptunk, így a sajat 20 dolgozónk, ill. a
taĺsintézmények_ flottás telefonnal rendelkező _ dolgozói térítésmentesenbeszélhetnek
egymással, valamint rendkívĹil kedvezményes peľcdíjjal töľténik a beszélgetésvalamennyi
szolgáltatónál lévő előfizetővel. Ez a lehetőség nagyon megkönnyíti a munkánkat, baľhol,
báľmikor azonnali intézkedés töľténhet mind a vezetők között, mind a gépkocsik mozgatása
stb. {igyében.

A

háztartźlsi gépek, mrĺszaki cikkek minden gyermekotthonban megfelelő mennyiségben és
állapotban ľendelkezésre állnak. A Kísérő Nélküli Kiskoruak Gyeľmekotthonában a ruhanemű
mosása fokozottan igénybe veszi a mosógépeket, amelyek elhasználódása ezáltaI gyakoľi,
folyamato s pótlásuk többletterh et t ő az intézményre.

A

Speciális Gyeľmekotthonban sajnos az intemet haszĺâlathoz a vezeték nem került

kiépítésre,a kényszer megoldásként hasznźllt eszkoz pedig nem teszi lehetővé a rendszeres
Inteľnet hasznźiatot, ezért az e-mail-en tĺjrténőlevelezés gyakľan akadozik.

A

Gyeľmekotthon építészetihiányosságainak javítása folyamatos feladattâ vált.
,,vandźibiztos'' éptiletelemek és berendezési táľgyak cseľéje folyamatossá vált.

A

nem

A

biztonsági elkülönítő kialakítása volt a másik, kiemelt feladat. Mivel a kivitelęzo ezt
megelőzően nem végzett ilyen munktlt, az elktilĺlnítő biztonságos kialakítása többszori
egyeztetést, illetve módosításokat igényelt, végleges źúadásamégnem töľtént meg. Problémát
jelentett például a sériiléstmegakadályozó falburkolat biztonságos rogzítése,a vilźłgitá.s, a
szellozés, és a vizesblokk ľongálás elleni kialakítása.

Az épület ftjldszinti helyiségeinek riasztórendszere nem műkcjdik, ezen helységek beriasztása
nem lehetséges. A pénzkezelés és a szerzitív adatok védelme miatt ennek megoldása
elkeľĹilhetetlen.

Sok problémát jelentett és jelent az informatikai rendszer elavultsága. A gyermekotthonłrnk
nem ľendelkezik önálló szerveľľel, így lehetetlen a nem kívrĺntinteľnetes portálok szűrése,
korlâtozźsa. Megoldatlan a nevelői szobák internetkapcsolattal való ellátottsága. A
különböző, szenzitív adatokat is taľtalmazó dokumentumokat csak pendrive segítségével
tudjrík a kollégak eţuttatni az otthon vezetójéhez, a îovendékügyhöz stb. Az év első haľom
harmadában a felnőttek és a gyeľekek ugyanazt a gépet hasznâItél< a dokumentumok,
feţegyzések elkészítéséhez.Ezt ahelyzetet adományból kapott gépekkel megoldottuk, am az
internet kapcsolat kiépítése,ahźiőzati csatlakoztatása ezeknek a gépeknek még megoldatlan.
Továbbľa is feladat az épitészetihianyosságokból adódó hibák kijavitâsa, illetve a hianyok
pótlása. Ilyen teľĹilet a térfigyelő kamerák szükséges pótlása (vannak nem megfigyelhető
közösségi téľľészek),valamint a mozgásérzékeló lrĺmpak rendeltetésszeru haszntiatźlnak
biztosítása. SzĹikséges továbbá az éjszakai megfigyelés biztosításfuainfra (éjjel látó) kameľák
és nagy teţesítményúvilágító testek felszerelése.
három csoportja, haľom épületben működik. Az elhelyezés
kĺiľülményeibiztosítjak a taľtósan beteg, fogyatékos gyermekek sztlmźtra a lakáson belüli
akadálymentes közlekedést. A csopoľtok berendezése baľátságos, otthonos. A tanulás' a jâték
és a pihenés feltételei adottak. A gyerekeknek lehetőségiik van a mindennapi haztartasi
ismeľetek elsaj źĺítâsara,gyakorl ź.sâra.

A Kiiliĺnleges Gyeľmekotthon
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a külső környezet ľendezésére,az akadálymentes, balesetmentes
közlekedés biztosításara a csoportok kĺizött és az épületeket kcjrülvevő tertileteken is (áľda,
j at őlap, páramentesítés, kültéri vi lágítás).
Nagy sztikség van

A

gyerekek terápiás foglalkozásaihoz rendelkezésľe á1l a oo8-as hâz", ahol a pszichológusok
tartanak fog|alkozálst a gyeľekek szźrmâra, illetve a ,,10-es ház", ahoL mozgásfejlesztő
foglakozáson vehetnek részt. Mindkét épület jól felszerelt, a gyerekek fejlesztését, szabadidős
tevékenységétszolgâlja. Sajnos a fejlesztő pedagógusok emeleti szobźĄa a mozgáskorlźúozott
gyeľmekek szźmźtanemmegköze|íthetó, ezért ezenrövid távon szeretnénk vźlltoztatni.
Az elmúlt időszakban több kerékpáľt, haľomkerekű biciklit, kézzel hajtható keľékpáľt,
járássegítő eszközt vásaľoltunk a gyerekek számźra. Ezeknek az eszkozőknek a taľolása egyre
nehezebb. A haľom csopoľt egy közös ľaktaľhelyiségethasznál.
A kapcsolattartő szobźúľendszeresen hasznáţĺíkalźúogatźĺsraérkezo szülők.

A KíséľőNélkülĺKiskoľúak otthonao Fiatal Felnőttek

Utĺógondozó Otthona
jónak
mondható. Szintę minđencsopoľtban elérhető az iĺtemet,
infrastrukturális ellĺítottsága
az íntézményaltal biĺosított wifi-szolgáltatással. A háztartási gépek épségéľesajnos nem
minden gyermek, fiatal felnőttvigyáz, nem mindighaszna|jźi<a gépeket rendeltetésszerĺĺen.A
bútoľokszánát szfüséges lenne ncivelni, amely csak adomanyból lâtszikmegvalósíthatónak.
Attrgyi eszközĺik

a csopoľtban többnyire rendelkezésre állnak. Problémát jelentenek

atźrgyi

eszkcjzök megľongálásai illetve a fokozott igénybevételmiatti gyoľs eszkcizelhasználódások.
A gyeľekek gyakľan nem ismeľik a műszaki berendezéseket és azok haszntiattú, emiatt
gyakoriak a nem ľendelteté s s zeľiĺhas zn âlat miatti karo so dás ok.
A rendkívüli eseménynek számító 5 fő feletti érkezésesetén sztikséges tźngyi eszközök
(matracok, tĺányéľok,poharak, tcjľölközők, evőeszkozok, ágyneműk stb.) ľészben
ľendelkezésre állnak. Nagyszámí érkezo esetén a gyermekeket csak matracon tudjuk fektetni.
Sajnos a fokozott igénybevétel miatt az âgymattacok cseréje indokolt lenne, azonban az
anyagi Îeđezet
hianya miatt csak a feľtőtlenítésmegoldott.
Az utolsó negyedévben a nagyszrámú új érkezok míatt az ágyneműket alkalomszeraen
mosodában mosattuk.

A KNK

Itodahâzban

25

személyes tanterem

âIl a

gyermekek ľendelkezésére.

Gyeľmekotthonunk a vallásgyakorlást is elősegítette imaszoba kialakításával.

A

két telephelyen működő külső Utĺígondozó otthon minden szfüséges btÍorzatta|,

etlátott. Kábeltévé,telefon és intemet elérhetőség is
festése
t<jrtént meg ellátott ťratal felnőtt szakmai
biztosított' 2073 nyarĺínharom szoba
irźnyitâsâval.
hźLztaÍttßí,konyhai gépekkel eszközökkel

Az

épületek felújítása, az elhasználódott berendezések, eszkcjzcjk cseľéjefolyamatosan
sziikséges. Problémát jelent, hogy az elvetemedettnyíIâszźrók nem védenek sem a víz, sem a
hideg ellen. A terasz ajtók és a tetőtéri ablakok jelentik a legttlbb gondot. A kerítésfa lécei is
elétek, elkorhadtak, az emeleti lépcsővédők elkoptak. A legnagyobb problémź./- abejovő gźn
csővezetéknek a koľľodálása jelenti. Az ágynemfü, ahuzatok, a matracok cseréje aktuálissá
vźit. További feladatot jelent a felhalmoződott, használhatatlan felszerelések kezelése,
elszállítása is.

Az év soľán a

ferrnálló legsiiľgetőbb műszaki problémákat sikerült orvosolni, igy ma az
otthonok működőképesek (adomány, új ülőgaľnitúra, kazân, bojler javítâsa, szivatţyil

l1

beépítésea konyhai mosogatóhoz, wi-fi rendszer kiépítésealapítvĺínyunktámogatâsâva|,
proj ekt támogatással sziklakert kiépítése,öneľőből tisztasági festés).

Gyeľmekeink, fiataljaink k<jľébenręndkívül kedvelt tevékenységa számítógép- és inteľnet
hasznâIat, az LÎjÍtságiKlubban 7 állomásos infoľmatika - terem áll a gyermekek és fiatal
felnőttek rendelkezésére, ahol szakember felügyeli és segíti a géphasznźůatot.
Emellett több gyeľmek saját személyi szźlmítőgéppelrendelkezik, melyeket a gyámok
indokolt kérésére,gyámhivatali engedéllyel, a gyeľekek saját vagyonukból vásĺáľoltak.
A Speciális Gyeľmekotthont kivéve, a Gyermekközpont szakmai egységeinek csopoľtjaiban
viszonylag zavartalan az Intemet hozzâfétés lehetősége, mely tâmogatja a gonđozattak
tanulmányi munkáj át, fej lődését.
Folyamatosan, az igényeţ.ĺlekmegfelelően bővítjtik - kizarőIag adományok tital - az
audiovizuális eszközparkunkat (tv, DvD lejtttsző, fenyképezőgép, stb.), fejlesztjfü a
köľĹĺlményeket az otthonokb an é s a gondo zottak źital nagy on kedvelt Ifi ú s ági Klubb an.
A speciális gyermekotthonban lévő konditeremben korszeľű és biztonságos mozgásfejlesztő
eszközök állnak a gyeľmekek, fiatalok rendelkezésére.

A

Módszertani osztály technikai eszközökkel, fejlesztőjátékkal való ellátottsága jó. A
jtĺtéktźrat,mint a fejlesztő foglalkozások motiváló és tényleges eszktizét, szźmlítőgépeinket

fo

lyamato s an alapítv źnyi tĺĺmogatás sal tudtuk me gúj ítani.

A

foglalkoztatâshoz, kézműves tevékenységekhez, pszichés támogatáshoz
renđelkezésreállnak, nagyrészt szintén adomĺínyokból.

az

eszkĺjzök

pszichológiai tesztjeink maľ nem koľszeríiek, a pszichológiai vizsgálathoz és
fejlesztésekhez sztikség lenne új és koľszenĺ (és az egyetlen jogtiszta) intelligencia tesztre
(wrsc-IV.)
A ftĺldszinti akadálymentesített fejlesztő szoba helyisége adott, az akadálymentes

A

közlekedéshez rélmpa kialakítása sziikséges.
Az I. emeleten csopoľtos fejlesztő szobtú rendezttĺnk be: itt van lehetőség
đíszleteinektárolásara és a kézmúves foglalkozâsok kellékeinek tźno|tĺsźra.

a

sziĺjt.ŕrszők

IlI. AZEGYES ELLÁTÁSI TERÜLETEK Fo MUTATÓI
uI.

1.

Gondozás, gondoskodás

Étkeztetés

intézményiinkben kialakult gyakorlatnak, illetve a hatályos belső szabźiyzásnak
megfelelően, figyelembe véve a vonatkoző jogszabźllyi előírásokat, a csopoľtok önálló
csopoľtgazdálkodás keretében oldottak meg a gyerekek étkeńetését,kivéve a speciális
gyeľmekotthont és a kísérőnélküli kiskorúak csopoľtjait, ahol ľészbenönálló
csopoľtgazdálkodás múködik' mivel a speciális gyeľmekotthonban ktizponti konyha lâtja el a
gyeľekek <jtszöľi étkeztetését,a menekiilt gyermekek ebédjétpedig egy helyi étterem
konyhája biztosította (menzai áron). Tapasztalataink szerint az onâl\ő csopoľtgazdálkodás
nagyban hozzâjtrul az egyéni életvezetés alapveto elemeinek elsajátításĺíhoz,igy hatékonyan
szo\gá|jaa későbbi önállóság zökkenőmentesebb kialakulását. A pedagógiai előnyök<in túl így
nagyobb lehetőség nyílik az egyéni igények, szükségletek ťlgyelembevételéreis.

Az

Az

egy gondozottra eső napi étkezésinyęľsanyag norÍna 685 Ft volt 20 1 3-ban.
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A gyermekek napi ötszöri

étkezésebiztosított, azétę| mennyisége és minősége is megfelelő,

változatos és egészséges.

Az

étlap tervezése az egészségesétrend követelményeinek megfelelően,

a

gyerekek

bevonásával történt.
A gondozó személyzet napi feladatai közé tańozik a csopoľtkész|et nyilvtntartâsa és az
ételkiszabás napló rendszeres vezetése. Ennek ellenőrzése rendszeres.

A

különleges gyeÍmekotthonban fokozott köľültekintést igényel a tâplltikozási betegséggel
küzdő gyeľmekek étkeztetése(mind a beszerzés, mind az étreĺdkialakítása, mind pedig az
ételek elkészítése).
diját a
diakotthonban hétkozben elhelyezett gyerekek napi ötszciri étkezésénektéľítési
csopoľtok az elIźtmźnyösszegéből átutalással frzetik.
Pótellátmányt2 gyermek kapott ľendszeresen,tâplétl^kozási betegségükből adódó többletkiadás
fedezésére.

A

A20l3-ban gondoskodásban lévő kiskoruak élelmezése intézményi szinten nettó l2.7l7.242

összkiadást jelentett. A ráfordítások alakulásáÍ meghatarozza egytészt a gondozottak
létszámának nĺjvekedése,mźstésztaz évente jellemzo iíľemelkedés,ugyanakkor
kciltségcsökkenést is eredményez a jelentős mennyiségrĺ élelmiszer adomĺány, melyet
rendszeres, ill. alkalmi támogatóink aj rínlanak fel gondozottj aink megsegítésére.

Ft

Az

utógondozói ellátásban ľészesiilő fiataţaink önállóan, ellátmanyukból oldjak meg

étkezésiiket. Szĺĺmukľaszintén nagy segítségetjelentenek az élelmiszeľ adományok.

Ruhdzat

A

a

tźmogatóink által felajánlott
ruhaadományokból tartott,,ľuhabörzék'' is segítséget nyújtanak a gyeľekeknek és fiataloknak,
hogy ízléstiknek,igényeiknek megfelelően ölt<jzködhessęnek.

nlhazati- és textil ellźtâsta foľdítottköltség mellett,

Elhelyezés
2OI3. második felétőt 12-14 gyeľmotthoni, - ill. utógondozó otthoni csopoľtban kerültek
elhelyezésľe a gyerekek, fiatalok. Szakhatósági engedélyeztetési problémak miatt nem
keľiilhetett soľ a kíséľőnélküli kiskorúak szánźra létrehozott új épületbe töľténő átköltcizésľe.

Az elhelyezés

az alábbiak szerint alakult:

_

-

3 különleges otthoni csoport

-

4 belső utógondozói csopoľt_
3- 4 speciális gyermekotthoni csoport

2-3l<lsétő nélktili kiskoruak csopoľtja _

- Mogyoród- Utógondozó otthon- Lehel út- Utógondozó otthon-

_

8-10 fő

10-12 fő (befogadások

sztmtnak

fiiggvényében)

I0-I2

ťő

6-8 fő (beutalások fiiggvényében)
11 fő
13 fő

Pénzbelíellátlźs

A

Gyeľmekközpont valamennyi növendéke szćmléna a jogszabâlyban meghattrozott összegű
zsebpélu bizto sított volt.
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A

gondoskodásunkban lévő kiskoruak esetében, életkortól függően, a családi pótlék I00%nak személyre szóló fe|hasznâlâsa terhére toľténtek azsebpénz kiÍizetések.

.
o
o

3-10 éves korig 1425Ft,
10-14 éves korig 3705 Ft,
14-18 éves korig 5130 Ft.

Az utógondozóí ellâtottak valamennyien intézményiköltségvetésből kapták azsebpénń. (5130
Ft/hó), összesen 5.622.275 Ft cisszegben.

2013. évben karácsonyi ajandékutalvaný nem tudtunk a gondozottak részérejuttatni a
korlátozott anyagi lehetőségeink következtében, de az ünnepi étkezések kiadásaihoz
hozzźljáru|tlxtk, illetve jelentős élelmiszer adomanyt kaptunk, tovâbbźĺgyeľmekeink és
fiataljaink támogatók źital adományozotţttltgyi ajándékokban is részesültek.

Az

utógonđozői ellátottaink havi ellátmánya 20l3-ban vâltozatlanul 37.000 Fťfőftó volt.
20l3-barl összesen 26.566.000 Ft összeget fizetttink ki ellátmanyként az utógondozói ellátott
fiatalok részére.
III. 2. EgészségÍiryiellátás

elmúlt évben, a gyermekoľvosi alapellátást továbbra is az intéz-ĺnénymegbízott
gyermekoľvosa végezte, valamint foglalkoztatunk pszichiáteľeket, ill. oľtopédszakorvost
(megbíztsi szeruődés). A gyeľmekek szakszenĺ egészségngyielIâtźtsát egy fo foállású védőnő
segíti.
A tartós beteg gyeľmekek, a speciális gyeľmekotthon gondozottjai és a kísérő nélküli
kiskoruak egészségtigyi ellátása inđokolttá tette, hogy szerzodéses formában folyamatosan
biztosítsuk továbbra is a szakorvosi ellátást.

Az

A Különleges

Gyermekotthonban elhelyezett taľtósan beteg gyeľmekek, valamint a Speciális
Gyermekotthonban elhelyezett, tcibbnyiľe súlyos pszichés zavaľokkal küzdő gyeľmekek
(disszociális tünetekkel, ill. pszichoaktív szerhasznâIat miat1-is keľiilt hozzáłtk több gyeľmek)
ápolása, gondozása, egészségügyi ellátása rendkívül hangsúlyos feladat.
A gyeľmekorvos naponta Iátogatja a csoportokat. A védőnő, illetve a nevelők rendszeres
kapcsolatot taľtanak vele, valamint a szakoľvosokkal.
A Különleges Gyeľmekotthonban a gyermekek rendszeľesen használnak gyogyëtszati
segédeszközoket, illetve többen közültik folyamatosan gyógyszert szednek. A Speciális
Gyeľmekotthonban jelentős szźtmban pszichiátľiai betegségek kezeléséreszolgáló - nem kis
mennyiségu - győgyszert íľnakfel a szakoľvosok a gyeľmekek szttmźra.
Ezek nagy része a kozgyőgyellátás keretében támogatott, de vannak bizonyos gyógyszerek,
gy ő gy âszati s e gé de szkö zök, ame lyek ki e stek a tźlmo gatott körb ő l.
A csopoľtok által győgyszene, győgyźszati segédeszkÍlzrefoľdított összeg egyľe magasabb.
Ha a gyermekeknek a kihordási iđőelőtt elhasználódott az oľtopédiaicipőjtik, akkor azt is a
családi pótlékból tudtuk kifizetni. Két gyeľmek esetében vásaľoltunk keľekesszéket,meľt
nekik eddig csak babakocsijuk volt, aminek a kihordási ideje még nem jáľt le.
2}I3-bankét alkalommal került sor oEP ellenőľzésre.

Évesgyógyszerköltségunk:798.721 Ft volt (mindhráľom gyeľmekotthonban összesen)
Gy ő gy ászati segédeszközökľe 32.893 Ft-ot költöttünk.
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feladatot, szervezést, illetve költséget jelentett _ a különleges
szükségletű tartós beteg gyeľmekek és a speciális gyermekotthon gondozottjainak rendszeres
az újonnan érkęzo,
szakellatásra, kőrhâzi gyógykezelésre való szállittsttn
menedékkérő kísérő nélküli kiskorúak Bevándoľlási és Áilampolgarsági Hivatalba
(továbbiakban: BÁH) (átlagosan 6-7 alkalom]fó), és a k<itelező oľvosi sz.fuovizsgźÄatokca,
korvizsgálatra töľténő szâllítása.

Az elmúlt évben is komoly

kívül

egészségtĺgyiellátás teriiletén a legnagyobb pľoblémźtta serdiilők pszichiátriai és
addiktológiai ellátása jelenti. Ezfoként a speciális szfüségletű gyermekeket érinti. A speciális
ellátás hiányában a pomâzi Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs Nonprofit Koľlátolt
Felelősségű Táľsaság Pszichiátľiai osńâlyéra kertiltek a gyeľmekek, de onnan gyógyszeľelés
után rövid időn belül vissza kellett hozni a gyermeket komolyabb, hosszabban taľtó pozitiv
hatźs érzékelésenélkül.
Ugyancsak ez a prob\éma a droggal érintett, drogfiiggő gyeľmekek elIźtźsâtilletően is.
Ahhoz, hogy báľmilyen intézkedést lehessen tenni érdekiikben, szĹikséges olyan orvosi
véleménybeszerzése, mely szerint ktilső jegyek aLapján azonosíthatóan drogot fogyasztott a

Az

gyeľmek.

A KNK-ban

az t$ érkezok nagy szźnaLéka a bekerüléskor ľossz egészségiállapotban van.
Ennek oka az erős fizikai leteľheltség, a több napon ât taÍtő éhezésekés rossz minőségrí
élelmiszerek fogyasztása, valamint a lelki terheltség, a nagyfokú, állandó stressz, félelem
vagy idegi kimerültség. A beutalást követően, legkésőbb 24 fuźn beliil, az iĺltézmény
védőnője és orvosa megvizsgâlja az tlj érkezőt és amennyiben sztikséges, elláţa. A
megérkezést kcjvetően a BÁH kiľendeli az illetékes tisztifooľvost a szükséges oľvosi
vizsgálatok (HIV, Lues, TBC, lepra, széklet-hastífusz, hepatitis B, ektoparazita) elvégzése
érdekében.

Sajnálatos módon a gyermekek érkezéseés ezen vizsgálatok elvégzések<izĺitt jelentős idő
telik el.
vizsgálatok elvégzésétkövetően csak abban az esetben éľtesítiaz intézménýa
koľmányhivatal, ha a fenti vizsgálatok valamelyike pozitív.

A

A kísérőnélküli kiskoruakat

a védőnő

igény ésttĄékoztattĺsszeriĺt rendszeľesenléúogatja.Az

íntézménygyermekoľvosa is rendszeľesen vizsgâ|ja a gyermekeket.

ozőí elIttottakat a Fóton ľendelő hlŁioľvos lâtja el. Akut esetekben (éjjel-nappal) a
szo|gâIatban lévő pedagógus, vagy gyeľmekfeliigyelő értesítiaz orvosi tigyeletet. Kľónikus

Az

utógond

betegségben}Ol3-ban nem szenvedett senki, rendszeľes orvosi kezelést senki nem igényelt,
pszichológiai, pszichiëĺftiaikezelés alá azutőgondozotíťlataIok kcĺztilnem vontak senkit.

fiatalok köľében sajnálatos módon nagyon elterjedt a ďohźnyzâs és megjelent az
alkoholfogyasztés és kttbitőszer-fogyasztás is, ezért szfüségesnek véltiik és véţĹika

A

folyamatos tajékoztatast, felvilágosítást ezen karos szenvedélyekľől.

III. 3. Mentálhĺgiéné,pszichoterápia, (gyógŢ)pedagógĺaĺ teľápia

A Módszeľtani osńâly munkatĺĺrsai (pszichológusok, gyógypedagógus/fejlesztő
pedagógusok) az intézményvalamennyi gyermekotthonában pszichoterápiás,
(

gy

ó g

Az

y)p

e

d agő

giai teľápi ás é s

e s

etkeze Iő szolgá|tatás okat nyúj tanak.

általuk nyújtott terápiás és fejlesztő szolgáltatások, habilitációs és rehabilitációs

foglalkozások

célja az önálló, önĺendelkező élet alapjainak

e|sajâtittsa,
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(re)szocializâciőslkorrekciós/kompetuâciőslinterkulturális nevelés, amely alapjtlt adja a
sikeres taĺsadalmi integrációnak.
A gyermekľe iranyuló közvetlen teľápiás, fejlesztő tevékenységeket a gyeľmekek
problémaprofiţĺínakmegfelelőeĺhatârozzźi< meg' a hozott tünetcsopoľtok által meghatźnozotĹ
szükségletek (egészségiĺgyi,pszichológiai, pedagó giai, szocíéĺIis)és a szociokulturális hźńtét
flgyelembevételével.

20I3-ban egyéni, kiscsopoľtos, valamint nagycsopoľtos formában is megvalósult a
pszichoteľápia, a legkülönfelébb problémak feldolgozásźra,kezeléséľe(egyéni táľgyvesztéses
állapot, betegség feldolgozás, élménypedagőgia, önismeľet fejlesztés, viselkedésterâpia,
kö zö s s é gfej leszto trénin g, konfl i ktusk ezeló pr o gr,amo k stb. ).
Pályaválasztâsi tanâcsadással és felkészítő tľéninggel is segítette a Módszertani osztźl|y a
fiatalokat a számukľa leginkább megfelelő, egyéni igényeikhez és lehetőségeikhez egyaĺálnt
alkalmazkodő pâlyatlt kijelölésében. Pszichológus kollégáink nem csupán a pâlyavéiasztâs
előtt ál1ó fiatalok felkészítésébenvettek részt, a fiatalabb életkoru gyeľmekek körében is
elkezdték a pźtly atanâcsadó munkát.
Ps zíc h o ló g iaí, gy ó gyp e d ag ó g íai, fej l e s zt ő p e d a g ó g iai e llútds

A

TANI OSZT
TEVEKENYSEGEK

vAL KÁPcsoLATosTE

Gyermekvizsgálat
Terápiás teľv készítése6egyénifejl-i terv
Tanácsadás/nálvaválasztási/
Szĺilőin nevelői, gyámi konzultáció
Szakkonzultáció (oľvos' pszichiáteľ)

Konzultáció (iskolai pedagógussal...)
Nevelői tanácsadás
Esetmegbeszélés

Egyéni fejlesztés
Csoportos fejl.
Szakvéleménykészítéseelhelyezésĺ kéľelemhezn GH adatlap kitöltéshez

Krízisinetľvenció
Lovasteľápia' feszültség oldás
Gyógytorna
Csopoľtmentori feladatolďcsopoľtdinamikai megfigyelések, az egyéni
fejlesztés illesztése a gyermekcsopoľt működési ľendjébe. Tanácsadás a
nevelő személyzetnek' munkacsoport megbeszélések stb./

EsETszÁM

diagnosĺikai célból:
pszichológus: 63 fo-l26 óra,

gyósypedagó eus: 26 fó-1. 14 óra
pszichológus:60 fti,
gyógypedagógus:25 fő

4 fo-lZ őra
pszichológus: 64 alkalom
gyógypedagó gus:lŻ2 óra
(nevelőszemé|y zet, gy âm)
10 alkalom (pszichiáter,
gyeľmekorvos, ortopéd orvos)
45 fő (alkalmanként félóra)
lásd fent

Alkalmak szâma 1l+25 alk. 73 őra1239 óra (2 pszichológus)
1227 őra (3 gyp)
ór a(2 pszichológus)
624 óra (3 gyp)
pszichológiai szakvélemény:70,
gyp. szakvélemény:64

427

10'7

óra

10 fó (1ovasterápia), féIóra / fó
feszültségolđás: 5 fiĺ-8 alkalom (1
alkalom 1,5 óra)
6 fő' 80 alkalom

pszichológus:91 óra,
gyógypedagó gus: 122 óra
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A

szakemberck az egyes terápifü alkalmazása előtt iln. terźtpiźtstervet készítenek, majd a
tervezett pľogram Ieztĺtsa utan értékelésttaľtanak.
Rendszeľes a konzultáció a csopoľtokban dolgozó felnőttekkel, a gondozottak személyes
fejlődéséľőlés a nevelői, gondozói munka során felmerĺilő problémák megoldásában is
segítségľe sztĺmithatnak a kollégak.
Viselkedésterápiás protokoll kidolgozása is megtöľtént a speciális gyeľmekotthonban.
Soľ került a megerősito-jutalmaző pedagógiai rendszer - nevelőkkel együtt töľténő
kidolgozásfua. Ettol reméţfü, hogy hosszú, kitartó csapatmunkával olyan teľápiás légköt
tudunk kialakítani, amely a speciális sziikségletíĺfiúk biztonsźęérzetétfokozza, amelyben
adaptív magatartâsfoľmákat
inadaptált személyiségfejlődésiik kompenzálódhat
sajátíthatnak el.

és

Az

és fiatal felnőttek

sajátságos mentális pľoblémáinak (pl.:
poszttraumatikus stressz szindľóma, továbbiakban PTSD) enyhítéseérdekébena 2013. év
elejétől igénybe vesszĹik a Cordelia Alapítvány segítségét,havi két alkalommal. A gyermekek
pszichés támogatása csak részben megoldott, pâlyazati keľetből működik. A jövőben
tewezzijk és ajrĺnljuk más olyan szeľvezetekkel való egyiittmfüĺidéskialakítâsźrt, akik
hatékonyan tudják munkánkat segíteni az ol<ĺatás, tolmácsolás, mindennapi foglalkozások

menektilt gyermekek

teľĹiletén.

III.4. Nevelés
III. 4.

1.

Áttaldnos nevelés

gyermekotthoni csopoľtokban a nevelés-gondozás elválaszthatatlanságanak alapelvét
hangsúlyozottan érvényesítjtika napi gyakoľlatban. Minden tevékenységen keresztül a
nevelés céţait és elveit, illetve a gyeľmekek mindenekfelett álló érdekeit taľtjuk szem előtt.
Sok odafigyelést, tcjľődést kell nyrijtanunk a gondozottak felé. Igyeksztĺnk megnyeľni a
gyermekeket nevelésiik és gondozásuk érdekében.Ennek soriín ki kell alakulnia, épülnie
bennük annak a kötelességtudatnak, hogy nevelőikkel-gondozóikkal együttmúktidjenek.

A

A

gyeľmekotthonainkban kiemelt nevelési feladat a tudatos személyiségfejlesztés,és a
személyiségfejlődészavaftnak konekciója. A nevelés egyben terápiás hatású is' A fejlesztés
sorĺĺnfigyelembe vessztik a különboző neveltségi, szocializációs szinteket, a magukkal hozott
eltéľő szociokulturális mintakat, és a már személyiségbe beépült esetleges deviáns viselkedési
gyakorlatot.

A

napi életgyakorlat minden téren, így a gondozâstetén is a gyakorlatias időbeosztásra) az
időfelhasználás megnyugtató rutinjaľa épül. Ha az időfelhasználás rutinja hiaĺyzik a csopoľt
életéből, akkor nem nyújt mintát a gyeľmekek szttmáta, amely beépülhetne személyiségtikbe,
hiszen azído az egyiklegfontosabb, életet strukturáló tényező.
Az íntézménybekeľülő gyerekek jelentős hányada olyan családokból keľül ki, ahol az időt
nem szeľvezik meg belülľől, hanem a mindenkori pillanatnyi helyzet hozta szituáció szerint
é|ik az életüket. A szeweze|t életritmus biztonságot ad, meľt előre kiszámithatő. Az egyéni
gondozási-nevelési teľv készítésekorfel kell mérni, hogy mielőtt a gyeľmek bekerült volna a
gyeľmekotthonba, a családban milyen napirend szerint élt és ehhez képest meg kell tervezni
egy új, reálisabb - a gyermekotthoni életébeilleszkedő _ napirend kialakítását.
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A

nevelés soľán rendkívül fontos, hogy a közösségi napiľend męllett, minden gyeľmek
számźlra egyénileg testre szabott napirend készüţön, amelyet szigoruan be kell tartatni. Ha a
gyerekek unatkoznak, szellemi, lelki, testi energiáik nincsenek lekötve, foglalkoztatva, akkor
gyakran devians cselekedetekkel kötik le magukat. A szabâ|yozźs azért is fontos, mert csak ez
adhat ľitmust élettiknek, ez alakíthat ki bennük belső taľtást, önfegyelmet. Az egyéni napirend
felállításrĺnál nem csak az elvaľásokat kell figyelembe venni, hanem személyiségük egyéni
saj átosságait, fej lettségi szintjiiket is.
Előľe meg kell tervezĺi, napi, heti vagy - ha szĹikséges - havi bontásban a tanulás, amuĺlka, az
étkezés, az ĺinkiszolgáló tevékenységek, a pszichoteútpia, fejlesztőterźtpia, a szervezett
szabadidős pľogramok, a tv nézés,az egyéni és csoportos beszélgetések, a kimenő és családi
kapcsolatok, az olvastß, az egyedtillét, a jźiék,a spoľt, mozgâs stb. idejét.
Tanulássegítés
Az iskolai előmenetel, a tanulás sikeľességerendkívül fontos a gondozottak életében.A
gyerekek későbbi sorsa nagyméľtékbenfugg attól, hogy a tanulásban meddig tudnak
előrejutni, milyen szak<ĺnź,/",hivatást, végzetţségetsikeľĹil megszeÍezniük. A rendszeres napi
tanulás ugyanakkoÎ arta is nevel, hogy kialakuţon élettikben egy kötelességtudat,
együttmúködési készség,ľendszeresség, kitaľtás, amely elengedhetetlen feltétele a későbbi
munkavégzéstiknek.
Esetmegbesz,źI,!sek

A Módszertani

osztái.yunk munkatźrsa| valamint a gyeľekekkel foglalkoző fę|ĺottek között
kialakult ľendszeres együttmúködés nagyban segíti a nevelő és fejlesztő munka
eredményességét.
A csoportokban dolgozó nevelők gyakľan foľdulnak a mindennapi munkájuk során felmerülő,
gyeľmekeket éľintő nehézségekkel a Módszertani osztźůyszakembeľeihez. A gondozottak
egyre magasabb ź.i''lagéletkorttvalarányosan a felmerĹilő nevelési problémak is egyre
tisszetettebbek, megoldásuk pedig egyľe több külső szakember bevonását' segítségétigényli.

Félévente,a nevelői munkacsopoľt és a segítő szakemberek részvételével_ sziikség esetén
külső szakember meghívásával - esetmegbeszélés keretében fogalmaződnak meg a gyeľekek
aktuáli s źilap otához igazo dő, új abb fe ladatok.
A megbeszélésen elhangzottakat dokumentáţuk, feladatokhoz hatáľidőket és felelősöket
rendelünk.
Szükség esetén, kľízisekalkalmával rendkívüli esetmegbeszélést taľtunk. Ezeken az ériĺtet
gyermek is ľésztvesz.
Eg1łüttm{iködési készségek és ą kozösség fejlesztése
C s op or t gyiÍl és e k mó ds zer

A

e :

a

csopoľtgyíĺlések,melyeken

az ott

élő
gyermekközösség az ott dolgozó nevelőkkel-gondozókkal kozĺjsen megbeszélésttart. Ilyenkor
mód nyítik a közös problémrĺkmegbeszéléséľe,a csopoľt életévelkapcsolatos kérdések
megvitatására, magatartâsproblémák, konfliktusok kezelésére,önismereti nevelésre a
gyeľmek-kannasz közösség ,,źůtaltartott ttikoľ'' segítségével,csoportos viselkedésteľápiaľa. A
közosség ereje is igen erőteţesen hat az egyén személyiségfejlődésére.A gyeľekek ktizötti
bartúsâgot,jó viszonyt is segíti a csoportos megbeszélés.

csopoľtok életéhezhozzâtartoznak

Csoportmegbeszélés:

t8

Közös értékekmegbeszélése. Elvarások ĺinmagunktól. Önértékelés.Reflexió egymás
felé. A koľtaľscsoport egymásra hatâsa, sokszor eľedményesebb, mint a felnőtteké.

ozitiv huző er ok me geľő sítése,p aľtnerként me gnyeré s e.
Értékelés.A csoport tanulmányi vagy az <jnkiszolgáló tevékenységstb. eredményét
előszöľ általanosságban összesíti, éľtékelia nevelő. Utana mindenki onmagát értékeli.
Pozitívumok kiemelése (tinbizalom erősítése) és a negatívumok elemzése, korľigálás
lehetősége (tinvizsgálat, cjnértékelés).Ilyenkor źitaIâban ľeálisan éľtékelikönmagukat
a gondozottak, eľre lehet építenia nevelés során.
Jutalmazás-biintetés: minden csopoľttag âltal jől ismeľt, elfogadott a csoportokban a
juta|mazâs-büntetés ľendszeľe. Alapkĺivetelmény a kĺjvetkezetesség és a gyermek
motivációs bâzisźlnak alapos ismerete.
P

Kĺ)zosségfejlesztő játékok, gyakorlatok, kommunikációs képességfejlesztés:

csopoľtvezető nevelő az éves munkatervében kitűzott feladatoknak és a napi
aktualitásoknak megfelelően szervezi és irĺĺnyítjaa csopoľton belüli egyiittmfüodés játékait, a
csoportos dtjntéshozatalt, a csopoľtkohézió eľősítésételősegítő szituációkat, stb.
Asszeľtívgyakoľlatok aLka|mazásával lehetőség van bizonyos - a ktjzösség vizsgâlatźnak
targyâvâ tett _ szituációk, szerepek, és helyzetek eljźúszâstĺra,a đramatizáIźlssaltörténő
modellezésľe, utána alâtotttapaszta|atok megbeszéIésére,feldolgozásáĺa. Kül<jnösen segíti a
módszeľ a felnőtt életre való felkészítést,ahétkoznapi helyzetek feldolgozását, pl. hivatalban
való ügyintézés.

A

Pályaválasztási tanácsadással próbáţuk segíteni a gyermekeket és fiatal felnőtteket, a
számukľa leginkább megfelelő, egyéni igényeikhez és lehetőségeikhez egyaľlíntalkalmazkodó

p âly atĺt kij

A

e l ö l é sében.

pályaorientáció fontosságát felismeľve, pszichológus kollégáink nem csupán

a
gyermekek
életkoru
fiatalabb
pźiyavâlasztás előtt álló fiatalok felkészítésébenvesznek részt, a
köľében is végeznek pâlyatanâcsadó munkát.

III. 4.

2.

A kiiltinleges sziikségletííglermekekkel

végzett nevelő tevékenység

A

gyeľmekotthonban az ellźtottak źi|apottůlozés sziikségleteihez igazodő komplex fejlesztés
az egyéni gondozási nevelési tew a|apjtn valósult meg.
A gyerekek betegsége, fogyatékossága különösen indokoţa az egyéni bánásmód
sziikségességét.
Azegyéni gondozási nevelési tervek aktualizáIttsa a csoportvezętő nevelő irźnyitâsâval,teammunkában történik.
A felnőttek nevelési stílusa hattnozot1, szeretetteţes. A csopoľtokban tcibbnyire deľűs,
nyugodt légktir uralkodik. Igyekeznek a gyerekek szźtmźrabiztonságot, állandóságot
teremteni, arra törekszenek, hogy a gyerekek kiszámíthato szabâlyrendszer és életritmus
szerint éţenek.Fokozottan tĺjrekedtek ana, hogy a gyeľekek körében a másság elfogadását
segítsék.

A

csopoľtok nevelő-gondozó szeméLyzete sziĺkségszeľint meghitt egyéni- és
csopoľtbeszélgetéseket taľtott a gyeľmekekkel a bennĹik lévő félelmek, bizonýalanságok,
problémak oldásara. Minden gyeľmekkel folytattfü az elmult évben is az élettöľténet-könyv
vezetését. Az év soľán hittanoktatáson vettek ľészt, és első áldozók voltak hárman.
A csoportokban a szabályok, noľmák betaľtása a gyeľekek életkoľának és képességeinek,
mentális állapotanak megfelelő. Kezęlhetetlen magataľtási probléma nem volt.
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csoportokban az ünnepeket megtaľtjfü. A táborok, szabadidős progľamok is jó alkalmat
teremtenek az együttes élményszeľzésre,kcizösségformâltsra.
jövőbeni teľveink kciztjtt szeľepel
csopoľtokban gyakrabban tartani közös
megbeszéléseket a gyerekekkel, ahol lehetőség van aZ értékelésre,az egyiitrélésiszabályok,
noľmfü, feladatok újľafogalmazâsźra. A gyeľekel<nek ezâltal lehetőséget teremtiink aľra,
ho gy megfo galmazhass źĺkelképzeléseiket, pľoblémáikat.

A

a

A

A

gyeľekeknek sokféle lehetőségtik van arľa, hogy olyan tevékenységekben'progľamokban
vegyenek tészt, arnelyek biztosítjak számukľa kiemelkedő képességeiknek fejlesztését.
A nevelő személyzet ťeladata, hogy segítse, támogassa a gyerekek érđeklődésének,
belül és kívtil is.
tehetségének kibontakoŻâstń és erre lehetőségeket keressen iĺtézméĺyen
g)
(is zós, v er s ír ás, v er s mondás, ĺaźzm{iv e s t ev é keny s é
A szakköľök, szabadidős programok is a gyeľekek fejlesztését, felztrkőztatźşât és tehetségük
kibontakozását segítik.

Az életkoľisajátosságok, valamint

a nevelés során felmeľülő pľoblémakfigyelembe vételével,

az egyéni szükségletekhez alkalmazkodva, folyamatosan bővĹilnek a teľápiás

és fejlesztő

foglalkozások.
Terápiás tevékenységek:
Mozgásfejlesztés: egyéni gyógytorna, csoportos mozgásfejlesztés, kőrhâzi kezelés
utáni rehabilitáció.
Fejlesztőpedagógia: kognitív terttpia, játékos fejlesztések, élettörténet feldolgozása,
pľaktikus ismeretek fejlesztése, figyelem és emlékezet fejlesztése stb.
Lovasterápia: gyógypedagógiai lovagoltatás, magataľtâszavarck, tanulási zavarok és
beszédindítás kezelése.

-

-

III. 4.

Kreatív Miihely
Etettarftnet-konyv készítése.
3.

A specidlís sziikségletűígyerekekkel végzett nevelő tevěkenység

A Speciális Gyeľmekotthonunk a súlyos pszichés tüneteket mutató gyermekek neveléséttűzte
ki feladatul. Ezzel szemben az elhelyezett gyermekek jelentős részénéla sérülésprofil

legtöbbször jelen van
keveľedik. A súlyos pszichés tiinetet mutató gyermekek élettĺiľténetében
jelenléte
is.
a súlyos disszocialitás is, valamint gyakoľi aszerhasználat
A Speciális Gyermekotthonban elhelyezett gyermekek betegek, akik esetében az egészségi
éslvagy személyiségáltapotuk legtöbbször a bekerülés idejére mĺírirľeverzibilis változásokat
szenvedett el. A veltik való foglalkozás teţes mértékbenegyéni, személyre szóló, és
kidolgozott, folyamatosan koľľigált teľv szeľint kell, hogy töľténjen.
A speciális gyeľmekotthoni nevelés fő céţaa bekeľülő gyeľekek állapotĺának javítása,
viselkedésének korľekciója oly mértékben' hogy innen kikeľülve visszagondozhatőak
legyenek családjukb a vagy a küldő intézménybe. Ha időkĺjzben nagykoľúvâ vtůnak, képesek
legyenek cinálló életvitelre.
Ahhoz, hogy ezt a célt meg lehessen valósítani, sziikséges a gyerekek állapotahoz igazitott
egyéľtelmú,érthető elvaľások, ill. a kjszźrĺńthatő, pontosan definiált k<jvetkezmények
megértése a gondozottak Észéró|.Ezâlta| strukturálttá és biĺonságossá válnak a
mindennapjaik.

Ene az egyéni gondozási- nevelési terv alkalmas abban az esetben, ha az aktualiztiźşa

folyamatosan megtörténik.
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Vannak a gyermekvédelmi szakellátó ľendszerben olyan gyeľmekek, akiknek a megfelelő
e|Itĺâsa a gyeľmekvédelem és az egészségügy hatáľmezsgyéjén szewezętt intézményben
biztosítható csak megfelelően. Amíg ilyen intézmény léttehozâsa nem történik meg, addig
lesznek olyan gyeľmekek, akik nem egészségügyi- és személyiség állapofuknak megfelelő
iĺtézméĺyben,,vegetálnak'',hanem pl. speciális gyeľmekotthonokban, ahol nem biztosított lehetőségek hianyźban - a sziikségletiik kielégítése.

A bekeľült gyeľmekek egészségĹigyistátusza alapjźn megállapítható, hogy legtöbben mentális

ľetaľdáció diagnózisával keľültek beutalásra (F 70.10). 8 főnél magataľtási zavarok (F 91.l0)
szeľepelnek, míg hat esetben ,,t<jbbféle drog és egyéb pszichoaktív anyagok hasznźůataźital
okozott kaľos hasznźůat(abúzus)'' a megjelölt diagnózis' A dľoggal való érintettségilletve a
drog hianya számos nem kívánatos következménnyel, magatartási és viselkedési zavarra|
prĺrosul.

Diagnózis
kódja

F
F
F

Diagnózissal
rendelkező
gyeľmekek
szâma (Îłj).

Diagnózis

10.00

I

Alkohol okozta mentális-

12.90

I

19.10

5

F 23.90
F 24.H0

2

Cannabis és származékai által okozott nem meghatáľozott mentális vagy viselkedészavarok
Többféle drog és egyéb pszichoaktív anyagok hľ;ználataâltal okozott káros használat
íabúzus)
Nem meghatározott akut és átmeneti pszichotikus zavaľ

F 31.10
F 31.60

0

Indukált deluzionális rendellenességek
Bipoláľis affęktív zavaľ, jelenleg mániás epizód pszichotikus tĺinetek nélkül

I

Bipoláris affektív zavar, jelenleg kevert tünetek észlelhetők

F 31.90

I

Nem meghatáľozott bipoláľis affektiv zavar

F 33.90
F 41.90

I

Nem meghatározott ismétlodő depresszió (zavar)

I

Nem meghatározott szorongás

F 43. l0

I

Post-traumás stressz zavar

F

3

I

és viselkedészavarok

F 60.30

2

Alkalmazkodási zavarok
Nem meghatározott magataľtási szindrómák, amelyek fiziológiai zavarokkal és fizikai
faktorokkal társulnak
Érzelmileg labilis személyiségzavar

F 70.10
F 7r.r0

13

Mentális retardáció

F 79.00

I

Közepes mentális retardáció markáns viselkedésromlással
Mentális retaľdáció, k.m.n.' viselkedésromlás nincs, vagy nagyon enyhe

F 79.r0

I

Mentális retaľdáció, k.m.n., maľkáns viselkedésromlással, ami frgyelmet vagy terâpiát

F 80.90

1

A

F 90.00
F 90.10

2

Az aktivitás

3

Hi peľki netiku s magatartászav ar

F 91.10
F 91.30

8

Magatartási zavaľok

3

Nyílt (kihívó) oppozíciós zavar

F 91.80

2

Egyéb magatartászavar

F 92.00

I

Depres szi

F 92.80

3

Egyéb kevert magataľtás és emocionális zavar

F 92.90

1

Nem meghatározott keveľt emocionális és magatartászavar

-t

Egyéb gyermekkori emocionális zavar

I

Diszinhibiciós (gátlástalan) kötődési zavaľ gyermekkorban

I

Kľónikus motoros vagy vokális tic (zavar)

43.20

F

F 93.80
F 94.20

I

I

isénve

F 95.r0
F 98.80

2

G 40.90

I

beszéd és a nyelv fejlődésének nem meghatározott zavaţa

ó

és a

figyelem zavuaí

s magatartászav ar

Egyéb, rendszerint gyermekkoľban vagy serdiilőkorban kezdódő meghatározott viselkedés
és emocionális zavaľ

Epilepszia k.m.n.

2T

Az
p

intézményjellegéből

és a

gyermekek személyiségźlllapotâbőladódóan egyéni

szichoteráp iâban és e gyéni fej lesztésben minden gondozott ľészesül.

Külső terápiás lehetőségeink behatáľoltak: egyrészt a gyermekek állapota, másrészt anyagi
lehetőségeink és személyi feltételeink szűkülése miatt.

A terápiás lehetőségek bővítése esetén

indokolt lenne az éImény-és kalandterápia a|kalmazâsa. Eľľecsak esetenként ptůyázat és
külső támogató bevonásával van lehetőségünk

(p1. :

kutya által asszis úźtltterâpia).

III. 4. 4. Menekíilt kískorťłakkalés ftatalfelnőttekkel végzett tevékenység
20|3-barl is a legfontosabb célkitűzéseink közé tartozott, hogy a gyeľekek felismeľjék'
számukra az integráció nehéz folyamatában milyen jelentős segítségaz) hogy itt
Magyaľorszâgon nem kell kiskorúként dolgozniuk' nem kell tizenévesen felnőttként élnitik'

hanem megvan a lehetőségük aľra, hogy tanulhassanak és meghatározhassák a későbbi élettik
alakulását. Ennek a tudatosságĺak az eléréséheznagyon hatátozottan és következetesen kell

élniük, újľakell gondolniuk az eddigieket, ľövid-' és hosszútávú reális célokat kell
meghataľozniuk, melyek megvalósításźha a velük dolgozó szakszemélyzetnek komoly
munkát kell befektetni.

Nagy jelentőségű, és foleg az utógondozói ellátottak részérefontos, hogy felkészítstik oket az
otthonon- és a ,,rendszeren'' kívĺiliéletre, ahol maľ önállóan intézik az ĺjgyeiket, és
megtapaszta|jźk, hogy súlyos forintokba keriilnek a most teľmészetesnek tűnő, gondtalan élet
velejáľói, mint a lakás, fiĺtés,áłatn, víz, ltazâsi bérlet, valamint az, hogy felismerjék egy
szakma megszeruésének, vagy a továbbtanulásnak a fontosságát.
Szintén fontos célkitúzésünk,hogy megismeľtessfü az ellátottakkal a magyat- és az európai
kultuľát, úgy, hogy mindeközbenmegorizzékés megerősítsék identitásukat. A célkittĺzésnem
az asszimiláció, hanem az íntegráciő.
Ezen feladatok

.

me gol dâsźůlozsegítséget nyúj t :

az elkészült új Hâzirend, amely keľeteket szab, és iranyt mutat egy

.

minimum
megfelelési szintnek,
a naPi- ill. heti ľendszerességgel taľtott csopoľtos- és egyéni beszélgetések(ön- és
kĺizösség értékelés),
a mindennapi élet megszervezése a dolgozók részérőI(takarítás, főzés, mosogatás,

o

a biintetés és jl,Íalmazâs rendszerének alkalmazása (annak felismerése, hogy van a

o

stb.),

tetteinknek következménye).

Említést éľdemel az atény, hogy a gyermekek és a fiatal felnőttek nem szívesen vegyiilnek a
vagy más rasszhoz tartoző tĺíľsaikkal.Így u 46-os
más országból, ftildľeszio|
"ito^*o,
csoportot csak szomáliai Íiatalok alkotjrĺk.
A többi csoport összetétele:
- 32,47,48,49 fóként afgánok és pakisztániak.
- a31-es csopoľtban foleg afgźnkiskoruak élnek, de mivel abefogadó szoba ebben a
csopoľtban van, ezért itt ,,kényszeniségből'' el kell fogadnia az afrikainak az ánsĺait, a
muszlimnak a keresztényt és viszont.
Bizonyos vallási felekezethez va|ó tartozâs nagyon fontos és meghattxoző tényező a
csopoľtban és ez néha konfliktus forľás is. A fiatalok szinte mindegyike a muzulman vallás
két legerősebb âgtlhoztartoző szunnita és síita felekezet tagsa.
Ż2

A

gondozó nevelő munkát neheziti a befogadó csopoľt mtĺkcidésénekhiánya, arnely az
egészségügyi kockâzat és a gyermekek nyugalmanak megőrzése miatt is eľősen indokolt.
Szfüséges lenne egy befogadó csopoľt létrehozása, amelyben az íj érkezőket helyezhetnénk
el, ugyanis a mostani állapot azt mutatja, hogy egy múködő csopoľt mindennapi életét
hátrányosan befolyásoIja az új éľkezők megjelenése. A beutalt gondozottak jelenleg nem egy kizáľolag a számukľa fenntaľtott - nyugalmas, semleges környezetbe keľülnek, ahol
megnyugodhatnának, ľeális képet kaphatnának a helyzetükľől, jövőbeli lehetőségeikľől.
Továbbá az egészségügyi-' búnügyi-, és nemzetbiztonsági szempontból is kockázatot jelentó
állapot megszüntetésétis nagyban elősegítené egy befogadó csopoľt létrehozása.

A

nagy gyeľmek-létszźtmraés fluktuáciőra, a beutaltak kültlnféle pľoblémáiľa(PTSD) való
tekintettel állandó mentális szakember és általános orvos jelenlétére lenne szfüség (ez utóbbi,
nyilvánvalóan jelenleg nem megvalósítható igény).
III. 4.

5.

Az UtógondouíÍ otthonokban

Gondozottjaink4}%o-autógondozói

végzett tevékenység

ellátott, ebből koze| 80% menekült fiatalfelnőtt.

intézményiinkben - az e|műlt években - bekövetkezett ptoťtlbővĹilés hatâsára, az
utógondozói ellátás egyre nagyobb teret kap tevékenységĹinkben. 20I3-barl _ a jelenleg 17
figyelembe véve _ vĺĺrhatóan
éves gondozottjaink (különösen a menekült kiskoruak) létszźmźt
növekedni ťogaz utógondozói ellátási igény.
Ez a folyamat kívánatossá teszi az utógondozői ellâtźlsi forma folyamatos átgondolását'
aktualíztiâstĺt.
Az utógondozői ellátás két _ integúitan,lakókörnyezetbęĺ működő - utógondozó otthonban
(Mogyoródon 12 ferőhelyen, Fóton 15 féľőhelyen), valamint a Gyeľmekkcizpont teľületén
négy utógondozói csopoľtban 48 férőhelyen történik.
A fiatal felnottek az utógondozői ellźttls soľán alapvetően a havi ellátmanyból (37.000
Ftlhőlfő) önállóan gazdálkodnak, végzik el az önfenntaľtó és hánartâsi munkákat. A pénz
beosztása megfelelően töľtént 20l3-ban valamennyi utógondozői elIźtott esetében, nem volt
az év soránolyan ťlatal, akinek pótellátmany kiutalásáľa lętt volna sziiksége.
Nagy - jövedelem szerinti - különbségek alakultak ki a fiatal felnőttek k<jzĺjtt, attől ftiggően
milyen iskolában, milyen eľedményességgeltanulnak, részesülnek-e źrvaelltńâsban,
betöltötték-e 20. életévĹiket,(családi pótlék). Csupan a havi ellátmanyból, ill. zsebpélubóI
időnként nehézséget jelentett a szfüséges kiadások fedezése, ezért tcjbben diákszövetkezeten
keresztül vállaltak munkát, a menekült fiatal felnőttek részt vesznek az EMA projekt által
ťĺnanszirozottiskolaszövetkezeti kertészkedésben, paľkgondoztsban, néhányan pedig

Az

v áIIaIkoző mellett dol goztak j övedelem kie gészítés céţából.

kívül a közös helységeket is beosztás szeľint takarították. Minden Íiatal
közösen vásarolnak és foznek. A migráns fiatalok viszonylag kevés
a
testvérek
felnőtt foz,
ételt ismernek és tudnak megfőzni, ebben segítségreszorulnak. Esetiikben ťrgyelembe kell
venni a kulturális ktilcinbségeket is.
Az otthonokban (Lehel út, Mogyoród) megvalósított integľáciő, a migľáns fiatal felnőttek
befogadása zökkenőmentesen zaj|ott. Az e|ózetes vârakozâsok, fenntaľtások ellenéľejó
hangulatban, egymás kultúráját, szokásľendszerét tiszteletben tartva, jó szomszédi, olykor
barâti viszonyban élnek egyutt a lakók. Kö'lcsönösenpozitív hatással vannak egymásra.

A fiatalok

a szobáikon

Iv. SZABADIDŐ, REKREÁCIÓ, RENDEZVÉNYEINK
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IV.

1.

Szabadidős tevékenységek

Kiemelt fontosságúnak tekintjtik a gondoskodásunkban lévő gyeľekek és ťratalok hasznos
szabadidő eltĺiltését.Ezéĺtigyeksztink a vźiasztható foglalkozźsok, szakköľĺjk, programok,
táborok széles vźůasztékźftnyújtani, hogy minden ellátottunk meglalâlja az érdeklődési
k<jrének megfelelő tevékenységi köľt.

A napi (ifiúsági klub), valamint

heti rendszeľességgel taľtott foglalkozások mellett, számos
szervezett programon, intézményiés ktilső rendezvényen vettek részt ellátottaink az e|m'űlt
évben is:

Külső helyszínen többek kĺizött szerepelt: .mozi-, szíĺlházlâtogatâs, konceľt, Fővaľosi
Nagyciľkusz ltúogatása, múzeum, kiállítás, Allatkeľt, Tľopicaľium, opel családi Nap a

Hungaľoringen, horgász-verseny a Balatonnál, Békásmegyeren Gyeľmeknap, kirándulások,
Mikulás az Aquaworld-ben, VeresegyhŁi Medvepaľk, a Gyógyító Jószandék Alapítvany
kétnapos programja Dunabogdányban, Mozgáskoľlźńozottak futóversenye a Margitszigeten.
Rendszeľesen látogatták a csoportok a varosi ľendezvényeket. Ilyenek voltak pl. a nemzeti
iinnepek városi megemlékezései, faklyás felvonulásai, szüreti mulatság és fozőfesztivti,
futóversen, Paradicsom Fesztivál stb.
szerepelt Húsvétikézmúves nap, Óriásnyulak !âtogatâsa a
Gyeľmekkĺĺzpontban,Húsvétibábelőadás, Gyermeknapifózőverseny, Adventi ajandékkészítő
năp, katâcsonyi tinnepség bábelőadással, Szigetszentmiklósi Csillag születik Énekiskola
műsoľa, Márton napi lámpás felvonulás, Menekültek Világnapja a Gyeľmekközpontban,
Pelikán Makett-klub foglalkozás stb.

Belső helyszínen többek között

Irtézményiszervezésls rendezvényeken is aktívan ľésztvett az ot szalçĺlai egység ellátottja és
munkatáľsai.. Ilyen volt pl. ataltikozás Erdei Zsolt <jkĺjlvívóval, Első országos Nyaľköszĺjntő
Fóti Gyeľmekfesztivźi előkészítő munkálatai és a lebonyolításban, a Károlyi István
Gyeľmekközpont megalakulásanak évfordulójanak músorai, mikulás és kaľácsonyi
mtĺsorokon való ľészvétel,AHA szíĺlhâz műsoľa, önkéntes falevélgytĺjtésiprogram, Makett
klub ľendezvényei, Gyeľmeknapi progľamok, cirkusz látogatások, esztergomi Vadviľág
Fesztivźita két gyermek nevezett, részt vettĺ.ink az íntézményiinkbelátogatott indiai jóginő
bemutatójan stb.

A

Gyermekotthonokban a módszeľtani oszttiy munkatársai szerveztek ttibb pľogramot'
melyek szinte már hagyománnyâ váltak. Ezek voltak a Yíz Napja, a Föld Napja, a
nyárbúcsúztató pľo gram.

Csoportonkénti szervezésben is számos programot szerveztek a kollégak. A születésnapok
megtartása, a Nemzetközi Ifiúsági Klub lźiogatâsa szinte mindennaposak. Szankőzźs, a
balatonalmádi üdtĺlő szezorLÎavaló készítése,nyaľalás Balatonlellén, vásarlások Budapesten,
Dunakeszin horgźszás a tavon stb. ľendszeľes elfoglaltságot nyújtott a gyermekeknek.
'
Mindezek mellett kisebb-nagyobb intenzitással kertľészeket is gondoztak a csopoľtok a
gödölloi egyetemmel való egyiittmúködés keretében. Különösen a nyĺĺľiés őszi időszakban a
csopoľtok gondozásba vették az intézményegyes tertileteit. Nyáľon a kő viľágtaľtókba
kihelyezett viľágokat gondozttk, ősszel a falevelek tisszegyűjtésében szorgoskodtak és
folyamatosantisztćntaľtottfü a kastély k<jzvetlen köľnyezetét, a belső udvart.
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Számos esetben vettek tészt a csopoľtok, vagy egyes gyermekek kérésszerint a szakmai
személyzet segítésében.Ilyen volt pl. a forgalomsztmlâsźban való aktív részvéte|,illetve a
raktárak rendezésébenvaló segítségnyújtás.

Az źtvízivédekezésben is

jeleskedtek gyermekeink. Két napon (Szentendre, Dunakeszi)
zsákoltak a 16 éven feltili Íiuk gytmihozzttjźlrulâs megszeľZése után a gźúakon.
Egyéb szőrakoztató, kulturális programokľa is eţutottunk. Ilyenek voltak pl. a Bľémai
muzsikusok színdaľab megtekintése) az Abigél c. előadás a Vígszínházban, aMezőgazdasági
Múzeum lźúogatása,Caľamell konceľt, Roma onkoľmanyzat tital szervezett rendezvény,
látogatás Kiss Jenő európa bajnok bodybuilder edzőteľmében, opeľett szíľ:ŕlźzimiĺsor
megtekintése stb.
,,élménynapot" szervezett a gyerekekkel, fiatalokkal, ahol a kellemes
időtoltés mellett új ismeretségekre tehettek szert. Közösen, szervezett munkaakciókat
tartottunk: környezettisztasâgi-, kö'rnyezetszépítésí-,paľkgondozási akciókat.

Több támogatónk közös

Kedvelt nylĺľiprogĺamok a Balatonlellén található iidülőnkben a közös nyaľalás, ahorgâsz
tábor valamint az egyéb táboľok: Egyhâzi -Tóalmáson, Lovas napközis tábor, iskolai táborok,
stb. A különleges gyermekotthon lakói heti tuľnusváltásban részesülhettek hidľotenĺpiás
kezelésben az alapítvźnyunktulajdonźÍ.képezoCeglédi Szabadidős Házunk szomszédságâban
talâlhatőGyógyfiirdőCentrumszolgâltatátsaáltal.
A gyerekek táboľi költségeit részben az ellźĺmźlnyból,részben a családi pótlékból ťlzettéka
csopoľtok. A Gyógyító Jószandék Alapítvany ingyenesen tźtboroztata a gyeľekeket
Dunabogdrĺnyban.

A woL Élet Szava táborba 50% kedvezménrlye| vehettek részt agyerekek.
A magatartźstlbarl és tanulmĺányi eredményében példás gyeľmekeinket igyekszĹink
megjutalm azni, ezźĺltalösztönözni
vehettek tészt a nyár folyaman.

a többieket is jobb teţesítményľe.Így többen 2-3 táborbaĺl

W.2. Rendezvényeĺnk
Fáklyds felvonulds
Március 15-i eseményekről a KĺĺľolyiKör faklyás felvonulásĺín emlékeztekmegaziĺltézmény
dolgozói és ellátottj ai.
Gyeľmekfesztivltl
2013. június 17-18. között első alkalommal került soÎaz oľszágos Nyáľkĺiszöntő Fóti
Gyermekfesńivtira. A ľendezvénytaz Emberi Erőfonások Minisztériuma támogatta. A
Gyermekközpont munkatarsai és ellátott
megvalósításban aktívan közĺeműködnek
gyeľmekei, ťĺatalfelnőtţei; valamint az ország különböző intézményeiből a hazai
gyermekvédelmi szakellátás néhany pľominens szakembere.

a

Számos kultuľális és sport progľam vtrta a Gyeľmekfesztivtira jelentkező gyeľmekeket és
felnőtteket egyaľánt. Az országos Nyárköszöntő Fóti Gyeľmekfesztivál megrendezésével a
Kaľolyi István Gyeľmekközpont lehetőséget kívánt teľemteni az orszźtgkülönböző földľajzi
teľületein gyermekvédelmi otthont nyujtó ellátásban nevelkedő gyermekeknek egy
egyedülálló talâIkozźsi' és kapcsolatteľemtési lehetőségľe.

N émet s zakmaí cs op o rt fo g adds a
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A

Káľolyi István Gyermekközpont és a berlini Kĺinigsheim Eishörchen kapcsolta több
évtizedes múltra tekint vissza, mely az elmúlt három évben talrín kevésbévolt szoros és
taľtalmas. Július I-5 az egykoľi beľlini gyeľmekotthon gondozottjai és Alapítvanyi vezetóí
latogattak intézményĹinkbea Kaľolyi István Gyermekközpont Növendékeiért Alapítvány
vendégeként.Nagy éľdeklődéssel hallgattuk Euró-projekt teľveiket és elképzeléseiket. A
projekţfü tartalma ismét meggyőzött minket, hazai szakembereket anól, hogy nemzetkĺizi
szinten

is

hasonló problémakörök foglalkoztatjak

az egyes országok

gyeľmekvédelmi

szakembeľeit.
cserekapcsolat keretében október hónapban fóti munkataľsakat és egykori gondozottakat
láttak vendégül 60 éves évfoľdulójuk alkalmából.

A

Sziiletésnap- egy korí gondozottak taldlkozój a
A hagyományok<hoz híven 2013. november 15-én ünnepelte intézményünk fennállásĺĺnak 56.
évfoľdulóját. Az idei tinnepi megemlékezés ,tĄ eleme volt a fiĺklyás felvonulás, melynek
állomásain megkoszoruztllk aţapitő igazgatónk, Dr. Barna Lajos emlékmrĺvét,Helmuth
Buľchaľdt és Dľ. Albi Istvan emléktábláját és gróf Kźrolyi István emléktábláját.
A talźúkozőnés azt a zt követő vacsorián 102 egykori gondozottunk vett részt hozzâtartozőik
kíséretében.

v. oKTATÁS

A

2013 . 12.

3

l -én ellatottak iskolai adataí

Ovoda

Isk.

előkészítő

Techn.,

Általános
iskola

Szakiskola,
szakképző

FÓT

BUDAPEST

4
I

36

OKJ

Középiskola

képzés

Felsőf.
szakképz.

Főiskola/
egyetem

Szakkiizép
isk.
I

13

46

l8

)

I

I

19

3

BUDAPEST
VoNZ.KÖRZ.

VIDEK

I

1

40

t4

47

35 fo nem ľendelkezett tanulói jogviszonnyal (IH-s menedékjogi kérelmet benyujtók)

A kültinleges szükségletű gyeľekek többsége, oktatási sztikségletéttekintve sajátos nevelési
igénnĺ.Esetükben a szakértoi és ľehabilitációs bizottságok jelcllik ki a számukľa megfelelő
oktatási intézményt.
Minden más esetben is a gyerekek képességeinek, egyéni szükségleteinek figyelembe
vételéveltcjľténikaz iskola kiválasztása. Fontos szempont az is, hogy az ađottóvoda, iskola
milyen elfogadó és mennyire egyiittmlĺködő a többszörös hatránnyal küzdő gyermekek
megsegítésében.
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A külonleges szükséglettí gyeľmekek létszámának megoszlâsa oktatási sztikségleteik szerint

iskolás:
Kozépiskolás:

20 fő

Általanos

5 fő

Bentlakásos elhelyezéssel 12 gyeľmek, ill. fiatal felnőtt tanul (mozgáskorlâtozott ill.
hallássérült). Szállításuk a gyermekközpont gépkocsţával töľténik hétfőn és pénteken.
(Pető Intézet; Mozgźlsjavító Általrános Iskola, RIDENS Szakképző Iskola Balassagyarmat,

Hallássérültek Taninté zmény e)
Bejáróként járt

iskolába:
Önállóan:
Kísérettel:
Helyi iskolába jar

13 gyermek

l

fő

(napi ľendszeľességgel szźilítâstigényelnek).
4 gyermek
5

oktatási szĹikségletét tekintve sajátos nevelési igényű gyermekek:
MozgássérĹilése miatt
Ebből halmozott sérĹilésemiatt (mozgás, látás, éľtelem)
Tanul ásb an akadźůyo zott:
Értelmi le g akadáiy ozott:
Halmozott séľiilésemiatt (moz gâs, lźltźs,éľtelem)

13 gyermek
8 gyeľmek

6 gyeľmek
3 gyermek
1 gyeľmek

2 gyeľmek

Hallásséľülésmiatt

A20I2lI3. tanév soľán a Különleges Gyermekotthonban elhelyezett 32 gyermek

14 oktatási

intézménybe teţ esítette tankötele zettségét:
- SzćzJuhocska Refoľmátus Óvoda,
- Fáy András Általános Iskola,

2 gyeľmek

-

1

Fót

Fót

Fóti okumenikus Általĺános Iskola és Gimnázium
- Fóti NépmúvészetiSzakiskola, Szakközépiskola és GimnŁium
- MozgásséľĹiltek Pető András Nevelőképzó ésNevelőintézete,Bp.
- Mozgásjavítő
Iskola Szakközép Iskola és Kollégium, Bp.
- SztraznâdNoK,
Bp.
^|ta|aÍIos
- Dr. Ttirök Béla Óvoda Általanos Iskola és Speciális Szakiskola, Bp.
- Csillagház Általanos Iskola, Bp.
- RIDENS Speciális Szakiskola, Balassagyatmat
- Jókai Mor Általános Iskola, Bp.
- Hallásséľültek Tanintézete,Bp.
- Dobos C. József Szakközépiskola
_ Mándi Iván Speciális Szakiskola

1

gyeľmek
gyeľmek

gyermek
3 gyeľmek
7 gyeľmek
5 gyermek
l gyeľmek
5 gyeľmek
1 gyermek
1 gyermek
l ťlatal felnőtt
2 gyeľmek
1 gyeľmek
1

Két ideiglenesen elhelyezett gyermek nem jáľt iskolába, tanú véđelmipľogľamkeretében
kerültek a különleges gyeľmekotthonba.

A külonleges

szükségletű gyeľmekeink mindegyike iskolába jaľással teţesíti

tankötelezettségét. AzigazolatIanhíanyzâsok száma az otthonban elhelyezett gyerekek esetén
minimális.
Az oktatást érint hangsúlyos feladat a gyerekek iskolába való szâllítása, illetve a kíséretük
megoldása.
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A

speciális sztikségletű gyermekek tanulmányi munkája, teţesítményejóval alaÍta van az

életkoľuknak megfelelőtől.

A

gyermekek anyaiskolâja a Ż0l3l20l4_es tanév e\őtt az Aszódi JavitőinÍézményiskolája
volt, e tanér.től a Bľódy Imľe oktatási Központ, Általanos Iskola és GimnrŁium. Míg az
asződi iskolával nagyon korrekt együttmfüödés alakult ki, addig a Bródy Gimnaziummal a
kezdeti nagy lendület utiín több esetben is felmertiltek nehézségek.

A tanulási nehézségek, tudásbéli hianyosságok és a tanuláshoz va\ő negatív viszony
megvźitoztatása pedagógiai céţaink egyike. Btr a gyeľmekek mindegyike magĺĺntanulói
státuszban van, a magántanu|ői vizsgáĺa fęlkészítő, fe|zárkőztatő tevékenységet végzó
nevelők segítségével,a lehetséges motivációk és eszkclzök felhasznâlâsâval sokat teszĹink
annak érđekében,hogy a gyeľmekek az otthonban töltött idő alatt ne szokjanak el a rendszeres
tanulástól, illetve igyeksziink visszaszoktatni azokat, akik eddig nem teţesítették
tankötelezettségüket.
A Tanulási KépességetYizsgâIő Szakéľtői és Rehabilitációs Bizottságok véleményei alapjtn
a gyermekek megoszlása értelmi képességeik szerint (2013-ban a gyermekotthonban é1ő
cjsszes gyeľmek -33 fo)

.

Értelmileg akadályozott(Kozépsúlyos értelmi fogyatékos) Żfő
Tanulásban akadáiyozoľt (Enyhe éľtelmifogyatékos)
(ebből BTM-es is:

o

sziikséglettĺ
BTM:

Noľmál oktatási
(ebből

l4fő

2 fő)
17 fo
7 fő)

Az

értelmileg akadályozott gyeľmekek egyike magántanulóként teţesíti tankötelezettségé
(állapota miatt), amíg másik esetén sikeľĹilt befogadó iskolát találni szźtmźtra(Sztraznâd űti

NoK)

A tanulásban akadályozott, sajátos nevelési igénytĺgondozottjaink mindegyike magantanulói
státuszban teţesíti tankötelezettségét.

A

}Olzll3-as tanévben egy gondozottunk a kibocsátás előtti féléveta fóti okomenikus
Általanos Iskola és GimnŁium vendég tanulója volt, egy fo alsó tagozatos gyeľmek a Fây
Andľás Általanos Iskola magántanulój

A

a.

menekült gondozottak többsége beiskolâzâsra kerĹilt, illetve a menedékjogot kéľőket

folyamatosan készítetttik fel az iskolai ľendszeľbe való bekapcsolódásľa.
és utógondozott gyeľmekek kerültek beíratásra, azonban
A Bľódy Imľe Gimnźľzillĺĺlŕlakiskoru
a tanulók igazolatlan hitnyzâsaita és magataľtási pľoblémáiľa hivatkozva jogviszonyukat
megszűntették. Ezt követően ismételten a Than Kĺáľoly Ökoiskolában helyeztiik el a kiskoru
gyeľmekeket.
Atárgyévi tanév értékelésealapjźn a legnagyobb problémát a diĺíkokigazolatlanhitnyzâsai
okozzéĺ<',melyet valószínűle g azon okokľa lehet visszavezetni, hogy a gyerekek többsége még
mindig nem szokott hozzâ a forma|izált tevékenységekhez. A foglalkozásokon ezeket is
segítjük fejleszteni.
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Az

a

befogadó oktatási
beiskolrŁás feltételei kozé tartozik

otthonba beutalt, tankötelezett menekültek bęiskolázása

intézményekkel egyeztetve folyamatosan töľténik. A
többek között az orvos-szakértői vélemény szerinti kiskoruság ténye, legalább egy hónapos
folyamatos intézményünkbe tartózkodás, a menekülttigyi eţárás folytonossága és a magyar
nyelv megfelelő szintű elsajátítása. A kiskoruak nagy része alacsony iskolazottságú. A
menekültügyi eljaĺás soľán jelzik tanulási szandékukat. Fejlesztésilkaz EMA projekten belül
és a csoporton belüli foglalkozásokon valósul meg. A gyeľmekek és fiatal felnőttek igénybe
vehetik a csopoľtban szolgâ|atot teţesítő nevelők, gyeľmekvédelmi asszisztensek és
gyeľmekfelügyelők segítségét,szźlmíthatnakaz iskolakban tanító tanarok, önkéntes segítők,
valamint az Eurőpai Menekültügyi Alap pá|yâzatźhan elnyeľt két fejlesztő pedagógus
szakértelmére is.

Az otthonban élő gondozottak aza|źhbi iskolákat |âtogatjźkvagy látogatták:

o
o
o
o
.

Than Kĺíľolyokoiskola GimnlŁium, Szakkozépiskola és Szakiskola
Mándy Iván Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola,

Erzsébet királyné Szolgáltató és Keľeskedelmi Szal&özépiskola és Szakiskola(fodľász),
Kaesz Gyula Faipaľi Szakközépiskola és Szakiskola- (asztalos),
Madách Imľe Szakkclzépiskola Szakiskola és Kollégium (kaľosszérialakatos).

A Than Kaľoly okoiskolábanmáľ múködött az

eloző évben tervezett,kizârőIag menekültek
részéręlétrehozott nyelvi eIokészito osztźiy, amelyben a 9. osztâlyba lépéshezszükséges
nyelvi szintet éľhetikel a dirĺkok.

Az

órákon a nyelvi akadályok miatt nincs ígazźnsikerélményiik,az iskolai felszerelések
többségét nem tudjak rendeltetésszeľíĺenhasználni. Ah:thoz, hogy mindezeket megtanuţfü, és
produktívan tudjanak részt venni a tanórĺĺkon, időre, a szocializációs hiányosságok és
kultúľtechnikak ismeľetének pótlásáĺa van sztikségĹik. Sziikséges, hogy beiskolŁásukat
megelőzze előzetes tudásfelmérés, motivációjuk felkeltése, nyelvi hátranyok csökkentése.

A Menekült Fiatal

Felnőttek Utógondozó otthonában és a külső Utógondozó

otthonokban elhelyezett ellátottak számának megoszlása iskolatípusok szerint
U
szakiskola,
szal<képzó

38 fő

szerint

ndozói ellátottak számának

szakközépiskola

gimnázium

lfő

12 fő

technikus

OKJ-s

Főiskola,

képzés

képzés

egyetem

2fő

3fó

Osszesen
56 fő

A magyar

utógondozói ellátottak fővarosi szakiskolákban, szal<kozépiskolákban,
gimnáziumokban ĺanulnak, 3 fő felsőfokú tanulmĺĺnyokat folytat (2 fó az Óbudai Egyetem
GépészméľnökiKaľan, I fő azELTE Taľsadalomfudomanyi Karán, szociális munka szakon).

Minden gyermek, ťtatal' az egyéni képességeinek megfelelő, fejlődése szempontj źhől szánźlra
legideálisabb oktatási intézményben tanul.
VI. xĺľcsoLATTARTÁS
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A

gyeľmekotthonok idén elkészült, al<tualizźit sza\oĺlai programjaiban nagy hangsúlyt
fektettiink a családi kapcsolatok ápolásaľa' hiszen a speciális és különleges sziikségletű
gondozottjaink egy részének az önállósulása a betegség éslvagy akađźl|yozottságfolytan
erősen nehezített.

A KGYo-ban

l

elhelyezeÍI Ż5 gondozottból l taľt kapcsolatot vér szerinti családjával. A
kapcsolattaľtéş hatâsa minden esetben pozitív, a gyeľmekek váľják az alkalmakat. A
családgond ozői feladatokat egy munkataľs lźńta e|, de alâtogatók egy tésze a csoportban keľül
fogadásra, így a nevelők is tevékeny tészt vállalnak a családgondozői munkából.
A távol é|ó, mozgâsában akadźtIyozott szülő látogatáskoľ igénybe veszi a kapcsolattaľtó
szobát is.

A

SPGYo-ban a családgondozői személyében vátltozźs töľtént az során. Folyamatosan
a beutalt gyermekek kapcsolattaľtásanak szabtiyozását, valamint a
figyelemmel kíséľték
idején
az źryolőnóvel váltva kapcsolattaľtási ügyeletet működtettek. Ezen
kapcsolattaľtások
alkalmakkoľ megismerkedtek a kapcsolattarttsrajogosultakkal és infoľmációkat szereztek a
családróI, infoľmációt adtak a gyeľmekľől.

A KNK-ban

a kapcsolattaľtásĺĺnak főként a telefonos formája valósul meg, illetve a világhálón

taľtanak kapcsolatot távol élő hozzátartozóikkal. A fiatal felnőttek esetenként spórolt
pénzükből elutaznak a kömyező európai országokban éIő családtagjail<hoz, ritkábban
szülőftildjükĺe.

A külső utógondozó otthonokban

é1ő magyaÎállampolgarsâgiĺfiatal felnőttek kcizül négynek

van é1ő családi kapcsolata (szülő és testvéľ).Az itt élő menekült fiatal felnőttek is telefonos
kapcsolatban vannak a szüleikkel. Egy esetben az is előfordult, hogy a ťlata| haza|źúogatott
Irźnba, mások a menekültként más európai orszâgban élő sziilőkkel máľ többször
meglátogatta.

VII. GvÁľrI FELADAToK' ToRvÉNYEs KÉPvIsELET
intézményfeladatellátásából adódóan, a legtöbb képviseletet a gyámok lźtjź.kel a
gondozottak ügyeiben, illetve esetenként megbízott képviselőik (családgondozók,
csoportvezető nevelők, pszichológusok stb.).

Az

201,3-ban összesen több mint sztĺz alkalommal képviseltékaz otthonvezető gyámok
személyesen, a gyĺĺmsâga alâtartoző gyeľmekeket ügyeik intézésében.Emellett valamennyi
gyeľmek nevelője ľésztvett az iskolai szülőértekezleteken, fogadóórákon, rendszeres a
konzultáció a tanulmányi előmeneteleket illetően. A kőrhâzi kezelésben részesülő
gyermekeket minden alkalommal rendszeresenlźúogattâk a csoportjukban dolgozó felnőttek'
A személyes képviselet mellett napi szinten jríľnak el a gyámok a gyeľmekek ügyeiben pl.
iskolalátogatások, orvosi kezelések, helyzetértékelések,számadások, gyámi jelentések stb.

A

Speciális Gyeľmekotthonba jelenleg nagyon kevés gyeľmeknek van élő kapcsoIata a
hivatásos gyámjâva|. A gyermekek éľdekébenezen a helyzeten folyamatosan javítani
törekszünk.
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A

gyámi feladatok el|ttâstlhoz szükséges dokumenfumok (GHl, GH3, gyámi számadások,
gyâmijelentések) naprakészek. A gyeľmek állapotát tiĺkĺoző, sztikségleteit maximálisan szem
előtt taľtó dokumentálásban és azok megvalósításában segítséget nyijtanak a pszichológus,
gyógypedagógus munkatĺáľsak. A gyámi tanácsadóval és az i|letékes gyámhivatalokkal
folyamato s kapcsolatot taľtunk.

Küliinleges Gyermekotthon
Az otthonvezetó lgyźlm az év sorźtn 27 kiskoru teţes könĺ gyźnnstryât látta el.
Az ideiglenes hatállyal elhelyezett testvérek (3 fő) törvényes képviseletét Dr. Benkő
Zsuzsanna eseti gondnok látta el. Gyĺĺmkénttevékenykedett ezen kíviil Vámosi Péter, aki két
gyeľmek gyámsâgatIźfttae|és Vajda Bélánéegy gyermek gyĺĺmjavolt.
Az év végérea gyeľmekek nagykoruvá vâIásźxa| é,s az ideiglenes elhelyezés megsztĺnésével
minden gyeľmek fęlett az otthonvezető gyakorol gyámságot. A gyermekotthonban elhelyezett
utógondozói ellátottak utógondozój éúintézméĺyünkbiztosíţ a napi szinten.

Specĺális Gyermekotthon

gyâmja a gyermek lakóhelye szeľint illetékes TEGYESZ
gyámok kapcsolattaľtásanak gyakoľisága vźitoző, a látogatások alacsony

A speciális sziikségletrĺgyeľmekek

munkatársa. A
szttmźúatávolsággal,ťlnanszírozâsigondokkalindokoţak.

Jelenleg nagyon kevés gyeľmekiinknek van élő kapcso|ata a hivatásos gyâmjëxal. Tĺibbnyire
sikeres vo\t az a törekvéstink, hogy az éves feltilvizsgálatot minden esetben e|ózze meg egy
esetmegbeszéIés, amelynek a Speciális Gyeľmekotthonunk helyet biztosít. Ez egyrészt
lehetőséget nyújt a szakembereknek a gyeľmekľől töľténő személyes konzultációra, másľészt
alkalmat ad atÍa is, hogy a gyeľmek egyéni gondozási-nevelési terve folyamatosan
aktua|iztĺlźlsrakerĹiţön. Megteremti annak a lehetőségét is, hogy a gyermekek e|ttxozása
intézményĹinkbó|az eddigieknél alaposabban előkészitésre kerüţön. Különosen fontos ez
azoknak a gyeľmekeknek az esetében, akik személyiségállapotuk miatt 18. életévük bettjltése
után sem lesznek alkalmasak az onáů]lő életvitelre.

Kísérő nélkĺiliKiskoľriak otthona
Az újonnan belépett otthonvezető nem Iźt e| gytmi feladatokat, ezt intézményiinkutógondozó
otthonának vezetőjeLâtjael. Felülvizsgálatitźrgyaléstavizsgźtlt időszakban nem taľtottak.
Ügyvĺteli feladatok
Az elmúlt évben összesen 36 illetékes gyámhivatallal volt kapcsolatunk.
A Növendékügy tartja nyilván és végzi az igyintézést a gyermekek vagyonéxal kapcsolatban.
2013 -ban a gy źmíforintszámţán kezelt vagyon a következőképpen

Családi pótlék:
_ Áľvajáľadék:
-

alakult:

44.046.815 Ft
18.956.574 Ft

Ingatlanvagyonnal 3 fő kiskorú rendelkezett

VIII. Ktjl,sŐ
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vilI.

1. F'elügyeletĺ

kapcsolatok

A

felügyeleti hatóságok és a Gyeľmekkozpoĺt közötti kapcsolat többnyire folyamatos és
kiegyensúlyozott. Az intézménykülönbozo szalrĺĺlaiés egyéb rendezvényein ľendszeresen
képviseltette magźĺta közvetlen felügyeletet ellátó minisztérium és a Gyeľmekvédelmi
Szolgáltató Ktizpont.

Kiilső víugálatok

-

-

Legfőbb Ügyészség Speciális Gyermekotthonok tciľvényességi
2013. februáľ 25.
ellenőrzése
A törvényességi ellenőrzés 26 speciális gyeľmekotthonľa teľjedt ki, mely megállapította, hogy
a speciális gyeľmekotthonok sok esetben erejükön felül, saját szabadidejtiket és arryagi
eszközeiket is felhasznźúvaelkötelezetten igyekeznek feladatuknak eleget tenni. Kisebb
hianyosságok mellett kiemeli a jelentés, hogy a problématípusok szerinti elkiilönítés nem
valósul meg, az előíľt biztonsági elktilönítő nem került kialakításra vagy nem alkalmas ilyen
célúhasznâlatra. A mulasztással megvalósuló törvényséľtóhe|yzet megszúntetése éľdekében
a fenntaľtó jogosult intézkedni.
vizsgźiat
Javasoţa ,,záttsâg-nyitottság'' kérdésénekkoncepcionális átgondolását.
álláspontja: a speciális szükséglet fennállása idején a szabad mozgâst korlátozni sziikséges.

A

a

20t3. május 24-én az A|apvető Jogok Biztosának Hĺvatala âltal utővizsgálat töľtént a
Gyeľmekközpontban a személyi- és taĺgyi feltételek jogszabâlyi feltételeknek történő
megfelelése, az intézményhatályos dokumentumai, a gondozottak tankötelezettségének

teţesítése,a kapcsolattaľtás megvalósulásanak kciľĹilményeitźlľgyttban.
Az e|len&ző hatóság intézménytinkĺevonatkoztatva intézkedéseket határozott meg: a
kapcsolattaľtás biztosítását a befogadási időszakban is, kifogásoIta avizsgâlat, hogy a gyámok
nęm taľtanak személyes kapcsolatot az intézményiinkben elhelyezett gyermekekkel, a
szup erv íziőt.
szaks zemé |y zet r észérenem b izto s ít az íĺtézmény
a Szociálĺs és
zlL3.jrĺtiusában az EMMI Gyeľmekvédelmi és Gyámügyi Főosztálya kéľéséľe
beadvannyal
kiskoruak
nélkiili
A
kísérő
zajlott
vizsgálata
ţőigazgatólság
Gyeľmekvédelmi
fordultak az aţapvetojogok orszâggyll\ési biĺosához. A beadvanyban foglaltak kivizsgálása
végett az EMMI Gyeľmekvédelmi és Gyámügyi Főoszĺálya a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatőságot kérte fel. Haľom munkatárs helyszíni szemle, és beszélgetések úţan
tájékozódott a beadvanyban foglaltakľól és felkértéka vezetést, hogy fordítsanak nagyobb
figyelmet a kíséľőnélküli kiskorúak és fiatal felnőttek kulturális sajátosságainak

megismerésére.

2013. augusztus 23.

_

Kiizép_Duna_Völgyi Ktiľnyezetvédelmĺ,Teľmészetvédelmĺés

Vízü gyĺ Felügyelőség ellenőľzése zaj lott.
A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Víziigyi Felügyelőség2013.
08. Ż3. napjân előľe be nem jelentett hatósági ellenőrzést végzet|a KIGYK teľiiletén talâIhatő
tavakra vonatkozóan. A helyszíni ellenőrzés során a vizsgtiatot végzők megtekintették a
rendelkezésre áIlő vízigyídokumentumokat, valamint az intézmény területén átfolyó
Mogyoródi-patak tita| tâplâ|t tavakat. Az ellenőrzés soľán tett megállapításokat a vizsgâlatot
végzókjegyzőkönyvbe foglaltak. A hatóság kötelezően végľehajtandó intézkedésként2013'
Og. 27 -i határidővel előirta az uzemeItetési szabâIyzat aktualizáltsât, amely az előírásoknak
megfelelően a megadott határidőn belül megtörtént.

32

2013. szeptembeľ 06-án a Közép_Duna_Völgyi Kiirnyezetvédelmi, Teľmészetvédelmiés
VízügyĺFelügyelőség ellenőľzése zajlott a Mogyoród _ patak vízminőségi és vízmennyiségi
megfelelő volt.
állapotanak vizsgtiatacéţából. A vízjogi engedélybenrcgzítettvízźifo|yźs

2013, december 16-án

a Pest MegyeÍ Kormányhĺvatal Yáci

Járálsi Hivatal Jáľási

NépegészségügyĺIntézetének ellenőrzése valósult meg a Kültinleges Gyermekotthonban.
el lenőľzé s során tap asztalt kö ze gé szségtigyi hi any o s s ágok :
- fiirdőszobai ľadiátorok takarólemeze eľősen elhasználódott
- a homlokfal ablakainak üvegsze rkezete balesetveszélyes.

Az

VIII. 2. Szakmai kapcsolatok
és ápolását.
Fontos stľatégiai kérdéskéntkezeţiik a szakmai kapcsolatok folyamatos építését
Jó együttműkĺjdést alakítottunk ki a tarsintézményeinkkel, egyéb hazai intézményekkel
(TEGYESZ, OGYSZB, Bevándorlási és ÁllampolgarsâgiHivatal, Magyar Helsinki Bizotţstĺg,
ENSZ Menekültügyi Főbiztosság, Református Menekültmisszió, stb.). Rendszeresen veszünk
szakmai
részt különböző, elsősorban anyagi kiadással nem jáÍő konferenciákon.
kapcsolatok lehetővé teszik, hogy munkatársaink tapasztalatcserék, konferencirĺk alkalmával
bővítsék tudásukat, az iljonnan szerzętt ismereteik, és ĺjtleteik által hatékonyabbá váţon
munkavégzésĹik.

A

S zakmaí gy ako ľlato k vezetés e

A

Gyermekkozpont kiépítettekapcsolatait a felsőfokú oktatási intézményekkel is. Ennek
eľedményekéntrendszeresen teţesítik nálunk egyetemi/főiskolai hallgatók a gyakoľlatukat. A
módszeľtani osztály vezetője a tavalyi évben is sok időt töltött hallgatói teľepgyakorlat
vezetésével, szakdolgozatikoluultációval, azintézménybemutattĺsâval, megismeľtetésével.
20I3-ban 6 fő hallgató tanulmĺĺnyait segítette a módszertarli osztâlyvezeto szociálpedagőgiai
és gyógype dagógiai terepgyakorlati formában.

E gy iittm íík ö dés í me g úl lap o d ds a G tj dii l lői Ag r drt udo mdny i E gy ete mme l
Intézménytinkegyüttműködési megállapodást írt alâ a Gödc'llői Szent István Egyetem
Mezógazdasági és Környezetvédelmi Kaľával. A szakmai tanácsokon és ismeľeteken kíviil
dolgos kezek is segíteni fogják a paľk és kert szépülését,megújulását.

Egyiittmíĺködésímegállapodds a Magyaľ Kríkett Szövetsćggel (továbbiakban: MKSZ)
Az egyĹittműködés hozzajźru| az ellźńottaink egészségénekmegórzéséhez, szabadidejének
haszno s eltöltését szolgâlja.
Az együttmtĺk<iđéséľtelmébena MKSZ az intézményĹinkben gondozott gyeľmekekkel és
fiatal felnőttekkel közös kľikett edzéseket tartanak, mérkőzéseken vesznek ľésztés ehhez
bizto sítj rĺk gondozottj aink részéľesztĺkséges spoľteszkcizöket.

VIII.3. Támogatók

A

Gyeľmekközpont és az AIapítvtnya (A Fóti Gyermekközpont NĺjvendékeiértAlapítvány)

szélesköni támogatói kcinel rendelkezik. 20l3-ban is számos kiemelt támogató és
adomaný intézményĹink gondozottjai
magánszemély ajrĺnlott fel kisebb-nagyobb éľtékú
részére.
adomânyba kapott eszköz<jkęt (iáték, spoľtszeľ, belépőjegyek, könyvek, egyéb tërgyi
eszközök, stb.) az alapitvëny az intézménynek fďrhasznáiźtsra átadta. A pénzbeli támogatás - a
gondozottak
intézményben
vonatkozó kuratóriumi dĺintésekalapján

Az

- az

élő

-t -t

életkörülményeinek javitásttt, tanulmányainak tttmogattsźń, szabadidejük hasznos eltöltését
szolgéija, a csopoľťVezető nevelők j avaslatainak fi gyelembevételével.

A

felajánlások között

szeľepelnek élelmiszer adományok, ľlht'zat, piperecikkek,

lakásfelszeľelés, konyhai felszerelés, bútoľ,tisztítőszet, kaľácsonyi ajándék stb.
A táľgyi adományok mellett trĺmogatóink <inkéntes munkával, progľamlehetőségekkel, stb. is
segítik növendékeinket.
Az utóbbi időben felkínált támogatások által partnereink foképp a fogyatékossággal éIó, a
tartós beteg gyerekek életfeltételeinek j avítás ât kívántak előmozdítani.

VIII. 4.

P á.Iy ánati

munka

Szakmai, illetve ťlnanszirozási szempontból egyaránt fontosnak taľtjuk a pâ|yâzati kiírások
A pźiyâzatok által
folyamatos figyelemmel kísérését,a pźiyëlzatilehetőségek kihasznâ|źĺsźÍ.
megmérettetésre keľülnek pedagógiai, nevelési, módszeľtani programjaink, pozitív elbírálás
esetén pedig jelentősen jawlnak a megvalósulás és a működés feltételei.
IntézményĹink}Ol}-benpźůyazatotnyújtott be a Belügyminisztérium Támogatáskooľdinációs
Foosztályâta, az Elltőpai Menekültiigyi ţł|ap pâlyâzati kiirâsáta. A pźůyâzatot a ,,Belépő" és
az ,rltt-hon" pľojekt megvalósítdsdra nylljtottuk be és mindkét esetben támogatásban
ľészesültiink.

A

,,Belépő'' pľogramban a Gyermekközpont teľületén é1ő menedékjogi kéľelmetbenyújtott
gyermekek, (szaknyelven: kíséľőnélküli kiskoruak) vesznek részt. Számukľa az alâbbi
szolgźt|tatźlsokat nyuj tj uk
Egyéni képesség-és készségfejlesztés
2.Magya1mint idegen nyelv oktatás
3. Emberkereskedelemmel kapcsolatos előadások
4. Művészeti és kľeatívfoglalkozások
5.Tttborcztatâs
1.

Az

,,Itt-hon'' progľam a Gyeľmekközpont teľĹiletén é1ő kiskorú és utógondozői ellátott
elismeľt menekültek és oltalmazottak (továbbiakban: menekült) vęsznek tészt. Ezen fiatalok
szźrntra alakítunk ki és működtettink komplex, több lépcsős integrációs pľogramot a magyaÎ

taľsadalomba való integráció éľdekében.

Egyéni képesség-és készségfejlesztés,korrepetálás
2. Kulfurális orientációs egyéni és csoportos beszélgetések
3. Aktív mentálhigiéniás tanácsadás
4. Önálló életkezdéstsegítő foglalkozások
5. Művészeti és kľeatív foglalkozások
6.Tâboroztatâs
7. Atipikus foglalkoztatás:
Az atipikus foglalkoztatás keretében a Gyermekközpont teľtileténelsősoľban kertészeti
tevékenységés melletfie asztalos foglalkozások zajlanak. Ennek célja az iskolai kereteken
kívĹili ''oktatás'', gyakoľlatszerzés,munkĺíhoz szoktatás, valamint a tésztvevók munkabérhez
is jutnak, ami kiegésziti az ellátásukat. Ezt ''on-the-job training''- nek nevezziJk (munkában
tanulás)
8. Mentor-pľogram:
1.
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Személyľeszóló segíto segiti azügyes-bajos dolgaik intézését.

A

Kutyával az Emberért Alapítvannyal együttmtĺkodve ptiyáńunk kutya tital asszisztźit
teľápiás fog|alkozźlsokľa. A támogatás lehetővé tette, hogy a Különleges Gyeľmekotthonban
egy hat alkalmas hat fős, a Speciális Gyermekotthonban kétszer hat alkalmas hat fős teľápiás
csopoľtot indítsunk.
,

IX. GAZDALKODAS

Ix.

1.

Ä gazdálkodás általános jellemzőĺ

A

Gyermekközpont az A|apítő okiratában meghatfuozott szakfeladatait ltĺta eI 20l3-ban
(gyeľmekotthoni ellátás, speciális gyeľmekotthoni ellátás, különleges gyermekotthoni ellátás,
utógondozói ellátás).
2012. januar l-jétől intézményĹinkĺjnállóan működő költségvetési szeÎv,a pénzugyigazdasźąifeladatokat a Gyeľmekvédelmi Szolgáltató Központ, Eszteľgomi Gyeľmekotthon,
Általanos Iskola és Szakiskola gazdasáryi szervezete látja el. A kezdeti nehézségekutan úgy
tűnt, minden rendeződni lźtszik, de a 20II. év végénvégrehajtott létszĺĺmleépítés
következtében kideľĹilt, hogy intézménytink gazdasâgi-pénzngyi részlege nem képes a
feladatot ellátni a megmaľadt kevés létszámrnal, napi 8 óra munkaidőben. A Gyeľmekvédelmi
Szolgáltató Központ humánusan â|It a pľoblémankho4 egy fot munkavégzé*e tfihelyeztek
saj át állományukból intézményĹinkhöz.
Gondozottak közvetlen ellátása
gyeľmekotthon gondozottjainak ellátásában jelentos tényező a tankĺjteles koru
gyeľmekek oktatási intézményekbe, egészségiigyiiĺtézményekbeszakorvosi vizsgálatokĺa
tĺiľténőszâIlitâsâva| kapcsolatos feladatok. A különleges sziikséglehĺgyeľmekek esetében a
noľmál csoportokhoz képest jelentősen eltér speciális győgyźszati segédeszközcik,
gyógyszeľek, egyedi élelmezésifeltételek biztosítása.
A speciális gyermekotthon súlyos pszichés zavarokkal küzdő gondozottjainak gyógyszeÎ-)
ktjtszeľ stb. szfüséglete jelentős többlet-költséggel jâr. A gyakori öndestruktív magatartás
miatt sok esetben kellett szźi\itani a gyerekeket szakľendelőbe (sebészet, ftil-on-gégészetstb.)
A menedékkérő, ideiglenes hatállyal elhelyezett kísérĺĺnélktili kiskoruak Budapestre szállitë.sa
éůtalában heti haľom-négy alkalommal tötént, még akkoľ is, ha egyszeÍTe több fiatalt vitttink
a Bevándorlási és Áilampolgáľsági Hivatalba, kotelező szwovizsgá,latokĺa, ill. életkoľ
megállapítźsa céljthőIvizsgâlatta, okmĺĺnyirodâba stb. Egy menedékkérő kiskorut ktjtelezően
6-7 a|kalommal sztikség-es fővaľosba szźůlitari,ebből 4-5 esetben BÁH-ba
(ujjlenyomatvétel és Humanitaľius Tartózkodási Kfutya igénylés;2 interjú különb<iző
időpontokban; hattľozatismeľtetés stb.), szurovizsgźtlat, koľmegâ||apítźs.A gépkocsik futása
ezźital jelentősen emelkedett az e|mtit évben.

A ktilönleges

a

a

a

Gondozottjaink havi ellëtmânya 20l3-ban 33.500 Ft/fo volt.
685 Ftlfó l nap volt intézménytinkben.

Az

éIelmęzésinorma 20l3-ban

Béľenkívüli juttatások, cafetéría:Béľenkivüli juttatás 2013-as évben 2 alkalommal volt.
Szociális Munka Napja alkalmából 3x8000 Ft (munkaviszonynak megfelelően időarányosan),
illetve kaľácsonykor 30.000 Ft (munkaviszonynak megfelelően időarányosan).
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Évelején többszöľös

vęzeto váltás történt: Kádas Istvan személyében februaľ végénúj
igazgatőt nevezett ki az fuanyító hatóság. Áprilisban vźitozâs történt az igazgatő helyettes és a
Speciális Gyeľmekotthon vezetőjének szęmélyében, augusztusban a KísérőNélkiili Kiskoruak
Gyermekotthonának vezetője személyében és a gazdasâgi koordinátot személyébenis. A
változások nem okoztak gondot az intézményéletében,a gyeľmek_ és utógonđoző otthonok
mindennapjaiban.

Nagy szakmai kihívást jelentett a munkatársaknak az intézmény Szervezeti és Mríködési

Szabźůyzatának,a gyeľmekotthonok és utógondozó otthonok szakmai programjanak újraíľása,
aktualízâlźtsa,szakmaiprotokollok,szabâlyzatokelkészítése.

otthonaink elé példaként állíţuk a Külĺinleges Gyermekotthont, amely az évek alatt kialakult
szakmai protokoll és jogszabályi és szakmai előíľások szerint végzett munkájával magas
színvonalon igazi otthont nyújt gondozottj ainak.

A

kollégáĺ<kala hatékony munka érdekébenľendszeresítettiik a szak'rnai étekezletek, az
Erdekképviseleti Fórum mtĺködését, az esetmegbeszélések teľvezésébenelőrelépéstciľtént a
Kísérő Nélküli Kiskoruak otthonában is. A Speciális Gyeľmekotthonban kidolgozásľa keľült
a befogadó esetmegbeszélés szakmai pľotokollja. További feladatok várnak ránk a terápiás
légkör megteremtése és fenntaľtása, a viselkedés terápiás rendszer hatékony miĺködtetése
területén.

A

menekült gyerekekkel végzett gyeľmekotthoni módszertani feladatok jelentős ré,sze még
kidolgozásravâr.
A nemzetközi viszonylatok továbbľa is úgy állnak, hogy a jövőben is szĺímítanunkkell
menekült gyeľmekekľe, igy a 20l4-es évben nem szabad megfeledkezntink a sztikséges
infrastruktuľális fejlesztésekľől, valamint speciális programok bővítéséről,mint pl. rekĺeációs
foglalkozások. Az ilyen pľogramokhoz pedig elengedhetetlen a targyi eszkĺizfejlesztés, és a
(nyelvi képzés,
személyi állomány bővítése, képzettségének,,átstľuktúrźĺ''ődźsa"
gyeľmekvédelembe).
a
munka
beemelése
interkulturális nevelés, kcizcisségi szociális

A taľgyévben hatékony egyiittműködés alakult ki a kormźnyzati és szakmai szęrvezetekkel, a
hatóságokkal és renđvédelmiszeľvezetekkel is és a jcivőben ezt mindenképpen tovább
kívánjuk eľősíteni.

X. AZINTÉZMÉNYMÚKouÉsÉľnxÉnľľxnlÉsn
x.1. Az intézmény szakmaĺ munkájának
A Gyermekkclzpont a20l3-as

összegző éľtékelése

évre kittĺzött céljait, abetervezett és újkéntjelentkező feladatait

nagyńszt teţesítette.
Az intézményiinkben lezaj\ott 2013. évi vizsgálatokľól szóló jelentések, a szakmai
tartalmaznak tevékenységtinkľe
ellenőrzésekľől szóló jelentések többnyiľe pozitiv éľtékelést
Speciális
még az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala âltal
vonatkozóan
jelentés
a
is, amelyre ez korâbbi
Gyeľmekotthonban végzett helyszíni bejĺíľásľólszóló
években nem volt jellemző. Az év kiemelt feladatait többnyire az e|őzo évekhez hasonlóan a
szerkezettftalakítás következetes, tervszerú folyatása, végrehaj tása j elentette.

-

a
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X. 2. Szakmai teľvek
Gyeľmekközpont humanerőfonásának a szak<nai létszźm
szükségletnek megfelelő bővítése vagy átcsopoľtosítása annak éľdekében,hogy intézményiink
Speciális Gyeľmekotthonanak Befogadó részlegében a gyeľmekotthon speciális jellegéből
adódó feladatok ellátása, a Különleges Gyeľmekotthon, valamint a KísérőNélküli Kiskoruak
Gyermekotthonában az otthon jellegéből adódó feladatok ellátása, a gyeľmekek legjobb
érdekénekmegfelelően, maradéktalanul teţesítésľekeľülhessen.

Terveink között

szerepel

a

A hatályos jogszabźiyoknak és a fenntaľtói elvaľásoknak, az a|apítő okiratunknak megfelelve
a fenntaľtó źital meghatźrozott szakmai irĺĺnymellett, az źitala jóvĺĺhagyott szakmai

progľamokban foglaltak maradéktalan teţesítése'szem előtt taľtva a Gyeľmekközpont és a
Fóti Gyermekváľos által eddig felhalmozott, a gyermekek legjobb érdekeinek érvényesülését
biztosító éľtékeket.

otthonok új szakmai programjának való műktjdés - tekintettel az utóbbi időben, a
gyeľmekvédelemben bekövetkezett vâltozâsokľa - és a szakmai egységek önállóságának

Az

növelése mellett a tevékenység hatékonyságanak fokozása.

Két utógondozói

szakmai egység mfüödtetése, ahol

az egyik

magyaÎés kiilföldi

âIlarĺryo\gâľságú fiatal felnőtteket, még a másik csak menekiilt fiatal felnőtteket ltltna e|.

Önálló szakmai egységként egy ,,alapméretű'' nevelőszüloihâlőzatlétrehozźsa_ amelyre elvi
(írásos) fóigazgatőí engedéllyel rendelkeziink. Tekintettel arra, hogy minden egyes gyermek
érdeke kültjn-különvizsgâlandó, sot testvérek esetén sem szabad eń' atényt figyelmen kívül
hagyni, ezéľtfontos egy olyan szolgźůtatâs, amely _ ha sziikséges _ ezen jogokat leginkább
tudja biztosítani. Azon túl, hogy átlagos sziikségletű testvér a különleges sziikségletű
gyeľmekhez közel elhelyezhető, vagy mint a gondoskodásunkból történő kivezetés
lépcsőjeként működhet a hźiőzat, szakmai háttere alapjân alkalmassá tehető a hazźnkban,
tanúvédelemben ľészesítettkiskoruak és fiatal felnőttek ellźúâsâra,elrejtésére.
Terveink kĺlzött szeľepel kezdeményezni a Különleges Gyermekotthon ferőhelyeinek
bővítésétminimum 4, legfeţebb 8 fővel _ tekintve az orczág különböző pontjairól jelzett
igényeket. A megfelelő éptilet a bővítéshez ľendelkezésre tůl. Fentieken túl sztikség szeľint
egy újabb csopoľt beindítása valósítható meg a Speciális Gyermekotthonban.

A közvetlen fenntaľtású intézményekélő kapcsolatot ápolnak egymással minden téren, igy az
ellátottak szintjén is. Minden intézménymegtalálta a maga helyzetéhez legjobban illő olyan

rendezvényt, amely ezt az ĺjsszetaľtozást erősíti. A foti gyeľekek is bekapcsolódtak ezekbe a
programokba, de soha nem adtak lehetőséget a viszontlátogatásra. Eú' az űľt hivatott pótolni a
Fóti TavasziHadjźrat. lAz I848-49-es szabadságharc idején az iĺxézményiinknekotthont adó
birtok alapítőjagróf Károlyi Istvrín egy huszárezted (Károlyi huszaľok) felźtllittLstLban segítette
a koľmanyt./
A Károlyi IstvĺínGyermekkcizpont egy 40 hektaľos parkban (patak, tavak, erdő, stb.)
t/lźlhatő, amely csodálatos környezet egy nem mindennapi akadályveľsenyhez, ahol a
csapatokat nemcsak gyermekek, hanem a veliik dolgozó felnőttek is erősítik. Gyeľmekľe és
felnőttre egyartnt vár feladat. A különböző kategőriák lehetőséget adnak mindenkinek _
fogyatékkal élĺĺnekés előzetes letartőztatźtsban lévőnek is _ a veľsenyzésre, hiszen mindenki
szellemi és fizikai képességénekmegfelelő feladatot kap a hadi út bejarźsa soľán. Alteľnatív
(ontine) módon olyan gyermekek is veľsenyezhetnek egymással, akik fizikailag nem tudnak
jelen lerĺri Fóton.
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Ż0I3. június 16-17. közcjtt második alkalommal keľĹil megrenđezésreaz országos
Nyáľkciszöntő Fóti Gyermekfesztivâl. A ľendezvényt az Emberi Erőforľások Minisztériuma is
tttmogatja, melynek szeruezóje és lebonyolítója a Kaľolyi István Gyermekközpont. A
megvalósításban aktívan közremĺĺkcjdnek a Gyeľmekközpont munkataľsai és ellátott
gyermekei, ťĺatalfelnőttjei; valamint az orczâg kiilönböző intézményeiből a hazai
gyeľmekvédelmi szakellátás néhlĺnyprominens szakembere.

A

Nyáľköszöntő Fóti Gyermekfesztiválon való részvétel elismerés lehet minden olyan
gyeľmekvédelmi gondoskodásban nevelkedő gyeľmeknek, aki a saját környezetében
tanulmányi eredményével, spoľttevékenységével,magatafiâstxal, a ktizcisségéľtvégzett
tevékenységévelpéldát mutat taľsainak.

osszel ismét a szúkebb köľnek sztlmítő közvetlen fenntaľtású intézmények felé fordulunk, de
ekkor maľ nem az ellźtott gyeľmekeknek, hanem a szakembereknek készülünk taľtalmas
szakmai prograÍnmal. Feľenczi György gyeľmekvédő gyógypedagógus emlékétaz évente
megľendezésre keľĹilő Ferenczi György Nevelőintézeti Tudomlínyos Napok, és a rőla
elnevezett a|apítvtny mellett a kollégak, barátok, sokat mesélt ttiľténeteíorzik. 2014.
novemberében intézményünk egy évtízedutan második alkalommal lesz htuígazdźlja e
rendezvénynek. Így a Káľolyi István Gyermekközpont ishozzâjátulhat ahhoz, hogy Ferenczi
György, a rőIa szóló megemlékezések révénľészese maradt a gyeľmekvédelmiszakmai
munkának.
Az idei tudományos napok a ktilönböző devianciakkal é1ő gyeľmekek oktathatóságának,
képességfejlesztéséneklehetőségei t jźnja korül.

A

sok-sok színes program kĺjzül itt a szakmai tervek bemutatásánál meg kell említeni a
Ftildľajzi adottsága, infrastrukturâja alapjtn nemcsak képzések és továbbképzések terén _
együttmúködve az NCSSZI-vel ->
konferencifü és talźikozők helyszíneként, és ezzel paľhuzamosan vidéki szolgáltatók
gondozottjai szźĺnáranyâri,és évkozi kiľandulások, iidülések lehetőségének biztosítása terén
is váţon a Gyeľmekkozpont amagyaţ gyeľmekvédelem szakmai _ módszeľtanibâzisâvâ.
Főt,Ż0I4. februaľ 28

Kádas

t
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