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I.

AZ INTEZMENY F'ELADATELLÁTÁsA, sZAKMAr cpr,ĺłr,ĺýn szĺMADATAI
1.

AlapfeladatoĘ szakmaĺ célok

A

Kaľolyi István Gyermekkcizpont alapvető szakmai célkitűzéseegy olyan széles könĺ
szakmai konszenzuson alapuló, többféle ellátási foľmát biztosító gyeľmekotthoni és

utógondozói ellátás biztosítása, amely gyeľmek- és családközpontú, rendszerszemlélettĺ és
sziiksé gletoľientált.

A Gyeľmekközpont kihasználva jó ftildrajzi

és infrastrukturális adottságait' a gyeľmekotthoni
ellátások széles spektrumát vállalta fel.
feladatellátás szempontjából az a|thbi ellátásĺ foľmákat biztosítjuk a gondozottak
számára (otthont nyújtó ellátós keretében gyermekotthoni és utógondozói ellátós keretében
utógondozó otthoni elhelyezést biztosítunk).

A

Gyeľmekvédelmi gondoskodásban elhelyezett, a menekiiltügyi jogszabályok alapjan
elismerésüket kérő kísérőnélktłlikiskorúak részére,a Kísérő Nélkiili Kiskoruak
Gyeľmekotthonában (továbbiakban: KNK-GYO) biĺosítunk gyeľmekotthoni ellátást.
Célunk nyelvi, tantârgyi felzźnkőztatásukkal sikeres integľációjuk elősegítése.
Speciális ellótóst biztosítunk a 12. életévét_ kivételes esetben 10. életévét_ betĺlltött
súlyos pszichés tiineteket mutató kiskorúak szánźna a Speciális Gyermekotthonban
(továbbiakban: SPGYO) Célunk, hogy az intézményźital nyújtott terápiás
szolgźtltatźlsokkalállapotukban pozítívvźitozâs következzen be, vagy legalább
kompenzált állapotban lépjenek kl I- 2 ill. különösen indokolt esetben 3 év utan.
Ktłlanleges ellátós keretében a fogyatékkal éló és taľtósan beteg kiskorúak szźlmfua
biĺonságot nyujtó otthont biztosítunk a haľom csoportot magéba foglaló Külcinleges
Gyeľmekotthonban (továbbiakban: KGYo). Célunk' hogy képességeikhez mérten az
önálló és <jnľendelkező életre ttiľténő felkészítéstikhöz, ĺĺnellátáshoz sztikséges
képességeik fej lesztésébena maximumot nyúj tsuk.

Az

utógondozói ellátásbąn élő, köznevelési, felsőoktatási vagy felnőttképzési
intézménnyel(szolgáltatóval) tanulói, hallgatói vagy felnőttképzési jogviszonyban źlllő
menehłlt fiatal felnőtteł nyelvi, tantfugyi, képességbe|i felzarkőztatásuk biztosításával
nyújtjuk számukľa a mielőbbi cinálló élet lehetőségét.Elhelyezéstik a Menekült Fiatal
Felnőttek Utógondozói Szakmai Egységében (továbbiakban: MFF-UGO) történik.

Családias lakókömyezetben, a Lehel úti és mogyoródi telephelyen, az Utőgondoző
otthonokban (továbbiakban: UGo) élnek a magyar állampolgárságú utógondozői
ellátottak az integrtlció és az ontilő életvitel magasabb szindére jutott menekiilt
státuszú fiatal felnőttekkel' Célunk biztosítani szĺímukra tanulmányaik sikeres
befejezése idejére az otÍhont, ügyeik intézésébenmind nagyobb önállóságot adva a
sikeres ĺjnálló életvitel lehetőségével.

A

nevelés-gondozás cé|ja a gyennekvédelmi szakellátásban nevelkedő gyeľmekek
életkoľához, állapotźlhoz, sztikségleteihez igazodő teţes könĺ ellátás biztosítása,
személyiségiĺkhaľmonikus fejlődésük elosegítése, fizikai és érzęlmi biztonságuk
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megteľemtése' tanulmányi előrehaladásuk segítése, piacképes szakma megszerzése,
felkészítésiika majdani iinálló élettikben való helytállásľa.
I. 2. Ellátotti létszám adatok (2014. decembeľ 31-i állapot szerĺnt)

20t4-ben a gondozottak létszáma akezdeti 159 főről év végéľe843 fore vźitozott, ami 5,3szoľos létszámnövekedést jelent. A jelentős létszámnövekedés oka a kísérő nélktili kiskoruak
beáľamlásanak ugľásszerÍĺnövękedése, iIletve a speciális gyeľmekotthon feľőhelyeinek
nagyobb arényű kihasználása.

Az elhelyezett glermekek ésJiatalfelnőttek létszdmdnak alakulúsa 2013-ban

és 2014-ben

Létszám Q0t3. dec. 31-i állapot)
Utó eondozói otthonokban

Gyeľmekotthonban
94 Îő
(49 migráns, 22 kĺilönleges,
23 speciális ellátási igényĺi

65 fő

gyeľmek)

osszesen: 159 fő

Létszám

4.

Gyermekotthonban
780 fő
(730 migráns,22
kiilönleges, 28 speciális
ellátási ieényü syermek)

dec.31-i
Utó sondozói otthonokban

63 fő

osszesen: 843 fő

Az elldtottak létszdmának változlźsai 2014. janudr 1.

lÉľszÁľĺ-
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B efo g a d d s - e l b o c s tÍt tÍs :

a.) befogadźs2014-ben: 1090 fő
16 fő új gyeľmek beutalása töľtént a speciális gyermekotthonunkba, továbbá
1 fő a külĺinleges gyeľmekotthonba
1 fő mĺĺĺ
utógondozői ellátottként
1072 fő kísérő nélküli kiskoru keľiilt hozztnk, akiknek abeutalâsât minden esetben a
Bevándorlási és Állampolgársáryi Hivatal eszközölte
hatâlyos jogszabályi
rendelkezésekĺeés a menedékkérelem tényéľealapozva.
11 fő a nagykoruvá vźůâsâtkövetően a gyennekotthoni ellátásból kikeľĹilve
utógondozói ellátásba keľĹilt.

-

a

-

_b.)

elbocsátás, létsziĺmcsökkenés20I4-ben: 406 fr az aIábbt részletezésszęrint
speciális gyeľmekotthoni elhelyezése megszűnt: 1 1 fő

gyeľmekotthoni szakmai egységekből összesen 6 fó nagykorúvá válása miatt
téwozott
12 fo utő goĺdozői ęlltúźsamegszúnt
376 fő kísérő nélküli kiskorú gyeľmekotthoni elhelyezése szíint meg _ egy résztik
átadâsra keľült a Bevándorlási és Állampolgârsâgí Hivatalnak, mivel az életkor
vizsgźiatmegźilapitotta 18 év feletti életkorukat; jelentős szâmban kĹilftjldľe ttnoztak
engedély nélkül.
A külcinleges gyeľmekotthonból l fó tâvozott.
gyeľmekotthoni ellátásból kikeľĹilve
11 fő a nagykoruvá vtitlsât követően
utógondozói ellátásba kerĹilt.

a

a

I.

3.

A gondozottak megoszlása életkoľés ellátási foľma alapján
A gondozottak megoszlása életkor, és ellátási foľma alapján (2014.dec.3t.)
7
6
8
9
év év év év év
5

Kĺilönleges
Otthon

I

10 tt 12
év év év

2
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I

I
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J
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I
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25

2
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6

5
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1t

l5

7
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Az elmúlt évhezképest a gondozottak létszrímának növekedése kismértékben a speciális
gyeľmekotthonban figyelhető ĺneg (5 fo), ugyanakkoľ a kísérőnélkiili kiskoruak - I2-I7 évęs
korcsoportj ának _ nagyańnyű növekedése k<jvętkezett be (49 fő - 2013,730 fő -201'4).

I.

4.

A gondozottak megoszlása g'yermek_

és utógondozĺĺ otthoni

csopoľtonként

Küliinleges Gyeľmekotthon létszámadatai csopoľtonként Q014. XII.
l-es csopoľt: 8 fo

csopoľt:
csopoľt:
osszesen:

2-es
3-as

3

1.):

6+2 fő ug.-i ellátott
8+1 fo ug.-i ellátott

25 fő

A Különleges Gyermekotthonba I fő

érkezett taľgyévben

Specĺális Gyeľmekotthon létszámadatai csoportonként (2014. XII. 31.):
-fő
Befogadó
8fő
1. csopoľt
6fő
2. csopoľt

6fó

3. csopoľt
4. csopoľt

8fő

28 f,ő (Üres ferőhely: 4)

Osszesen:

A Speciális Gyermekotthonba201'4. folyamlĺn érkezett 16

Íő, elbocsátottunk

1l

fot.

A KíséľőNélküli Kiskorúak Gyeľmekotthonának létszámadatai csoportonként (2014.
xrr.31.):
Befogadó

csopoľt 706 fő

csopoľt
2. csopoľt
Osszesen:
1.

(eng. nélkĹil eltáv.: 658 fő)

10 fő

t4fo

730 fő

A Menekült Fiatal Felnőttek UtĺígondozóĺSzakmai Egységének létszámadatai
csopoľtonké:nt (2014. XII. 31.):
Utógondozó otthon I.
I/1.
I/2.

csoport
csoport

8 fő

10 fő
Utógondozó otthon II.
11 fő
II/1.
10 fő
II/2.
39 fő

csopoľt
csopoľt
osszesen:

A Kĺilső Utógondozó Otthonok Szakmai Egységének létszámadataĺ csopoľtonként Q014.
xrr.31.):
Mogyoľódi Utógondozó otthon
Fót Lehelúti Utógondozó otthon
Osszesen:

10 fo
11 fo

21fő

A külső Utógondozói otthonoklétszźma}fővel cscikkent 20I3-hoz képest (23 foról2l forc).
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TT.HELYZETELMZES
II. 1. Rendkívüli események

Rendkívüli események negyedéves bontásban - Kĺilönleges Gyeľmekotthon

A gyeľmekotthon vezetó beszĺímolój a

alapjân az otthonban rendkívüli esemény 20l4-ben nem

töľtént.

Rendkívüli események negyedéves bontásban _ Speciálĺs Gyermekotthon
I. negyedév

SPGYO

II. nesvedév

)

0

III. nesvedév

IV. neevedév

Összesen

I

0

J

Három esetben kellett jelentést adnunk rendkívüli eseményről
2014. április Ż6-an két speciális sziikségletű ellátottunk esetében ktLbitő hatású
szer hasznźt\ata miatt rendőri intézkedésre volt szükség. Tesztjtik a kapott
információ alapjân ne gatív volt.

2014. május 9-én egy ellátottunkat mentővel a Heim PźtI kőrhâzba kellett
szźtllitatní,meľt önakasztással és ,,fa1colással'' próbâlkozott, öngyilkossággal
fenyegetózött. A kőrhâzba szâllítâs utĺĺnközölte, hogy ,,csak ki akart kerülni'' a
gyermekotthonból, öngyilko

ss

âgi szëndéka nem volt valódi.

2014. szeptember 24-én öt gyeľmek távozott el együtt az intézményből. A
rendőri intézkedés utttn a gyámok szállítottak vissza a gyeľmekeket.

3 alkalommal) vált szĹikségessé a
gyermek
ön- és közveszélyes magataľtásamiatt. Az
biztonsági elkülönítő hasznźiata a
ezze|kapcsolatos intézkedések megtciľténtek, a dokumentáció minden esetben elkészült.
Több ízben (két gondozott esetében, cisszesen

Mindhárom esetben az elkülönítésre csak néhany óra időtaľtamig volt szükség, nevelési
felügyelet elrendelésének kezdęm ény ezésére nem kerĹilt soľ.
Intézkedések a ľendkívülĺesemények' sziikések megelőzésére

engedély nélkiili eltávozások 100%-os megakadályozása a SPGYo-ban nem
lehetséges tekintettel arľa, hogy azt az épület építészetijellemzőinem teszik lehetővé
(pl. mrĺany ag ny íIźszárókĺaerő sített rácsok).

Az

A

rendkívüli eseményeknek előjele nem volt,

a

bekövetkeztekor

a

szfüséges

intézkedéseket me gtettĹik.

Rendkívüli események negyedéves bontásban KíséľőNélküli Kĺskoľúak
Gyermekotthona, Menekült Fĺatal Felnőttek Utógondozóĺ SzakmaÍ Egysége
KNK

I. negvedév

l0

II' neevedév

III. neevedév

IV. nesvedév

5

5

Ż

Osszesen
Ż0

6

Rendkívüli események jeLlemzo típusai a KNK-GYo-ban:A rendkívt'ili események a legtöbb
esetben csopoľtos érkezést,illetve csopoľtos engedély nélküli eltźşozástjelentettek, illetve
egy alkalommal keľiilt sor veľekedésľe,amelyet a gyeľmekotthon vezetője, valamint dolgozói
gyorsan és szakszenien leállítottak. A konkrét esetľől minden alkalommal feljegyzés készült,
illetve sor keľült a sztikséges intézkedések megtételéľe.

Rendkívüli események negyedéves bontásban - Utógondozó otthon - Fót' Lehel út
vezetó beszámolój aaLapján az otthonban rendkíviili esemény 2014-ben nem

A gyeľmekotthon
töľtént.

Rendkívůili események negyedéves bontásban - Utógondozĺó otthon - Mogyoród
I. nesyedév

II. negyedév

III.neevedév

IV.negyedév

Osszesen

0

0

I

0

I

Mogyoród, utógondozó otthon

2014 augtlsztus 28- án T. J. utógondozői eIlâtott ťĺatalfeţelentést tett a szintén utógondozói
ellátásban részesülő I. A_al szemben. A feţelentés szerint I. A. nemi erőszakot követett el T.
J. sérelméte,azonban az iIIetékes rendőrkapitânyság _ a feljelentés alapos kivizsgálását
követően - vádemelési javaslat nélkül lezźtrtaazugyet.

il.

2.

Engedély nélküIi eltávozások

A Kĺiliinleges Gyermekotthonban

nem töľtént engedély nélküli eltávozźls20l4-ben.

A

Speciálĺs Gyermekotthonbó| az engedély nélküli eltávozások esetszáma még mindig
magas' azonban ezek az eltávozások néhany gyeľmekhez köthetőek, akik _ az esetek
többségében - pât óran belül visszatémek. A 20l3-as évhez viszonyítva azonbanjelentősen
cscjkkent az engedély nélküli eltávozások sztlma:3O7 alkalomľől l92're.
Eng. nélk. eltávozások
szâma(esetlfó)

I.negyedév

II. nesYedév

67

63

III.nesyedév

IV.negyedév

l0

50

Az engedély nélktili eltávozások nagy ńszét négy gyermek követte
szźrĺźnak66%o-a

(

1

el.

Osszesen
192

Ezaz összes szökések

26 eset).

Két gondozottunk április _ május
,,drog'' szerzés érdekében.

-

júniusban leginkább egyutt tźşoztakengedély nélkül

KísérőNélküli KĺskoľrĺakOtthona
nélktili ęltávozások
201'4. évben azeĺgeđéIy
Eng. nélk. eltávozások
száma (eset/fó)

szána

I.nesvedév

II. nesvedév

106

83

III.negyedév

29s

IV.neevedév
s88

Osszesen
1072

engedély nélkiili távozások 2014. évben dľasztikusan emelkedtek a KNK-GYo-ban,
ame ly az érkezők szâmának jelentő s emel ked é séľevezethető vi s sza.

Az

7

Fenti számok alapján lźlthatő, hogy táĺgyévben 1072 gondozotíérkezett az otthonba, amelyből
tárgyévben engedély nélkül tćĺvozott 1072 fo. (A véletlen adategyezés nem azt jelenti, hogy az
cisszes, 20l4-es évben érkező ellátottunk eltźxozott, hanem azt, hogy a 20Ĺ3-ban érkezők
közül is mentek el.)

A

fiatalok többsége engedély nélkül hagyta eI az intézméný,még a menekiiltügyi eţáľási
cselekmények megtöľténte előtt, (pl: ujjlenyomat készítés,fotózás, humanitarius tartózkodási
engedély kiállítása) a bekeľülést követő napokban. Az engedély nélktili távozások indoka
nagy többségében feltételezhetően a Magyaľországot traluit-országként kezelők tovább
menekülése volt, de akadt, aki a gyermekvédelmi intézmény szabâ|yrendszerét megszegve
tt..v ozott engedély nélkül ismeľőseihez.

II.
II.

3.

3.

Személyi feltételek' képzés'továbbképzés

1. Személyífeltételek

Áhalúno s, íntézményi h ely zetelemzés, aďato k
Azintézményben 2014. december 3l-én főállásban foglalkoztatott dolgozók\étszźlma:
- l22 fő teţes munkaidőben foglalkoztatott munkatárs,
- 3 fł5 6 őralĺap foglalkoztatott munkataľs,
- 4 fő 4 őra lnap foglalkoztatott munkatárs.
Pedagógus munkaköľben foglalkoztatottaklétszźma: 44 fo (egy fovel nőtt 20l3-hoz képest)
Megbízási szerződéssel foglalko ztatottak létszáma: 8 fo

A

hatályos jogszabźiyban előírt gyeľmekotthoni gondozó-nevelői munkacsopoľt csak
optimális esetben tudja biĺosítani a folyamatos munkaľendet mindhĺíľomgyeľmekotthon
csoportjaiban. A kollégríkesetleges megbetegedése, a szabadságok kiadása csak
csopoľtcisszevonásokkal oldható meg, mely a gyeľmekotthonok pedagógiai elveivel (pl.

biztonsâgta" állandóságľa törekvés) ellentétes, és a dolgozók munkáját neheziti.

A

gyermekek személyiségállapota (ktilönleges, speciális szükséglet) és a fogadási kényszer
miatt gyermekotthonainkban indokolt lenne apáĺhuzarlos szolgálat biztosítása allhoz, hogy a
gyeľmekek egyéni szükségleteinek kielégítéseeredményesebben valósuţon meg (speciális
sziikségletri gyermekek ľendőrségi, bírósági ügyeihez kíséľő(k)biztosítása, különleges
szükségletű gyeľmekek orvosi vizsgźllata| napiľendi feladatainak szakszeru ellátása).

A

gazdasćęi ügyviteli munka,

a

multifunkcionális gyermekotthoni ellátás

és a

vagyonkezeléshez kapcsolódó egyéb feladatellátás (a terĹilet nagysâga' lakások és épületek

bérbeadása, karbantartása) miatt jelentősen terheket ľó a munkatársakľa.

A növendéktĺgyi csopoľt munkatĺírsainak személyében is

töľténtek vâ|tozâsok Egy fő közcis
az
megegyezéssęl távozott, stâtuszćú ttjbbszöri kíséľletutźn év végéremegnyugtatóan sikeľiilt
betölteni.

A

fenntaľtó által engedélyezett iĺtézményidolgozói létszâm 2014 évben l20 fotol l33 fore
emelkedett. A dolgozői létszálm növelését tcjbbek között az indokolta, hogy a mrĺködést
engedélyező hatóság a szolgźitatói nyilvántartásban rogzített ellátotti létszámot _ igazodva a
tényleges adatokhoz - akoľábbi 103 főľől 167 főrę módosította.

Az

álláshelyek betcjltése érdekében számos álláshirdetést (ľendés/poľtás, nevelő,

gyermekfelügyelő, gyeľmekvédelmi asszisztens' gyeľmekvédelmi ugyintézó,
élelmezésvezeto, takarító, munkaügyi .előadó,) tettĹink kozzé a kozigallas.hu oldalon. A
I

szakmai munkakörcjk megjelentetett álláshirdetéseire beéľkezett jelentős számú pźiyźnat
ellenére nern tudtuk betölteni az iires státuszokat. A szabad álláshelyek betöltése jelenleg is
folyamatban van.

A fokozott pszichés igénybevételleljaľó, ugyanakkor alacsonyabb bérezéstĺ

státuszok (gyermekfeliigyelő, gyeľmekvédelmi asszisztęns) betöltése folyamatos kihívást
jelent az intézményszéłmáľa.A jogszabtiy źital meghatćrozott szakképzettséggel ľendelkező
pályázők esetében, a felvételt követő napokbanlhetekbęn számos alkalommal
bebizonyosodott, hogy kevesen tudnak eleget tenni a Speciális Gyeľmekotthonban, vagy akźr
a Kísérő Nélküli Kiskoruak Gyeľmekotthonában jelentkező, átlagon felüli szakmai
kihívásoknak.Ezenmunkaköľok esetében számolnunk kell a magas fluktuációval is.

A Különleges Gyeľmekotthon nevelői testtilete stabil. Egy esetben töľtént vźitozć.s;GYESen levő munkatĺáľs kilépett, íey a státuszán levő hatáĺozott idejű munkaszerződéssel
ľendelkezőmunkatĺíľskinevezésehattltozatlanidejtĺrevźůtozott.

A

Speciális Gyermekotthonban az elmi:Jt évben jelentős volt a fluktuáció: 10 munkatáľs
szemé lyében ttĺľténtv âlto zźs (ki lépés' âthely ezés).
Az elmúlt évben folyamatosan munkaeľő-hiánnyal mfüödött a gyeľmekotthon. A feladatok
ellźtźsaa dolgozók eĘénekteţes kihaszntiásat tette szĹikségessé, amely nem tette lehetővé
szakmai munkakörökben dolgozó kollégak rcl<reáciőjat. Ezt a helyzetet nehezitętte az, hogy
több kollégank hosszan taľtó tâppétuen volt. A kiilönböző munkakörökľe (nevelő,
gyermekfelügyelő, gyermekvédelmi asszisztens) folyamatosan kiíľtpéiytuatok a fent
részLętezett okok miatt nagyobb részben nem jáľtak eredménnyel.

Dolgozók táwozâsa:
- Közalkalmazottijogviszony közös megegyezéssel tönénő megsziintetése: 5 fő
- Próbaidő alatt történő jogviszony-megsztintetés: 4 fő
- Áth"ly"zésétkéľte:1 fő

Új dolgozok felvétele:
nevelők: 3 fő
gyermekfelügyelők: 1 fő
gyeľmekvédelmi asszisztensek:

A

1

fő

Kísérő Nélkülĺ Kiskorúak Gyermekotthona és a Menekült F'iatal Felnőttek

Utógondozó otthona 2014. október 18-val vált kiilcjn szakmai egységgé.

2Ol4 második negyedévétől fokozatosan emelkedett a KísérőNélkĺiliKiskoruak
Gyermekotthonában elhelyezett gyeľmekek sztmĺa, amely szinte folyamatosan és

nagyméľtékbenmeghaladta a működési engedélyben meghatźrozott féľőhelyszéĺnot.A magas
gyeľmeklét sztm ellźtźtsâhozsziikséges személyi feltételekkel az iĺxézménynem rendelkezett,
a feladatot munkaeľő-átcsopoľtosítással és túlmunka elľendelésével,valamint a szabadságok
v ĺsszatartźtsával sikeľiilt megoldani.

dolgozői létszźmaz otthonvezetővel együt 2I fő volt, amelyből nevelő
munkaköľben 12 kolléga, gyermekfelügyelői, illetve gyeľmekvédelmi asszisztensi
mindegyik kolléga rendelkezik a
munkakörben 9 kolléga dolgozott. Az egyes munkakörökhöz
I5l1998 (IV.30) NM ľendelet szeľinti képesítéssel.

Az év eleji

Változások a személyi állomanyban az év soľán:

Dolgozók téxoztsa:
9

-

fó gyermekfelügyelő
2 fő (1 fo nevelő,

Közös mege gy ezéssel távozott:
Nyugdíj korhatáľt eléľtę:

2

Áthelyezéssel az EU-s Projektben kerĹilt alkalmazásra;

1fo

gyeľmekfeliigyelő)

Új dolgozok felvétele:

-

Áthelyezéssel keriilt a KNK-ba:
Ú: belépő:

2 fó (2 fő nevelő)
5 fő (2 nevelő és 3

gyeľmekfelügyelő,

1

fo

1

fő
gyermekfelügyelő közülük
pľóbaidő alatt kilépett)

1 fő

ápolónő (napi

6

óľában)

2014. novembeľ 01. napján a két szakmai egység a KNK Gyermekotthon és a közös
egységet alkotó két Utógonđozői otthon (I.' il.) szétvźlt.
Nevelői munkakörből otthonvezetői munkaköľbe keľült: 1 fő

szakmai

A Menekiilt Fiatal Felnőttek Utógondozói Szakmai Egysége két utógondozó otthont foglal
magźha. A szakmai egység az egységvezető mellett 6 fő nevelő munkakcjrben alkalmazott

munkataľssal mtĺködik, emellett 1 fő gyeľmekvédelmi asszisztens felvétele folyamatban van.
Sajnálatos módon a KNK Gyermekotthonban továbbľa is van tires álláshely, ezért a
feladatellátás biztosítása éľdekébenigazgatőiutasítással két kolléga a KNK Gyermekotthonba
került á./ĺirányítź,sľa.

A külső utógondozó otthonok nevelőtestülete stabil, egy esetben történt túhelyezés, ani a
műkodésben nem okozott fennakadást.

A

,,Segítő szo|gáitatálsok, képzésomódszeľtan" osztállyba szervezett fejlesztő pedagógus
státuszban levő gyógypedagógusok és klinikai gyeľmek szakpszichológiai végzettséggel
rendelkező pszichológusok lâtják el a gyermekek pszichológiai és (gyógy)pedagőgiai
fej lesztéséte gyéni és kiscsoportos foľmában.

a

gondozott gyerekeket esetfelosztás alapjan. A
SPGYo-ban vezetett csoportos terátpíźi<hozindokolt lenne egy ferfi pszichológus státusz
biztosítása.

Két klinikai szakpszichológus lâtja eI

Az

ellźúottgyerekek kb. 90 %-a gyógypedagógiai eset, de minden gyógypedagógus fejlesztő
pedagógusi státuszban van, gyógypedagógiai végzettséggel.
Jelenleg 2 fő pszichopedagógus munkaidejének kb. 50%-tú töltik a speciális sztikségletűekkel,
közvetlen óra keľetében, a fennmaradó őrźi<at a ktilönleges gyeľmekotthonban töltik kcizvetlen
óra keretében, heti 3-4 konzultációs óra lgyámok, nevelők, pszichológusok/ kivételével.

Az I fó

szomatopedagógus, havi munkaidejének 20%-ât tölti a speciális sztikségletűek
mozgás nevelésével, a fennmarudő részt a kiilclnleges gyeľmekotthonban ltĺtja eI (terapiás
lovaglás (kíséľés),úszás (kíséľés+foglalkozás),mozgásfejlesztés, tanácsadás.

A

Speciális Gyeľmekotthonban 13-15 fua/hétlpszichológus (esetfelosztas alapjtn, minden
gyeľmekkel minimum heti egy alkalommal foglalkozik a két pszichológus),
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a Különleges Gyermekotthonban igény és jelzés szerint kb. 5-5 óľa közvetlen egyéni vagy
kiscsopoľto s teľápiďfo glalkozás kerül me

gt artásr a.

pszichológiai etlátás azBMłprojektből külön megbizźts szerint
töľténik kiilso szakemberek alkalmazâséşal.

A KNK Gyermekotthonába

Az

a

intézménybendolgozó pszichológusok 4-4 őtât tatanak fenn a menekült gyeľmekek

e|lt.ŕrásfua.

Mindkét pszichológus kötelezően gyennekekkel toltendő munkaóľáinak (30 őralhét) felét a
speciális gyeľmekotthonban tolti (heti 13 őra közvetlen óra, kb. 2 őra konzultációs óra. A
ktilĺinleges gyermekotthonban csopoľtonként heti 5-5 kcizvetlen óra, és kb. 2 &akonzultációs
őra megÍartására keľül sor.

A

NM ľendelet vonatkozó melléklete az utógondozői ellźtźtshoznem ľendel
pszichológus munkakoĺt. Ez megítélésiinkszeľint szĹĺkségeslenne, mivel a menekült fiata|
15/1998. (IV. 30.)

felnőttek poszttraumás ttĺnetekkel szinte közvetlenül a nagykoruvâ válás elótt érkeznek az
intézménybe.TĹĺneteik kezeletlenek, sérüléseik feldolgozatlanok maľadnak nehezítve a
sikeres megküzdést, integrációt.

fejlesztéseket, vizsgálatokat a speciális
jriruusa
őta az intézménybennincs logopédus. Ez főleg a
gyeľmekotthonban. 2OI2
tankötelezettségüket magántanulóként teţesítő speciális ill. kettős szfüségletű gondozottak
esetében okoz gondot, hiszen több gyeľmeknek javasolt az illetékes TKVSZRB szakértóí
véleményébena logopédiai fejlesztés. Ezt aĘapítvanyi támogatással teľveztfü megoldani
(ótékonysági konceľt szervezése ,,foti teľápia"címszőva1). Szomatopedagógus végzettségű
munkataľs végzi a kiilönleges sziikségletű gyeľmekek mozgâsterźtpitljźú,és mentorált
csoportokban (1., 3.) a kognitív fejlesztést is. A 2-es csopoľtban pszichopedagógus munkatárs

Két pszichopedagógus végzía pedagógiai

lát el mentori feladatokat.

A pszichopedagógus munkatiĺľsmunkarendjébe 5 fejlesĺő őra źůlrendelkezésre a menekült
gyermekek fejlesztésére. Mivel a gyeľmekcsoportok létsztma vźl\toző, folyamatos volt a

beáľamlás és engedély nélküli ehtávozâs, a fejlesztő foglalkozások megtaľtása
nagyméľtékú
nehézségekbeiitközik.
II. 3. 2. Képzés, tovdbbképzés,szakvíaga
Képzésen, továbbképzésen résztvevők száma
Kénzésbenrésżtvevők szá ma

Továbbképzés neve,'
KonÍliktuskezelés

konfliktuskezelési

Esetmegbeszélés
módszeľtana és

svakorlata
Fogyatékos személyek

40

2fó

esetmegbeszélések

40

lfő

szakmai módszertani
technikáinak elsaiátítása
kríziskezelésitechnikák

30

1fő

16

2fő

40

lfő

technikák elsajátítása

kízishe lyzetben töľténő
támogatása

elsajátítása

,,osszebeszélünk'' a
gyeľmekekéľt

társszakmák összefogása
az iţúságvédelem

teľĺ.i1etén

A gyeľmekvédelmi

szakellátásban dolgozók

szakmai együttmÍĺködés
erősítése a
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egyuttműködése más

intézményekkel,

gyermekvédelmi
szakellátásban dolgozók

között
Utógondozói ellátásban
élő fiatal felnőttek

sikeres integrációs
móđszeľek megismeľése

30

2fő

kommunikációs

60

lfő

60

2fó

30

2fő

30

1fő
2fő

integrálása

Súlyosan sérült
személyek
kommunikációs segítése
Pedagógusokkal a
befogadóbb iskolákért
Pedagógus értékelő-

minősítő szakéľtői
továbbképzés

Személyügyi szervezó
Tanfelügyeleti
továbbképzés

stratégiák elsajátítása a

különböző fogyatékkal
élő syeľmekek ellátásban
ismeretszerzés a migľáns
gyermekek oktatásában,
nevelésében
pedagógus minősítési
eljárás renđszerének,

szabâ|yozâsának
megismerése
felsőfokú képesítés
tanfelüryeleti eljárás
szabályinak elsai átítása

20l4-ben sem pedagógus szakvizsgát' sem szociális szakvizsgâtnem tett senki.

Szakképesítésimutatók nevelők és gyeľmekfeliigyelők esetében

A KGYo-ban

egy munkatiíľs, 2014 âprilisában, azintézményben szeţvezet|továbbképzésen
gyermekfelügyelői képesítéstszeÍ zett.
Két dolgoző nem rendelkezik a l5ll998. (IV.30.) NM ľendelet szerinti képesítéssel,
amelynekmegszętzésétnyilatkozatbanvâIlalták.

A

SPGYo-ban dolgozók szakképzettségi mutatója megfelelő. Ebben sokat segített az
intézményâltal kezdeményezett gyeľmekfelĹigyelő szakképzésmegszervezése' melyben

haľom munkatáľs szeręzte meg szakképesítését.

A KNK_GYo_ban,

a MFF-UGo-okban és az UGo-okban a szakképesítésekmegfelelnek a
(IV.
15l1998.
30.) NM ľendelet szeľinti képesítésielőíľásoknak.

A

növendékügyi iľodán dolgozó munkataľsak egy kivételtől eltekintve valamennyien
rendelkeznek a munkakör ellátásźthoz szükséges képesítésikövetelményekkel. A dolgozó
v é gzetts é gének me gfe l el ő munkakörb e történ o źÍhe|yezés e fo l yamatb an van.
egítő szo|gá|tatásoĘ képzós mĺídszeľtan
Két fő pszichológus klinikai gyermek szakpszichológus végzettséggelľendelkezik.
A fejlesztő pedagógus (3 fő) státusban levő munkataľsak gyógypedagőgiai végzettséggel
ľendelkeznek:
- óvónő+pszichopedagógus
_ oľosznyelv szakos tanźĺt+pszichopedagógus
- pszichope dagőgia- Érłszakos gyógypedagógus ţszomatopedagógus+ fogyatékosok
szociáli s gondozása szakvizsga.
S

Az osztâlý

vezetó munkatĺĺľstanfui végzettsége,valamint gyógypedagógus végzettsége
mellett szociális szakvizsgálval rendelkezik (gyermekvédelmi szakellátás).
Pedagógus életpálya
12

ŻOI5.I. 1.tőlPeďagógus II fokozatba lépett (2014. április 30-ig feltöltcitte poľtfólióját):
- Segítő szolgźl\tatâsok osztálya 3 fo
1 fo
- MFFUGO
1Íő

-UGo
- KGYo

l

Íő

2016. I. l-től esedékes Pedagógus II fokozatba lépés(201,4. november 30-ig feltöltĺĺtte
portfóliój át, minő sítő elj ĺĺľásbanv ęsz t észt 20 1 5 -ben) :
- Segítő szolgźitatások osztálya: 1 fő
1 fo
-

SPGYO

A TÁMoP-3.1.5

és a TÁMOP-3.1.8 kiemelt projektek keretén belül szervezett szakértoi
tovâbbképzésen sikeľes vizsgát tett és ,,Mesterpedagógus'' fokozatba lépett 2015. januríľ 1-

vel:
- SPGYO
- Segítő szol'gźtlrtatátsok osztálya:

1
1

fő
Íő

II. 4. Infrastruktúran tá.ľgyi feltételek

A

Gyermekközpont

-

valamennyi dolgozója szánźra

igyekszik biztosítani a

fel adatellát ásźitoz sztiksé ge s infrastľuktúrát.

Az

hodaĺ és szakmai dolgozók részétemegfelelő mennyiségii számítógép áll rendelkezésre,
báľ többet k<jzüliik egyre kevésbélehet használni elavultságuk miatt. A számítőgéppaľk
lenne sziikség, azonban sem az anyagi lehetőségeink, sem a beszerzési
korszeľÍĺsítésére
tilalom nem teszi lehetővé új eszközök vásrĺľlását továbbra sem.

iĺtézménynek14 db inteľnet szeruođésevan (ebbő| 7 db az ellâtottak ńszére), igy
valamennyi dolgozó szźmáĺa,- akinek a munkája megkívanja - biztosított az intemet
hozzâférés. Valamennyi irodahelyiség vezetékes telefonnal felszerelt, illetve l db nyilvanos
készülékvan a speciális gyeľmekotthonban a gyeľmekek kapcsolattaľtásĺĺnakbiztosítása
céţából.

Az

dolgozók ktjzül 20 fo rendelkezik szolgâIati - flottában lévő - mobiltelefonnal, melyet a
Gyeľmekvédetmi Szolgáltató Központ biztosított az intézmény szźlmźra,igy a sajźĺ20
dolgozónk, ill. a ttrsintézmények_ flottás telefonnal rendelkező _ dolgozói térítésmentesen
beszélhetnek egymással, valamint rendkíviil kedvezményes percdíjjal történik a beszélgetés
valamennyi szolgâItatőnâ| lévő előfizetővel. Ez a lehetőség nagyon megkönnyíti a
munkánkat, baľhol, bármikor azonnali intézkedéstörténhet mind a vezetők között, mind a
gépkocsik mozgatâsa stb. tigyében.

A

Az

intézményben elhelyezett gyeľmekek, fiatalok kcirében rendkívül kedvelt tevékenységa
szárnítőgép- és intemethaszntiat, azlfiűsâgi Klubban 7 állomásos informatika - terem áll a
gy.'-"k.k és fiatal felnőttek rendelkezéséľe.Emellett több gyermek saját személyi
ľendelkezik, melyeket a gyĺámok indokolt kérésére,gyámhivatali engedéllyel, a
śzáĺnítogéppel
gyerekek saj át vagyonukból vásáľoltak.

az igényeknek megfelelően bővíţfü - kizarolag adományok éita| ' az
audiovizuális eszközpaľkunkat (tv, pVD lejźĺsző,fényképezőgép,stb.), igyeksztink

Folyamatosan,
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fejleszteni a koľiilményeket az otthonokban és a gondozottak által nagyon kedvelt Iţúsági
Klubban.

A

,,Segítő szolgáltatások, képzés,módszertan'' osztálynak a technikai eszközökkel,
fejlesztőjátékkal való ellátottsâgajó. A jźLtéktârat,mint a fejlesztő foglalkozások motiváló és
tényleges eszkózét, szémitőgépeket folyamatosan alapitvtnyi támogatással tudtuk megújítani.

A

foglalkoztatáshoz, kézműves tevékenységeL<hez,pszichés tátmogatźshoz
rendelkezésre állnak, nagyrészt szintén adományokból.

A

az

eszközök

pszichológiai tesztjeink maľ nem korszeľíiek, a pszichológiai vizsgtiathoz

és

fejlesztésekhez sztikség lenne új és korszeni (és az egyet|en jogtiszta) intelligencia tesztre

(wrsc-IV.)

A gyerekek terápiás foglalkozâsaihoz rendelkezésre á1l a 8-as hźn, ahol a pszichológusok
tartanak foglalkozást a gyerekek szźmlâra, illetve a 10-es hâz, ahol mozgásfejlesztő
foglakozáson vehetnek részt. Mindkét épület jól felszerelt, a gyeľekek fejlesztését, szabadidős
tevékenységétszolgáţa. Sajnos a fejlesztő pedagógusok emeleti szobźtja, a mozgáskorláltozoÍt
gyermekek számźtra nem megkĺjzelíthető. A ftjldszinti akadálymentesített fejlesztő szoba
helyisége adott, az akadëiymentes ktjzlekedéshez rámpa kialakítása sztikséges.
Az I.

emeleten csopoľtos fejlesztő szobźÍrendezttink be: itt van lehetőség
díszleteinek és a kézmiives foglalkozások kellékeinek tlĺrolására.

a

színjźtszők

Speciális Gyermekotthon
A Gyermekotthon tfugyi feltételei rendkíviĺlrosszak. Ennek oka nem csak a speciális
ellátásból, a gyermekek indulatkezelési sajátosságaiból adódó ľongálás, hanem amfu többször
jelzett eľedeti, beruházási hibĺák is.

bútorok _ mind két elóző ok miatt _ teţesen elhasználódtak. Szétszáĺadtak, szétestek a
székek, szekĺények. Sziikséges étkező aszta| és székek pótlása, illetve l0 személyesľe
cseľélése.Tclbb helyen hitnyoznak az ajtók a csoportokban, illetve szĹikséges a zźranđő
helységek ajtajanak cseréje, biŹonsági zarak felszerelése (csoport ajtók, raktëlrak, nevelői
szobfü, udvari ajtó stb.) is. Egyre tĺjbbször válik szfüségessé a mosógépek javítása, illetve
egyik-másik cseľéjéreis soľt kell keríteni.

A

Pľoblémátjelent az informatikai rendszer' a szeľver beállítása nélkül lehetetlen kontrollálni
azokat az íntęmetes oldalakat, melyek nem kívánatosak, a gyermekek számźra kifejezetten
veszélyesek.

Részben a szetveÎhitnytlta, illetve háiőzati problémálaa vezethető vissza az is, hogy a
nevelők, gyeľmekfelügyelők a csoportok nevelői szobâjtlbő| nem tudnak anyagokat
továbbítani, illetvę infoľmációkat szerezni az otthon mfüödését illetően. Az fuodai munkát is
akadźllyozza az,hogy a jelenleg elérhető levelező rendszer gyakľan nem működik.
További gondotjelent az atény, hogy a biztonsági ľendszer nagy része _ koľábbi ľongálások
következtében _ nem működik.

Az

állatasszisztźit teútpia része az tilattartâs, amellyel összefiiggésben szükséges lenne a
szálas takarmányok szakszeľĺĺtárolásanak megoldása.

Kůiltinleges gyeľmekotthon

T4

Különleges Gyermekotthon hĺĺľomcsopoľtja, haľom épületben működik. Az elhelyezés
köľĹĺlményei biztosítjfü a taľtósan beteg, fogyatékos gyermekek szźlmźxaa lakáson belĹili
akadálymentes közlekedést. A csopoľtok berendezése baľátságos, otthonos. A tanulás, a jâték
és a pihenés feltételei adottak. A gyerekeknek lehetőségtik van a mindennapi háztartâsi
ismeretek elsaj átításĺíľa,gyakorlásiíľa.

A

Nagy szükség van

a

külső környezet rendezésére, az akadálymentes, balesetmentes

közlekedés biztosításaľa a csopoľtok között
jźrőllap, paľamentesítés,kültéľi világítás).

és az épületeket köľĹilvęvő területeken is (aľda,

gépek, mriszaki cikkek minden csoportban biztosítottak. A mosógépek
régi számítógépek
javíthatók.
Elektromos meghibásodások is többször
elhasználódtak, mar csak gazdaságtalanul
előfordultak, ktilönösen az izzők gyakori cseréj éľevolt sziikség.

Ahźtztaĺtâsieszközök,

javítása, illetve cseréje több alkalommal sztikségessévâlt.

A

TörekszĹink a balesetmentes, biztonságos lakókömyezet kialakítására, megţartâsfua.
tűzvédelmi jelzorendszeľ mindharom csopoľtban kialakításra kerĹilt.

A

Továbbra is szfüséges a ktilső kömyezet rendezés e' az akadálymentes, balesetmentes
közlekedés biztosításaľa a csoportok között és az épületeket körĹilvevő teľiileteken is.
A jövőben az alźbbijavítások, karbantartások váltak sziikségessé

- Az l-es

és 3-as csopoľt melletti jarda olyan mértékbenttjnkľement, hogy

keľekesszékkelbalesetveszélyes a hasznźiata.

Az l-es

-

és 2_es csopoľtban

ańgi ablakok ĺemzźrnakjől,

az iiveg sok helyen mozog,

balesetveszélyes.

- Az}-es

és 3-as csopoľt épületénekfala t<ibb helyen nedves, penészes.

- A 2-es csopoľt flĺtésirendszeľének javítása szĹikséges. A hátsó lakószoba radiźúora
nem működik.
-Ahâzakmögötti

A

hátsó úton a kiilső világítás gyakÍan nem múktidik.

9-es hźnbanlévő kapcsolattartő szobtúrendszeresenhaszntijźl<alźúogatástaérkezoszülők.

háľom csopoľt egy kö,zös raktaľhelyiséget hasznźi. A gyeľekek szźlmźravásaľolt
kerékpárok, haĺomkerekű biciklik, kézze| hajtható kerékpaľok, jaľássegítő eszközök tĺáľolása

A

egyľe nehezebb.

csopoľtok mellett kialakított kiskertekben, tavasztől oszig, a gondozők, a gyerekekkel
együtt tevékenykednek, segítve ezzel az alapvető keľti munkĺĺkmegfigyelését, elsajźtítâsźt,
segítve az öĺállő életvezetést.

A

közösségek több alkalommal is segítették a
gyermekotthon ktilső köľnyezetének rendezését;lombsepľés, a fźk alatt ntjvekedő, srĺrú
aljnöv ényzet ritkítása, virágültetés stb.

Az év soľán, tĺĺmogató csopoľtok, munkahelyi

KíséľőNélküli Kĺskorr'iak Gyermekotthona, Menekůilt Fiatal F'elnőttek Utógondozó
Otthona
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A

2014-es évet a Gyeľmekközpont 3l. és 32. csoponja az itodahću épiletének ftĺldszinti és
emeleti otthonaiban kezdte meg. A 20l4-es év létszélmęmelkedéséhezalkalmazkodva az
épület egyĹittes további épiiletrésze keriilt szükség esetén megnyitásra (3IlB csopoľt).

A

2013. évben 293 fő kérelmező gondozott keľtĺltintézményünkben elhelyezésre, ezzel
szemben ez a szâm2014. évben 1072 Îőreemelkedett A megncivekedett \étszźlmellźttásźlhoz
sziikséges infľastľuktuľa részben állt rendelke zésre.

A

csoportok vizesbloĘai teľmészetszerűen kevésnek bizonyultak, de a szervezés és a
megfelelő beosztás során amennyire lehetett a higiénéshelyzeten javítottunk. A rendkívül
magas létszźlmellenére a kiskoruak teţes köľri ellátása a lehetőségekhez méľtenmegvalósult.
Az elhelyezés tekintetében szĺímosesetben nem tudtuk biztosítani a töľvényi feltételeket és a
folyosón, matracokon keľültek elhelyezésre a kiskoruak.
Pľoblémát elsősorban a mosás jelentett, hiszen a 12 fos csopoľt mosási kapacitását jelentősen
meghaladtuk. További problémát jelentettek a targyi eszközök ďkalomszeľíĺmegrongá|źsai,
illetve a fokozott igénybevételmiatti gyors eszkcjzelhasználódások. A gyerekek gyakľan nem
nem
ismerik
muszaki beľendezéseket és azok hasznźtlattlt' emiatt gyakoriak
rendelteté s szeľĹĺhaszn áiat miatti kaľo s od ás ok i s.

a

a

A KísérőNélkiili Kiskoruak Gyeľmekotthona}Dl4 októberében új épületbe ktjltözött, amely
a gyermekkcĺzpont korábban egészségügyi ellátás céIjâbő| hasznát\t felújított éptilete. Az
épĹilet a múködést engedélyező hatősźlg éital kiadott engedély szerint 34 kísérő nélküli

kiskoru egyidejű eIIźńásáú teszi lehetővé, ezt azonban az érkezó kiskoruak számla a legtĺlbb
napon jóval meghaladta. Azilj épület ugyanakkor a koľábbinál kedvezőbbé tette az ellćttâst.
Elsősoľban a kulturált étkezésttudta az otthon megvalósítani, hiszen az új Befogadó csoport
tâlalő konyhával és étkezővel ellátott. Az L és 2. csopoľtban csoportkonyhák keriiltek
kialakításra.
Az tlj épületbe vďó bekcjltözés sorián azonban számos problémával szembesĺilttink, melyek
folyosói nyílásztnők nyitása csak a tuzjelzó
megoldásan folyamatosan dolgozunk.
bekapcsolása esetén lehetséges, ami sok esetben akadâ|yozta a szellőztetést.
A vizesblokkok mennyisége megfelelő szźlmu, minőségfü azonban nem oldotta meg a
higiénéselvaľások j elentős hany adtĺ.

A

Az

ablak nélküli wc_k és a gyakoľi dugulások sok esetben okoztak kellemetlenséget az
otthonban. Nehezítette a heIyzetet, hogy sok gyeľmekünk nem ismeľte az arlgol ţVC
hasznźtlatźú(ülés helyett rââlltak). Eń. a pľoblémát piktogľammok kihelyezésével próbáţuk
megoldani.
Atuzriasztő érzékenységemiatt gyakori téves riasztás tcjľtént (tea főzésnél is bekapcsolt).

Sajnos az

ti

épiilet nem ľendelkezik elegendtĺ számu ľaktĺírhelységgel(szennyes ruha,
adományok, élelmiszerek), a problémát az épületen kívül elhelyezett tĺĺľolóvalenyhítetttik.

A

ľendkívüli eseménynek szĺímító5 fő feletti érkezésesetén szfüséges targyi eszközok
(matracok, tányérok, pohaľak' törölközők'
evőeszkozok, ágyneműk stb.) részben
rendelkezésre állnak. Nagyszámú csoportos érkezésesetén szembesülünk az élgynemu,
töľölköző, evőeszköz, konyhai eszközök hiânyâval Ezek mellett nagy segítségszámunkĺa,
hogy a nagy mennyiségű szennyes ruha mosása és fertőtlenítése heti ľendszerességgel
tisztitőban töľténik. Sajnos a fokozott igénybevétel miatt az âgymatľacok cseréje indokolt
lenne, azonban az anyagi fedezethittnya miatt csak a fertőtlenítés megoldott.
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további kihívást jelentett a Íiatalok étkeztetése. Az interkulturális
különbségek, vallási szokások Íigyelembe vételéveligyekeztiink a menektilt gyeľmekek
szëmléra az egészségiállapotuknak megfelelő és fejlődésĹinkhöz sztikséges ételeket

Az év folyamán
biztosítani.

A

ttlľgyi eszközök tekintetében megkönnyítették feladatellátásunkat az adoményok, melyek
közül jelentősebb a mosógép, mikľohullámú siitők és televízió készĺilékekvoltak. Az iinnepek
előtti adomanyok (átékok, édességek)sokat segítettek a csopoľtok múködésében.
Utĺógondozĺíotthon

Az

intézménykét külső Utógondozó otthona minden szükséges bítorzattal, háztartá,si,
konyhai gépekkel eszkĺjzcjkkel ellátott. Kábeltévé,telefon és inteľnet elérhetőségis biztosított,
gyorsabb erősebb csomagra sikeľült váltani.

Az

épületek felújítása, az elhasználódott berendezések, eszközök cseréje folyamatosan
sziikséges. Pľoblémát jelent, hogy az elvetemedęttnýlászétrók nem védenek sem a víz, sem a
hideg ellen. A tęrasz ajtók és atetotéti ablakok jelentik a legtöbb gondot. A kerítés fa lécei is
eléľtek, elkorhadtak, az emeleti lépcsővédők elkoptak. A legnagyobb problémźúabejövő gtu
csővezetéknek a korľodálása jelenti. Az âgynemfü, ahuzatok, a matľacok cseréje aktuálissá
vâlt. További feladatot jelent a felhalmoződotţ, hasznźihatatlan felszerelések kezelése,
elszállítása is.
BeľuhŁásra az elmiilt évben nem volt mód.

A hâlőzati

viznyomás a tetőtéri szobákban nem elégséges,több
csak üzemeltetni.

wc-t vödöröblítéssel

lehet

IlI. AZEGYES ELLÁTÁSI TERÜLETEK Fo MUTATÓI

ilI.

1.

Gondozás, gondoskodás

Étkeztetés
Az egy gondozottľa eső napi étkezésinyeľsanyag noÎĺna685 Ft.
A KGYO önálló csopoľtgazdálkodás keľetébenoldja meg a gyeľmekek étkeztetését,míg a
KNK-GYo_ban és SPGYo-ban részben folyik csoportgazdálkodás, mivel 2014. évben a
kclzponti konyha ill. éttermi kiszállítás iĄanbiztosított az ebéd. (2015. januríĺól kizźlrőlag az
intézmény központi konyhája biztosíţa az elIétottak étkeztetésétmind a SPGYO, mind pedig
a

KNK

esetében.)

Kiiliinleges gyeľmekotthon
Az intézménytinkben kialakult gyakorlatnak, illetve a hatĺĺlyosbelső szabźńyzâsĺak
megfelelően, figyelembe véve a vonatkozó jogszabâlyi előírásokat, a kültinleges
gyermekotthoni csoportok önálló csopoľtgazdálkodás keľetében oldottak meg a gyeľekek
étkeztetését.

Tapasztalataink szerint az önálló csopoľtgazdálkodás nagyban hozzźljârul az egyéni
életvezetésalapveto elemeinek elsajátításahoz' így hatékonyan szolgâlja a későbbi önállóság
zökkenőmentesebb kialakulását. A pedagógiai előnyökön túl így nagyobb lehetőség nyi|ik az
egyéni igények, szükségletek figyelembevételéreis.
t7

A gyeľmekek napi <jtszöri étkezésebiztosított, a meňnyiségileg és minőségileg;is megfelelő,
vźitozatos. Az étlap tervezése az egészséges étręnd követelményeink megfelelően, a gyerekek

bevonásával töľtént. A konyhai műveletekbe egyre gyakĺabban bekapcsolódtak a gyerekek.
A gondozó személyzet napi feladatai közé tartozik a csopoľtkészlet nyilvantaľtésa és az
ételkiszabâs napló rendszeres vezetése. Ennek ellenőrzése ľendszeres.
Mindhaľom csopoľtban fokozott körültekintést igényelt a táplálkozási betegséggel küzdő
gyeľmekek étkeztetése.Abeszerués, az étrend kialakítása, az ételek elkészítése.
A kollégiumban elhelyezett gyerekek napi ötszöľi étkezéseszintén biztosított. A téľítésiđijata
csoport az e|lâtmźny tisszegéből fizeti. Az esetlegesen előforduló élelmiszer ađomźnyoknagy
se gítségetj elentettek az étkeztetésben.
Ellátmány kiegészítést2 gyenrlek kapott rendszeresen, táplálkozási betegségtikből adódó
többletkiadás fedezésére.

SpecĺálĺsGyermekotthon
A konyhai kapacitás bővülésével megvalósult a dolgozők étkeztetése.Ez nem zavałja a
gyeľmekek ęl|atásât. A reggeli és az ebéd minden nap a gyermekotthon étkezőjébentöľténik.
A vacsorát a gyermekek a konyhával történt egyeztetés a|apjan vagy az étkezóben, vagy a
csopoľtban fo gyasztj ak el.

KíséľőNélküIi Kiskorriak Gyermekotthona

A

az ebédet az elmúlt évben egy helyi
további étkezésekľeelőállított ételek azokből az
étteľem konyhája szâllitotta.
alapanyagokból készültek, melyet a csoportvezető nevelő vásáľolt sokszor a ťratalok
bevonásával. A teljes köľíĺ ellátáshozhozzźúartozik a napi ötsztiri étkezés,melyből az elmtit
évben kétszeľimeleg ételt biztosítotťunk (Mindenkor a muszlim étkezésnekmegfelelően
gyeľmekotthonban ľészbenfolyt csoportgazdálkodâs:

A

sertéshúsmentes ételt).

A vásáľlásnál Íigyelmet fordítunk a különböző népcsopoľtoktáplálkozźsi igényeire, a vallási
előírásokľa, mivel az itt taľtózkodók nagy része muszlim, így kizarjuk pl. a seľtéshúst.A

részleges csopoľtgazdálkodás arra is alkalmat adott, hogy a csopoľtok izlésvilâgât tekintetbe
vegyfü, pl. atízőrai készítésénél.
Utĺógondozói ellátásban részesülő Íiatal felnőttek étkeztetése

Az

utógondozói ellátásban részestilő fiataţaink önállóan, ellátmanyukból oldjak meg
étkezésfüet. Számukra szintén nagy segítségetjelentenek az éle|miszeľadomanyok.

Ruhdzat

A

n:hazati- és textil ellátásra foľdítottköltség mellett, a támogatóink által felajanlott
ľuhaadományokbóltaľtott ,,ruhabö'rzék'' is segítségetnyújtanak a gyerekeknek és fiataloknak,
hogy ízlésiiknek, igényeiknek megfelelően öltözködhessenek.

A Küliinleges Gyeľmekotthonban gondozott gyermekek - évszaknak, alkalomnak megfelelő
- ruhź.zatânak biztosítása, textíliával való ellátása megfelelő volt. A gondozók tcjrekedtek aľra,
hogy a gyermekek megjelenése ápolt, rcndezelt legyen, jó benyomást keltsen. A
munkamegosztásban aruhtnatért felelős gyermekfelügyelő kísériťlgyelemmel a gondozottak
ruhâzattlĺak jogszabá|yszeľintimegfelelését.
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A Speciálĺs Gyermekotthon a gyermekek szémára szintén a csopoľtokban munkamegosztás
szerint a ,,ruhafelelősök'' biĺosítjríka sziikséges ruhazatot. Sajnálatos módon a ruhźzat
elhasználódása és ,,aľucikkévźiása" gyakori. Az engedély nélküli tźnozâsok alkalmávaltöbb
esetben vittek el saját illetve a taľsak nhâzatźtból, ennek eladrßából fedezve az utazást, a
megélhetést. Külcjncisen jellemzo ez a kábulatkeltő szereket használók esetében, meľt ebből
b iao s ítottak a szerhez v alő hozzźtjutást, a be szerzést.
U gyancsak gondot okoz a ruhaz atok,,elcserélése'',elvétele.

A KíséľőNélkiili Kiskoľúak Gyeľmekotthonában a ruháľat vásaľlása az aÎraelőíľt összeg
felhasznźiźlsával történik. A gondozottak életkorukból adódóan kevésbéfogadják el a felnőtt
fuźnyítâsźlt,de a dolgozók sztikség esetén hathatósan közremfüödnek a gondozottak
nlhtnatának felújításában, Íigyelembe véve az évszakot és az egyes előre tervezhető
eseményeket (iskolakezdés,ba|Iagás). Összege a2Ol4-as évben havonként 6000 Ft.
Zs e bp énz, p énzb eli

e

lldtlźs

a családi pótlékbólbińosítja, kivéve azokat
Azsebpéĺlztagondozottakszźlmáĺaazíntézmény

a menekült gyeľmekeket és fiatal felnőtteket, akik nem ľendelkeznek családi pótlékkal.
Szrímukľaazsebpéĺuösszegeazintézményiköltségvetésbőlťlnanszitozott.
Kifizetése havonta töľténik, összege az előző évhez képest nem változott:
3 -10 éves korig 1425 Ftĺhő
lI-I4 éves korig 3705 Ftĺhő
14-18 éves koľig 5130 Ft/hó

A

családi pótlék l00 %-anak személyre szóló felhasznźiásźĺa törvényi szabźůyoztlstette
lehetővé. A felhasznźůâsazintézménybelső szabályozâstnakmegfelelően töľtént.
A családi pótlék összege 20l4-beĺ 14.800 Ft, a taľtós beteg gyerekek után jĺáró emelt összegiĺ
családi pótlék 23.300 Ft.
Az éves szźlmadás ľészekéntbenyújtott elszámolást a gyámhivatal valamennyi gyermek
esetében elfogadta.

Az utógondozói ellátottak valamennyien intézményiköltségvetésből kaptĺíkazsebpénzt (5130
Ft/hó), ĺjsszesen 6 854 529 ft. összegben. Ez az elmúlt évben 5.622.275 Ft volt..
Az utógondozői ellátottaink havi ellátmánya 20l4-beĺ vźitozatlanul 37.000 Ft/főlhó volt.
Z}lĺ-ben összesen 23.557.I50 Ft összeget fizettiink ki ellátmrányként az utógondozői ellźtott
fiatalok részére.

Elhelyezés

A

sziikséges szakhatósági engeđélyekbeszeruésę után 2014. októbeľ 18-va1 a KNK-GYo
gondozottjai új gyeľmekotthoni ľészlegbe költöztek. Az i]j épület kedvezőbbé tette az e|Iźńâst,
baĺ az épület adottságai kevésbéteszik lehetővé a családias légkör megteremtését.
A többi gyeľekotthonban az ęlőirt terek, köz<js helyiségek ľendelkezésre állnak, csďádias
légkör, otthon-szenĺ elhelyezés maximálisan biztosított.

Az elhelyezés az alábbiak szerint alakult:

-

3 ktilönleges otthoni csopoľt _

8-10 fő

I9

-

2kísérő nélküli kiskoľúak csoportja _

-

1

-

4 belső utógondozói csopoľt_
3 speciális gyermekotthoni csopoľt _

-

1

befogadó csopoľt (KNK)

befogadó csopoľt (SPGYO)

Mogyoród- Utógondozó otthon- Lehel út- Utógondozó otthon_

10-30 fő (befogadások

szźlmźnak

fiiggvényében)

10-60 fő (befogadások

szttmźlnak
fi'iggvényében)
l0-13 fő
6-8 fő (beutalások ftiggvényében)
|étszttm
beutalások fiiggvényében
(maximum 4 fä)
1l fő

a

13 frt

IlI.2. Egészségügyi ellátás

elmúlt évben, a gyermekoľvosi alapellátást továbbra is az intéznénymegbízott
gyeľmekorvosa végezte, valamint a SPGYO ellátottai tészétęaz intézmény2 pszicŁĺâtert

Az

foglalkoztat megbízási szeľződéssel, továbbá szintén megbízâs a|ap1an oľtopéd szakoľvos
vizsgâlja a gyeľmekközpontban ellátott gyeľmekeket, illetve fiatal felnőtteket. A gyeľmekek
szakszeru egészségĹigyiellatásât egy fő főállású ápolónő segíti a SPGYo-ban és november 1től egy fő 6 őrâbarĺalkalmazotĹápolónő a KNK-GYo-ban.
A taľtós beteg gyeľmekek, a speciális gyeľmekotthon gondozottjai és a kíséľőnélktili
kiskoruak egészségtigyi ellátása indokolttá tette, hogy szęrzodéses formában folyamatosan
biztosítsuk továbbra is a gyeľmek-szakorvosi ellátást.
Éves gyógvszerköltséeünk: 798.721 Ft volt (mindharom gyeľmekotthonban összesen)
Gvópvászati sesédeszközökre 32.893 Ft-ot költöttiink.
feladatot, szervezést, illetve költséget jelentett _ a különleges
szükséglettĺ taľtós beteg gyeľmekek és a speciális gyermekotthon gondozottjainak ľendszeres
az újonnan érkezó,
szakellâtâsra, kőrhâzi gyógykezelésľe való szźůlitźsźn
menedékkéľőkísérő nélküli kiskoruak Bevándorlási és Áilampolgarsági Hivatalba
(továbbiakban: BÁH) (átlagosan 6-7 a|kalom/fo), és a kötelező orvosi snxővizsgálatoka,
koľvi zs gál atľa tö ľténő szálllítâsa.

Az elmúlt évben is komoly

kívül

Az utógondozőí ellźtottakat a Fóton rendelő hŁiorvos lâtja

Akut esetekben (éjje1-nappal) a
szolgálatban lévő pedagógus, vagy gyeľmekfelügyelő éľtesítiaz orvosi ügyeletet.
el.

A kísérőnélkiili kiskoruak, illetve a Speciális Gyeľmekotthonban elhelyezett fiatalok körében
sajnálatos módon nagyon elteľjedt a dohźnyzás és előfordult az alkoholfogyasztás és
kábítószer-fogyasztás is, ezért szükségesnek véltük és véţfü a folyamatos tájékoztatást,
felvilágosít ást ezeĺ kaľos szenvedélyekľől.
Különleges Gyeľmekotthon
A Különleges Gyeľmekotthonban, az ott elhelyezett taľtósan beteg gyerekek ápolása,
gondozása, egészségtigyi ellátása az egyik leghangsúlyosabb feladat.
A gondozó-nevelő személyzet folyamatosan Íigyelemmel kíséria gyeľmekek fejlődését,az
állapotukban bekcivetkezett vźtltozâsokat. Szfüség esetén a gyeľmekorvost haladéktalanul
éľtesítik.

Ż0

gyeľmek-szakorvos, naponta látogatást tesz a csoportokban, ellenőrzi a gyerekek aktuális
âIlapotát, előíľja a sztikséges teľápiát, illetve további szakorvosi vizsgźiatra fućnyitja a
gyermekeket.
Az âI\andó kontroll vizsgtiatok mellett, több gyeľmek esetében került soľ rendkívtili
gyeľmekek a kotelező védőoltásokat
ellenőrzésre, kivizsgtĺlâsra, illetve kezelésekre.
megkaptak.

A

A

Kőrházi kezelésre keľtilt soţ az év során. A nevelők ľendszeres kapcsolatot tartanak a
gyermekoľvossal és a taľtósan beteg gyermekek szakorvosaiva|. Az oľvosi utasításokat
pontosan betartjak. Figyelemmel kísérika gyermekek gyógyszerezését. Biztosítják a
gyermekek szakorvosi kontľoll vizsgálatokon való részvételét.Gondoskodnak az
egészségtigyidokumęntáció pontos nyilvántaľtâsźről a gyógyszerek, győgyźszati

segédeszközokbeszetzésétő|, pótlásĺíról, sztikség szerinti karbarĺtartâsáról.
A gyeľmekek rendszeresen használnak győgyászati segédeszközöket, illetve többen köziiliik
folyamatosangyógyszeľt szednek.Ezekbeszerzése, javítása, cseréje zökkenőmentesen töľtént
az év során.
gyógyszerek, győgyászati segédeszközök többségében a közgyógyellátás keretében
támogatottak, de vannak ezek kö'zött olyanok, amelyek kiestek a tĺĺmogatottkörből.
A csoportok által győgyszene, gyógyászati segéďeszközre foľdított ĺisszeg igen magas.
A szemiivegek, fogszabâlyozők költségeit a családi pótlék személyre szóló felhasznźiźstnak
lehetősége biztosította.
Ha a gyeľmekeknek a kihordási idő előtt elhasználódott az oľtopédiaicipőjiik, akkor ań. is a
családi pótlékból tudfuk kifizetni.

A

A KGYo-b anŻ6 gyeľmek, ill.

ťratal felnőtt szorul az a|âbbiakban felsorolt győgyâszati

segédeszközöWe;

Truxal

5

Ataľax

6.

7. szemü

ortézis

8.

schunt

9

l0. kerekesszék
13. oľtopéd cipő

16

17.

szemtl
kerekesszék
katéter

18

schunt

20. kerekesszék
22.

katéteľ

schunt
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A Kültinleges Gyermekotthonban élő gyermekek rendszeres szakoľvosĺ ellátásának
alakulása
I
Bp.

Gottsegen György Kardiológiai Intézet Gyeľmek-kardiológia

Dunakeszi Szemészet
.|

3.
4.,

Dunakeszi Szemészet
Dunakeszi Gyermekneurológiai

Szakľendelő

Bp'HeimPálKőrhâzBelgyógyászat,ColiakiaSzakendelés

Bp. Gottsegen György Kardiológiai Intézet Gyeľmek-kardiológia,
Szemészet, Dunakeszi Gyermek-neurológiai

Dunakeszi

Szakrendelő

5.,

Dunakeszi Gyeľmek - neuľológia Szakrendelő
Heim Pál Gyeľmekkórh âz Szemészeti Szakrendelő

6.,

Bp. Madarász utcai Gyeľmekkórház audiológia
Dunakeszi Gyeľmek-neurológiai Szalľendelő
DunakesziGyermek-neuľológiaiSzakľendelő
Uzsoki Utcai Kórhâz ortopédiai Szakrendelés, Dunakeszi Szemészet, Dunakeszi,

7.,
8.,

Gyeľmek-neuľológiai Szakrendelő
9.,

Uzsoki U-i Kórhâz otopédiai Szakrendelés, Madarász utcai Gyermekkórház
szemészet, Rottenbilleľ u-i Fogászati Szalaendelés

10.,

Uzsoki Utcai'Kórházoľtopédiai Szakľendelés

11.'

Uzsoki Utcai Kóľház oľtopédiaiSzakrendelés, Bp. Rottenbilleľ utcai Fogászati
Szakľendelő

12"

Bp. Madarás z utcai Gyermekkórh âz Coliakiai Szakendelés Dunakeszi
Szemészet

13.,

Bp. I. sz. Gyermekgyógy. Klinika Endokinológiai Szakrendelés
oľtopédia Klinika Bp. Karolina u.
Szemészeti Klinika Bp. Tömő u.
Dunakeszi Gyermek - neuľológiai Szakendelés

|4., HeimPálGyeľmekkórhâzortopédia
15., Bp'Heim Pâl' Kőrház Nefrológia,
16.,
t7.,
18.,

Dunakeszi Szemészet, oľszágos

Idegtudomány i Intézet Bp. Amerikai út Neurológia

Dunakeszi Szemészet, Bethesda Gyermekkórházortopédia
Dunakeszi Szemészeti Szakendelő, BethesdaGyeľmekkórházoľtopédia

I. sz. Gyermekgyógyâszati

Klinika nefrológia, Uzsoki Utcai Kórház ortopédiai

Szakrendelés

!9.,

Bp. Madarászlltcaj Gyermekkóľhâz,Bp. Rottenbiller utcai Fogászati Szakrendelés

20.,

Dunakeszi Gyermek-neurológiai Szakrendelés
Heim Pál Gyermekkórhâz Szemészeti Szalçrendelő

21.,

I. sz. Gyermekgyógyâszati Klinika Nefrológia' Dunakeszi Szemészet oľszágos
Idegtudományi Intézet Bp. Amerikai út Neurológia

Speciálĺs Gyeľmekotthon
A gyermek-szakorvos tůtalábanhetente megjelenik a gyennekotthonban és ellátja a szükséges
gyógykezeléssel a gyermekeket. A gyermekotthonban elhelyezett gyeľmekek jellemzői miatt
aZ orvosi ügyelet csak korlátozottan tud segítséget nyújtani, hiszen nincs előzetes tapasńalata
a gyermek viselkedését,győgyszereinek hatësât illetően, emiatt pl. elmaľadt néhány esetben a
kábulatkeltő szerek haszntĺlattnak gyanújakor a szükséges teszt elvégzése(a gyermek
elmondta az ugyeletes orvosnak, hogy éppen most ébredt, ezéÍt,,kźlba").A biztonsági
elkülönítő hasznźiatźnál is szükséges a gyeľmek általanos viselkedésének ismeľete, hiszen
csak ennek birtokában ítélhető meg az intézkedés indokoltsága.
Ż2

A

pszichiáter szakoľvosok hetente egy napon töltenek a gyermekotthonban néhtny &ât.
Sztikséges lenne a felnőtt pszichiaterek helyett gyeľmekekľe szakosodott szakember

a|kalmazâsa.

Az ortopédus évente megvizsgtlţa

A

a gyermekeket és sztikség szeľint is elérhető.

gyeľmekek egyéb, aktuális megbetegedését, sértiléséta dunakeszi szakellátâs keze|i, a
fogászatikezeléseket pedig a foti fog szakorvosok végzik.
Amennyiben sziikséges, az ápolónő intézkedésévela budapesti szakellátások eléľéséreis
lehető sé g nyílik (száj sebész et, kéz sebészet stb. ).
egészségügyi ellátás teľületén a legnagyobb problémât a serdülők pszichiátriai és
addiktológiai el\âtásajelenti. A speciális ellátás hianyában a pomźzi Gálfi Béla Gyógyító és
Rehabilitációs NonproÍit Korlátolt Felelősségű Táĺsaság PszichiźúriaiosńâLyara kerĹiltek a
gyermekek, de onnan gyógyszerelés utrín ľövid időn belül vissza kellett hozĺi a beszâllított
kiskoruakat komolyabb, hosszabban tartő pozitiv hatás érzékelésenélkül.
Hasonló a probléma a droggal érintett, drogfiiggő gyeľmekek ellátâsât illetően is. Ahhoz,
hogy bármilyen intézkedést lehessen tenni érdekfüben, szfüséges olyan orvosi vélemény
beszeruése' mely szerint külső jegyek alapjan azonosíthatóan dľogot fogyasztott a gyermek.

Az

KíséľőNélkĺiliKiskoľúakGyermekotthona
Az év második felében került sor źLz otthonhoz rendelt, napi 6 óľában alkaImazott ápolónő

felvételére. Esetenként nehézkes aházíorvossď való együttmúkcjdés/nincs mindennaposaď, a
szakorvoshoz való eţutás az ídőpontokľa való hosszri váľakozâs miatt szintén nehézkesnek
mondható. A siiľgős esetekben a kôrhazba tcjľténő szźilitâs minden esetben megţortént, az
ellátás néha viszont kifogásolható. Egy esetben történt ambuláns műtéti beavatkozâs.
A KNK-GYo-ban azÍĄ étkezők jelentős tésze a bekeľĹiléskorrossz egészségi állapotban van.
Ennek oka az erős Íizikai leterheltség, a több napon źLt tartő éhezésekés rossz minőségti
élelmiszeľek fogyasztása, valamint a lelki terheltség, a nagyfokú, állandó stressz, felelem
beutalást ktlvetően, legkésőbb 24 őrtn belül, az intézmény
vagy idegi kimerültség.

A

apólonoie és oľvosa megvizsgáIja az tlj érkezőt és ameĺľryibensziikséges, ellâtja. A
megérkézéstkövetően a BÁH kirendeli az illetékes tisztifőorvost a sziikséges orvosi
vizsgálatok (HIV, Lues, TBC, lepľa, széklet-hastífusz, hepatitis B, ektopaľazita) elvégzése
érdekében.
Sajnálatos módon a gyeľmekek érkezéseés ezen vizsgálatok elvégzéseközött
telik el.

jelentős idő

az esetben éľtesítiaz intézményĹa
pozitív.
kormrĺnyhivatal, ha a fenti vizsgálatok valamelyike

A

vizsgálatok elvégzésétkcivetően csak abban

III. 3. Mentálhigiéné, pszĺchoterápÍa, (gyógy)pedagógiaĺ teľápĺa

A

Segítő Szolgźitatâsok osztály munkataľsai (pszichológusok, gyógypedagógus/fejlesztő
pedagógusok) az intézményvalamennyi gyermekotthonában pszichoterápiás,
gyó gy)pe d agő giai teráp i ás é s e setkeze |ó szo| gá|tatás okat nýj tanak.
ĺ, atĂ* ''yuitott ieľápiás és fejlesztő szolgáltatások, habilitációs és rehabilitációs
foglalkozások céţa az önálló, önľendelkező élet alapjainak elsajátítása,
(rŞszocializâciőslkonekciós/kompenzâciőslinterkulturális nevelés, amely alapjât ađjaa
(

sikeres taľsadalmi integľációnak.

gyermekľe iranyuló közvetlen teľápiás, fejlesztő tevékenységeket a gyermekek
problemapľofrţanak megfelelőenhatźrozzźkmeg' a hozotttiinetcsoportok által meghatâtozott
sztĺkségleiek (ěgészségiĺgyi,pszichológiai, pedagó giai, szocitllis) és a szociokultuľális hâttét

A

figyelembevételével.

z)

201'4-ben egyéni, kiscsopoľtos, valamint nagycsopoľtos formában is megvalósult a
pszichoterápia, a legkülönfelébb problémák feldolgozása, kezelése (egyéni taľgyvesztéses
állapot, betegség feldolgozás, élménypedagőgia, önismeret fejlesztés, viselkedésteńlpia,
kĺlzösségfej lesztő tréning, konfl iktuskezelő programok stb.).
Pszichológíaů, gyógłp edagógiaí, fej lesztő pedagógíaí ellútds
A sEGÍTo sZoLGÁLTATÁsoK, xÉpzns,MÓDSZERTAN NEvELÉssnl, TERÁPIÁVAL

KÁPCSoLATos TEVÉKENYSÉGE
TEvÉKENYsÉGEK

Gyermekvizsgálat

EsETszÁM
diagnosztikai célból:
pszichológus: 65 fő-l30 óľa,
evóevDedaeóeus: 28 fő-1 18 óľa
pszichológus:62 fő,
svósvpedaeóeus:.27 fő
4 fó-lZ óra
pszichológus: 60 alkalom
gyógypedagógus: 1 20 óra

Teľápiás terv készítése6egyénifejl-i teľv
Tanácsadás/pálvaválasztási/
Szülői' nevelői, gyámi konzultáció

(nevelőszemé ly zet, gy âm')

Szakkonzultáció

(orvos' pszichiáteľ)

10 alkalom (pszichíáter,
gyermekoľvos. ortopéd oľvos)
45 fő (alkalmanként félóľa)

Konzultáció (iskolai oedasósussal...)
Nevelői tanácsadás

lásd fent

Alkalmak szâma |0+25 alk. 70 óra-

Esetmesbeszélés

1246 óra (2 pszichológus)
1360 óra (3 gyp)

Egyéni fejlesztés

430 óra (2 pszichológus)
620 óra (3 ew)

Csopoľtos fejl.
Szakvélemény készítéseelhelyezési kéľelemhezo GH adatlap kitöltéshez

Kľízisinetľvenció

pszichológiai szakvélemény:80,
gyp' szakvélemény:66

l27 óra

l0 fő (lovasterâpia),félróral fó

Lovasteľápia' feszültség oldás

feszültségoldás: 5 fő-8 alkalom

(l

alkalom 1,5 óra)

Gyógytoľna
Csoportmentoľi feladatolďcsoportdinamikai

6 fő, 80 alkalom

megfigyelések, az egyéni

fejlesztés illesztése a gyermekcsoport múködési rendjébe. Tanácsadás a
nevelő személyzetnek, munkacsopoľt megbeszélések stb'/

pszichológus:97 óra,
gyógypedagó gus:

l22 őra

Kĺiliinleges Gyeľmekotthon
szakemberek az egyes terápiak alka|mazâsa előtt tn. terâpiźls tervet készítenek, majd a

A

tewezeilt progrŕrm lezfuása után éľtékelésttaľtanak.

A

Különleges GyeÍmekotthonban csökkent a konzultâciók száma, de így is rendszeres a
konzultáció a csopoľtokban dolgozó felnőttekkel, a gondozottak személyes fejlődéséľőlés a
nevelői, gondozói munka során felmerülő problémak megoldásában is segítségre
száĺrlíthatĺaka kollégák.

Az

esetfelosztás alapj źĺnlátjak el a pszichológus, szomatopedagógus és pszichopedagógus
kollégak a gyermekek személyiségállapotanak megfelelő gyógypedagőgiai, medicinális
hangsúlyú pszichológiai és gyógypedagógiai munkát, fejlesztést, koľľekciós nevelést. Emellett
.megjelenik az éIménypedagógiai irány is, amikoľ a közös játéktevékenységenkereszt.Jl az
24

élmény,a szabadidő hasznos eltöltése és a kapcsolattaľtás, kapcsolatgondozás a fo cél,
módszeľtaniIag szétvźůasztvaa fogyatékosságok kompenzálásaľa fókuszćiő teńtpitů<től. Ez
péntekenként és tanítási sztinetekben - amikot az ol<tatźlst ellátó intézményből hazajönnek a
gyeľmekek _ csopoľtos vagy egyéni jźtszőház keľetében valósul meg. Kiemelten fontos
munka a gyeľmekek kötődéseinek, családi kapcsolatainak ápolása. Ebben jelentősebb
p szicholó giai munka a v âgy ak rcalizâlâsâban, i 1l etve a kudaÍc ok fe l do l go zás áb an van.

A KGYo-ban hosszabb idejrĺ a gyermekek elhelyezése: itt inkább szupportív jellegű terëlpiara
van sziikség. Nem egy-egy inadapatív viselkedés konekciója a cél, hanem a sajât helyzet
elfo gadása, szocializźrció segítése.

A Különleges Gyeľmekotthonban évek óta megszokott módon folyik

a pszichoterźlpia: az itt
élő gyeľekekkel való foglalkozás elsősorban az egyéni terápiakból źilt, nyáton, sziinetekben
azegyénitertryiákatfelváltottakacsopoľtosf oglalkozźlsok, jźĺszőhâzak.
A mozgásnevelés foként kiscsoportos formában valósul meg.

A

gyeľmekek napirendjébe beépült az ęgyes terápiákon, fejlesztő foglalkozásokon való
részvétel.A munkacsopoľttal az ínÎormâcióaľamlás jól mfüödik, a kölcsönös tájékoztatás
napi szinten megvalósul.
A különleges csopoľtok mfüödése' tapasńalatai, a mindennapi gondozásban rutinná váltak.
mtr csak egy esetmegbeszélésvolt
201,4-ben a jogszabálynak megfelelően
gyeľmekenként. A mindennapi szakmai feladatok során ez nem elegendő. Gyakľan volt
sztikség a munkatarsakkal tapasztalatcserére. Sajnos ezek inkább kétszemélyes beszélgetések,
hitnyzott a team munka. Ennek okát abban látjuk' hogy a csoportokban dolgozó
munkataĺsaink nagy leterheltsége miatt elmaľadtak a havi megbeszélések.

-

Az althbi

problémak kerültek előtérbe:
kamaszkori problémák kezelése
pszichés megsegítésesetén fogyatékosságukból eredő korlátaikat, belátó
képességiiket is figyelembe kellett venni
általanos iskolát
továbbtanulási lehetőségek, ptiyaotientáció
gyeľekeknél.

-

az

-

befejező

A

külĺinleges gyeľmekotthonban végzett munka gyógypedagógiai-medicinális hangsúlyu
pszichológiai munka. A gyógypedagógusok a pszichológusokkal egyĹittmúködve _ az egyéni
teľápiás és fejlesztő fogIalkozâsokon tul - élménypedagógiai elemekkel taľkított kiscsopoľtos

játéktevékenységen, kľeatív foglalkozźtsokon (az év iinnepktirei köré szerveződo jáńszóházak),
vetélkedőkön ( Víz Napja, Föld Napja) közös főzéseken, kirandulásokon (Gyermeksziget,
Aquawoľld Mikulás) keresztiil igyekeztek a kapcsolatot fenntaľtani, fejlődést eléľni.A
beteľvezett terápiás és fejlesztő órákľól a gyeľekek keveset lĺźnyoztak,híźnyzźsesetén
igényeltéka pótlás lehetőségét.

KÜlonĺlncns orrrroľ - EGYÉNI ÉsKIscsoPoRTos FoGLALKoZÁSoN nÉszrvnvo
GONDOZOTTAK
Gyakoriság'

Diagnózis' panasz

Fejl. fogl. tipusa

Időtaľtam
(óra)

Fogl. folyt.

Pszichoterápia

l.,Ext. alacsony
születési súly,

Ter. lovaglás

heti 1x1,
heti 1xl

folyamatos

Szociális készségfejl Hetente,

folyamatos

késleltetési kép. fej l.

újsziilöttkori

ľespiratiósdistress
sy, szülési apsphyxia

Mozgáskooľd'
Fejlesztése

Kognitív kép. fejl.

heti

lxl

SZIT

időtaľtam

terápia ťolyamatos
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Artikuláció

zavara

retardáció

ment.
enyhe

Enyhe

viselkedésromlással
2.,dextrocardia

Színjátszás

Kľeatívfoglalk

heti lxl
alkalmanké
nt

3., F70, kamaszkori

Kognitív képesség heti

identitásválság,
enyhe depľ. tiinetek

Kľeatívfoglalk.

fejl.

Ter. lovaglás

beszédzavar

Fokozódó

folyamatos

Szuppoľtív terâpia

Alkalmanként,
lolyamatos

ĺâtékterápia,

FIetente,

álménypedagógia

[olyamatos

látél<terápia

Fletente,

Elménypedagógia

lolyamatos

lxl

heti
heti

lxl,

lxl

ťolyamatos
ťolyamatos

1x1

ťolyamatos

Mozgáskoord.
fejlesztése

agresszivitás

Kognitív képesség heti
fejl.

5., F70,

Iámogató beszélgetés Alkalmanként,
ťolyamatos

heti

Élettoľténet_ktinyv

4., F'70, expresszícv

lxl

befejeződött

spasticus

celebralparesis

lxl

Kľeatívfoglalk.

heti

Mozgásfejl.

hetilxl

Bazális stimuláció

Utcai

Folyamatos

közlekedés

tanitása
folyamatos

Meseterápia

Kuţa á|ta|

assz'

terâpia

6., F7l,

szociá1is

készségek szerepek
elsajátítása

Heti 1x2
3x2 óra

Önálló közlekedés

heti 1x1

Folyamatos

gyakorlása

Egyéni pszichoterápia FIetente,
ľolyamatos

Mozgásfejl.
Bazâ|ís stimuláció
Meseteľápia

Kuţa â|ta|

assz.

terâpia

folyamatos

Ixz
alkalmanké
nt

7.,F7l, coelikália
Szabálýartási

nehézség,mentális
kontroll deficitje

8.,F70,

peţhüdt

paľaplégia

heti lxl,
heti lxl
Kognitív képesség heti lxl
fejl.
heti lxl
Kreatív foglalk.
Kutya â|tal assz. 3v2 6ra
terápia
Ter.lovaglás
Mozgásfejl.

Mozgásfejl.
Bazźiis stimuláció

heti 1xl

Folyamatos

lolyamatos

lxl,
lxl

Teľ. lovaglás
Mozgáskoord. fejl.

heti
heti

fejl.

heti 1x1

Kognitív képesség

Egyéni

Hetente,

pszichoteľápia:

folyamatos

szocia|izâciő, érze|mi
korrekció

heti 1x2

9.,Reckilinghaus sy,

Hetente,
folyamatos

lolyamatos

Meseteľápia

kapmrai septum def.
Figyelemzavar,
olykor agľesszívmgt.

)zupportiv terâpia
Elménypedagógia

Folyamatos

Iátékterápía

Hetente,

folyamatos

Ż6

Színjátszás

Kľeatívfoglalk.
Élettöľténeĺkönyv

Kutya â|tal

Folyamatos

refejeződött

3x2 óra

Mozgásfejl.
Kľeatívfoglalk.

l 1.,F70, petyhüdt Mozgásfejl.
parup|égia, mgt Bazâlis stimuláció
zavar

lxl
lxl

assz.

teľápia

10.,

heti
heti

heti
heti

lxl
lxl

heti

lxl

[olyamatos

lolyamatos
[olyamatos

Önálló közlekedés

FIetente,

[olyamatos

assz.

terápia

I2,,ICP

Egyéni
rszichoterápia,
impulzuskontroll,

<amaszkori kľízis

tanítása

Kuţa âltal

Heti egy alkalom,

Feltáľó beszélgetés

3x2 óra

Mozgásfejl.
Bazális stimuláció

heti

lxl

îolyamatos

Támogató beszélgetés Alkalmanként,

kamaszkori

pr, [olyamatos

kezelése
13., coelikalia

lxl

Folyamatos

lxl

refejeződött

heti

lxl

folyamatos

Mozgásfejl.

heti

folyamatos

Matematika
korľep.

lxl

heti

lxl

folyamatos

Mozgásfejl.

heti

lxl

ťolyamatos

Mozgásfejl.

heti

Szinjâtszâs
heti

14.,Yégţaghiâny,

Tantârgyi

mŢtzavar

megsegítés

15.,ICP

16.,ICP

Bazális stimuláció
Kuţa âltat. assz'

l7.,ICP, F70

3x2 óra

Mozgásfejl.
Bazális stimuláció

heti

18.,Stĺive-Wiedmann
szinđľóma
Szorongás, ritkán
depr. epizód

1

9.,F70,priventľicula
leukomalacia,

ľis

lxl

3xŻ óra

Mozgásfejl.

heti

Bazâlis stimuláció
assz.

lxl

kontrollfunkciók
erősítése

Diagnosztika,
viselkedésdiagn.,
egyéni pszichoter
helyzetének

Hetente,

ľolyamatos

elfogadása,

imp.kontľoll
Szupportív

Ąlkalmanként,

beszélgetés,

[olyamatos

folyamatos

Szuppoľtív terápia

Ąlkalmanként,
[olyamatos

[olyamatos

3x2 óra

Mozgásfejl'

heti 1xl

fejl.

assz.

Hetente,
készségfej l. j átékteráp [olyamatos

[olyamatos

Szuppoľtívterápia

[olyamatos

Egyéni pszichoteľápia Hetente,
ťolyamatos

Bazâ]ris stimuláció

Kognitív képesség

Szociális

iőval

terápia

Kuţa â|tal

Hetente,

növelése, [olyamatos

assz.

terápia

Kuţa áIta|

toleľancia

állapotkövetés

teľápia

Kuţa âltal

Frusztľációs

Kéthetente,
ľolyamatos

heti lx2

terâpia

3x2 óra

Mozgásfejl

heti

lxl

27

Kuţa által

IRDS

assz.

Depressziós mg1.

terápia

20.,SMA III., enyhe

Izomerősítő toľna

3x2 óra

heti

pszicjoszomatikus
tiiĺretek

2I.,SMA
kötődési

lxl

lolyamatos

III.,

Mozgásfejl.

heti

lxl

Folyamatos

zavaÎ)

ľolyamatos

Mozgásfejl.

lehangoltság

terápia

Kutya által

23.,

biťlda,

Játékterápia
(kezelője:

Kéthetente,
ťolyamatos

Czimmermann Eva)

22.,SMA III.,
Gyakori

MMC,

Ąlkalmanként'

Czimmeľmann Éva)

pubertáskori krízis

24.,Spina

Segítő beszélgetés
(kezelője:

assz.

heti 1x1
3x2 óra

[olyamatos

Iátékterápia

kéthetente

Éhénypedagógia
(kezelője:

Czimmeľmann Eva)

Mozgásfejl.

heti lxl
3x2 óra

[olyamatos

Kreatív foglalk.
Mozgásfejl.

heti 1xl

[olyamatos

Szuppoľtív terâpia

alkalmanként

Éhénypedagógia
Egyéni pszichoterápit Hetente,
(kezelője:

Bazâ]'is stimuláció

folyamatos

Czimmeľmann Eva)

hydľocephalus

Kamaszkoľi
identitászavar

önértékelési zavaÎ
miatt

25.JCP,F70

Mozgásfejl.

Bazâlis stimuláció

heti

lxl

[olyamatos

Utcai

közlekedés
gyakorlása
Meseteľápia

Hetente,
Diagnosztika,
folyamatos
viselkedésdiagn.,
egyéni pszichoter.
helyzetének

elfogadása,

heti lx2

veszteségek tľaumák
ťeldolg.

26.,Dg.i

Izomerősítő torna

heti

lxl

[olyamatos

Indulatkezelési

Szupportív terápia

Alkalmanként,
[olyamatos

probléma,

önéľtékelésizavar

SpecĺálĺsGyeľmekotthon
SPGYo-ban az esetfelosŹás alapján' foleg egyéni foglalkozás keretében dolgozunk a
gyerekekkel. Munkánk alapja a ľészletes viselkedésdiagnosztika, ezt minden bekeľülő
gyereknél elvégezzik Ezeknek a gyeľekeknek az źilapota a viselkedésterápiás megközelítést
teszi indokolttá és elsődleges cél a viselkedéskoľľekció.

A

A Gyermekotthonuĺkban elhelyezett gyermekek speciális

és kettős sziikségletű gyermekek.

A speciális sziikségletúgyeľmekek szźLma39 fő, ebből kettős sztikségletűek szttmaZ4 fő
Diagnózisaikat tekintve :
Nem rendelkezik diagnózissal 3 gyeľmek' egy gyermeknek pedig 6 diagnózisa is van.
diagnózisok száma

fő

0

5

28

I

t5

')

t0
6

4

4

6

I

?

0

39

13 gyeľmek ľendelkezik F 70.10-es diagnózissal (Mentális retaľdáció), két gyermek F 71.10
(Közepes mentális retardáció, maľkáns viselkedésromlással, ami Íigyelmet vagy terâpiât
igényel).
J

előforduló diagnózi sok
Alkalmazkodási zavaľok
Hipeľkinetikus magatartâszavar
Nyílt (kihívó) oppozíciős zavat

ellemző, többször

BNo kódok
F 10.00
F 1290
F 19.10

még :

Egyéb magatartâszavat
Magataľtási zavarok
Egyéb keveľt magatartés és emocionźiis zavar

Gyermekek száma

BNo kódok

I

Alkohol okozta mentális-

I

2

és viselkedés zav arok

Cannabis és száľmazékai âltal okozott nem meghatározoÍt mentális vagy
viselkedészavarok
Többféle drog és egyéb pszichoaktív anyagok használata által okozott káľos
hasznâlat (abuzus)

F 19.20

I

Dľogok és pszichoaktív anyagok okozta dependencia (szindľóma)

F 24.H0

I

Indukált deluzionális ľendellenességek

F 3 r.60

I

B

F 4r.90

I

Nem meghat áĺ ozott szorongás

F 43.20

4

Alkalmazkodási zavarok

F 59.90

I

ipoláris affektív zavar, j elenleg keveľt tĺinetek észlelhetők

Nem meghatârozott magataľtási szinđľómák,amelyek fizio|őgiai zavaľokkal
és fizikai faktorokkal társulnak

F 60.30

I

Érzelmileg labilis személyiségzavar

F 70.10

13

Mentális retaľdáció

BNo kódok:

BNo kódok:
F 71.10

2

Közepes mentális retardáció, markáns viselkedésromlással, ami figyelmet

vagl terâpiât igényel

F 79.00

2

Mentális ľetardáció, k.m.nl., viselkedésromlás nincs, vagy nagyon enyhe

F 80.90

J

A beszéd és a nyelv fejlődésének nem meghatáĺozott zavara

F 90.00

I

Az aktivitás

F 90.10

J

Hiperkinetikus magatartá

F 91.10

3

iľĺíagaŕartásizavarok

F 91.30

J

Nyílt (kihívó) oppozíciós zavaľ

F 91.80

4

Egyéb magatartâszavar

F 92.80

.)

Egyéb keveľt magataľtás és emocionális zavaľ

és a figyelem zavarai
szav

aţ

' A k.m.n. a külön megnevezés nélkül fogalmat jelöIi, azaz a Betegségek Nemzetközi osztâlyozźsa
szerint meghatźltozott kategóriákba nem sorolható.

29

Nem

veľt em oc i onális és magatartâszav aţ

F 92.90

I

F 93.80

2

F 94.20

1

Diszinhibiciós (gátlástalan) kötődési

F 95.10

I

Krónikus motoros vagy vokális tic (zavar)

F 98.80

')

G 72.90

')

me ghat âr ozott ke

gyeľmekkoľi emocionális zavar
zav at Ey eţmekkorban

Egyéb, rendszerint gyermekkorban vagy serdiilőkorban

kezdődő

meghatározott viselkedés és emocionál is zav ar

Myopathia

Valódi csopoÍtterápiás foglalkozás keretei nem adottak, azonban gyakľan előfordul, hogy
egyszeffe 3-4 gyerek van jelen, így kiscsopoľtos keretek k<jz kell dolgozniuk.

Szakmailag indokolt lenne a speciális gyeľmekotthon csopoľtjainak đolgozói létszźlmât
növelni 7 forc (így megoldható apáĺhuzarlos szolgálat legalább a délutĺíniórfüban), mivel a

differenciálás a viselkedésterápiás rendszer egyik alapkĺlve.
A viselkedés terápiás ľendszer következetes mfüödésétől vaľhatjuk, hogy hosszú, kitaľtó
csapatmunkával olyan terápiás rezsimet tudunk kialakítani, amely a fiúk biaonságérzetét
adaptív
fokozza, amelyben inadaptâlt személyiségfejlődésükkompenzálódhat
magatartâsfo rmĺíkatsaj átíthatnak el.
Megfigyelés, diagnosztikus munka és a terápiás ľezsim kialakítása, illetve működtetése
kiemelt feladat. ViselkedésvźlItozâst, állapotjavulást elsősorban ettől a
továbbľa
koncepciótól váľunk, ami a mindennapi gondozás, nevelés keretében kell teret kapjon. Az
egyéni gondozási tervben keľül kţelölésľe probléma centrikusan _ az egyénre szabotl
teľápiás intervenció(k).
A hatékony szakmai munka érdekébenkiemelt hangsúlyt kell fordítani a team mllĺlkára, az
egységes szakmai nyelv kialakításaľa, a szakmai pľogramban kidolgozoÍt és elfogadott elvek
gyako rl ati alkalmazźsźra és a munkafe gyelemre.
A speciális gyeľmekotthonban 5 fő részesült komplex mozgásnevelésben (gerinc, a hâtizom
erősítő, 1arttsjavitő és lúdtalp torna) heti 2x1 őrâban.

és

is

-

SpBcńlrs oTTHoN - EcyÉmÉsxrscsopoRTos FoGLALxozÁsoľ nÉszľvpvŐ FIATALoK
Gyakoriság'

Diagnózis' panasz

Fejl. fogl. tipusa

L,F70

Kogn.

Kép. heti

lxl,

folyamatos

Megfigyelés
rszichoteľápia

egyéni

Kogn.

Kép. heti

lxl,

folyamatos

Megf,tgyelés

egyéni

Kognitív

heti

lxl,

folyamatos

F9280
D3320, epilepszia
Ż',Szerhasmâ|at,
hangulatzavar

3.'Kombinált vokális
ésmultiplex motoros

Időtartam

fejlesztése

időtaľtam

képességfejlesztés

Heti

lxl,

Heti

lxl,

folyamatos

folyamatos

rszichoterápia

fejlesztése

tic,

Nem
retaľd

Pszchicoteľápia

Diagnosztika, viselkedéĺ Heti

diagnosztika, veszteségel folyamatos

feldolg.,

helyzeténel

elfogadása

osztályozott
markáns

viselkedésromlással

Hipeľkin. mgtz,
Nyílt oppozíciós

zavar, Egyéb keveľt
mgt és emocionális
zavaţ
4.,F',l1

Kogn.

fejlesztése

Kép' heti lx1, folyamatos

Diagnosztika, viselkedés
diagnosztika,

30

lxl,

Ter.lovaglás

5.,

ADHD, F7O

6.,egyéb mgl. zavaÎ

[mpulzuskontľoll,

;zociális

Kogn. kép.fejl.

heti lxl
heti 1xl, folyamatos

Ter.lovaglás

heti

lxl,

folyamatos

Kogn. kép.fejl
Kreatív kép. fejl..

heti

lxl,

Diagnosztika' viselkedéĺ heti
folyamatos
íiagĺosztika,

folyamatos

lmpulzuskontroll,

Izomerősítő toľna

heti

Kogn. kép.fejl

heti

készségek

ĺsajátítása

;zociális

2xl

Gondozás

készségek megszÍinése

3lsajátítása, játékteľápia

miatt
befejeződött

Megfigyelés, kognitíl

heti

ĺriselkedésterápia

lxl

lxl,

folyamatos

lxl

Nagykoľrlvá vált

Gondozás megszÍĺnése
miatt befejeződött

.,F70,
impulzuskontroll
'1

zavar

8',F70, aktivitás

és

ťlgyzeva1 viselkedés

és emocionális
zavar) közepes

Mozgásfejl.,
geľinctoma
Terápiás lovaglás

heti lxl
folyamatos
heti lxl
Tavasszal befejeződött

Kogn. kép'fejl

heti

lxl,

SérülésspeciÍikus

heti

lxl

heti

lxl

Kognitív
lerâpia

viselkedés heti lxl
folyamatos

folyamatos
Egyéni pszichoterápia

torna

Kogn. kép.fejl

depľessziós epizód

heti lxl
folyamatos
Nagykorúvá vált

Gondozás megsziĺnése
miatt befejeződött

Mozgásfejl.

9.,F71, F9890

heti

lxl,

folyamatos

heti

lxl,

folyamatos

Heti

többször
folyamatos

Iâtékterâpia

Teľ. lovaglás

Kép.fejl.

Engedély

Kľeatívfoglalk.

10.,

nélkülj

eltâvozás miatt terápia

nem valósulhatott meg
l 1.,F70, disszociális
tÍfuretek

Mozgásfejl,
Kognitív kép.fejl

12,

Mgl.zavar,

disszociális tÍinetek

l3.'F70 markáns vis.
ľomlással'opponáló

mgt

diszharmonikus
szem.fejl.

zavar,

heti

lxl,

folyamatos

heti

lxl,

folyamatos

Mozgásfejl'
Tartásjavítás

heti

lxl

Taľtásjavító torna,
Lúdtalp toľna
Teľápiás lovaglás
Kognitív kép.fejl

Gondozási
megváltozása
befejeződött
heti lxl
AlkalomszerÍĺen

heti I x1
heti I xl

egyéni

Megfigyelés
pszichoteľápia

Izomerősítő torna

Diagnosztika,
Ciagnosztika

Heti

lxl,

folyamatos

viselkedés

hely
miatt Folyamatosan távol

Gondozási hely
megvá|tozâsa
miatt
befejeződött

Megfigyelés egyéni

Alka1omszeriĺen

viselkedés teľápia

mozgásfejlesztés

pszichoteľápia' kognitív jâr
re

Tavasszal
befejeződött
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Tavasszal befejeződött

Mozgásfejl.
Kognitív kép'fejl

14.,F',ll,

heti lxl, folyamatos
heti lx1, folyamatos

Diagnosztika, viselkedés

Íiagnosztika, imp,
ĺontroll' agľessziókez..

Heti

lxl

Heti

lxl

heti

lxl

folyamatos

fuusztľáció tiĺrésnövelése

l5.,Enyhe mentális
retardáció markáns
viselkedésromlássaI

_ęzF7l-re módosult
Dezinhibíciós

Mozgásfejlesztés
Kogn. kép'fejl
Kľeatív kép. fejl.

heti 1x1 ) folyamatos
heti lxl folyamatos

Veszteségek, traumák

feldolg., késleltetéskép.- folyamatos
nek fejl', kiilső iskolába Gh megváltozott
bei1lesztés segítése

kötődési zavar
Figyelemhiányos
hiperaktivitás zayar
16.,Keveľt
emocionális zavar

Izomerősítő torna

viselkedásľom-

18.,F70

Gerinctorna
Teľ. lovaglás

emoc, zavaÍ

Kogn. kép.fejl

l9.,egyéb mglzavar

Geľinctorna,
izomerősítő torna
Kognitív kép. fejl.
Kľeatív kép' fej1.

maľkáns

lással, egyéb gykoľi

20.,dĺogabuzus

heti 2x1, folyamatos

pszichoterápia

folyamatos,

előzetes
fogvataľtásban
heti

2xl, folyamatos

heti

lxl,

folyamatos

heti

2xl

Veszteségek

heti

lxl

\azagonďozâs segítése

Kognitív viselkedésterápia

Heti

folyamatos

feldolg.

érzelmek kifejezése

Gondozási hely
megvâltozása
miatt

lxl

heti

lxl

Izomerősítő toľna

heti

lxl,

folyamatos

Diagnosztika, viselkedés folyamatos

Tudászint mérés
Kľeatĺv tev.

heti

lxl,

folyamatos

điagnosztika,
normaľendszer

Izomerősítő torna

lxl,

befejeződött.

Kognitív kép'fej1
21.'Emocionális

egyéni

Megfigye1és

zavar

egyén: heti

Megfigyelés
pszichoterápia

Nagykorúvá vált

kialakítása,, helyzeténelĺ
olfogadása

22.,F70,

kötődési

zavaÍ

23.,

heti

lxl,

folyamatos

heti

lxl,

folyamatos

folyamatos

Kogn. kép' fejl
aktivitásés
zavarai,
mentális

figyelem

enyhe

Izomerősítő torna

Kogn. kép'fejl
Kľeatívkép. fejl.

kialakítása',
impulzuskontroll

viselk'romlással
markáns

vis.

ľomlással,

szerhaszn.,

ADHD

pszichoaktív

Teľ. lovaglás

Kognitív kép.fejl
Kľeatĺv kép. fejl.

25.,Impulzuskontroll
zavaţ

Ter. lovaglás

Antiszociális

Tudásszint méľés

személyiségzavar (?)

folyamatos

Ciagnosztika,
noľmaľendszeľ

retard

24., F70

1xl,

Diagnosztika, viselkedés Heti

Kľeatívkép. fejl.

heti lxl,
befejeződött
heti lxl

Heti
tavasszal lmpulzuskontroll
orősítése, vesżeségelĺ folyamatos
îeldolg',kľiminalizáIódás

lxl,

veszélyének csökkentése

heti
heti

lxl,
lxl,

folyamatos
folyamatos

Diagnosztika,

lxl,

viselkedés heti

Ciagnosztika,
normaľendszer

folyamatos
kial..

kľiminalizálódás
megakadâlyozâsa

3Ż

26.,F70, dysthimia

Izomerősítő toľna

Megfigyelés
pszichoterápia

egyéni Heti

Kognitív kép. fejl

heti lxl, folyamatos
heti 1xl, folyamatos

27.,ţ'70, alkalmazk.

heti 1xl, folyamatos
heti lxl, folyamatos

Megfigyelés

egyéni Heti

zavat

Ter. lovaglás
Kognitív kép. fejl

28.,NINCS

Ter. lovaglás

heti

BEMÉRVE
TKVSZRB által'

de

F',l0?

lxl

1x1,

folyamatos

lx t,

folyamatos

pszichoterápia

lxl,

Diagnosztika, viselkedés Heti
diagnosztika,, frllszttâciĆ folyamatos
líĺľésnövelése, szociális

Kognitív kép. fejl.
Kĺeatív kép' fejl.

normák,

készségek

elsajátítása

(vizsgâlata
folyamatban)
29.,Magatartászavar,

Keveľt érze|mi és

Kľeatívkép. fejl.

heti

lxl

Diagnosztika,
Íiagnosztika,

)pponálás

magatartás zavar

viselkedés heti

lxl

csökkentése,

mgl

roľmakövető

ĺialakítása

Szinte

Kreatív kép. fejl.

30.,Hipeľkinetikus
mgtzavar

lerápia nem valósulhatotl

Pânlkzavart

Emocionális

folyamatosan

lngedély nélkĺiltávolmeg

és

magatartâszavart

Nyílt oppozíciós
zavaÎtDyslexia,
dysgľaphia

3l.,Hiperkinetikus
mgtzavaÎ

Kognitív kép. fejl.

3Z.,Egyéb kevert

Kognitív kép. fejl

zavar) aktivitás

viselkedésdiaglosztika

folyamatos

Megfigyelés,

Heti

ogyéni pszichoteľápia

mgt zavaţ és emoc.

figyelem

lx1,

Heti

Megfigy.,diagnosztika,

Heti

lxl,

folyamatos

diagnosztika, kognitíl
viselkedés terâpia

és

lxl,

folyamatos
Gh váltás

zavaţ)

krónikus motoros és
vocalis tic

Kezdeti opponálás

33',Dľogabuzus,
boľderline sy

utáľ Alkalomszeľíĺen

alkalomszeľíĺenjâťl

terâpiâba: éľzelmek kif. Nagykoruvá vált

iövőkép kialakítása

34.,Aktivitás

és

Kogľritív kép' fejl

Heti

lxl,

folyamatosan

Kognitív viselkedésterápia Hetilxl, folyam.

ťlgyelemzavar

Ellátása
megszĺint

KísérőNélkĺilĺKiskoľúakGyermekotthona
A KNK-GYo-ban a pszichológus az elozőleg megkezdett munkát folytatta két Íiatallal,
egyéni teútpia, illetve kľízisintervenció formájában, illetve gyakÍan lźńogatta meg őket a
cšóportjukban, kol:v:ultáńt a nevelőkkel, gyámmal, eseti gondnokkal, hogy infoľmációi
legyenek a gyeľekek â|lapottnőI.
pedagógus szo|gźĺltatźlsaitaz ellátottak alkalomszeľĺĺenveszik igénybe.
AĘlesztő
-menekÎilt

gyórmekek és fiata| felnőttek sajátságos mentális pľoblémáinak (pl.:
poszttrarrmatikus stressz szindróma, továbbiakban PTSD) enyhítéseéľdekébenigénybe

Az
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vessziik a Cordelia Alapítvany segítségét,havi két alkalommal.
támogatása ľészbenmegoldott, pâIyâzati keretből mtĺködik.

A

gyermekek pszichés

KNK _ Egyéni és kĺscsopoľtosfoglalkozáson résztvevő gondozottak
A tábIazatban szeľeplő gondozottak 90 Yo-a l-3 alkalommal (esetenként) vett

részt fejlesztő

foglalkozâson, bár indokolt lenne/lett volna további részvétele.

Foglalkozás típusa

Időtaľtam

Foglalkozás folý.

Támogató

Alkalom szerűen

Családegyesítés
gondozâsa megszűnt

beszélgetés-

agľesszió

elvá1ás,

kezelése

-Támogató

beszélgetés.

Agresszió kezelés, iskolai

heti

lxl

Megszűnt,

heti

lxl

Nem jáľ

beilleszkedés segítése
tanulási képesség fej l.

esetenként
spontán beszélgetés

Egyéni pszichoteľápia

Alkalom szeľűen

tanulási kép. fejl.

esetenként

Gondozása megszúnt

tanulási kép. fejl.

esetenként

Gondozása megsziĺnt

tanulási kép. fejI.

esetenként

Engedély nélkül távozott

tanulási kép. fejl.

esetenként

tanulási kép. fejl.

esetenként

tanulási kép. fejl

esetenként

tanulási kép. fejl'

esetenként

tanulási kép. fejl

esetenként

tanulási kép. fejl.

esetenként

tanulási kép. fejl.

esetenként

tanulási kép. fejl.

esetenként

tanulási kép. fejl.

esetenként

tanulási kép. fej1.

esetenként

tanulási kép. fejl.

esetenként

Gondozása megszűnt

tanulási kép. fejl.

esetenként

Gondozása megszűnt

tanulási kép. fejl.

esetenként

tanulási kép. fejl.

esetenként

Gondozása megszÍĺnt

tanulási kép. fejl.

esetenként

Gondozása megszíĺnt

Engedély nélkül távozott

Gondozása megszúnt

Gondozása megszĺint

Gondozása megsziint
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III.4. Nevelés
III. 4.

1.

Áhallźnos nevelés

A

gyeľmekotthoni csopoľtokban a nevelés-gondozás elválaszthatatlanságának alapelvét
hangsúlyozottan érvényesítjtika napi gyakoľlatban. Minden tevékenységen keresztiil a
nevelés céţait és elveit, illetve a gyeľmekek mindenekfelett álló érdekeit tartjuk szem előtt.
Sok odaťlgyelést, törődést kell nyujtanunk a gondozottak felé. Igyeksztink megnyeľni a
gyeľmekeket nevelésük és gondozásuk éľdekében.Ennek sorĺínki kell alakulnia, épülnie
benniik annak a kötelességtudatnak, hogy nevelőikkel-gondozóikkď együttműkcidjenek.

A

gyeľmekotthonainkban kiemelt nevelési feladat a tudatos személyiségfejlesztés, és a
személyiségfejlődészavaftnak konekciója. optimális esetben a nevelés egyben teľápiás
hatású is. A fejlesztés során Íigyelembe vessztfü a külcjnböző neveltségi, szocia|izáciős
szinteket, a magukkalhozott eltérő szociokulturális mintákat, és a máľ személyiségbe beépült
esetleges deviáns viselkedési gyakorlatot.

A

napi életgyakorlat minden téren, így a gondozâs terén is a gyakoľlatias időbeosztásÎa, az
időfelhasználás megnyugtató rutinj ara épnl.
Tanulássegítés
Az iskolai előmenetel, a tanulás sikeressége rendkíviil fontos a gondozottak életében.A
gyeľekek későbbi soľsa nagyméľtékbenftigg attól, hogy a tanulásban meddig tudnak
előrejutni, milyen szak'nât, hivatást, végzettséget sikeľül megszeÍezniiik. A ľendszeres napi
tanulás ugyanakkot aÍÎa nevel, hogy kialakuţon életiikben egy kötelességtudat,
együttmúködési készség,rendszeľesség, kitaľtás, amely elengedhetetlen feltétele a későbbi

is

munkavégzésüknek.
Esetmegbeszélések
A Segítő szolgźitatâsok, (képzés,módszeľtan) munkatársai, valamint a gyermekcsoportokban
do|gozó kollégák között kialakult rendszeres együttműködés nagyban segítheti a nevelő és
fej lesztő munka eredményességét.

A csopoľtokban dolgozó nevelők otthononkéĺtvźitozógyakorisággal foľdulnak a mindennapi
muntájut során felmeľĹilő, gyeľmekeket érintő nehézségekkel a szakemberekhez. A

gondozottak egyre magasabb átlagéletkorźtvalarźnyosan a felmeľülő nevelési problémak is
egyre összetettebbek, megoldásuk pedig egyre tc'bb ktilső szakember bevonását, segítségét
igényli.

optimális esetben felévente, a nevelői munkacsopoľt és a segítő szakemberek ľészvételével_
sztĺkségesetén kĺilső szakember meghívásával - esetmegbeszélés keretében fogalmazódnak

meg a gyerekek aktuális âl|apotźůlozigazodő, újabb feladatok.
megbeszélésen elhangzottakat dokumentáţuk, feladatokhoz hataridoket és felelősoket
rendelĹink.
Szükség esetén, krízisek alkalmával rendkívüli esetmegbeszélést taľtunk. Ezeken az érintet
gyeľmek is részt vesz.

A

E głüttm{)kö
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e
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C s op ort gl{Íĺés e k mó ds zer

e:

csopoľtok életéhezhozzátartoznak a csopoľtgyíĺlések,melyeken az ott élő
gyermekközösség az ott dolgozó nęvelőkkel' gyennekfeltigyelőkkel, valamint
gyeľmekvédelmi asszisztensekkel kĺlzösen megbeszélésttaľt. Ilyenkor mód nyílik a közös
problémak megbeszélésére,a csopoľt életévelkapcsolatos kéľdésekmegvitattstra,
magataľtásproblémak, konfliktusok kezeléséľe,önismereti nevelésľe a gyermek-kamasz
közösség ,,âltaltartott ttikör'' segítségével,csopoľtos viselkedésterápiaľa. A közcisség ereje is
igen erőteljesen hat az egyén személyiségfejlődésére.A gyeľekek közötti baľátságot, jó

A

viszonyt is segíti a csopoľtos megbeszélés.

Csoportmegbeszélés:
Közös éľtékekmegbeszélése. Elvárások önmagunktól. Önértékelés.Reflexió egymás
felé. A kortarscsopoľt egymásra hatâsa, sokszoľ eredményesebb, mint a felnőtteké.
P ozitív htzőerok megerősítése, paľtneľkéntmegnyerése.
Éľtekelés.A csoport tanulmányi vagy az önkiszolgáló tevékenységstb. eredményét
előszöľ általĺínosságban összesíti, éľtékelia nevelő. Utana mindenki <inmagát éľtékeli.
Pozitívumok kiemelése (önbizalom erősítése) és a negatívumok elemzése, konigálás
lehetősége (önvizsgálat, önértékelés). Ilyenkor étltalźlbanreálisan éľtékelikönmagukat
a gondozottak, eľre lehet építenia nevelés során.
Jutalmazás-btintetés: minden csopoľttag âlta| jől ismeľt, elfogadott a csoportokban a
jutalmazts-bĹintetés rendszere. Alapkövetelmény a következetesség és a gyeľmek
motivációs bázisźnak alapos ismerete.

-

-

III. 4.

2.

A kťiltjnleges szükségletűígyermekekkel

végzett nevelő tevékenység

A

gyermekotthonban az ellźttottak źilapotźlhozés sztikségletęihez ígazodő komplex fejlesztés
az egyéni gondozási-nevelési terv alapján valósult meg.
gyerekek betegsége, fogyatékossága különösen indokoţa az egyéni bĺínásmód
sztikségességét.

A

Az

egyéni gondozási nevelési tervek aLçtual-izźiasa a csopoľtvezeto nevelő irtnyitásâval, teammunkában töľténik.
csoportokban többnyiľe derűs,
felnőttek nevelési stílusa határozotţ, szeľetetteţes.
nyugodt légkör uľalkodik. Igyekeznek a gyerekek szánéra biztonságot, állandóságot
teremteni, aľľatörekszenek, hogy a gyerekek kiszímíthatő szabtiyrendszeľ és életľitmus
szerint éţenek. Fokozottan törekedtek ana, hogy a gyerekek kĺjľébena másság elfogadását
segítsék.

A

A

A

csopoľtok nevelő-gondozó személyzete szfüség szeľint meghitt egyéni- és
csopoľtbeszélgetéseket taľtott a gyeľmekekkel a bennfü lévő félelmek, bizonytalanságok,
problémák oldásaľa. Minden gyermekkel folytatták az elmtilt évben is az élettöľténet-könyv
vezetését. Az év során hittanoktatáson vettek részt, és első áldozók voltak hĺĺľman.
A csopoľtokban a szabályok, normĺĺkbętartźsa a gyeľekek életkoranak és képességeinek,
mentális állapotĺának megfelelő. Kezelhetetlen magataľtási probléma nem volt.

A

csopoľtokban az ünnepeket megtaľtják. A táborok, szabadidős pľogramok is
teremtenek az együttes élményszer zésre, közös sé gfo rmćtlâv a.

A

jövobeni teľveink k<jzött szerepel

jó alkalmat

a

csopoľtokban gyakľabban taľtani kĺjzös
megbeszéléseket a gyerekekkel, ahol lehetőség van az értékelésre,az egyuttélési szabályok,
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noľmák, feladatok újra fogalmazâstra. A gyerekeknek ezáltal lehetőséget teremtiink ana,
hogy megfogalmazhassfü elképzeléseiket'problémáikat.

A

gyerekeknek sokféle lehetőségtik van arra, hogy olyan tevékenységekben, pľogľamokban
vegyenek részt, amelyek biztosítjak szĺímukľakiemelkedő képességeiknek fejlesztését.
nevelő szemé|yzet feladata, hogy segítse, támogassa a gyeľekek éľdeklődésének,
tehetségének kibontakozźsât és eľre lehetőségeket keressen intézményen beliil és kívĹil is.
(úsz ás, v e r s ír ós, v er s mo ndá s, kézmiÍv e s t ev é ke ny s ég)
A szakkörök, szabadidős progľamok is a gyerekek fejlesztését, fe|ztxkőztatâsźi és tehetségük
kibontakozását segítik.

A

Az életkoľisajátosságok, valamint

a nevelés soľán felmeľülő problémĺĺkťlgyelembe vételével,

egyéni sztikségletekhez ďkalmazkodva, folyamatosan bővülnek a terápiás és fejlesztő
foglalkozĺźsok.

az

Terápiás tevékenységek:
Mozgĺźsfejlesztés:egyéni gyógytoľna, csopoľtos mozgásfejlesztés, kőrhazi kezelés
utani rehabilitáció.
Fejlesztőpedagógia: kogĺitiv terćtpia, játékos fejlesztések, élettöľténet feldolgozása,
praktikus ismeretek fejlesztése, figyelem és emlékezet fejlesztése stb.
Lovasterápia: győgypedagógiai lovagoltatás, magataľtâszavarok, tanulási zavaľok és
beszédindítás kezelése.
Kreatív M{Íhely
Életaľftnet-könyvkészítése.

-

S z e mé ly

A

i s égfej l e s zt és

nevelői munkacsopoľt és a segítő szakembeľek részvételévelesetmegbeszélés keretében
fogalmazódtak meg a gyerekek aktuális źilapottłlozigazodő, újabb feladatok.
csopoľtokban többnyire deľrĺs,
felnőttek nevelési stílusa hatátozoÍt, szeretetteţes.
nyugodt légköľ uľalkodik. Igyekeznek a gyerekek szźlmźttabiaonságot, állandóságot
teremteni, arra törekszeĺek, hogy a gyerekek kiszámíthatő szabályrendszer és életľitmus
szerint éţenek.
Fokozottan törekedtek aľľa, hogy a gyeľekek körében az egymás elfogadását segítsék.
csopoľtok nevelő-gondozó személyzete sziikség szerint meghitt egyéni- és
csoportbeszélgetésekettaľtott a gyermekekkel a benntik lévő félelmek, bizonýalanságok,
problémak oldásaľa.

A

A

A

A głerekek magatartása
A csopoľtokban a szabźńyok, noľmák betaľtása a gyerekek életkorának, képességeinekés
mentális állapotĺĺnakmegfelelő. A viselkedési problémák okaiként leginkább a hangulati
ingadozások, a mentális retaľdáció, a beilleszkedési zavat és a serdülőkori leválási törekvések
sorolhatók.
Kt)zosségfejlesztés
A csopoľtokban az iinnepeket meghitt, jó hangulatban taľtották meg. Máľ kialakult szokások,
hagyomanyok jellemzik a kcjzösségeket. Az ünnepelae egyiitt készĹiltek, süteményt sütöttek,
ajandékot, dekoľációt készítettek. A táboľok, szabadidos programok is jó alkalmat teľemtettek
az egyittes élményszerzésre,ktlzĺlsségfoľmálásľa.Mindhaľom csopoľtban szerveztek közös
bogrâcsozást, keľti ,,összejclvetelt'', amit a gyeľekek nagyon szeretnek. Az év soriín tobbszcjr
kertilt sor olyan megbeszélés a gyeľekekkel, ahol lehetőség volt az éľtékelésre,az egyiittélési
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szabályok, normiĺk, feladatok újľafogalmazâsâra. A gyeľekeknek lehetősége nyílt arra, hogy
megfogalmaźrassák elképzeléseiket,pľoblémáikat. Az újonnan befogadott két gyermek
beil leszkeđésesikerült, illetve folyamatban van
onállós ág, onkiszol gálás, munka
Kültjnösen a mozgáskor|âtozott gyermekek estében igaz, hogy az tltlagosnál jóval nagyobb
méľtékbenszorulnak segítségľe,a mindennapi tevékenységeksorĺín:tisztálkodás, WC
haszná|at, ölttjzködés, közlekedés stb. A gyerekek képességeihezmérten töreksztink a:ľa,
hogy minél többfele praktikus ismeretet szerezzenek az önkiszolgźiâs, a házimunka, keľti
munka, ügyintézés, pénzhasználat tertiletén.
Amit a gyerekek képesek megcsinálni, azt meg is kell csinálniuk! Fokozottan ügyelĹink a
differenciálâsra ezen a teľületen is, figyelembe véve a gyerekek âl|apotźi, képességeités
életkorát. Ahogyan a gyerekek életkora vźtItozik, tlgy vźlLtoznak a veliik szemben támasztotĹ
elvárások is.
Folyatódott a kiskeľtek múvelése.Néhĺínyanaktívan bekapcsolódtak a kertészkedésbe, de
volt, aki csak szemlélődött. Jő tapasztalat a gyerekek szánźra. A teľmést elfogyasztották.

III. 4.

3.

A specidlís sziikségletíígyerekekkel

végzett nevelő tevékenység

A Speciális Gyermekotthonunk a súlyos pszichés tüneteket mutató gyermekek neveléséttrízte
a sérülésprofil
feladatul. Ezzel szemben az elhelyezett gyermekek jelentős ľészénél
keveredik. A súlyos pszichés tiinetet mutató gyeľmekek élettöľténetében legtöbbszöľ jelen van

ki

a súlyos disszocialitás is, valamint gyakoľi aszerhasználat jelenléte is.

A

Speciális Gyeľmekotthonban elhelyezett gyermekek betegek, akik esetébeÍL az egészségi
éslvagy személyiségállapotuk legtöbbször a bekerülés idejére maľ iľreverzibilis változásokat
veliik való foglalkozás teljes mértékbenegyéni, személyre szóló, és
szenvedett el.
kidolgozott, folyamatosan korľigált terv szerint kell, hogy tciľténjen.

A

Fő nevelési cél a bekeľĹilő gyerekek állapotanak javítźsa,viselkedésének korľekciója oly

mértékben,hogy innen kikerĹilve visszagondozhatőak legyenek családjukba vagy a küldő
intézménybe.Ha időközben nagykorúvá válnak, képesek legyenek önálló életvitelľe.

Ahhoz, hogy eń. a céIt meg lehessen valósítani, sziĺkségesa gyerekek állapotához igazitott
egyértelmtĺ,érthető elvaľások, ill. a lĺszźmíthatő,pontosan definiált következmények
megértése a gondozottak részérol.Ezáltal stľukturálttá és biztonságossá válnak a
mindennapjaik.

Eĺľeaz egyéni gondozási- nevelési teľv alkalmas abban az esetben, ha az akloJalizźlźßa
fo

lyamatosan me gttiľténik.

Vannak a gyeľmekvédelmi szakellrtńő rendszerben olyan gyermekek, akiknek a megfelelő
ellźńâsa a gyeľmekvédelem és az egészségügy hattrmezsgyéjénszervezeÍt intézményben
biztosítható csak megfelelően. Amíg ilyen intézmény Iéttehozâsa nem töľténik meg, addig
lesznek olyan gyeľmekek, akik nem egészségĹigyi_és személyiség állapotuknak megfelelő
intézménybenélnek, hanem pl. speciális gyeľmekotthonokban, ahol nem biztosított
lehetőségek hiányâban - a sziikségletük kielégítése.
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Az

intézményjellegéből

és a

gyeľmekek személyiségállapotából adódóan egyéni

pszichoteráp iâban és e gyéni fej lesztésben minden gondozott részesül.

Kiilső teľápiás lehetőségeink behatáľoltak: egyészt a gyermekek állapota, másrészt anyagi
lehetőségeink és személyi feltételeink szúkülése miatt. A terápiás lehetőségek bővítéseesetén
indokolt lenne az élmény-és kalandterápia alkalmazása. Erre csak esetenkéĺtpáiyánat és
külső támogató bevonásával van lehetőségiink (pl.: kutya által asszisztźlltterźlpia).

A

Gyeľmekotthon Szakmai Programjában és gyakorlatában hatékony befogadási protokoll
mrĺköđik.Ennek első állomása a befogadó éľtekezletenvaló kapcsolatfelvétel, infoľmációk
szerzése. Az esetek ttibbségében mar a térgyaléssorán sikeľĹil megnyeľni a gyeľmeket, a
családot az elhelyezés megvźitoztatásanak elfogadására, illetve csökkenteni az ezzel
kapcsolatos ellenéľzéseket,ellenállást.
Sajnálatos módon az utőbbi időben, a jogszabálly vélltoztatást követően több esetben nem
kaptunk lehetőséget erre. A gyrĺĺnhivatalokúgy hoztźů<.meg hatĺĺrozafilkat, hogy a târgyalâsra
nem hívtak meg a leendő gondozási hely képviselőit. Az elhelyezés tényéról több esetben a
hatźrozatok megérkezésekor tź$ékoződhattunk. Az oGYSZB javaslatźń a gyálllhivatalok
szinte kötelező érvénnyel fo g adj ak az elhely ezé st i l letően.
Sajnálatos módon a gyeľmekjogi képviselők több esetben nem veszlek részt a döntések
előkészítésébenszemélyes megj elenésiikkel, véleménynyilvlĺnításukkal.

A

befogadási protokoll második fontos állomása a gyeľmek tényleges befogadásával
egyidőben megtaľtott Befogadási éľtekezlet.Eľre mfu az elhelyezési taľgyalásokon
meghívunk minden olyan személyt (rokon, barât, családgondozó, gondozo, gyëm stb.), aki a
gyeľmek életébenfontos szerepet jâtszik, információkat tud adni a gyeľmek mielőbbi
zökkenőmentes beillesztéséhez.Ezaz alkalom nem csak a gyermek szćtmźltateszi lehetővé az
elválást, aztĄ gonđozásihely elfogadását, de a hozzâ közel állóknak is megnyugvásul szolgál
a gyeľmekotthonunkkal való megismerkedés.

A

gyeľmek tényleges befogadása a csoportba valő beillesztéssel zćrul. Ezt megelozi a
Befogadó csopoľtban eltölttjtt ideje alatti megismerkedés, az oľvosi vizsgálatok, a
pszichológusokkal, fejlesztőkkel tĺjrténőkapcsolatfelvétel. A gyermekkel kapcsolatos
tapasztalatok alapjan felkészítjük a leendő befogadó csopoľtot az t$ gyetmek befogadâsfua. A
beillesztendő gyermek minden esetben a csopoľtvezetővel egyiitt megy a csopoľtba az
otthonvezetővel és a csoportve zetőv el töľténő beszél getést követően.

Az

értékelésszemélyes, csopoľt- és otthongyűléseken, megbeszéléseken zajlik.
pozitív, mind a negatív értékelésnélfontos szempont atett azonrlali értékelése.

Az

Mind

a

értékelés,a pozitiv megerősítés lehetséges eszköze a pľogramokra való delegálás, egyéni,

targyijutalmak a szóbeli értékelésmellett.

III. 4. 4. KísérőNélkíilíKiskorúak Gyermekotthonábanfolyó nevelésifeladatok
otthon legfontosabb nevelési célkittĺzéseikizé tartozik, hogy a fiatalok saját maguk
tapasztaljők, hogy miért fontos az integráció, milyen módszerekkel érhetik el azt, hogy a
közösség aktív tagjaivá váljanak. Fontos, hogy felismeľjék, hogy szźlmlskça az milyen jelentős
segítség,hogy itt Magyaľorszâgon megvan a lehetőségük arta) hogy tanulhatnak és
meghatározhaţĺíka későbbi életük alakulását és hogy ez szźtmlÍł<raegy befektetés a jĺivőbe.
Foglalkozásaink soľán a mikľo és makľo-környezeti kihívásokľa, a mindennapi élet

Az

,39

problémáira, az ewőpai és magyar kultura sajátosságaira hívjuk fel a ťrgyelmüket. Amikor
pedig integľációról beszéltink, hangsúlyoznunk kell, hogy ez nem lehet egyenlő
asszimiláciőval, a sajĺĺtidentitásuk megőrzése épp olyan fontos, mint az európai kultúľa
megismerése. A célkitúzéseinketpartnerszewęzetekkel egyutt 2014-beĺ is következetesen
vittfü végig a sziĺmunkra meghatârozot| keretek köz<jtt. Ezeket eléľhetjtikfoľmális
valamint olyan
eszközökkel, mint például aHtľzirend és a belső szabźllyzatok éľvényesítése,
közösségi
éppen
vagy
foglalkozásokkal
az
individuaLizźit
mint
informális eszközökkel,
gyakorlatokkal, vitafórumok ľende zésével.

Az egyes

szabźiysértésekjĺivőbeni megakađâlyozâsëĺtspeciális és generális pľevenciós
eszközökkel éťükel. Tapasztalataink szerint bizonyos személyek esetében eredményesek
vagyunk, de ez nem záĺjaki azt, hogy vannak olyan gondozottak, akiknél szigorubb fellépés
szükséges.
III. 4. 5. Menekiilt Fiatal Felnőttek UGo-ban végzett pedagógiai tevěkenység

Az utógondozottak iskolai előmenetelének biztosítása során a lehetőségeink szeľinti segítség
biztosítása koľlátozottan valósult meg a szfüségszeľiĺ,KNK-GYo-ba torténő átvezénylések

A

rendszeres feltigyelet, a csopoľtokban megvalósuló inteĺ:.z;ívnevelői jelenlét a
fentiekľe tekintettel csak korlátozott mértékben volt biztosítható, amelynek eredményeképpen
a fiatalok könnyelmtĺen vették az iskolai kötelezettségek teţesítését'A targyi feltételek
teţesítésétsegítette az alapítvâny és az EMA projektek is. Az utógondozó otthon
csopoľtjaiban az a|apvető műszaki eszkĺizök (pl. mosógép, túzhelry) folyamatos elhasználódás
miatt javitâst igényeltek, és cseréjĹik a tavalyi évben csak részben tudott megvalósulni.

miatt.

Az utógondozottak (vl.,U2.,IJll.,IIl2. csopoľt) alapvetően megfeleltek az elvźrásoknak. Az
elvârt célok néhol módosultak (pl. alacsonyabb fokú iskola). A munka világâba valő

bevezetés (,,fehér munka'') a kulturális kĹilönbözőségekből fakadóan akadozik, fontosságaľa
rendszeresen figyelmeztetjiik a fiatalokat. Sokan alkalmi vagy diák munkát vźllla|nak az
iskolai kĺjtelezettségek mellett. Néhany fiatal esetében a munkâval szerzett pénzkeľeseti
lehetőség elsőbbséget élvezett és a tanulást a sorozatos kudarcok miatt elhanyagoltźi<, így az
iskola megszüntette tanulói jogviszonyukat. Jó időbe telt, míg újra elkezdtek egy másik
iskolát. Sajnos a tapasztalat ań. mutaţa néhĺĺnyfiatal esetében, hogy nincs kitaľtásuk a
tanulásban és nęm érzik ennek fontosságĺĺt.

otthonba 20l4-ben bekertilő Íiatalok jól beilleszkedtek a csopoľtjukba, az újonnan
utógondozói ellátásba került ťratalok na1y örömmel fogadták, hogy a kötöttebb,
ellenőľzöttebb élethelyzetből az ontilősâg iltjâta léphettek. Jól vették az akadëiyokat. Az
utógondozói ellátott fiatalok szĹikség szerinti ellátásban részesĹilnek, mely kiteťed a szâ||âs,
zsebpéĺu,diákutazźsi bérlet, illetve 37.000Ft utógondozói ellátmány biztosíttsâra.

Az

A

kellene, hogy intézzék az egészségügyi dolgaikat, de sok esetben
segítségľeszorulnak az igyintézéstilletően. Nehezen vagy egya|talán nem IźLrjźIktń a magyar
egészségügyi ľendszert. Ellátmanyukból egyénileg töľténik a bevásáľlás, fozés, étkezés.
Néhany ťĺatalnâ| nagyon jő, a többségnél elfogadható, de van olyan ťtatal, akinél eľős
fiatalok önállóan

fejlesztésľe van sziikség, mind személyi, mind pedig a környezeti higiénia terén.

Az iskolai, munkahelyi és egyéni elfoglaltságok miatt a közösséget ö'sszehozni meglehetősen
nehéz' Ez a sport teľĹileténés a ttjbbnapos kiľándulások alkalmával valósul meg. A tavalyi
évben Tiszafüľeden és Szegeden voltak tźtborozáson' és tĺjbb foci tornán vettek ľészt.

40

Néhĺány fiatal túlságosan önállóan éli az é|etét,és nehezen enged beleszólást abba. Néhany
esetben előfordult, hogy bejelentés nélktil voltak hetekig távol, bejelentési kötelezettségüket
hźľ:irendet megszegő fiatalok írásbeli
nem teljesítették. fentiekĺe tekintettel
engedéllyel torténtek.
úazźłsaiktöbbségében
Külfř'ldi
figyelmeztetésben ľészesültek.

A

a

Egy fiatal sikeres érettségit tett, sajnos a felsőoktatásba nem nyert felvételt, de

érettségiľe

alapuló fel sőfokú képzésbenfolytatj a tanulmĺĺnyait.

A jövőbeni célunk a felzźlrkőztató nyelvoktatás iĺxézményenbelül töľténő megszervezése,
ahol nagyobb hangsúlyt lehetne fektetni a magyaÍ, mint idegen nyelv tanitźsra, hogy a
későbbiekben megerősödve a magyď nyelvben sikereket tudjanak eléľnia továbbtanulásban,
és tanult szakemberekként dolgozhassanak hazánkban.

A szakmai egységet tekintve 29 îőfiatal esti tagozaton tanul. Délutrín15 ćnâtőI20 őrźlig tart
az oktatâs 3 hétköznapi oktatási napon. Az esti tagozaton tanuló Íiatalok a tanulás mellett,
folyamatos munkát vállalnak, mely dicséretes, de néhĺányuk esetében a kimerültség jelei
mutatkoznak. Főként éjszakai és hétvégimúszakban.

III. 4.

6.

A kíilső Utógondozó otthonokban

végzett tevékenység(Lehel út, Mogyoród)

intézményĹinkben - az elmtllt években - bekövetkezett profilbővülés hatźsáĺa, az
utógondozói ellátás egyľe nagyobb teret kap tevékenységiinkben. 201'4-ben _ a jelenleg 17
éves gondozotţaink(különösen a menekült kiskoruak) létsztrnât figyelembe véve _ vfuhatőan
ntjvekedni fog az utógondozói ellátási igény.

Az

Ez a

Îo|yanatkívánatossá teszi az utógondozői ęl|tttźlsi foľma folyamatos átgondolását,

akĺnnlizâIt.sât.

Az utógondozői ellátás két _ integúitaĺ,lakókörnyezetben működő - utógondozó otthonban
(Mogyoródon 12 ferőhelyen, Fóton 15 férőhelyen), valamint a Gyeľmekközpont teľĹiletén
négy utógondozói csoportban 48 férőhelyen történik.

fiatal felnőttek az utógondozői elltńâs során _ hasonlóan a MFF-UGo ellátottaihoz _
alapvetően a havi eltátmányból (37.000 FtĺhőlÎo)önállóan gazdtlkodnak, végzik ęl az
<infenntartó és háztartâsi munkakat. A pélu beosztása megfelelően tĺiľtént20l4-ben
valamennyi utógondozői eLlátott esetében, nem volt az év soľán olyan ťĺatal,akinek
pótelláĺnany kiutalásaľa lett volna sziiksége.

A

Nagy - jövedelem szeľinti - különbségek alakultak ki a fiatal felnőttek között, attőI fiiggően
miýen iskolában, milyen eľedményességgeltanulnak, ľészesülnek-e txvae|ltÍtsban,
betöltötték-e 20. életévüket, (családi pótlék). Csupĺán a havi ellátmrínyból, ill. zsebpénzbo|
időnként nehézséget jelentett a szükséges kiadások fedezése, ezéľttobben diákszövetkezeten
keľesztĹil vállaltak munkát, a menekült fiatal felnőttek ľésztvesznek az EMA projekt által
finanszírozott iskolaszövetkezeti kertészkedésben, paľkgondozźsban, asztalosmunkában
néhĺĺnyanpedig vźiLa\koző mellett dolgoĺak jövedelem kiegészítéscéţából.

helységeket is beosztás szeľint takaľítottak. Minden fiatal
felnőtt foz, a testvérek kĺjzösen vásaľolnak és főznek. A migrans fiatalok viszonylag kevés
ételt ismernek és tudnak megfózni, ebben segítségľeszorulnak. Esetiikben figyelembe kell
venni a kulturális különbségeket is.

A fiatalok

a szobáikon kívtil a közös

4T

otthonokban megvalósuló integráció, a migráns fiatal felnőttek befogadása
zajlott. Az elózetes vźrakozâsok, fenntaľtások ellenére jó hangulatban,
egymás kulturáját, szokásrendszerét tiszteletben tartva, jó szomszédi, olykor baré.ŕli
viszonyban élnek egyutt a lakók (a ľendkíviili események között részţetezett egyetlen esettől

Az

zökkenőmentesen

eltekintve). Kĺilcsönö

A20l3l

se

n pozitiv hatással varrnak e gymásra.

14. tanév végénnem volt bukás az otthonokban.

Egy fiatal felnőtt kilépett az iskolarendszerből, abbahagyta a tanulást miíľciusban, egy pedig
éľtékelhetetlenvolt a hiënyzásai miatt.

A csopoľtban dolgozók és az utőgondozâssal megbízott nevelő megbeszélés alapján és a Íiatal
felnőtt jelzésére,- kéľésérerészt vesznek a szülői éľtekezleteken, fogadóóľakon. Az
esetlegesen felmerĹilő súlyosabb gond, probléma esetén az otthonvezető is bekapcsolódik,
részt v esz az ily en ir źtnyű megbeszéléseken.

Telefonon és e-mail segítségévelmindennapi

a kapcsolat az osztályfőnökökkel

gyakorlatvezetőkkel.

es

a

Iv. SZABADIDŐ, REKREÁCIÓ, RENDEZVÉNYEINK

ľ. 1. Szabadĺdős tevékenységek
Kiemelt fontosságúnak tekintjük a gondoskodásunkban lévő gyeľekek és fiatalok hasznos
szabadidó eltoltését.Ezért igyeksztink a váiasztható foglalkozások, szakkörök, programok,
táborok széles váIasztékźúnyújtani, hogy minden ellátottunk meglalźija az érdeklődési
köľének megfelelő tevékenységi kĺirt.

A

napi (ifiúsági klub), valamint heti rendszeľességgel taľtott foglalkozâsok mellett, számos
szęrvezętt pľogramon, intézményi és külső rendezvényen vettek részt ellátottaink az elmiit

évben is:

szeľepelt Húsvétikézműves nap, oľiásnyulak lźúogatâsa a
Gyermekközpontban, Húsvétibábelőadás, Gyeľmeknapi főzoverseny, Adventi ajandékkészítő
nap, karácsonyi tinnepség bábelőadással, felkészülés az advęnti vâsáĺra, a szigetszentmiklósi
,,Csillag születik Enekiskola'' mtísoľa,Pelikan Makett-klub foglalkozás.

Belső helyszínen többek között

További intézményi szeľvezésű rendezvényeken is aktívan ľésztvettek az ót szakmai egység
ellátottjai és munkatrĺrsai: talźikoztak Eľdei Zsolt ökölvívóval, mikulás és kaľácsonyi
műsoľokon való tészvétel, önkéntes falevélgyűjtési progľam' gyeľmeknapi programok'
cirkusz látogatások. Az esztetgomi Vadviľág Fesztivtllrakét gyermek nevezet, valamint ľészt
vetttink az iĺtézményĹinkbelźńo gatott indiai j ó ginő b emutatój an.

A

Gyermekotthonokban a Segító szolgâItatások, képzés,módszertani osńźlly munkatĺĺľsai
szerueńektöbb pľogramot, melyek szinte maľ hagyomźtnrryá váltak. Ezek voltak aYizNapja,
a Fĺjld Napja, a nyárbúcsűztató pľogram.

A KGYo_ban élő gyeľmekek széles szabadidős

progľam kínálatból vźiaszthattak az elmúlt
évben ís sziĺlhâzi előadáson vettek tészt a Kolibľi Sziĺlhâzban, a Bábszínhâzbarl', több spoľt
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rendezvényen vettek részt (Boccia veľseny' Vivicita futóveľseny, Horgászveľseny'
Lovasverseny, Coca Cola futóverseny' székesfehérvári Diĺĺkolimpia). Voltak a Maľgitszigeti
Gyermeknapon, a gyöngyösi autós progĺamon' Drift versenyen' emellett spoľtnapon vettek
tészt az oTP szeľvezésében,jelen voltak a Mercedes születésnapi ľendezvényén,jtlrtak a
Fővaľosi Áilat- és Növénykeľtben a McKinsey&Company munkatársaival. Jelen voltak az
intézményi rendezvényeken: bográcsozás, Tavaszi Hadjarat, Gyeľmekfesztivâl, vaľosi
koszonizás, orömhír Klub, makett-j áts zőhźn.
Több nyaľi táborozáson is ľésztvettek: ceglédi hidroteľápiás táboľ, balatonlellei csopoľtos
üdülés, a hagyomlányos tóalmási tábor, lovastábor.

A sPGYo

lakóinak szabadidős programjai között említheţtik: mozi-, színhán|âtogatźs,
konceľt, Fővaľosi Nagycirkusz lâtogatása, múzeum, kiállítás, Állatkeľt, opel családi Nap a
Hungaľoľingen, horgász-verseny a Balatonnál, Békásmegyeren Gyermeknap, kirándulások,
Miku|ás az Aquawoľld-ben, Veresegyházi Medvepaľk, a Gyógyító Jószándék Alapítvany

kétnapos progľamja Dunabogdĺĺnyban.

Rendszeresen látogatták a csopoľtok a varosi ľendezvényeket. Ilyenek voltak pl. a nemzeti
iĺnnepek városi megemlékezései, faklyás felvonulásai, sziireti mulatság és főzőfesżĺiváll,
futóverseny, Paradicsom Fesztivál stb.

A KNK-ban élő gyeľmekek az elmúlt évben haľom foci tornĺín,főti főzo versenyen'

szegedi,
gokart
gyöngyösi
tud''-on,
mi
keľülő
megrendezésre
Kalocsán
tiszafiiľedi evezős táboron,
,,Ki
progľamon, vettek részt. Voltak mégaTľopicaľiumban,Csodák Pallotźtjźtbaĺ'élményfiiľdőben.

AzlJtilapu Alapítvany egy hetes ,,open Dooľs'' táhorźn is részt vettek gondozottjaink. Heti
rendszerességgel kézműves foglalkozások vannak, és az ifiúsági klubban tudják még
szabadidejtiket játékkal, inteľnetezésseleltölteni. Szeľda esténkéntés hétvégénközös
focizással a toľnateremben, illetve apâ|yaĺ. A csopoľtok minden inténnéĺyiprogramon részt
vettek. Ezen kívül 3 napos pécsi kiľínduláson, ,,Ramadan zárő partyn'', ,,Nyárbúcsúztató
paľtyn'' vettek ľésztgondozottjaink. Csoportpénzből egy hétig tudott közel 25 fiata|
Éahtonlellénnyaľalni. Részt vettiink a vĺĺľosifozőversenyen, aNagyszakácsi főzőversenyen'
mindkét alkalommal dobogós helyezést éľtek el a gondozott gyeľmekeink. A tavasszal nagy
öľömünkĺe többen is csatlakoztak a Gyeľmekközpont Eleven Staľs kľikett csapatához . A
csapat jó eredményt ért e| amagyat bajnokságban.

Hétktiznap délután a fiatalok az Lť1tlsâgi Klubban tölthették délutanjaikat, illetve az EMA
projekt nyújtotta szo|géĺltatźtskénthetente két alkalommal is kľeatív foglalkozásokon is
ältóthattak. A régi csopoľtok elhelyezkedése szerencsés volt abból a szempontból, hogy a
spoľtpályák mellett voltak, így a jő idő beálltával naponta sportolhattak, focizhattak,
kľikettezhettek a gyerekek.

Iv.2. Rendezvényeĺnk
Fdklyás felvonulds _ 2014. mdrcíus 14.
Maľóius 15-i eseményekľől a Kaľolyi Kör ffülyás felvonulásán emlékeztek meg azirrtézmény
dolgozói és ellátotţai.

Fóti Gyermek Tavaszi Haĺljdrat
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A foti Károlyi István Gyeľmekk<izpont2014. ápľilis 24-én,,,Fóti Gyermek Tavaszi Hađjźlrat"
címmel szellemi és ügyességi kalandjátékot szervezett, a Szociális és Gyermekvédelmi

Foigazgatőság közvetlen irlínyításaalâtartozo intézményekben élő gyermekek szëlmáĺa.
A rendezvény helyszíne a Karolyi Istvan Gyeľmekközpont terĹilete, a Kaľolyi kastély parkja
volt. A játék keretét az l848-49-es foľľadalom és szabadsâgharc témaköľe, valanínt az
intézménynévadójanak, Gróf Károlyi Istvánnak az életével,munkássâgźxal kapcsolatos
ismeretek adták.
A program célja, a gyermekek szźnntra az élményszertĺismeretszetzés biztosítása, a l<reatív
alkotás lehetőségének megteremtése volt.
A játékok mozgósítotttlk a résztvevők aktivitását, egyiittműködési készségét,ügyességét,
tâjékozottsźryź./'.

A

Szociális és Gyermekvédelmi Fi|igazgatősâg kcjzvetlen fenntaľtású intézményeinek
körében, hagyomanya van a közös ľendezvényeknek. Ezeken a reĺdezvényeken a foti
gyeľmekek is ľésztvettek korábban, de most első alkalommal keľült sor aÍTa' hogy a fotiak is
meghívtak a javitőintézetekben, speciális gyeľmekotthonokban elő gyeľmekek csapatait.
Valamennyi meghívott jelentkezett és részt vett a versenyen.

EMMI
EMMI
EMMI
EMMI
EMMI
EMMI
EMMI

Aszódi Javítőirtézet, Altalźnos iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola

Budapesti J avítőintézete
Debreceni J av ítőirrtézete
Gyermekvédelmi Szolgáltató Kĺizpont, Esztergomi Gyeľmekotthon
Kalocsai Gyeľmekotthon, Által,ĺnos Iskola és Szakiskola
Rákospalotai Javítóint ézet és Speciális Gyeľmekotthon
Zalaeger szegi Gyeľmekotthona
Kaľolyi I stvan Gyermekkö zpont Speciális Gyeľmekotthona
Karolyi István Gyermekkĺi zp ont Különleges Gyermekotthona
Károlyi István Gyeľmekkö zpoĺt KNK Gyermekotthona

A játék haľom kategóriában zĄIott: a javítőintézetekben, speciális gyeľmekotthonokban élő
gyeľmekek, a különlegęs gyeľmekotthonban éIő mozgćtskorlátozott, illetve taľtósan beteg
gyermekek, valamint ajavitőíntézetekben, előzetes letntőztatásban lévő gyermekek számźra.

Gyermekfesztivlźl- 20 1 4. j úníus1 7-1 8.
2014.június 16-17. kĺjzött második alkalommal keľĹilt sot az országos Nyaľköszöntő Fóti
Gyeľmekfesztivâ|ra. A ľendezvényt az Embeľi Erőfoľrások Minisztéľiumaés a Kaľolyi Istvan
gyeľmekközpont Növendékeiéľt Alapítvrĺny támogatta.
megvalósításban aktívan
közľemúködtek a Gyeľmekközpont munkatársai és ellátott gyermekei, ťĺatalfelnőttjei;
valamint az orszźtg különböző intézményeiből a hazai gyermekvédelmi szakellátás számos
prominens szakembere.

A

Számos kultuľális és sport pľogľamvárta a Gyeľmekfesztivâha jelentkező gyeľmekeket és
felnőtteket egyartnt. Az otszźąos Nyrĺľköszöntő Fóti Gyeľmekfesztivál megrendezésévela
Káľolyi István Gyermekközpont lehetőséget kívánt teremteni az orszâg különböző ťoLđtajzi
területein gyeľmekvédelmi otthont nyujtó ellátásban nevelkedő gyeľmekeknek egy
e gyedülál l ó tal'túkozź.si, és kapcsolatteremtési lehető ségre.
SziłIetésnap- egykoľi gonclozottak taldlkozója _ 20I4. november 15.
A hagyományokhoz híven 2014. november 15-én ünnepelte intézményunkfennállásrĺnak 57.
évfordulóját. Az iinnepi megemlékezéseleme volt a faklyás felvonulás, melynek állomásain
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megkoszoruďvk alapitő igazgatőrťľ' Dr. Baľna Lajos emlékművét,Helmuth Burchaľdt és Dr.
Albi Istvan emléktábláját és gróf Karolyi István emléktábláját.
Atalâlkozón és azazt követő vacsoriĺn 155 egykoľi gondozottunk vett ńszthozzâtartozőik
kíséretében.

Ferenczi Gytirgy Tudomdnyos Szakmai Konferencia - 2014. XI. 14.
osszel a szríkebb köľnek szźlmítőközvetlen fenntaľtású intézmények felé foľdultunk, de ekkor
maľ nem az ellâtott gyermekeknek, hanem a szakembereknek késztiltink taľtalmas szakmai
progľammal. Ferenczi György gyermekvédő gyógypedagógus emlékétaz évente
megľendezésre keľĹilő Ferenczi György Nevelőintézeti Tudomĺĺnyos Napok, és a rőIa
elnevezett alapítvźny mellett a kollégrĺk,baľátok sokat mesélt történetei őrzik. 2014.
novemberében intézményiinkegy évtized után második alkalommal volt házigazdtţa e
rendezvénynek, melynek fő témtlja a ,,A gyeľmekvédelem speciális gyermekotthonaiban és
javítőiĺtézeteibenélő gyeľmekek és gondozóik lelki egészségvédelme.''Előadóink között
köszönthettiik Dr. Bagdy Emőke professzor asszoný és Dr. Funk Sándor pszichiáteraddiktotógust. A rendezvénnyel a Kráľolyi István Gyermekközpont íshozzźljánllhatottaLlhoz,
hogy Ferenczi Gyöľgy, atőla szóló megemlékezések révénľészesemaľadt a gyeľmekvédelmi
szakmai munkának.
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Küliĺnleges Gyermekotthon
különleges sziikséglettĺ gyerekek többsége, oktatási sztikségletét tekintve sajátos nevelési
igényu. Esetiikben a szakértoi és rehabilitációs bizottságok jelölik ki a számukľa megfelelő
oktatási intézméný.
Minđenmás esetben is a gyerekek képességeinek, egyéni szĹikségleteinek figyelembe
vételéveltöľténik az iskola kiválasztása. Fontos szempont az is, hogy az adott óvoda, iskola
milyen elfogadó és mennyire együttmúködő a többszöľös hźĺtánnyalkÍizdĺĺgyeľmekek

A

megsegítésében.

oktatási feladatok, tanulmányi j ellemzők
A gyermekek létszámának mego szlësa oktatási sztikségleteik szeńnt
19 fő
Altalanos
6 fő
1 fó

iskolás:
Középiskolás:
Foglalkoztató:

elhelyezéssel: 10 gyermek, ill. fiatal felnőtt tanul (mozgâskorltúozottak)
Szállításuk a gyermekközpont gépkocsţával ttirténik hétfőn és pénteken. (Pető Lĺltézet;
Moz gásj av íto Általźľro s I sko l a, RID EN S S zal<képző Isko l a B al as sagyarmat)
Bentlakásos

iskolába:
önállóan:
kísérettel:
Helyi iskolába jáľ:
Bejĺĺľókéntjáľt

Ebből

10 gyermek

2fő

fő

(ők nem képesek tjnalló ktizlekedésre, ezért napi
rendszeres sé g gel szźilítźlsti gényelnek).
gyermek
6
8

oktatási szĹikségletéttekintve sajátos nevelési igényu gyermekek (a szakértői bizottságok
szakvéleménye alapj an) :
Mozgásséľiilése
Ebből halmozott sérĹilésemiatt (mozgźs,ltńâs,
Tanulásban

miatt

akadtiyozott:
Értelmileg akadâIyozott:

éľtelem)

Halmozott séľülésemiatt (mozgts,lźĺtâs,
Hallássérülés
Ép

miatt
intellektusú

éľtelem)

13 gyermek
8 gyeľmek

6 gyeľmek
3 gyermek
1 gyermek
1

gyermek

14 gyermek
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A

gyám és a nevelői közösség fontos feladata, hogy az iskolai pedagógusokkal jó

munkakapcsolatot alakítson ki.
Rendszereseĺrésztvesznek a szülői értekezleteken, fogadó óľákon, nyílt napokon. Elkísérik a
gyerekeket az iskolai rendezvényekľe. Folyamatosan figyelemmel kíséľika gyerekek iskolai
környezetbe való beilleszkedését, tanulmanyi előmenetelét, fej lődését.
A gyerekek iskolai munkájával kapcsolatban odafigyelő, bátorító, segítő, bizalommal teli
magatartâst tanúsítanak. A gyerekek osńâIyzatairól sok esetben elektronikus naplóból lehet
tajékoződni.
gyerekek nyugodt
gyermekotthon mindhaľom csoportjában adottak a feltételek
tanulásához, otthoni felkészüléséhez.
A2014 l 1"5. tanév sorĺĺn(december 31.) a 26 gyermek esetében 9 oktatási intézménnyel volt,
ill. van kapcsolatunk.
4 gyermek
- Fáy András Általĺános Iskola,
2 gyermek
- Fóti NépművészetiSzakiskola, Szakközépiskola és
- MozgássérĹiltek Pető András Nevelőképző ésNevelőintézete,Bp. 3 gyermek
6 gyeľmek
- Mozgásjavítő A|talanos Iskola Szakközép Iskola és Kollégium,
3 gyeľmek
- SzźraznâdNoK,
_ Dľ. Török
1 gyermek
Szakiskola,
Béla Óvoda Általĺános Iskola és Speciális
5 gyermek
- CsillagházÁltalĺĺnos Iskola,
1 gyeľmek
- RIDENS Speciális Szakiskola,
_ Raoul Wallenberg Szakközépiskola és
1 gyermek

a

A

Fót

Bp.

Gimnázium
Bp.

Bp.
Balassagyarmat
Szakiskola

Bp.

Az igazolatlarĺ hianyzáso k szźtma mi nimál i s.
Iskolai fegyelmezetlenség miatt egy tanuló kapott fegyelmit. A gyerekek tĺibbsége
képességeinek megfelelően teţesített az iskolában. Az új iskolába jâÎőgyeľekek
beilleszkedtek és nagyobb zökkenők nélktil teţesítenek: Egy gondozottunk iskolai
teţesítményefolyamatosan ľomlik. o fokozott megsegítéstigényel.
A Ktilönleges Gyeľmekotthonban hangsúlyos feladat a gyerekek iskolába valő sztilitása,
illetve a kíséľetükmegoldása. Középiskolai továbbtanulás, illetve felvételi előtt á1l négy
gyeľmek. A pâIyavtllasztással kapcsolatban, a szülők tâjékońatása és a gyermekvédelmi
Mag ántanul ó nem v oLt.

gyámok bevonása megtöľtént.

Speciálĺs Gyermekotthon
speciális sziikségletű gyeľmekek tanulmányi munkája, teţesítményejóval alatta varL az
életkoľuknak megfelelőtől.
A gyeľmekek anyaiskolâja a 20l3l20I4-es tanév elott az Aszódi Javítőintézményiskolája
uolt, . tanévtől a Bródy Imľe oktatási Központ, Általános Iskola és Gimnázium. Míg az
asződi iskolával nagyon korrekt együttműködés alakult ki, addig a Bródy Gimnaziummal a
kezdeti nagy lendület után több esetben is felmeľültek nehézségek.
A tanulási nehézségek, tudásbéli hiányosságok és a tanuláshoz való negatív viszony
megvźitoztatása pedagógiai céţaink egyike. Btx a gyermekek mindegyike magántanulói
státuszban van, a magĺĺntanulói vizsgara felkészitő, fe|záĺkőztató tevékenységet végző
nevelők segítségével,a lehetséges motivációk és eszközök felhasznźiâsával sokat tesztink
annak éľdekében,hogy a gyermekek az otthonban töltött ido a\attne szokjanak el a ľendszeľes
tanulástól, illetve igyekszünk visszaszoktatni azokat, akik eddig nem teţesítették

A

tankcjtelezettsé giiket.

Képességet Vizsgfló Szakéľtői és Rehabilitációs Bizottságok véleményei aIapjtn
a gyermekek megoszlása éľtelmi képességeik szeľint.

A Tanulási
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Az

gyike magántanulóként teţ esíti
tankötelezettségét (állapota miatt), amíg másik esetén sikeľĹilt befogadó iskolát
találni sztrnźra (Sztxaznád úti NoK)
- A tanulásban akadályozott, sajátos nevelési igényű gondozottjaink mindegyike
magiíntanulói státuszban teţesíti tanktitelezettségét.
-

érte|mile g akadál

yo

zott gyeľmekek

e

Azalső tagozatos gyeľmekek aEây András Általános Iskola magántanulói.

Az iskolćnottsági szint, életkor, mentális
gyeľmekek csoportja. Ebből adódóan

képességek stb. tekintetében rendkívül heterogén a
illetve a gyermekotthon nevelési-, gondozási
_
jellegéből
intézményi
adódóan
nem lehet feladatunk az oktatâs. A magántanulói vizsgákra
való felkészítésta nevelés részeként, módszeľeként lehet alkalmaznunk. A tanuló csopoľtok
szetvezése, kialakítása a legnagyobb kĺlľültekintésellenére is alkalmatlan az oktatási
feladatok felvállalásĺíra. Éppenezért a tanulást segítő feladatunk a mindenki sztlmźna
napirendi feladatként teţesítendő ,,tanulás'' a rendszeresség, a kötelesség teţesítés,a
sikerélmény megélése eszköze.
Az asződi iskoláról vaIő leváláts sok nehézségetokozott. A jelenlegi anyaiskolával való
kapcsolattaľtás nem volt problémĺáktól mentes. Nem volt tjsztâzott előttiink a nappali illefue az
esti tagozatba való beíľás ténye, így előfordult, hogy a gyeľmek nem volt jogosult
diźlkigazolvźnyra_ s ezzel csak ľeklamálásunk után szembesülttink.

_

KiskoľrĺakGyeľmekotthona
KíséľőNélkĺĺlĺ

A

2014-es évben a legfontosabb célkitrĺzésnekaŻ.tekintetttik, hogy amźlr huzamosabb időt,
nálunk töltött migrĺĺnskiskoruakat,,megtaľtsuk'' és beiskolázzuk.

Iskolai előmenetel nehezen értékelhető, részben a folyamatos fluktuáció miatt, részben a
nyelvi nehézségekmiatt. Az is fontos tényező, hogy a fiatalok nagyon eltérő iskolazottsźşgal
és éľtelmi képességekkel ľendelke znek, így a hozzâadoft értéknehezen mérhető.

A

menekült gonđozottak többsége beiskolâzásra keľült' illetve a menedékjogot kérőket
folyamatosan készítetttikfel az iskolai rendszerbe való bekapcsolódásľa.
A Bródy Imre Gimnáziłrlba kiskorú és utógondozott gyeľmekek kerĹiltek beíratásra, azoĺban
a tanulók igazolatlan htźnyzt.saira és magataľtási problémáira hivatkozva jogviszonyukat
megszúntették. Eń. követően ismételten a Than Kráľoly Ökoiskolában helyeztiik el a kiskoru
gyeľmekeket.
A tĺĺĺgyévitanév értékelésealapjan a legnagyobb pľoblémáta diákok ĺgazolatlan hiźnyzásai
okozztil<, melyet valószíntĺlegazon okokľa lehet visszavezetni, hogy a gyerekek többsége még
mindi g nem szoko tt ho zzâ a f ormalizált tevékenys é g ekhez.
otthonba beutalt, tankötelezett menekültek beiskolázása
befogadó oktatási
intézményekkelegyeztetve folyamatosan történik. A beiskolŁás feltételei kozé tartozik
többek kcjzött az oÍvos-szakéľtői vélemény szerinti kiskoruság ténye,legalább egy hónapos
folyamatos intézményünkben brtőzkodás, a menekültügyi eţarás folytonossága és a magyat
nyelv megfelelő szintű elsajátítása. A kiskoľúaknagy része alacsony iskolázottságú. A
menekülttigyi eţáľás során jelzik tanulási szĺĺndékukat.Fejlesztésik az EMA projekten belül
és a csoporton belüli foglalkozásokon valósul meg. A gyeľmekek és fiatal felnottek igénybe

Az

a

a

csopoľtban szolgálatot teţesítő nevelők, gyeľmekvédelmi asszisztensek és
gyeľmekfelügyelők segítségét,szźmíthatnakaz iskolákban tanitő tanáĺok, önkéntes segítők,
valamint az Eurőpai Menekülttigyi Alap pâlyazatźlban elnyeľt két fejlesztő pedagógus

vehetik

szakértelméreis.
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Az otthonban élő gondozottak az a|thbi iskolakat látogatjfü vagy

.
o
o
o
o

lźúogattźl<:

Than Kaľoly Ökoiskola Gimnazium, Szakközépiskola és Szakiskola
Mandy Ivan Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola,

és Szakiskola(fodrász),
Kaesz Gyula Faipaľi Szakkcizépiskola és Szakiskola- (asztalos),
Madách Imľe Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium (kaľosszérialakatos).

Erzsébet királyné Szolgáltató és Kereskeđelmi Szakközépiskola

A

Than Károly okoiskolaban maľ működött az előzó évben tewezett, kízźró|ag menekültek
tészérelétrehozott nyelvi előkészítő osztâIy, amelyben a 9. osztâlyba lépéshez szükséges
nyelvi szintet éľhetikel a diakok.

Az

órákon a nyelvi akadályok miatt nincs igazźn sikeľélményük, az iskolai felszerelések
többségét nem tudjak rendeltetésszerúen hasznáini. Ahhoz, hogy mindezęket megtanuţák, és
pľoduktívan tudjanak ľésztvenni a tanórakon, időre, a szocializációs hianyosságok és
kultúľtechnikĺíkismeretének pótlásrĺľa van szfüséeÍik. Sztikséges, hogy beiskolázásukat
megelőzze ęlőzetes tudásfelméľés,motivációjuk felkeltése, nyelvi hátranyok csökkentése.

A Menekült Fiatal Felnőttek

Utógondozĺóĺ Szakmai Eg7ségében és a külső Utógondozó
Otthonokban elhelyezett ellátottak számának megoszlása iskolatípusok szeľĺnt
2013

szerint

ellátottak számának

szakiskola,
szakképzó
38 fő

szakközépiskola

gimnázium

lfó

l2 fő

2014

technikus
képzés

dozói ellátottak számának m

szakiskola,
szakképzó
27 Îő

szakktizépiskoIa

gimnázium

1fő

25 fó

technikus
képzés

OKJ-s

Főiskola'

képzés

egvetem

2fő

ß
OKJ-s
képzés

4fő

3fő

Osszesen
56 fő

szerint
Főiskola,
egyetem

3fő

Osszesen
60 +3 fő

2Ol3. és Z}t4-es adatokat összehasonlítva szembetűnő, hogy a gimntuiumba jĺĺró
utógondozói ellátottak szőĺna megkétszerezódött. Ez az oktatási foľma főként a több éve

A

Magyaľorszźlgon é1ő menekült fiatal felnőttek ktĺz<jtt népszení.

A

magyaÎutógondozói ellátottak fővaľosi szakiskolákban,

szakkÓzépiskolákban,

gimnáziumokban ianulnak, 3 fo felsőfoku tanulmányokat folytat (2 fó az obudai Egyetem
GépészméľnökiKarán, l fó azELTE Tarsadalomtudomanyi Kaľán, szociális munka szakon).
Minden gyermek, ťlatal az egyéni képességeinek megfelelő, fejlődése szempontj źlből számttra
legideáli sabb oktatási intézményben tanul.

vI. KAPCSoLATTARTÁS
gyermekotthonok ZOl4-ben elkészült, aktuďriztit szakmai programjaiban nagy hangsúlý
fekietttink a családi kapcsolatok źryolâsára, hiszen a speciális és különleges sziikségletrĺ
gondozottjaink egy részének az önállósulása a betegség éslvagy akadźiyozottság folytan
erősen nehezített.

A

49

A KGYo-ban

elhelyezett 25 gonđozottból1l taľt kapcsolatot vér szerinti családjával. A
kapcsolattaľtás hatása minden esetben pozitív, a gyeľmekek vĺáľják az alkalmakat. A
családgondozői feladatokat egy munkatárs lźútaeI, de altĺogatók egy része a csoportban kerül
fogadásra, így a nevelők is tevékeny részt vállalnak a családgondozőí munkából.
A távol éIő, mozgtlsában akadâlyozott szülő látogatáskor igénybe veszi a kapcsolattartó
szobát is.

A SPGYO

munkatáľsai folyamatosan figyelemmel kíséľték
a beutalt gyeľmekek
kapcsolattaľtásanak szabâlyozâsát, valamint a kapcsolattartások idején az źtpolőnővel váltva
kapcsolattaľtási ügyeletet múködtettek. Ezen alkalmakkor megismerkedtek a kapcsolattartźsra
jogosultakkal és infoľmációkat szereztek a családról, információt adtak a gyeľmekľől.
Sajnálatos módon több gyermeknek semmilyen külső kapcsolata nincs a gyrĺmokon kívül.

Egy gyeľmek esetében 2013 decembeľétől _ 2014 decemberéig a gyźm sem látogatta a
gyermeket egyetlen esetben sem. A gyermekotthonunkba keľüléstktivętően néhany

alkalommal a régi gyëmjakértľóla infoľmációt, de ez az érdeklődés elmaradt.
Tĺibb gyeľmek csak telefonon taľt kapcsolatot az erre feljogosított családtagokkal. Csomagot
csak elvétve kap egy_egy gyeľmek, levelet egyetlen egyszer sem.
Egy esetben a gyeÍmek koľábbi gondozási helyéről honél< el születésnapi meglepetésként a
testvéľeit
A gyeľmekek kapcsolattartásźtről elmondható, hogy ľészbena lakóhely és a gyermekotthon
távolsága miatt marad el a személyes kapcsolattaľtás, részben a családi kapcsolatok hirĺnya,
erejének gyengesége miatt.
személyes, telefonos kapcsolattartáson túl még az elektľonikus levelezéssel (chaţ
bonyolódik a gyermekek ktilvilággal való kapcsolattartâsa. Ez utóbbi sajnálatos módon
gyakľan nem mondható kulturáltnak (facebook),
nem is ellenőľizhető. Ebben a
gyeľmekotthonban felállítandó szerver j elentene kontroll lehetőséget.
A gyeľmekjogi képviselő havi rendszeľességgel illetve kültin meghívásra is megjelenik
gyeľmekotthonunkban. Minden esetben ta|álkozik a gyermekekkel és meghallgaţa őket.

A

s

A KNK-GYo_ban

a kapcsolattaľtásanak főként a telefonos formája valósul meg, illetve a
világhâIőn taľtanak kapcsolatot távol é|ő hozzźúartozőil<kal A fiatal felnőttek esetenként
spóľolt pénzfüből elutaznak akomyezo euľópai oľszágokban élő családtagul<hoz, ritkábban
szĹilőftildjtikľe.

A külső utógondozó otthonokban élő magyaľ állampolgaľságú fiatal felnőttek közül négynek
van élő családi kapcsolata (szĹilő és testvér). Az itt élő menekült fiatal felnőttek is telefonos

kapcsolatban vannak a szüleikkel. Egy esetben az is előfoľdult, hogy a ťlatal haza|źÍogatott
Irénba, mások a menekültként más európai orszâgban élő sziilőkkel már többszor talźikoztak.

vII. GYÁMI FELADAToK,

ľÖnvÉľyEsKEPVISELET

A KNK-ban és a SPGYo-ban a gyermekvédelmi gyĺĺmoklźtjźi<ela törvényes képviseletet. A
Különleges Gyermekotthonban a 20l4-es év soľán csak részben töľtént meg a
gyermekvédelmi gyámok kirendelése, 4 gondozott esetében még a gyermekotthon-vezető
lâtja el a tĺiľvényesképviseletet.

A

gyámi feladatok ęl|źttâsź.ŕlozsztikséges dokumentumok (GHl, GH3, gyámi számadások,
gyĺímijelentések) napľakészek. A gyermek állapotát tiihóző, sztikségleteit maximálisan szem
előtt taľtó dokumentálásban és azok megvalósítâsźhan segítségetnyújtanak a pszichológus,
s0

gyógypedagógus munkatáľsak.
folyamatos kapcsolatot tartunk.

A

gyĺámi tanácsadóval és az illętékes gyámhivatalokkal

Kültinleges Gyermekotthon
A jogszabtllyi vâltozásnak megfelelően, a gyeľmekvédelmi gyrĺmok kiľendelése az év sorĺĺn
folyamatos volt, de azév végétemég nincs minden gyermeknek gyeľmekvédelmi eyâmja.
20t4-ban

I1letékes
I

2.
3

4.

Illetékes gyámhivatal
Budapest VIII.
Budapest XX.
Dombóváľ
Dunakeszi

fő
J
I
1

2

8.

Gödöllő
Gyöngyös
Győr
Haidúszoboszló

9

Hatvan

')

10.

Kisváľda

I

5

6.
7

ll

Kunszentmáľton
tz. Létavéľtes
t4. Nagykáta

I
I

4
I

I
I
I

15. Nvíľesyháza

I

16. Rakamaz
17. Szisetvár

I

18

Vecsés

t9

Szolnok

20

Budapest

I
I
I

V

I

26

összesen

A

nevelésbe vétel éves feltilvizsgéiata előtt, a Helyzetértékelésminden gyeÍmek esetében
elkészült. (,,Gyermekeink védelmében'' címúadatlap-rendszer GH-3)
Félévesgyámi jelentés minden esetben elktildve a gyźllllhivatalokba.
Gyámi ügyintézés tcjľténtgyámhivatalban, TEGYESZ-ben, okmanyirodában, oTP-ben,
bíróságon, ľendőľségen,egészségtigyi és oktatási intézményekben.
Gyámi engedély kiadására iskolai beíratások, szakértói vizsgálatok és oľvosi beavatkozások
alkalmával kerĹilt sor. Az újonnan kirendelt gyeľmekvédelmi gyámokkď igyekeztiink jó
munkakapcsolatot kialakítani.
Az éves felülvizsgálatí tárgyaláson a személyes ľészvételta gyámhivatalok nem minden
esetben kéľték.
A gyeľmekek személyes okmlĺnyainak ellenőľzéséreSor keľĹilt. A lejárt okmanyok pótlása
folyamatosan megtöľtént.
24 gyemek
Emelt összegű családi pótlékot
2 gyermek
AwĄaradékban
1 gyermek
Ingatlaĺĺral

kap:
részesült:
rendelkezik:

Speciálĺs Gyermekotthon
A speciális szĹikségletű gyeľmekek gyâmja a gyeľmek lakóhelye szerint illetékes TEGYESZ
munkatríľsa. A gyámok kapcsolattartźsźnak gyakorisága vźitoző, a Ltúogatâsok alacsony
szántÍ a távo s ág g al, ťlnanszír ozási go ndokkal inđokoţfü .
1

Jelenleg nagyon kevés gyeľmektinknek van élő kapcsolata a gyermekvédelmi gyámjâva|.
Többnyire sikeres volt az a ttjľekvésiińk,hogy az éves felülvizsgálatot minden esetben elozze
51

a Speciális Gyermekotthonunk helyet biztosít. Ez
egyńsń.lehetőséget nyújt a szakembereknek a gyeľmekľől t<jľténő személyes konzultźłciőra,
másrészt alkalmat ad arra is, hogy a gyeľmek egyéni gondozásĹnevelési teľve folyamatosan
aktualizźůásra keľüţön. Megteremti annak a lehetőségét is, hogy a gyeľmekek eltâvozâsa
intézményiinkból az eddigieknél alaposabban előkészítéstekerüljön' Különösen fontos ez
azoknak a gyeľmekeknek az esetében, akik személyiségállapotuk miatt 18. életévĹikbetöltése
utĺĺnsem lesznek alkalmasak az önállő életvitelľe.
meg egy esetmegbeszélés,amelynek

Kísérő nélkülÍKiskoľúakotthona

A KNK Gyermekotthon gondozottjai szĺĺmfua3lgyeľmekvédelmi gyfu kirendelés töľtént a
2015. évben.

Az év folyaman 9 gyermekvédelmi gyámmal töľtént az egyútmúk<jdés,munkakapcsolatunk

valamennyi gyámmal kiegyensúl yozott.
veliik töľténő kapcsolattaľtás néha nehézkes a távolság miatt, azonban telefonos
kapcsolattartás mfüödik. A gyermekek szálIításât a gyátmokkal egyutt sikeriilt megoldani.
Problémát okoz, hogy az eţĺáľásoksorán a hivatalok źital átadott iratok másolata (pl.:
meghallgatási jegyzőkönyv.) nem minden esetben keľtilnek intézménytink részére
megküldésre.

A

tigyviteli feladatok
Az elmúlt évben összesen 42 illetékes gyźtllhivatallal volt kapcsolatunk.
A Növendékiĺgyi Iroda taľtja nyilvĺĺnés végzi az igyintézésta gyermekek vagyonával
kapcsolatban.20l4-ben a gyámi forintszámlźnkezeltvagyon a következőképpen alakult:
- Családi pótlék:
- Aľvajáradék:

44.046.815 Ft

r8.956.574Ft

Ingatlanvagyonnal 3 fő kiskoru rendelkezett.

VIII.

KÜLso xłľcSoLAToK, TÁMoGATÓK,

vilI.

1.

A

pĺl'ylzĺTlMUNKA

Felügyeleti kapcsolatok

és a

Gyeľmekközpont k<jzötti kapcsolat folyamatos és
kiegyensúlyozott. Az intézményktilönbozo szak<rlai és egyéb rendezvényein ľendszeresen
képviseltette magât a kcizvętlen feltigyeletet ellátó minisztérium és a Gyeľmekvédelmi

felügyeleti hatóságok

Szolgáltató Központ.

VIII. 2. Kiĺlső vĺzsgálatoko ellenőľzések
Az előiľdnyzatokkal történő gazddlkoďlÍs ellenőrzése- belső pénziigyi ellenőrzés
2014 májusában és júliusában (helyszíni ellenőrzések ideje) zajIott a Szociális és
Gyermekvédelmi Főígazgatosâg Belső Ellenőrzési Főosztálya tital vezetett gazdasâgi
ellenőrzés, melynek céţaannak megállapítása, hogy az iĺtézményelőiranyzatoţ&a| történő
gazdźiko đtĺsa a v onatk o ző

jo

gszabál yokkal

ö

ss

zhangb an val

ó

sult-e me g.

Az ellenorzés soľán megállapításľa került, hogy a KIGYK kiadásai bizonylattal
altĺtttmasztottak' jogcímei igazodnak az intézményalaptevékenységéhez.Javítandó egyes
52

kiadási tételek dokumentáltsâga, sztikséges a teţesítésiigazolások foľmai előírásainak
betaľtása, egyes kiadási tételeknéI a GYSZK ellenőrzési funkciójának érvényesítése.
2014. mdjus 30. - Központi specidlís gyermekotthonok ellenőrzése
A vizsgâ|at eredményeinek összefoglalása:
speciális gyermekotthon azéľtspeciális, meľt az itt elhelyezett gyerekeknek speciális
ellátási szĹikségleteik vannak, speciális ellátásra szorulnak. A gyeľmekotthon köľnyezete
nagyon szép, az elhelyezés körülményei jobbak, mint nagyon sok másik intézetben, mégis az
álláspontunk az,hogy sajnos a jelenlegi keretek között _ az itt dolgozók elkötelezettsége és
tiszteletreméltó erőfeszítései ellenéte _ a speciális ellátás gyermekpszĺchiźtęt és addiktológus
nélkiil nem biztosítható. A speciális gyeľmekotthon ezen túlmenően is külcinösen nehéz
helyzetben van' a taľsadalmi problémák hatvźnyozoÍtanérezhetőek itt, egyľe több a gyeľekek
kozött az, aki valamilyen, vagy éppen sokfele kábítószeľt hasznźi, egyľe nagyobb a
lçiminaLizttlódás veszélye. Sok esetben nehézséget okoz a gyámokkal, illetve a családdal való

A

kapcsolattaľtás is.
Ahazai gyermekvédelem nagy kihívást jelentő és egyre stiľgetőbb Îeladata,hogy a speciális
sztikségleteknek megfelelő ellátást a gyeľmekvédelmi intézményrendszeren belül biaosítsa,
gyerekek elhelyezését a
érvénytszeÎezzen hatályos jogszabâlyoknak (lásd pl.
_
addiktológiai ellátás biztosítása) és ahol sziikséges - módosítsa a
gyeľmeĘszichiźľĺriźů<on,
speciális gyermekotthonokľa vonatkozó szabáIyozást (lásd pl. képesítésikövetelmények),
hogy a gyermekvédelem ezen iĺiézménytípusavalóban segíteni, fejleszteni tudja a speciális
sziikségletű gyeľmekeket.

a

a

2014. szeptember 18. - SpeciáIís Gyermekotthon _ Pest Megyei Főiigyésaég-törvényességí
ellenőrzés

AvizsgâIat4pontbantészletezetthiányosságot:
., Gyámhivatali tźţékoztatâshiany a szĹilő-gyeľmek kapcsolattartásáról.

1

2., A snj\ó lakóhelye szerint illetékes gyermekjóléti szolgálatttĄékoztatása a gyermek
befogadásríró1.
3

.,

A

Gyámokkal való kapcsolattaĺás dokumentálásának hianya

hirĺnyosságok rendezésľekerültek.
fent jelzett dokumentálási, éľtesítési

4., T érgyi, felszerelési hianyosságok megállapítása

Atargyi felszeľelésbeli hirányosságok pótlását folyamatosan jelezttik a fenntaľtónak,

a

javítási

munkak a rendelkezésre álló fonásoknak megfelelően történnek.

2014. november 17.
Gy eľ me kv éd e l mi

- Pest

Megyei Koľmdnyhivatal Szocilűlis

és Gy eľ me kj ó l éti E n g e dély e zés i és

E lle n őr zés i o s ztlźly

és Gyámhívatal

ellenőrzés során megźilapítâsrakerült, hogy az intézményiinkkeretében mtiködő
gyeľmekotthonok és az utógondozó otthonok az ellétźsokat, mint szolgtitatő tevékenységet

Az

működési engedély alapjtn

v

égzik.

Intézményiink rendelkezik a szakmai tevékenységet mega|apozó dokumentumokkal,
taľtalmuk ľészbenmegfelel a jogszaběllyi előírásoknak, de a feľĺrtartő jőváhagyásahianyzik
azokől.
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A szakmai munkakörökben foglalkoztatottak

szétma és végzettségtik részben megfelel a

R.

1.

és 2. sz. mellékletben meghataľozottaknak

A teţes köni ellátás

jogszabályban foglaltak szerint biĺosított.Azintézménygondoskodik a
gyeľmek szükségleteihez ígazodó gondozásról, nevelésről és egészségesszemélyiségfejlődés
biztosításĺíľól.A vizsgâlatotvégzo hatóság eljańsaabeszâmoló elkészítésének
napjáig nem
zâruItIe.
a

VIII. 3. Szakmai kapcsolatok
Fontos stratégiai kérdéskéntkezeţiik a szakmai kapcsolatok folyamatos építését
és ápolását.
Jó egyĹittműkcjdést alakítottunk ki a táľsintézményeinkkel, egyéb hazai intézményekkel
(TEGYESZ, OGYSZB, Beviíndorlási és ÁilampotgźrsâgiHivatal, Magyar Helsinki Bizottság,
ENSZ Menekültügyi Főbiztosság, Refoľmátus Menekültmisszió, stb.). Rendszeresen vesztink
tészt különböző, elsősoľban anyagi kiadással nem jáľó konferenciákon.
szakmai
kapcsolatok lehetővé teszik, hogy munkataľsaink tapasztalatcseľék, konferenciák alkalmával
bővítsék tudásukat, az újonnan szerzett ismereteik, és ötleteik által hatékonyabbá váţon
munkavégzésiik.

A

S zakmai gy ako rlato k vezetés e

A

Gyeľmekközpont kiépítette kapcsolatait a felsőfokú oktatási iĺxézményekkelis. Ennek
eredményeként rendszeľesen teţesítik nálunk egyetemi/foiskolai hallgatók a gyakoľlatukat. A
,,Segítő szolgttltatëlsok, képzés,módszertan" osztátly vezetője atavalyi évben is sok időt töltött

hallgatói teľepgyakoľlat vezetésével, (szak)dolgozati konzultációval,
bemutatásával, megismertetésével.

az

iĺtézmény

20l4-ban 6 fő hallgató tanulmányait segítette az osztźtlyvezetó szociálpedagőgiai és
gyógypedagőgíai terepgyakorlati foľmában illetve folyamatosan biztosítjuk a

gyermekfelügyelő és csecsemő- és kisgyeľmekgondozőképzésben résztvevőknek a gyakorlati
helyet.

E gy iittműíktj d és í me g d ll ap o d ds a P dzmdny P éte ľ Kat o li k us E gy et e mme l

IntézményĹinkegyĹittmrĺködési megállapodást írt alá aPźnmźnyPéteľKatolikus Egyetemmel.
A szakmai tanácsokon kívül képzésiegyĹittmúködési megállapodás jcitt létre akét intézmény
között.

ď és i me g á l lap o d ds a S u h anj ! Al ap ítv dn ny al
együttmtĺködés hozzâjtlrul az ellâtottaink egészségénekmegorzéséIlez,szabadidejének
hasznos eltöltését szo|gtij a.
Az egyiittmrĺködés ételmébena Suhanj! Alapítvany az intézményünkben gondozott
fogyatékkal élő gyeľmekekkel és fiatal felnőttekkel kozös sportrendezvényeket tartanak,
ehhez biztosítj ak gondozottj aink részéresztiksége s spoľteszközöket.

E gy íittműíkö

Az

VIII.4. Támogatĺók

A

Gyeľmekközpont és az Alapitványa (A Fóti Gyermekkcizpont Növendékeiéľt Alapítvány)
széleskörű támogatói könel rendelkezik. 20l4-ben is szĺĺmoskiemelt támogató és
magánszemély ajĺánlott fel kisebb-nagyobb éľtékiĺ
adomany intézményĹink gondozottai
részére.
Az adomźnyba kapott eszkcĺzöket câték, spoľtszer, belépőjegyek, kcĺnyvek, egyéb targyi
eszközĺik, stb.) az alapitvtny az intézménynekfelhaszntiźlsra áúadta. A pénzbeli tźlmogatás _ a
gondozottak
vonatkozó kuratóľiumi döntések alapjtn
intézményben

- az

élő
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életköľĹilményeinek javítâsźi,tanulmanyainak tźlmogatásźń, szabadidejĺik hasznos eltöltését
szolgâ|ja, a csopoľtvezető nevelők j avaslatainak figyelembevételével.

A

felajanlások között

szerepelnek élelmiszer adomanyok, nlhâzat' piperecikkek,

lakásfelszeľelés, konyhai felszeľelés, bútor, tisńitőszet, karácsonyi ajándék stb.
Atárgyi adomanyok mellett tlĺmogatóink önkéntes munkával, progľamlehetőségekkel, stb. is
segítik n<jvendékeinket.
Az utóbbi időben felkínált támogatások által paľtnereink foképp a fogyatékossággal élo, a
előmozdítani.
taľtós beteg gyerekek életfeltételeinek javítását kívĺĺntĺĺk

vilI.5.

Pá|yá.zatimunka

Jelenleg aziĺtézménynekkettő, azBurőpu Menekültiigyi Alap altal támogatott projektje van'
az egyik a Belépő, amelynek célcsoportja a menedékkérelmet benyújtott kiskoruakbőI źůl,a
másik az ltthon, amely pedig a mér menedékjogi státuszt kapott fiataloknak szőI' igy fĺĺként
az utógondozottak a célcsopoľt, illetve a kiskoru menekült, oltaImazott, befogadott fiatalok.

A

pľojektek minden esetben speciális, kiegészítő jellegű szolgźtItatźtsokat nyrijtanak az
intézmény ellátottai szttmár a.

,rBelépő''

A ,,Belépő'' pľojektben heti 5

őtźban van egyéni készség és képességfejlesztés,heti 5 órában
magyar mint idegen nyelv oktatás, heti 3 őrthan kľeatív foglalkozás és heti 4 őtźban az
emberkereskedelem veszélyeivel kapcsolatos tájékoztatő,felvilźtgosító Îoglalkozźlsok.Fentiek
mellett hetente egyszeľ biztosítunk lehetőséget futball edzésre.

elsődleges cél a viktimizáció elkeľii|ése,ezért nagyon fontos a t{i'ékońatás' melyet az
embeľkereskedelemmel kapcsolatos foglalkozások alatt kapnak meg a fiatalok, szóban illetve
speciális, az e|lźtottak anyanyelvén elkészítettnyomtatvanyok foľmájában. Fontos, hogy
megteremtstik benntik a biztonsźryérzetetés vonzóvá teĺlrli az itt maľadás lehetőségét. Ezt a
célt szo|gâIjźů<a foglalkozások: a fejlesztésen valő ńszvétel az első lépésamagyď oktatási
rendszerbe , aheativ és szabadidős foglalkozások pedig az életminőség színvonalát hivatottak
javítani.

Az

szabadidős pľogramok biztosításaľa is van lehetőség.
Februaľban faľsangot taľtottunk, mĺĺľciuselején a Íiatalok Mohácson voltak, ďlo1 részt
vehettek egy pźţnapos kiľandulás keretein beltil a búsójaráson _ ez a magyď hagyományok
megismerése végett fontos.

A fenti fix pľogľamokon felül

különb<jző

Tavasszal megtaľtottuk a peÎzsaújévet,júniusban ľoma napi program volt, illetve
mecsetlátogatás - az tljoman érkező ťrataloknak segítiink abban, hogy a vallásukat tudjrĺk
gyako rolni tâv ol hazźljuktó l.
Júliusban éjszakai hajókiranduláson voltunk, augusztusban a balatonlellei kirandulás
alkalmával biztosított a projekt lehetoséget a gyeľekeknek egy badacsonyi egész napos
kirándulásra,hő végénpedig nyárbícs'űztató estet taľtottunk a medencénél. októberben EID
iinnepet taľtottunk, az év végétpedigdecember 31-én egy szilveszteri programma| zártllk.

,rItthon"
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Az ,,Itthon'' pľojekt mind költségvetését, mind szolgâ|tatésait tekintve egy komplexebb
program.
A projekt a személyiségautonómiájĺínak megtaľtása mellett az eurőpai és magyar éľtékľendet
hivatott źúađni,
átültetni a mindennapokba s így megalapozni a tarsadalmi integrációt, arri az
önálló életvezetésalapfeltétele. Célunk, hogy minél zökkenőmentesebb legyen a
beilleszkedésük a magyaÎoktatási rendszeľbe és a munkaető-piaua.
Heti 4 órában van önálló életkezdést segítő szolgtitatâs, heti 4 óľa mentálhigiénés ellátás, heti
5 őra magyaÎ'mint idegen nyelv oktatás, heti 5 óra kľeatív foglalkozás, heti 5 őra
konepetálás, heti 1 alkalommal futball edzés. Minden hétköznap 7-I5 őra között atipikus
foglalkoztatás t<jľténik az aszta|os műhelyben illetve a kertészetben. Egy fő mentor főállásban
foglalkozik a fiatalok felmeriilő problémáival, segít nekik a pľojekt lehetőségei közt
eligazodni, illetve azon felül is segítséget nyújt a felmeľĹilő iskolai, munkahelyi vagy akźn
maganéleti helyzetekben.
Az ĺjnálló életkezdéstsegítő szolgáltatások a mindennapi életben való eligazodásban
segítenek, a mentálhigiénés ellátás a belső feszültségek feloldásában, tľaumfü
feldolgozásában segít. A kľeatívfoglalkozások az életminőség javítâsźtthivatottak szolgálni s
az élmények feldolgozása a hospitalizâciôt csökkenti. A magyar, mint idegen nyelv mind az
újabbak, mind a már évek őtaítt é1ő fiatalok szźĺnźraaktuális és fejlesztendő teľület, mig a
konepetálás az iskolai elmaľadásokban igyekszik Îelzttkőztatni a fiatalokat, illetve a tanaÍok
(töľténelem, biológia, angol, matematika, ťtzika és kémia tarÍźlrgyakból) segítenek nekik
felkészĹilni vizsgĺĺkľa,érettségire.Az atipikus foglalkozás az első lépéslehet a munka
területén, tapaszta|atot szeteznek az európai elváľásokkal kapcsolatban s ezzel paľhuzamosan
szakmât is tanulnak.

Ezen feliil anyagi tiĺmogatást nyijtunk a célcsoportnak abban, amiľe az intézményneknincs
kerete, de a fejlődésfüet és/vagy integrációjukat szolgźija. Ilyen az alęhetőség, hogy minden
hónapban minden azt igénylo fiatalnak biztosítunk spoľtolási lehetőséget, eđzótermi bérletet.
Ugyanígy tĺĺmogatjuk a tanulmányaikat: vizsgadíjak, szakłnához sziikséges felszeľelés
szald<épzésben ľésztvevőknek, tankönyvek,

stb.

Nagy hangsúlyt fektettiink a foti Eleven Stars from Hungary kľikett csapatra, arĺi az
integľáció és a sikerélmények eléľésemiatt volt nagyon fontos a fiúk életében, a tavasztől
nyârigtartő szezon alatt végül második helyen zźlrt:tlk a kupan.
Itt is van keret szabadidős pľogľamokra, illetve pĺĺľnapos tâborozâsokľa. Februárban közös
farsangot taľtottunk a Belépő projekttel, maľciusban megtinnepeltfü a perzsa újévet,illetve
búcsúbuli volt aĺmak a két, régőta itt tartőzkodó fiúnak, akik családegyesítés keretein belül
elkcjltcjztek tőliink Norvégiába az édesanyjukhoz. Tavasszal piknik volt, nyáron menekült
nap o t tinnepe l tĹink e gyĹitt, ĺy âr v é gén ny ârbűcstntatő .
A teljesség igénye nélkül vitttik a fiúkat tropicaľiumba, csodák palott/'źtba, szíĺ:ŕrazielőadásra,
aquapaľkba, mecsetekbe, majálisozni, éjszakai hajóskiľándulásľa. Áprilisban Debrecenben
volt egy 4 napos kirándulás, májusban Szegeden, júniusban Tiszafüreden evezős tura, ősszel
pedig Győrben voltunk pfu napra.

A

Kutyával az EmberéľtAlapítvĺínnyalegyüttműkodve páIyáztunk kutya źital asszisztźlţt
terápiás foglalkozâsokra. A tĺĺmogatás lehetővé tette, hogy a Speciális Gyeľmekotthonban
kétszer hat alkalmas hat fős terápiás csoportot indítsunk.

Ix.

GAZDÁLronÁs
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IX.

1.

A gazdálkodás általános jellemzőĺ

A

Gyermekközpont az Alapitő okiratában meghatáľozott szakfeladatait IéúÍael Ż}l4-ben
(gyermekotthoni ellátás, speciális gyeľmekotthoni ellátás, különleges gyermekotthoni ellátás,
utógondozói ellátás).

IX. 2. Gondozottak közvetlen ellátása

A

különleges gyeľmekotthon gondozottjainak ellátásában jelentős tényezó a tanköteles koru
gyermekek oktatási íntézményekbe,egészségügyi intézményekbe szakorvosi vizsgálatokľa
töľténő szâllításáxal kapcsolatos feladatok. A ktilönleges sziikségletű gyeľmekek esetében a
normál csopoľtokhoz képest jelentősen eltér a speciális győgyâszati segédeszközök,
gyógyszerek, egyedi élelmezésifeltételek binosítâsa.
A speciális gyermekotthon súlyos pszichés zavaľokkal küzdő gondozottjainak gyógyszer-,
kötszeľ stb. szfüséglete jelentős többlet_ktlltséggel jât. A gyakori öndestruktív magal'artźs
miatt sok esetben kellett szźilitari a gyeľekeket szakrendelőbe (sebészet, fiil-on-gégészet stb.)
A menedékkéľő,ideiglenes hatállyal elhelyezett kísérőnélkĹili kiskoruak Budapestre szźilítésa
âltalaban heti három-négy alkalommal töľtént, még akkoľ is, ha egyszeffe több fiatalt vitľĹink
a Bevándorlási os Á[ampolgĺĺľsági Hivatalba, kötelező szutovizsgtiatol<ra, ill. életkor
megźiţapítâsacé|jźbőlvizsgáIatra,okmĺínyircdtbastb. Egy menedékkérő kiskorut kötelezően

esetben a gÁH-ba
(ujjlenyomatvétel és Humanitríľius Taľtózkodási Káĺtya igénylés;2 interjú kiilönböző

6-Ť alkalommal sziikségis a fővĺíľosbaszźiIitani, ebből 4-5

időpontokban;hatźrozatismeľtetés stb.), sztĺrővizsgálat, koľmegźilapitás. A gépkocsik futása
ezźltal j el entő s en emelke dett az e|miút évben.

Gondozotţaink havi ellźtmźnya2014-ben33.500 FtJfő, a KNKGYo-ban 34. 500 ff/fo volt.
Az éIelmęzési noľma 20l4-ben 685 Ft/fo/nap volt intézménytinkben.
Béren kí\,ĺilij uttatások, cafetéria:

Béręn kíviili juttatás

a

20l4-es évben 1 alkalommal volt: karácsonykoľ 80.000,- Ft

(munkaviszonynak megfelelően időaľrínyosan) Erzsébet utalvány foľmájában.

otthonaink elé példaként állítjuk a Kiilönleges Gyeľmekotthont, amely az évek alatt kialakult
szak<rnai protokoll és jogszabályi és szakmai előírások szeľint végzett munkájával magas
s zínvo nalo n igazi otthont nyúj t go nd o zottj ainak.
kollégákkal a hatékony munka érdekébenrendszeresítettĹik a szak<nai értekezletek, az
ÉľdekképviseletiFórum, a Gyermekönkormrĺnyzat és aKöza|kaLmazot1i Tanács mtĺködését.A
Speciális Gyeľmekotthonban kidolgozásra kerĹilt a befogadó esetmegbeszélés szakmai
protokollja. További feladatok váľnak rźnk a terápiás légkör meg1eľemtése és fenntartása, a
viselkedés teľápiás rendszeľ hatékony múködtetése és az esetmegbeszélések rendszeressé

A

tétele teľületén.

A

menekült gyeľekekkel végzett gyeľmekotthoni módszeľtani feladatok jelentős része még
kidolgozásravt"ľ.
A világpolitikai folyamatokat tekintve a jövőben is számítanunk kell menekült gyermekekre,
így ZOI -es évben nem szabad megfeledkezntink szükséges infrastruktuľális
fejlesztésekről, valamint speciális progľamok bővítéséről,mint pl. rekľeációs foglalkozások.
Az ilyen programokhoz pedig elengedhetetlen a târgyi eszktizfejlesztés, és a személyi

a

a
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állomríny bővítése, képzettségének,,átstruktúrálása'' (nyelvi képzés,interkulturális nevelés,
közösségi szociális munka beemelése a gyeľmekvédelembe).

A táľgyévben hatékony egyiittműködés alakult ki a kormálnyzati és szakmai szenłezetekkel, a
hatóságokkal és rendvédelmi szervezetekkel is és a jövőben ezt mindenképpen tovább
kívrĺnjukerősíteni.

X. AZ INTEZMENY

MUKouÉsnľBxÉnľÉxnr,nsn

X.1. Az ĺntézményszakmaĺ munkájának iisszegző értékelése

A Gyermekközpont a20l4-es

évre kitiĺzött céţait,a beteľvezett és újkéntjelentkező feladatait

nagyr észt teţ esítette.

intézményiinkben lezajlott 2014. évi vizsgálatokľól szóló jelentések, a szakmai
ellenőľzésekľől szóló jelentések többnyire pozitív éľtékelést
tarÍalmaznak tevékenységtinkľe
vonatkozóan. Az év kiemelt feladatait ttibbnyire az elozo évekhez hasonlóan a
szerkezetźialakítás következetes, tervszeľĺĺfolytatása, végrehajtása jelentette.

Az

X.2. Szakmai tervek
Terveink k<jzött szerepel a Gyeľmekközpont szakmai álláshelyeinek 100%-os feltĺiltéseannak
érdekében,hogy intézménytink Speciális Gyermekotthonának Befogadó ľészlegébena
gyermekotthon speciális jellegéből adódó feladatok elltúâsa,
Különleges
Gyermekotthonban, valamint a KísérőNélküli Kiskoruak Gyeľmekotthonában az oÍthon
jellegéből adódó feladatok ellâtâsa,
gyermekek legjobb éľdekénekmegfelelően,
maľadéktalanul teţesítésrekerülhessen.

a

a

A

hatalyos jogszabźllyoknak és a fenntaľtói elvaľásoknak, illetve az alapitő okiľatunknak
megfelelve a fenntaľtó által meghatâtozott szakmai iľany mellett, az âltala jóvrĺhagyott
szakmai pľogramokban foglaltak maradéktalan teţesítése,szem előtt tartva a
Gyeľmekkcizpont és a Fóti Gyeľmekvrĺros által eddig felhalmozott, a gyeľmekek legjobb
érdekeinek érvényesülésétbiztosító értékeket.

Az

otthonok szakmai pľogramjanak megfelelő működés - tekintettel az utőbbi időben, a
gyeľmekvédelemben bekcivetkezętţ vźitozâsokľa - és a szakmai egységek önállóságanak
növelése mellett a tevékenységhatékonyságanak fokozása.

Továbbľa is terveink között szerepel <jnálló szakmai egységkéntegy ,,alapmétetu"
nevelőszülőihâlőzatléttehozâsa_ amelyre elvi (írásos) főígazgatói engedéllyel rendelkeztink.
Tekintettel arra, hogy minden egyes gyermek éľdeke külön-külön vizsgźiandó, sőt testvérek
esetén sem szabađęń" a téný ťrgyelmen kívül hagyni, ezért fontos egy olyan szolgáltatźĺs,
amely _ ha sziikséges _ ezen jogokat leginkább tudja biztosítani' Azon túl' hogy átlagos
sztikségletű testvér a különleges szükségletű gyermekhez közel elhelyezhető, vagy mint a
gondoskodásunkból történő kivezetés lépcsőjeként műkĺjdhet a hźl\őzat, szakmai hátteľe
aIapjan alkalmassá tehető a hazánkban, tanúvédelemben részesített kiskorúak és fiatal
felnőttek elllâttştr a, elrej tésére.
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Terveink között szerepel továbbá kezdeményezni a Különleges Gyermekotthon ferőhelyeinek
bővítésétminimum 4, legfeţebb 8 fővel _ tekintve az orszâg ktilönböző ponţairól je|zett
igényeket. A megfelelő épület a bővítéshez rendelkezéye źtll. Fentieken túl sziikség szerint
egy újabb csopoľt beindítása valósítható meg a Specialis Gyermekotthonban.
Fentiek mellett, a fenntaľtó jóvahagyása, illetve tĺímogatása esetén, Íigyelembe véve a kísérő
nélküli kiskoruak folyamatosan magas (az engedéIyezett ellátotti létszámot meghaladó)
az intézménymaľ részben felújításra keľült épületľészében,a mrĺľmtĺkcidő
éúlaglétsztmźú,
KNK-GYo-nal közös szakmai egységben tervezziik egy maximum 36 fő kísérőnélküli
kiskorú egyidejrĺ befogadásara alkalmas gyeľmekotthon megnyitását.

A közvetlen fenntaľtású intézményekélő kapcsolatot ápolnak egymássalminden téren, így az
ellátottak szintjén is. Az egyiittmúködést erősítve, hagyományteremtő szándékkal ismét
megrendezésre keľül a Fóti Tavaszi Hadjárat. lAz 1848-49-es szabadságharc idején az
intézményĹinknek otthont adó birtok alapítőja gróf Kírolyi Istvan egy huszrĺľezred (Krĺľolyi
huszarok) felâ|Iítâsâban segítette a kormiínyt.l A Kaľolyi István Gyeľmekkizpont egy 40

hektaľos parkban (patak, tavak, erdő, stb.) talâlhatő, amely csodálatos kömyezet egy nem
mindennąi akadalyversenyhez, ahol a csapatokat nemcsak gyeľmekek, hanem a velĺik
dolgozó felnőttek is eľősítik. Gyeľmekľe és felnőttľe egyaľant vaľ feladat. A különböző
kategóriĺík lehetőséget adnak mindenkinek - fogyatékkal élőnek és előzetes |etartőZtatźßbaÍL
lévőnek is - a veľsenyzésre, hiszen mindenki szellemi és ťtzikai képességénekmegfelelő
feladatot kap a hadi út bejaľása során. Alteľnatív (online) módon olyan gyermekek is
versenyezhetnek egymással, akik fizikailag nem tudnak jelen lenni Fóton.

2015. junius 16-17. között haľmadik alkalommal keľül megrendezésre az országos
Nyáľktlszöntő Fóti Gyermekfesztivâl. Arendezvényt u Embeľi Erőforrások Minisztériuma is
tźlmogatja, melynek szervezď1e és lebonyolítója a Kaľolyi István Gyeľmekkö'zpont. A
megvalósításban aktívan közľeműködnek a Gyermekközpoĺĺt munkataľsai és ellátott
gyeľmekei, fiataI felnőttjei; valamint az orszâg különböző intézményeiből a hazai
gyermekvédelmi szakellátás számos prominens szakembeľe. A Nyaľkĺiszöntő Fóti
Gyermekfesztiválon való részvételelismeľés lehet minden olyan gyeľmekvédelmi
gondoskodásban nevelkedő gyeľmeknek, aki a sajat kö'myezetében tanulmrínyi eredményével,
spoľttevékenységével,magataľtásźxal, a közösségéľt végzett tevékenységévelpéldát mutat
tarsainak.

A

szakmai tervek bemutatása soľán meg kell említeni, hogy célunk a ťoldrajzi adottsága,
infľastruktuľźlja révénképzésekés továbbképzések, tovźtbbâ akár orszâgos méľettiszociális,
illetve gyeľmekvédelmi rendezvények, konferencirák helyszíneként szolgálni. A terĹilet
emellett tökéletesen alkalmas lehet akar a vidéki szolgźitatők dolgozói, gondozottai szánźra
nyźĺti,és évközi kirándulások, tidülések állomásakéĺx, ezâltal a Gyeľmekközpoĺt a magyat
gyeľmekvéd e l em szakmai _ mó dszert arli bázisâv â v álhat.

Fot,2015. miĺľcius30.
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