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1.

cÉlĺĺl,r-ľľszÁľĺłlATAI

AlapfeladatoĘ szakmai célok

A

Kĺáľolyi Istvan Gyeľmekközpont alapvető szakmai célkitÍĺzéseegy olyan széles köľii
szalaĺrai konszęnzuson ďapuló, többfelę ellátasi foľmát biztosító gyermekotthoni és
utógondozói ellátás biztosításą amely gyeľmek- és csďádközponfu, rendszerszemléletti és

szfüségletoľientált.

A Gyeľmekközpont kihaszłílva jó ftildrajzi

és infrastľukţurális adottságďt, a gyermekotthoni
ellátlísok széles spektľumát vállďta fel.
A feladatellátás szempontjából az alábbí ettátásĺ foľmákat biztosítjuk a gondozottak
számára (otthont nyújtó ellótós lrpretében g1lermelrotthoni és utógondozói ellátás keretében
utógondozó otthoni elhelyezést biztosítunk).

Gyeľmekvédelmi gondoskodásban elhelyezett, a menek[ilttigý jogszabályok alapján
menekültként elismert, illetve meneh;ltkźnt el nem ismert Hsérő néIkÍilikiskorúak
részére, a Kísérő NélkĺiliKiskoruak Gyermekotthonában (továbbiakban: I(NK-GYO)
biĺosítunkgyeľmekotthoni ellátást. Célunk nyelvi, tantáreyt felzárkőnatásukkď
sikeres integrációjuk elősegítése.
Speciális ellátást biztosítunk a 12. életévét- kivételęs esetben 10. életévét- betöltött
súlyos pszichés tiineteket mutató kiskoruak szźnnára a Speciális Gyermekotthonban
(továbbiakban: sPGYo) Célunk, hogy az intézrnényźůtalnyújtott tenípiás
szolgźůtatźtsokkalríllapotukban pozitív vźitozźlskövetkezzen be, vagy legďább
kompenzált állapotban lépjenek ki 1- 2 ill. kiilönĺisen indokolt esetben 3 év utan.
Ktilönleges ellátás keretében a fogyatékkď élő és taľtósan beteg kiskoruak szâmźlra,
családias lakókörnyezetben, biztonságot nyujtó otthont biztosítunk a három csopoľtot
magába foglďó Kĺilönleges Gyermekotthonban (továbbiakban: KGYO). Célunk, hogy
képességeikhez méľtenaz onálló és önľendelkez(i életre töľténő felkészítéstiküöz,
önelláüĺshoz szfüséges képességeik fejlesztésében a maximumot nyujtsuk.

Az

utógondozói ellótásbąn élő, közrevelési, felsőoktatĺĺsi vagy felnőttképzési
intézménnyel(szolgĺáĺtatóval) tanulói, hďlgatói vagy felnőttképzési jogviszonyban alló
menektilt fiatal felnőttelr nyelvi, tantfugyi, képességbelifelzarkőztatásuk biztosítasával
nffitottuk szĺímukľaa mielőbbi önálló élet lehetőségét.Elhelyezésiik 20t5.juliusáig a
MenekĹilt Fiatal Felnőttek Utógondozói Szakmai Egységében(továbbiakban: MFF_
UGo) történt. (A fokozatosan bekövetkezett, egyľe eľősödő méľtéląĺ
migľációs hullám
okozta elhelyezési sziikségletekre tekintettel, a fenntaľtó a szakmai egységben
elhelyezett ťratal felnőttek más ťovrĺľosigyeľmekotthonokba, utógonđozó otthonokba
ttiľténő áthelyezéséről hozott döntést.)
Családias lakóköľnyezetben, a Fót Lehel úti és mogyoródi telephelyen, Utógondozó
otthonokban (továbbiakban: UGo) élnek a magyar állampolgĺĺľságuutógondozói
ellátottak az íntegrźtcióés az önźllő életvitel magasabb szintjére jutott menekĺilt,
oltalmazott státuszú, vďamint magyar állampolgárságot szerzett fiatal felnőttekkel.
Célunk biĺosítaniszámukĺa tanulmĺínyaik sikeres befejezése idejére az otthont, ügyeik
intézésébenmind nagyobb ĺinállóságot adva a sikeres tinrĺlló élewitel lehetőségével.
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A

nevelés-gondozís célja a gyeľmekvédelmi szakellátásban nevelkedő gyeľmekek
életkorďloz, źllapotźůloz,sziikségleteihez igazodó teţes könĺ ellátás biztosítrísa,
személýségiikhaľmonikus fejlődésének elősegítése, fizlkal és &zelmi biztonságuk
megteremtése, tanulmányi előrehďadasuk segítése,piacképes szakma megszerzése,
felkészítésiika majdani önílló életiikben való hely&illásra.

I. 2. El[őúottĺlétszám adatok

2015-ben a gondozottak létszáma a nyári hónapokban rendkívĹil magasľa nőtt (ulius
hónapban 1895 fł5)' majd az év masodik felében csökkenő tenđenciátmutatott. A jelentős
létszámnövekedés oka a kísérő nélktili kiskoruak beáĺarnlásanak ugľásszenĺ növekedése,
amely augusztus hónaptól a koľábbiakľroz képest visszaesett. Az ellátotti létszĺmot
csökkentette a kísérő nélküli kiskorúak elhelyezési kapacitísát növelő fenntaľtói intézkedés,
amely szerint 2015. júliusában 29 utógondozói ellátlĺsban részesiilő menekült, oltďmazott
statuszú fratal felnőtt más otthonokban történő elhelyezésére keľiilt sor. A Kiitönleges, illetve
a Speciális Gyeľmekotthonok gyeľmeklétszrĺmában kisebb mértékúnövekeđéstĺiľtént.

Az elhelyezett glermekek ésftatalfelnőttek létszómdnak alakuldsa 2014-ben

és 2015-ben

Létszám Q014. dec.31-i állapot)
Gyermekotthonban

Utógondozói otthonokban

780 fő
(730 migráns, 22 kĺilönleges, 28

63 fő

speciális ellátási igényiĺgyermek)
Osszesen: 843 fő

Létszám (2015. dec.31_i állapot)
Gyeľmekotthonban

Utógondozói otthonokban

731 Íő
(679 migráns, 23 kiilönleges,

29
speciális ellátási igényű gyerĺnek)

Ż6 Íő

osszesen: 757 fő

J

Az elldtottak léßzámdnakvdltozósaí

lÉľszÁnĺ_

ľovnrnoÉs

2015.

janudľ I.

r,ÉľszÁnĺcsÖxxBľÉs
másik

kiiziitt:

és december 31.

INTEZMENYEN

ľnr,ÜLľÖnľÉľľ
vÁlľozÁs

osszr,ÉľszÁnĺ

gyeľmek-

Hl-

otthonba

NAP

v.haza

új beutalt

került v.
egyéb

nagykoruvá
válttÁvozott

migráns

utógondozói
ellátása
megsziĺnt

nagykoruvá vált,
utógonđozói ellátott
lett

kiskonl

utógondozóí
Osszesen
ellátott

táv. IH
meqsz.

Jan.

162

67

58

J

2

818

62

880

Febr.

r32

2t

t6

I

2

9il

63

974

Márc.

133

177

T7

I

I

849

63

9t2

Apr.

173

96

13

2

913

61

974

Máj

548

135

17

1308

62

1370

Jlin.

569

r65

6

4

1706

58

1764

Jril.

332

161

ll

29

1866

29

1895

Aug.

133

t76

t2

1811

29

1840

Szept.

t87

383

5

1610

29

1639

okr.

34

397

7

2

1240

27

1267

Nov

22

370

J

I

889

26

915

Dec.

l0

r65

2

I

I

731

Ż6

757

2435

2313

167

44

7

Össz.:

1

Befogađós-elbocslźtlźs:

a.) befogadrß 2015_ben:2435 fő
11 fő új gyeľmek beutďása történt a speciális gyeľmekotthonunkba, továbbá
2fó akülönleges gyeľmekotthonba
2422 fő kíséľőnélktili kiskoru keľiilt hozzâllk, akiknek a beutalasát minden esetben a
Bevĺíndoľlásiés Allampolgársági Hivatal eszközölte
hatályos jogszabályi
rendelkezésekľe és a menedékkérelem tényére a|apozva.
6 fő a nagykoruvá'valźsátkövetően a gyermekotthoni ellátĺásbólkikerĹilve utógondozói
ellátasba keľiilt.

'
-

a

-

elbocsátlß, létszámcsĺikkenés 2015-ben: 2524 fő az alâbbi ľészletezésszerint
_b) 10 f<ĺ speciális gyeľmekotthoni elhelyezése megszűnt
44 fo utőgondozói ellátrísa megsziint
2469 fő kíséľőnélktili kiskoru gyeľmekotthoni elhelyezése szúnt meg - egy részĹik
átadásra keľtilt a Bevĺĺndorlfui és AllampolgĺĺľságiHivatalnak, mivel az életkor
vizsgźiat megállapította 18 év feletti életkoľukat,vagy betiiltiitték a 18. életévĹiket;
j elentős sziímban engedély nélkĹil kiilfi'lđretźxoz1"ak.
A különleges gyeľmekotthonból 1 fó tźtvozott.
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I.

3.

A gondozottak megoszlása életkoľés ellátási foľma alapján
A
5

6

7

életkoľ' és ellátási forma

I

9
év év év év év

Kĺiliinleges
Otthon

I

I

I

10

I

17

év

év

év

év

6

5

J

4

2

4

,I

6

7

46

88

év

Otthon

I

l6

év év év

Speciális

Kísérő
Nélkĺili
Kiskoľúak

15

13

2

1

I

l0

15. dec.31

t4

12

11

Ż0 21 Ż2 23 Ż4
év év év év év év
18

19

2

Össz.
26

I

Ż9

169 214 148

679

Otthona

Utógondozó

Otthonok

ossznsnľ

I

Ż

)

3

1

10

56

98

177 224 157

)

I

4

7

7

I

I

23

2

1

6

8

7

I

1

757

Az elmult

évhez képest a gondozottak létszámában a december 31-i állapotot tekintve a
gyeľmekotthonokban kismértékrĺvźitozás figyelhető meg' ugyanakkoľ év közben a kísérő
nélkiili kiskoruak számrĺnak jelentős emelkedése következtébęn az ideiglenes hatállyal
elhelyezett kiskoruak létszĺĺmaminden eddiginél magasabbra nőtt (pl. julius hónapban 1890
fr).
engedély nélkiil eltĺívozott kísérő nélktili kiskoľúak elhelyezésének megsziintetése (60
^z
nap utlán) az illetékes gyĺĺmügyi hatóság tészérolfolyamatos, így a Gyermekotthonban
elhelyezett kiskoruak \étszána év végére679 forc esett vissza. A Menekiilt Fiatal Felnőttek
Utógondozói Szakmai Egységébőláthelyezett utógondozói ellátottak
fős
létszámcsölĺkenést eredményeztek.

29

I.

4.

A gondozottak megoszlása ryermek-

és utógondozó

otthoni csopoľtonként

Ktiltinleges Gyermekotthon létszámadatai csopoľtonként(2015. XII. 31.):
l_es csopoľt:
9 fb
2-es csopoľt:
7+l fí5 ug.-i ellátott

csopoľt:
Osszesen:
3_as

7+2 fő ug.-i ellátott

26 Íő

A Ktilönleges Gyeľmekotthonba

2 fő érkezett tárgyévben

SpecĺĺĺlisGyemekotthon létszámadatai csopoľtonként (2015. XII. 31.):

csoport
csopoľt
3. csopoľt
4. csopoľt
Osszesen:
1.

2.

11 fő
8 fő
8 fő

2fő

29 Íő

A Specirĺlis Gyeľmekotthonba 2015. folyamĺán érkezett 11 fiő, elbocsátottunk l0

főt.

5

A KíséľőNélkĺilĺKĺskoľrńak Gyeľmekotthonának létszámadataĺ csopoľtonként(2015.
Xrr.31.):
Befogadó csopoľt
1. csoport
2. csopoľt
Összesen:

6?l fő
4fő

(eng.

nélkiilęltáv.: 67I ťo)

4fő
679 Îő

A Menekůilt Fĺatal F'elnőttek Utógondozói Szakmaĺ Erységéneklétszámadataĺ
csoportonként (2015. XII. 31.):
Utógondozó otthon I.
I/1.
I/2.

csopoľt
csopoľt

0 fő
0 fő

Utógondozó otthon II.

csopoľt
csopoľt
Összesen:

IVl.
II/2.

0 Íő
0 fő
0 fő

A

2015. juliusában megvalósult ëţhelyezésekkövetkeztében 7 fo keľiilt elhelyezésre a
Gyeľmekközpont k{ilső utógondozó otthonaiban, 29 fő pedig több fővfuosi gyeľmekvédelmi

intézményben.

A Kůilső Utógondozó otthonok Szakmaĺ Erységének létszámadatai csopoľtonként (2015.
xrr.31.):
Mogyoródi Utógondozó otthon
Fót Lęhel úti Utógondozó otthon
Osszesen:
II.

t4 fő

9fő

23 Íő

HELYZETELEMZES

II. 1. RendkÍvüli események

Rendkívülĺ események neryedéves bontásban - Küliinleges Gyemekotthon

A gyeľmekotthon vezető beszámolója ďapjĺĺn az

otthonban rendkívĹili esemény 2015_ben nem

töľtént.

Rendkívĺilĺesemények negyedéves bontĺ{sban - Specĺális Gyeľmekotthon
A Speciális Gyeľmekotthon vezetője 2015. évben rendkívĹili eseményľől nem szĺímoltbe.

Egy ízben (2015. második negyedévében) vált sziikségessé a biztonsági elktilönítő
hasznźiata a gyeľmek cin_ és közveszélyes magataľţása miatt. Az elkiilönítéssel
kapcsolatos intézkeđésekmegtöľténtek, ajogszabályban előíľt dokumentáció elkészült.

Az

elkiilönítésľe csupĺĺnnéhĺĺnyóľa időtaľtamig volt sziikség, nevelési felügyelet

elľendelésénekkezdeményezésérenem keriilt sor.
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Rendkívůilĺesemények negyedéves bontásban
KNK GYO

KíséľőNélkiitĺKiskonliak

I. negyedév

II. neevedév

III. negyedév

IV. nesyedév

0

I

1

0

Osszesen
2

RendkívĹili események jellemzői a KNK_GYo_ban: A rendkívĹili események mindkét esetben
a kísérő nélhili kiskoruak magas létszőlma következtében kialakult konfliktusokból adódtak.
A tettlegességig fajuló, több kiskorut éľintő konfliktusokat a gyermekotthon vezetője,
vďamint dolgozói szakszenĺen kezelték, a kiďakult helyzet tisztźnâsa, illefue a gyeľmekek
mielőbbi megnyugtatása érdekében tolmács igénybevételéreis sor keľĹilt. A konlaét ęsetekĺől
feţegyzés készült, illetve a szĹikséges intézkedések megtétele is megtöľtént.
Intézkedések a ľendkívtili események megelő zésére

A

rendkíviili eseményeknek előjele nem volt, azok bekövetkeztekor a sziikséges
intézkedéseketmegtettÍik. A magas létszĺĺmú
gyeľmekcsoportok nagyobb aľ{ĺnyu

felügyeletére, gondoziĺsara a fęnntaľtó engedélyével, illetve az źitalabiztosított fonásból
megbízási szeľzőđéskeretében más gyennekvédetmi intéznényekben dolgozó
kollégák bevonásĺĺľakeľiilt sor.
fentiek mellett
kiskoruak szabadidős
tevékenységeinek megszeľvezésébetapasztalattaI rendelkező civil szervezeteket
vontunk be, amelyek segítségévelaz esetleges feszĹiltségek levezetése, a konfliktusok
feloldása eredményesebben vďósulhat meg.

_

-

A

Renđkívüliesemények neryedéves bontásban
Szakmai Erysége

A

a

-

Menekült F'iatal Felnőttek Utĺígondozóĺ

szakĺnai egység vezető beszámolója alapján az otthonban rendkívüli esemény 2015-ben

nem töľtént.

Rendkívülĺ események negyedéves bontásban - Utógondozó Otthon - Fóú, Lehel út

A gyermekotthon vezęto beszĺámolójaaIapján
tĺiľtént.

az otthonban ľendkívtili esemény 2015-ben nem

Rendkívĺiliesemények neryedéves bontásban - Utógondozó Otthon _ Moryoľód
A gyeľmekotthon vezető beszĺĺmolója alapjan az otthonban rendkívüli esemény 2015_ben nem
tĺiľtént.

il.

2.

Engedély nélküli eltávozások

A KĺilłinlegesGyemekotthonban nem töľtént engedély nélkiili eltźtvozás 2015_bęn.

A Speciális Gyermekotthonból az engedély nélkĺilięItâvozźsok esetszáma még mindig
magas, azonban az eltźxozźĺsokszĺímaaz elmult évhez viszonyítva tovább csökkęnt. (2013 _
307 eltávozás, 2014 _ 192 ekźxozźs,2015 _ 179 e\tálvozâs)
tapasztalatok szerint az
engedély nélktili eltávozások leggyakoribb oka a cigaľettaszerzés. Ugyanakkoľ az okok kĺjzött
szerepel még a,,szabadságY tląy'', a,,szeretteik meglátogatlísď' is.

A

7

I. negyeđév

Eng. nélk.
eltávozások

9 fől16

száma (esetfő)

alkalom

II. negyeđév

IV. negyeđév Osszesen

III.neryedév

2|

13 fő/28 alkalom

ťc'/67

alkalom

2l

fől68 alkalom

26 főll79
alkalom

Kísóľő NélkĺilĺKĺskorrĺakOtthona
2015. évben az engedély nélkiili eltávozások szźÍna

I.
Eng. nélk.
eltávozások
esetszáma

negyedév
420

II. negyeđév
I 187

II.

negyedév

802

III. negyeđév

ts4

Osszesen
2563

Az

engedély néĹkiili tavozasok 2015 évbeĺaz ęIózo évhęz hasoĺrlóan az elhelyezések
szĺĺmlĺnaknövekeđésévelaľĺĺnyosanemelkedtek a KNK_GYo_ban, amely a negyedéves
adatokban, vďamint azéves összesítésben is nyomon követhető.

Fenti adatok ďapjĺán megállapítható, hogy atargyévben éľkezetteltátottak számânâI Q422 fő)
magasabb az engedély nélktili eltávozĺĺsok szálma. Minđezabból adódik, hogy az el(5ző évben
érkezett, azonban maľ 2015-ben tavozott kiskoruak száma is hozzáadődlk az ĺjsszesített
létszálnhoz' illetve az év során több engedély nélktil tźtvoző kiskorut visszaszállított a
rendőrség, sokan csak t<ibbszöľi ,,pľóbálkozâs'' uţĺnfudtak átlépni a nyugati otsztryhatfut.

A fiatďok legnagyobb többsége engedély nélktit hagyta eIazlntémlényt,még a menekiilttigyi
eţaľasi cselekmények megtöľténte előtt, (p1: ujjlenyomat készítés,fotózás, humanitaľius
taľtózkodasi engedély kiállítása) a bekeľĺiléstkövető napokban, illetvę hetekben. Az engedély
nélkiili üĺvozĺísokindoka nagy többségében feltételezhetően a Magyaľorszźryot ĺ:aľzitországként kezelők továbbutaziĺsa volt.

II.
II.

3.

3.

Személyi feltételeĘ képzés,továbbképzés

1. Személyi feltételek

Általános, intézmónyi heĘetelemzés, adatok
Azintézĺnényben2015. đecembeľ31-én Íőríllásban foglalkozţatott dolgozók létszáľna:
- l2l fő teţes munkaidőben foglalkoztatott munkatáÍs,
- 4 fő 6 őralnap foglalkoztatott munkatiĺľs,
- 5 fő 4 őra lnap foglalkozüatott munkatiĺľs.
Pedagógus munkakörben foglalkoztatottak létszźlma:38 fió (6 fiővelnőtt Z}lł-hezképest)
Megbízrásiszerződésselfoglďkoztatottaklétszáma:7ťo

A

hatályos jogszabályban előíľt gyeľmekotthoni gondozó-nevelői munkacsopoľt csak
optimílis esetben fudja biztosítani a folyamatos munkaľenđetmindhaľom gyeľmekotthon
csopoľtjaiban. A kollégak esetleges megbetegedése, a szabadságok kiadása csak

I

csopoľtösszevonásokkď oldható meg, amely ütközik a gyeľmekotthonok pedagógiai elveivel
(pl. biztonsâgľa, allandóságľa tĺĺľekvés),és a dolgozók munkáját nehezíti.

A gyeľmekek személyiségállapota fttilönleges, specialis sziikséglet, kíséľőnélktili kiskoruak)

és a fogadási kényszer miatt gyeľmekotthonainkban indokolt lęnnę a párhuzamos szolgálat
biztosítása annak éľdekében,hogy a gyermekek egyéni szĺikségleteinek kielégítése
eľedményesebben valósuljon meg (specilális sziikségletti gyeľmekek rendőľségi, bírósági
ügyeihez kísérő(k) biztosítása, kiilönleges szfüségletií gyermekek orvosi vizsgźiatai,
napirenđifeladatainak szakszenĺ ellátasą kíséľőnétktili kiskoruak szakorvosi vizsgźlatu,
egyéb eljáľasai).

A

gazdasági, tigyviteli munka, a fokozódó személyiigyi feladatok, a multifunkcionális
gyermekotthoni ęllátas és a vagyonkezeléshez kapcsolódó egyéb feladatellátás (a terĹilet
nagysâga, szolgâIati lakások, illetve egyéb éptiletek béľbeadásą kaľbantaľkísa)miatt
jelentősen terheket ľó a Gazdasági Iroda munkatĺáľsďľa.

A növendékiigyí csoporfoa is fokozott teheľ haľult, amelyet dö'ntően a kíséľőnélkĺilikiskoruak
rendkívül magas szâma indokolt. A folyamatos elhelyezéselĺkel,illetve engedély nélkiili
tiívozásokkal jáÍő adminiszhációs feladatokat két ntivendékiigyi előadó, vďamint két

gyermekvédelmi tigyintéző végezte,illetve 2015. októberében egy fő n<ivendéktigyi előadóval
nőtt a csopoľt |étszama. A GYES_rő1 visszaéľkezett kolléga feladatai köz<itt az lntézmény
sajtókapcsolatainak kooľdinĺĺĺásais szeľepel tekintęttel aną hogy - leginkább a kíşérőnélkiili
kiskoruakkď kapcsolatos feladatellátással összefüggésben _ az elmult évben ugľásszeriĺen
megemelkeđtek a gyeľmekek ellátását érintő sajtómegkeresések.

A

fenntartó által engedélyezett,2014 évben 133 fore emelt intézményidolgozói létszámot a
Szociĺílisés Gyeľmekvédelmi főigazgatőság további 6 fővel (2 konyhai dolgoző,2 rcndész,2
takaľító) megemelte, jelentős segítséget nyijwa ezze| akíséľőnélkiili kiskoruak gondozásávď
j aľó tiibbletfeladatok eILźtásához.
*ú

Az

álláshelyek betöltése éľdekébenszámos álláshirdętést (rendész/poľtás, nevelő,
gyermekfeliigyelő, gyermekvédelmi asszisztens, takaľító) tettiink közzé a kozigallas.hu
inteľnetes oldalon, az intézményihirdetőtâblân, hbnlapon, illetve egyéb foľumokon. A
szakmai munkakörök megjelentetett álláshiľdetéseire bęérkezett pâIyźaatok ellenére

valamennyi tires stĺĺtusztnem tudtunk taľtósan bettilteni. A szabad áIláshelyek betöltése
is folyamatban van. A fokozott pszichés igénybevételleljâtő, ugyanakkor
alacsonyabb bérezéstĺstáfuszok (gyeľmekfeliigyelő, gyermekvédelmi asszisztens) betöltése
folyamatos kihívást jelent az intézmény számáĺa. A jogszabĺály â|t^l, meghataľozotţ
szakképzettséggel ręndelkező pályazők esetében, a felvételt kiivető napokban/hetekben
számos ďkalommď bebizonyosodott, hogy kevęsen fudnak eleget tenni a Speciális
Gyermekotthonban, vagy akĺáľ a KísérőNélkĺiliKiskoruak Gyermekotthonában jelentkező,
átlagon felĺili szakmai kihívásoknak. Ezen munkak<irök ęsetében számolnunk kell a magas
fluktuációval is.

jelenleg

A

A

Ktiliinleges Gyeľmekotthon nevelői testiilete stabil.
gyeľmekotthon munkatáľsi
közössége felelősségteţes, kitaľtó mtmklĺľaképes dolgozói közösség. A flukflłíció méľtéke
alacsony.
Ebben az évben is fontos fęladatként fogalmazódott meg a munkatarsak közötţi aľányos
feladatmegosztĺís.
hrĺľomcsopoľt munkatlĺrsď egyĹittmfüödtek. Törekedttjnk a
munkaidővel való ésszenĺgazdálkodźlsra, eIőrelátó szervezésre. A szolgálati beosztások
elkészítésénél
a csoporŃezető nevelők minden esetben egyeztették a beosztásokat és az előrę
pľo
gľamokat.
teľvezhető

A
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Szorgalmi időszakban, a délelőtti órrákban, felváltvą egy-egy csopoľt látta el az iigyeleti
Az iskolából itthon maľadó beteg gyermekek feltigyeletét, ápolását ilyenkoľ az
adott csoport dolgozója lâtta el. Az év során, néhány alkďommal sor keľtilt
feladatokat.

csopoľtösszevonĺísra is.

A

gyermekotthon munkaüĺľsaiaktívan részt vettek az irttézméĺyiszintíĺprogľamok
előkészítésében,lebonyolítĺĺsában, nagy létszĺĺmbanvęttęk Észt a gyerekek nyáľi
tźtboroztatźlsában.

A szabadságok kiadása szabadságolasi terv ďapján

töľtént. Ennek köszönhetőęî, az év végéľe

minden dolgozónak ki tudtuk adni a szabadságát.
A dolgozók köľében atétppéľzentĺiltött napok szâmaátlagosan 3, 5 nap/Íő volt.
Rendkívtili munkavégzés190 óra (l0, 55 óľa /fő)

A 2015.

év folyamán történt változasok szźlmaésoka

ment:
Belépett:

Nyugdíjba

Kilépetil
A

1

fó gyermekvédelmi asszisztens

1 Íő

nevelő

1

fő gyeľmekvédelmi asszisztens

1

fő gyermekfeltigyelő

gondozó szeméIyzet továbbképzése, szakmai ismereteinek bővítése továbbľa is kiemelt

feladat.

Pedagógiai, egészségtigyi, gyermekvédelmi ismeretek terén is szĺikségesa képzéstik,
önképzéstik segítése.

A SpecĺálĺsGyermekotthonban

az elmúlt évben - hasonlóan a korábbi évek tapasztalataihoz
munkaeľőhiánnyď
kĺizđöttÍink.
A feladatok ellátása a dolgozók erejének teţes és ttizott
I<lhasználźlsát eľedményeztę. Ezt a helyzetet csak nehezítette, hogy ttibb kolléga hosszu ideig
taÍ1ő folyamatos tźlppénzeĺvolt
fő).
ktilönbiiző munkakörolae (nevelő,
gyermekfelügyelő, gyeľmekvédelmi asszisztens) folyamatosan kiíľtpéůyazatoksok esetben
nem jártak eredménnyel, meľt a jelentkezők egy része nem volt gyeľmekcsopoľtba helyezhető
az ismeretek hiánya, illetve az ďacsony életkoľmiatt, masrészt a munkara felvettek még a3
hónapos próbaidőn belül, vagy azt követően váltak alkalmattanná a munkaköľi feladatok

(4

A

ellátásara.

Dolgozók tźşozźsa:
_ Közalkďmazottijogviszony közös megegyezéssel töľténő megszĹintetése: 9 fĺĺ(7 nevelő,
2 gyermekfelĘyető)
_ Próbaidó alatttĺiľténőjogviszony-megszĹintetés: l fő nevelő
Új dolgozók felvétele:
nevelők: 2 fo
gyermekfelügyelők 2 fő

A KíséľőNélkĺiliKiskorr'iak Gyermekotthona

2015-ben tovább folytatódott a gyeľmekotthonba töľténő elhelyezések számanak emelkedése,
amely folyamatosan és tcibbszöľösen meghaladta a mfüödési engedélyben meghatĺĺrozott
ugrásszeľĺi ellátotti létsziímnövekedéssel jáÍć, dolgozói
feľőhelyszámot.
létszĺĺmszĹikségletetaz első félévvégéľemaľ sem belső munkaerő-átcsopoľtosítasokkď, sem

Az
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pedig a fulmunka elľendelésével,vagy
biztosítani.

A biĺonságos

a

szabadságolások visszahrtětsával nem lehetett

fęIadatellátlĺshoz szĺikségesmunkaeľő biztosítasa érdekében intézrrényiink a
fęnntaľtóhoz fordult segítségéľt. Szociłilis és Gyemrekvédęlmi Foigazgatőság fonást
biztosított és engedélyt adott arľa, hogy a fenntartĺísában működő más gyermekvédelmi
intézményekből, megbízasi szeľzőđéssel,gonđozasifeladatok ellátásáľa kiilső kollégakat
ďkďmazzunk. A segítők bevoruĺsávď - a gyennekotthon dolgozóinak fokozott leterheltsége
mellett sikerĹilt vďamennyi intémrényĹinkbenelhelyezett kíséľőnélkiili kiskoľuľól
gondoskodni, ellátasukat biztosítani.

A

Az év eleji

dolgozói létszám az otthonvezetóvel ęgyutt 14,75 fő volt, amelyből nevelő
munkaklľben 6 kolléga, gyeľmekfelügyelői, illetve gyeľmekvédęlmiasszisztensi
munkaköľben 8 kolléga, valamint 1 ápolónő dolgozott. Az egyes munkaköľök*röz mindegylk
kolléga rendelkezik a l5lI998 (IV.30) NM ľendelet szerinti képesítéssel.
Vłĺltozások a személyi állományban az év soľiáľl:

Dolgozók tźxozâsa:
- Közös megegyezésseltavozott: 5 fő, (2 fo nevelő, 3 fő gyeľmekfelügyelő)
- Nyugdíj korhatárt elérte: 0
_ Áthelyezéssel: 0 fü

Új dolgozok felvétele:
- Áthelyezésselkeľĺilta KNK-GYo-ba: 2fő (l fő nevelő, l fo gyeľmekfelügyető)

_

Ú: belépő: 3 fő (2 fő nevelő, 1 fő gyenľrekvédetmi asszisztens)-

A

Menekĺilt Fiatal Felnőttek UtĺígondozóĺSzakmai Erysége két 25 ffi

befogadásĺáľa

alkalmas utógondozó otthont foglal magëlba. A szakmai egység dolgozói közĺil 4 fo a kíséľő
nélktili kiskoruak létszámnövekedésére tekintettel még az első negyedévben źŃirźnyítźsra
keľĹilt a KNK Gyeľmekotthonba.
A migrációs hullĺám okozüa fokozódó feladatok ellátĺásą az elhelyezési kapaciüĺsok növelése
érdekében a fenntaľtó a szakmai egységben elhelyezett ťratal felnőttek f<ívrírosi otthonokba
töľténő áthelyezéséről hozott döntést, amely 2015. juliusában valósult meg. A fenntaľtói
intézkedéseredményeképpen a szakľnai egység dolgozói a KNK Gyermekotthonban végezték
feladatukat.

A Kĺilső Utĺígondozó otthonok nevelőtestiilete stabilnak mondható.
Mogyoľódi Utógondozó otthon: 2015. évben a dolgozói létszámban, összetételben vtĺltozás
t<jľtént.Mĺĺľciusban1 fő gyermekvédelmi asszisztens felvételére keľtilt sor' źV új dolgozó
mellett 1 fiô nevelő láţa el a csoporÍ:ĺezetői feladatokat, illetve 1 fo gyeľmekvédelmi
asszisztens a kedvezményes nyugđíjkorhatźrral
élve jelenleg a felmentési idejét tölti.

Fót Lehel úti Utógondozó otthon: A tárgyévben 2 fő pedagógus látta el a szolgĺĺlatot.A
Mogyoródi Utógondozó otthonban a|kaLmazott gyeľmekvédelmi asszisztens kolléganő a
szabadságolások időszakźlban besegített a szolgźiat ellátásában (az április és szeptember
közötti

Az

időszakban).

utógondozói feladatokat ellátó nevelő személyében
eľedményeképpen_ szintén váitoztĺs töľtént az év folyamĺín.

belső

átcsopoľtosítás

11

Az Európai Menekiiltiigyi Alap által trímogatott projekt |ezfulilt, amelynek hiárryát a kiilft'ldi
fiata]ok sok mindenben éľzik.A pľojekt szĺĺmostéľennyrijtott ţámogatást, lehetőséget,

progľamot, segítséget a menedékjogi stáfusszď ľendelke ző fiatal felnőttęk szźlmźlra.

A Segítő szolgáltatásoĘ képzés,mĺídszeľtanosztiílyba szervezett munkataľsak mindegyike
több diplomával, két kivétellel szociĺílisill. klinikusi szakvizsgával és több éves
gyeľmekvédelmi szakellátásban eltoltott szakmai gyakorlattal' magas hivatástudattal
rendelkező szakemberek.
S

zakmai létszám-ö s s zetétel:
fiő osztét|yvezető (töľténelem szakos tanáÍ, szociális szervező, TAP szakos
gyógypedagógus és terapeuĘ szociális szakvizsga-gyeľmekvédelmi szakellátás)
kötelező őraszźlm: 40 őralhét
1 Íő gyógypedagógus, klinikđgyeľmek szakpszichológus - kötelező őraszám:30 ćralhét
1 fő klinikai gyeľmek szakpszichológus, mediiítor _ kötelező őraszâm:30 órałrét
1 ft' fejlesztó pedagógus (pszichopedagógia-szomatopedagógia szakos tanĺĺr,szociális
szakvizsga-fogyatékosok szociális ellátłása ) _ kötelező órasziím: 30 őra lhét
1 fő fejlesztő pedagógus (oľosz nyelv szakos tanaľ, pszichopedagógus) - kötelező
őraszáľn:30 óra /}rét
1 fő fejlesztő pedagógus (óvónő, pszichopedagógus)- kötelező ótaszâĺĺ:30 óralhét

- 1
-

A

gyermekek pszichológiai és (gyógy)peđagógiai ellátlása esetfelosztás alapjan tĺirténika
Gyeľmekotthonokban. Mentorrendszert működtetiink a Kiilönleges Gyeľmekotthonban. Két
klinikai szakpszichológus látja el a gondozott gyermekeket esetfelosztás a\apján.

A

SP GYo-ban vezetett csopoľtos tenĺpiákhoz indokolt lenne egy ferÍi pszichológus státusz
biztosítása. Problémát jelent a feladatellátás sorĺĺn,hogy az ellźltott gyerekek kb. 90 %-a
gyógypedagógiai eset.

2 fő pszichopedagógus munkaidejének kb. 50%-át töltötte a speciális
sztikségletíĺekkel,közvetlen őra keretében, a fennmaľadó óľĺĺkata kiilönleges
gyermekotthonban töltö,tte közvetlen óľa keretében, heti 3-4 kotlzĺútációs óra /gyĺĺmok,

Jelenleg

nevelők, pszichológusolď kivételével.

l fő szomatopedagógus, havi munkaidejének 40%-ât tiiltötte a speciális sziikséglettiek
mozgás nevelésével,a fennmaradó részt a kiilönleges gyeľmekotthonban látta el (tenípiás
lovaglás (kísérés),úsziß (kíséľés+foglďkozrís),mozgásfejlesztés, tanácsadás).
Az

A

Speciális Gyeľmekotthonban elhelyezett, tankötelezettségiiket magántanulóként teţesítő
TKVSZRB szakvéleménye9 gyermek tészéreir elő logopédiai

gondozottak

ellátłĺst/beszédfejlesztést,amely egyelőre nem biztosított.

Pedagógus éleĘálya:
Pedagógus I. fokozatban van: 1 fő
Pedagógus II fokozatba lépett (2014. április 30-ig feltöltĺitte portfólióját): 3 fo
201s-ben sikeres minősítő vizsgát tett, így 2016.I. l-től esedékes Pedagógus II fokozatba
lépés:l fo

-

T2

Mesteľpedagógus fokozatban szakéľtői tevékenységetvégezés azintéznÉnyiminősítések
mindegyikében intézrrényi delegáltként vesz ľészt:1 fĺĺ(osztátyvezető)

II. 3. 2. Képzés,tovlúbbképzés,szakviuga

A

szakmai munkaköľben foglalkoztatot. munkaĺĺrsakmfüi'dési nyilvlíntaľtísiszámainak,
továbbképzési ponţainak rendszerezése, rögzítése megtörtént.
Kezdeményęztiik a gazdâkodó szervezetnél a munkatĺírsak kötelező továbbképzéseinek
anyagi támogatlísát.
szfüös források és az erős munkahelyi leteľheltség nehezítl a
továbbképzési kĺitelezettség teţ esítését.
szakmai egységek vezetői folyamatos tajékozüatásban részesiilnek
induló
továbbképzésekről,
szakmai munkakörben foglatkoztatott munkatáľsak pedig a
továbbképzési ciklusuk ďakulasáról és szerzett pontjďról, valamint a továbbképzési
kötelezetts ég szabaly aiľó 1, j o gszabálý előíľásaiľól.

A

A

az

a

ľésztvevők száma

Továbbképzés neve

óraszám

cétja

Az élewitelt segító

Szalanai taná cskozâs az
élewitelt segítő eszközök

eszktizök elméleti és
gyakorlati ismereteinek

Képzésbenľésztvevők
száma

KGYo _ 14ťó

6óra_5pont

KNK- 1fö
UGo-4 ťó

hasanálatáról,

jelentősége a szociális
szakember munkájában

Migráns ryerekek a

gyermekvédelemben

Szakéľtők felkészítése
pedagógus minősítésre
blended továbbképzés

a

-

Tanfelügye leti szakértők

felkészítésepedagógiaĹ
szakmai ellenőrzésre
blended továbbképzés
Népi játszóház
foglalkozás vezętö

-

fogyatékossáegal
kapcsolatos
alapismeretek
Tanfolyam a migráns
gyeľekek
beilleszkedéséről,
érzékenyítés.
önismeret
Továbbképzési pľogram
keretében megvalósuló
felkészítésa pedagógus
minősítésľe
Továbbképzési program
keretében megvalósuló
felkészítésa pedagógiai
szaknai ellenőrzésre
A népi kult'ira szellemi
és tárryi étékeinek

játszóházas formában
töľténő vezetéséľe
Alkotó_fejlesztĆi
meseterápia a

gvermekvédelemben
SINOSZ - Jelnyelv Il2

felkészítö tanfolvam
Mese segítségévelttiľténő
frauma feldolgozás
pedagógusoknak.
Alapfoku jelnyelvi
képzésa siketek és
nagyothallók jeleinek

SSZKM-

3 ťó

ľľÜ_łr0
KNK

40 óra _ 40 pont

mj_

-3 fő

t ľo

SszKM- 1fő

30 óra

SPGYo _ 1 ťó
SSZKM_ 1 fió

30 óra

SPGYo - 1 fó
SSZKM- I ft'

l20 őra - (taľtós betegség
miaÍt az igazolást kĺilđi)

SPGYo_

30 óra_ 30 pont (az
igazolás postázása

KGYo-

folyamatban)

45 6ra_(azigazolás
kiállítása folyamatban)

1

fő

2 fő

KGYo - l

fő

elsajátítására

GyermeĘszichiátriai

A gyermeĘszichiábria

szalanai napok

aktuális kérdései
előadásoh szekció ülések
Csoportvezetési
technikák elsaj átítása

onismereti csopoľt
vezetése serdülők részére
_ módszeľtan. elmélet

Mentálhigiéné prevenció
specialista

-

Szakiľányu továbbképzés
a lelki egészségvédelem

12 óra_24 pont

SSZKM- 2 fő

30 pont

SSZKM- 2 fó

15 óra

-

Oklevelet

képzés

KNK-

1fő
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technikáinak átadására
a mentálhigiénés

A gyeľmekbántalmazás
megelözéséľe irányuló
tréning peđagógusoknak
és pszichológusoknak

A gyermekbánta|mazâs
megelőzésére iľányuló

tľéning
pszichológusoknak

ill

problémálk kezelésére.

Az SZGYF

és EMMI

céltámogatásával
megvalósuló érzékenyítő

Nem

képzés

tréning pedagógus

KGYo- 6 fő
sPGYo _ l1 fő
SSZKM_ 5 fő|

munkakörben
doleozóknak

Az SZGYF

és EMMI

céltámogatásával
megvalósuló tréning:
terápiás módszer

Nęm akkeditált képzés

SSZKM-2 fö

bemutatása

pszichológusoknak

Szakképesítésĺ
mutatók nevelők és ryermekfelüryelők esetében

A

KGYo-ban két dolgozó nem ľendelkezik a l5ll998. (Iv.30.) NM ľendelet szeľinti

A

sPcYo-ban dolgozók szakképzettségimutatója megfelelő. Ebben sokat segítetl az

A

KNK-GYo-ban,

képesítéssel,amelynek megszeruését nýlatko zatbanvátlaltĺĺk.

intéanényben 2014-ben megvalósult gyeľmekfeltigyelő szakképzés megszeľvezése, melyben
három munkatĺíľsszeręzte meg szakképesítését.

a

MFF-UGo-okban és a Ktilső UGo-okban a szakképesítések
megfelelnekaI5/l998. (IV. 30.) NM ľendelet szeľinti képesítésielőírasoknak.

A

Növendéktigyi Irodĺán dolgozó munkataľsak egy kivételtól eltekintve vďamennýen
ľendelkeznek a munkakör ellátlĺsahoz szĹikséges képesítésikövetelményekkel. A dolgozó
végzettségénekmegfelęlő munkaköľbe töľténő áthelyezése folyamatban van.

A

Segítő szolgâltatźtsok, képzésmóđszeľtandolgozóinak szakképesítésemegfetel az e\oiÍt
követelményeknek.
Pedagógus életpálya
A minősítő eţáľast szabáiyoző igazgatői utasítás elkészült a hatlĺlyos jogszabályok és ágazati
úünutatók alapjłĺn.
Maľcius hónapban minden szakmai egységben megtörtént a munkatarsak tájékoztatása a
februáľban megielent jelęntkezési feltételekľől.
Azintéaĺényből8 munkatráľs jelentkezett 2015_bena20l6-os minősítési eţaľásľa.Köziilfü
egy fő idők<'zben munkďrelyet változtatott,
egy fó arögzített adatok felülvizsgálata során minősítő eţáľás nélkiil keľiilt,,Gyakoľnok''
fokozatból Pedagógus l fokozatba,
egy fő nem töltötte fel a megadott hatáľidőre poľtfolióját.
Minősítésre vláľó munkatarsak:
KNK- 1
UGo- 1
SSZKM _ 3 fr'

_

fő

fő

A

poľtfólió feltöltésben és a minősítő eţarás helyszíni szakaszâĺa történő felkészülésben
folyamatos szakmai-módszeľtani segítségnyújtásbiztosított a minősiilő munkatfusak szźlmźlra
igény szerint személyes konzultació keretében és elektronikus levelezés útjan.
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Decembeľ hónapban a Gyeľmekvédelmi Főigazgatőságon keresztĺil módosítasi javaslattal
fordultunk a teľĹiletileg illetékes Pedagógiai oktatási Központhoz a KNK_GYo_ban dolgozó
pedagógusok minősítési feltétęleinek módosítĺísa taľgyában.
II. 4. Infľastľuktúľa,tárgyi feltételek

A

Gyeľmekközpont

-

valamennyi dolgozója számára

igyekszik biztosítani a

fel ađatellát âsćhoz sztiksé ge s infr astľuktuľát.

Az iľodai és szakmai dolgozók

részéľemegfelelő mennyiségu számítógép ĺill rendelkezéste,
bĺĺľtöbbet közültik egyre kevésbélehet hasarĺílni elavultságuk miatt. A szĺámítógéppaľk
folyamatos koľszeľiĺsítésére
lenne szfüség, amely azonban fonások hiányában egyelőre kis
_
ménékben legftiképpen adomĺĺnyozók használt eszközei áltď _ vďósul meg.

Jęlentős infoľmatikai fejlesztéskéntéľtékelhetőa 2015.

év soľiínintézményiinkbe
ađománykéntérkezett szeľverrendszer kiépítése.A Porsche Hungáľia źital źúadottadomany
nem rij, azonban intézményĹinkszátmáĺa lehetővé teszi az adatok biztonságosabb taľolását,
illetve megteremtette a teţes belső haLőzat kiépítésének
alapját. Az adomâĺyozó emellett
optikai kábellel kötötte ö'ssze az ĺgazgatősági épiiletet a Speciális Gyermekotthon épiiletével,
amely biztonságos hźiózati kapcsolatot eredményezett, illetve lehetővé tette a
tiltott/veszélyeket rejtő taĺalmak sztĺrésétaz ellátottak intemethasnláůata soran.
Az

lntémÉnynek14 db intemet szerződése van (ebből 7 db az ellátottak ľészére),így
valamennyi dolgozó szźlmëra, - akinek a munkája megkívránja _ biztosított az intemet
hozzáférés.Valamennyi iľodahelyiség vezetékes telefonnal felszerelt, illetve 1 db nyilvĺĺnos
készĹilékvan a speciális gyeľmekotthonban a gyeľmekek kapcsolattaľtásának biztosítása
céţából.

A dolgozók köziit 20 fő rendelkezik

szolgäiati - flottlĺban lévő - mobilteleforural, melyet a
Gyeľmekvédelmi Szolgáltató Központ biztosított az intézménysziĺmaľa, így a saját 20
dolgozónk, ill. a tarsintézmények _ flottás telefonnal rendelkező _ dolgozói térítésmentesen
beszélhetnek egymássď, valamint rendkíviil kedveznényes peľcdíjjď tt'ľténik a beszélgetés
valaĺnennyi szolgáltatónál lévő előfizetővęI. Ez a lehetőség megkönnyíti a munkavégzést,
baľhol, bĺármikor azonnali intézkęđés
töľténhet mind a vezetők között, mind a gépkocsik
mozgatésa stb. ügyében.

Az

intéarlényben elhelyezett gyeľmekek, fiatalok k<irében rendkívtil kedvelt tevékenységa
számitőgép- és inteľnet haszniĺlat, az Ifiusági K]ubban 7 ĺĺllomásos informatika - teľem áll a
gyeľmekek és fiatal felnőttek rendelkezéséľe.Emellett több gyeľmek saját személyi
gyrĺmhivatali engedéllyel, a
számítógéppel ľendelkezik, melyeket a gyámok indokolt kéľésére,
gyerekek saj át vagyonukból vásaroltak.

az igényeknek megfelelően bővíţfü - l<lzaĺőlą adományok által - az
audiovizuális eszközpaľkunkat (tV, DVD lejátszó, fenyképezőgép, stb.), igyekszĹink

Folyamatosan,

fejleszteni a köľĹilményeket az otthonokban és a gondozottak ďtď nagyon kedvelt Ęúsági
Klubban.
Segítő szolgáltatások' képzés, módszertan
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Az

fejlesztőjátélĺí<alvaló ellátottsága jó. A játéktarato mint a
fejlesztő foglalkozások motivátó és tényleges eszközét, számítógépeinket folyamatosan
alapítvaný tímogatással és az intézménybe érkező adomĺínyokbólfudtuk megújítani.
osztźůytechnikai esz.közökkel,

A

foglalkoztatáshoz, kézĺľriĺvestevékenységekhez, pszichés tĺĺmogatashozaz eszközok
ľendelkezésre állnĄ nagyrészt szintén adomanyokból.

A

a

pszichológiai tesztjeink maľ nem korszeľíĺek, pszichológiai vizsgáiathoz és
fejlesztésekJrez sziikség lenne új és korszeriĺ (és az egyetlenjogtiszta) intelligencia tesztre

(wsc).

A

munkatáľsak âLtal szervezett, kíséľtszabadidős_fejlesztő progľamokat (kézműves
foglalkozasok, lovasveľseny' vetélkedók: Yiz napją Föld Napją Madarak és Fak Napja,
karácsonyi vasaľ, húsvéti_,ill. kézĺriivesjâtszćthźz. konferencia ajrándékok gyeľmekekkel
egyutt töľténő készítése)_ ďapítvanyi és intézrľrényitámogatássď (péru, taľgyt adomĺány
foľmáj ában) fi nanszíľoztuk.
Speciálĺs Gyeľmekotthon

A

Gyeľmekotthon tłľgyifeltételei továbbra is ręndkívĹil hiĺĺnyosak,melynek oka elsősoľban
nem beszerzési problémát takaľ, hanem leginkább a speciiílis, valamint a kettős szĹikségletĺi
gyermekek indulatkezelési sajátosságaiból adódó gyakori ľongálás, továbbá
nem
egyértelmúenspeciális gyeľmekotthonba való britoľok, eszközök idő előtti elhasznrílódasa.
Ebben jelentós szerepe van annak, hogy a kezdetelĺJ<or nem ,,vandźi-biztos'' berendezésre
töľekedtek a kivitelezők a gyermekotthonban.

a

Az

elmúlt évben több esetben vált szĹikségesséa csopoľtokban az ajtók javítźsa,cseľeje,
bíztonsági zarak felszerelése (csopoľt ajtók, ľaktarak, nevelői szobĺík,udvaľi ajtó stb.).
Gyakĺan ľomlott el a mosógép a csopoľtokban, melynek vďójában az az oka, hogy nagy az
átlagos felhasználásľa gyĺíľtottgépek igénybevétele.Nyolc gyeľmek nlháľ;atźnak,
ágyhuzatoknak, toľiilközőknek, egyéb textíliáknak a ľendszeres mosásaľa nem ďkďmasak.
Szerencséľetöbb esetben kaptunk segítségettamogatók ĺáltal, így megvalósulhattak a
mosógépcserék.

Komoly gondot jelent, hogy a Gyeľmekotthon beléptető és biztonsági rendszeľe közel fél éve
nem múködik, a beléptetés és az intézményben való közlekedés a kulcsok használlatźwal
nehézkes, sok esetben a ľendészeksegítségéveltörténik. A gyermekek ttinkľetették
vďamerrnyi csopoľtban a beléptető szęrkezeteţ, mágneszĺĺrakat,valamint a csoportok és a
porta kĺizötti kapcsolatot szolgáló kommunikációs szerkezeteket.

Az állatasszisztźit terapia

része az állattaľtás, amelyhez kapcsolódóan a szálas takaľmanyok
szakszeľű taľolása nem megoldott.

Kültinleges gyermekotthon

A

gyermekotthon családias jellegiĺ, baľátságos kömyezetben biztosíţa a gyennekek teţes
köriĺ ellátísát. A haľom csopoľt hĺáľom, kĺili'nrĺlló éptiletben miiködik. Az elhelyezés
köriilményei biĺosítjłák mozgĺískorlźúozottgyermekek szźnnfua lakáson beltili
akadálymentes közlekedést.
A csoportok berendezésę otthonos, barátságos. A gyeľmekek két-haľomágyas szobákban
laknak. A tanulás, a jâték és a pihenés feltételei adottak.
gyerekek állapotanak, életkoľĺánakmegfelelő játékok, tanszerek, fejlesztő eszközök,
győgyâszati segédeszközök megfelelő számban rendelkezésrę állnak'

a

a

A
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A

a

csopoľtgazdálkodás keretében,
gyermekeknek lehetőségĹik van az Činkiszolgáló
tevékenységek és mindennapiháztntâsi ismeretek elsajátításaľa, gyakorlásaľa.
Aházţafiasi eszközök, gépek, miĺszaki cikkek minden csoportban biztosítottak. Az év közben
meghibásodott mosógépek, tűzhelyek javítâsátą illetve cseľejéreminden alkalommal sor
kertilt.
A gyerekek terápiĺás foglďkozĺĺsaihoz rendelkezésre áll a 8_as héa, ahol a pszichológusok
tartanak foglďkozást a gyeľekek szâmáĺa, illetve
10-es ház, ahol mozgásfejlesztő
foglakozáson veheürek ľészt. Mindkét éptilet jól felszeľelt, a gyerekek fejlesztését, szabadidős
tevékenységétszolgálja. A 9_es hazban lévő kapcsolattaľtó szobát rendszeľesen haszráljfü a
látogatásra érkęzo sztilők.
A haľom csopoľt egy kĺiziis, külső raktláĺhelyiséget használ, a kerékpáľok, haromkerekú
biciklik, kézzel hajtható keľékparok, jĺíĺássegítőeszközök taľolásara.
gyeľmekek kiizlekedésétnagyban segíti, hogy rrĺmpával felszerelt, mozgáskoľlátozott
gyeľmekek szallítćtsźlra is ďkalmas kisbusszal bőviilt a gépkocsipaľk.
Az év soriĺn, a kiilső köľnyezet szebbé tételéreis ttirténtek erőfeszítések. Sor keľiĺlta hátsó út
aszfaltozálsara és a jańa javítasáĺa. Tĺímogató csopoľtok, munkahelyi közĺisségek több
alkďommal is segítették a játtszőtét és a park ľendezését:lombseprés, a flĺk alatt növekedő,
siĺni aţnövényzet ritkíüísa,viľágtiltetés, a játszótéľ eszközeinek festése, javítása.

a

A

Töreksztink a balesetĺnentes, biĺonságos lakóköľnyezet kiďakításaľą megfurtásfua. A
tiĺzvédelmijelzőrendszer mindhaĺom csopoľtban miĺködik . Ellenórzése megtöľtént.
A kisebb kaľbantartĺĺsimunkak folyamatosan zajlanak.
A nagyobb munkálatok tervezése, igénylése folyamatban van:
Az l-ęs és 2-es csopoľtban a régi ablakok nem zźrnak jő|, az Ĺiveg sok helyen mozog'
balesetveszélyes. Ezeknek a ĺyíIászćlrőknak a cseréje szĺikséges.
Minđhaľomcsoportban fontos a tisztasági festés, illefue a penész megsziintetése.
Az 1-es és a 3-as csoportban szĺikséglenne aparkettacsiszolásaľa.
A házakmögötti hátsó úton a kĺilső világítás gyakÍan nem mfüödik.
A gyeľmekotthonban a szĺíndékosľongiílás, kaľokozís nem jellemző.
A gyerekek fizikai kömyezetének higiéniai köľĹilményei a közegészségügyi előíľásoknak
megfelelnek. Erurek ellenőrzése is ľendszeres.

o

o
o
o

Kísérő Nétküli Kiskonĺak Gyeľmekotthona

A 20l4-ben éľkezett 1072 klsérő nélkiili kiskoru elhelyezése, illetve ellátása nagy kihívást
jelentett az lnténnényĹinknek,azonban a 2075 évben érkezett 2422k<ĺskoľúcsaknem két és
félszer haladta meg az egyébként is magas létszámot. Egyes napokon az ellátottak |e,tszőłna
meghaladta a 200 füt is, amelyek ellátása ţ'ĺzarőIag a 34 férőhelyes Gyeľmekotthonban nem
vďósulhatott volna meg.
A gyeľmekek elhelyezése

érdekében további

- korábban haszrált - épiiletrészek megnyitásaľa
keľiilt sor (31., 32., 31ĺB., 46., 4'ĺ., 48., 49., szźlmt épĺiletrészeĘ,amelyeket a
legsziikségesebb bútorokkď, haszniílati tĺĺrgyakkal szereltĹink fel.

A

csopoľtok vizesblokkjai teľmészetszeľíĺen
kevésnek bizonyultak, de a szervezés és a
megfelelő beosztiís során amennyire lehetett a higiénéshelyzeten javítottunk. A rendkíviil
magas létszám ellenére a kiskoruak ellátása a lehetőségek*rez méľtenmegvalósult. Az
elhelyezés tekintetében szĺĺmosesetben nem tudtrrk biztosítani a jogszabály által előírt
feltételeket és néhany ďkalommď a folyosón, matľacokon is keľiiltek elhelyezésre kiskoruak.

T7

Pľoblémát tiibbek között a mosiĺs jelentett, hiszen a 12 fós csopoľt mosási kapacitását
jelentősen meghaladfuk. További pľoblémát jelentettek a taľgyi eszköziik alkalomszeľĺĺ
megľongálásđ, illetve a fokozott igénybevétel miatti gyors eszközelhasználódasok. A
gyermekek gyakran nęm ismeńk a miĺszaki beręndezéseket és azok hasznéiatéŃ, emiatt
gyakoriak voltak a nem ľendeltetésszeľĹĺhasmálat miatti kĺĺľosodrásokis.

A vizesblokkok

a magas ellátotti létszámot zökkenőmentesen máľ nęm tudták kiszolgálni, az
illemhelyek nem rendeltetésszenĺhaszĺlźůataa szaniteręk gyakori cseréjétis eredményezte.
Az ablak nélkiili WC-k és a gyakori dugulások sok esetben okoztak kellemetlenséget az
otthonban.

Atíiniasztő

étzékenységemiatt gyakoń téves riasztas töľtént (tea fozésnél is bekapcsolt).

A

Gyermekotthon nem rendelkezik elegendő szátĺrlú ľaktaľhelységgel(szennyes ruha,
adományok, élelmiszerek), amely problémanak megoldasát nagyméľtékbensegítette a
Katolikus Kaľitász adománya. Aszervezet által biztositottfahazban biztonságosan tarolhatóak
a fęrtőtlenítésre szant textílirĺk.

A

nagyszámú érkezésesetén sziikséges taĺgyíeszköziik (matľacok, taľryéľok,poharak,
töľölközők, evőeszközök, ágynemÍĺkstb.) pótlása folyamatosan sztikséges volt, arĺelyhez a
gazdálkodó szewezet biztosította a forľásokat. Mindemellett nagy segítséget jelent, hogy a
nagy mennyiségű szerulyes ľuha mosása és feľtőtlenítéseheti rendszerességgel tisztítóban
tdrténik. Sajnos a fokozott igénybevétel miatt az âgymatacok cseréje indokolt lenne.

további kihívást jelentett a fiatďok étkeztetése. Az interkultuľális
ktilönbségek, vallási szokások figyelembe vételévelsikeľtilt a menektilt gyeľmekek szźlmára

Az év folyaman

az egészségiállapotuknak megfelelő és fejlődésiinkhöz sztikséges ételeket a központi konyha
által biztosítani.

A targyi eszközök

tekintetében megkĺinnyítettékfeladatellátĺsunkat az adomźnyok, melyek
k<iztil jelentősębb a mosógép, mikľohullámú sütők és televízió készĹilékekvoltak. Az tinnepek
előtti adomiínyok (átékok, édességek) sokat segítettek csoportok ellátásának
kiegészítésében.

a

Intézményiinkfenntartója, éľzékelvea feladatellátás infrastľrrktuľĺĺlissziikségleteĺt,az év
során négy 12 fő befogadásaľa képes csoporthelýséget (3l., 32., 3llB., 9.) újíttatottfel,
amelynek bútorokkď tdrténő felszerelése folyamatban van. A felújítottegységek
vizesblokkj u az érkező kiskoruak kultuľális sajátosságait, szokasait figyelembe véve kerĹiltek
kiďakításra (az angolWC mellett balkani WC is beszeľelésľekeľĹilt).

MenekĺĺltFĺatal F'elnőttek Utógondozó otthona

A

négy csopoľtból á1ló éptiletľészbelső felrijításľa szorul, amelyet

a

fenntaľtó a

Gyermekotthoni ellátás céţainak megfelelően,20"l'6-barlkívlín megterľri.
MogyorĺĎđiUtógondozĺí otthon

A

csopoľt minden sziikséges bútorzattď, háztartâsí, konyhai gépekkel, eszközökkel,

megfelelően eIlátott.

AĺľatörekszĹink hogy a nátunk élő fiatal fetnőttek az itt eltöltött évek alatt saját alapvető
konyhai felszereléseiket, hánafiasi eszközeiket olyan szintľe bővítsék ki, amivel a
18

későbbiekben, az iskolai tanulmanyok befejezésével, kiköltözés utiíĺrönellátásukat meg tudjak
valósítani.

Kábeltévé, telefon és inteľnet elérhetőség vaîaz otthonban. Az intemettel kapcsolatos évek
őta hűződő problémĺínkmegolđóđott.Gyoľsabb, erősebb csomagra sikertilt váltani, ezze| a
mai követelményeknek megfelelő lett. (Több fiatalnak az intemeten keresztÍil töľténik az
iskolai számonkérés, az anyagok leadasa.)

Az otthonban élő fiatďok a felnőttekkel kcizĺisen taľtjak ľenđbenaz elő-,

és hátsó kertľészt, a

kinti kömyezetĹiket egyiitt szépítik.
Beruhĺízasľa,fejlesztésľe az elmult évben sem jutott forľĺĺs.

Ahźiőzati víznyomás a tetőtéri szobákban nem elégséges,több wc-t vödöľöblítéssel lehet
csak tizemeltetni. De ez igaz a ftildszinten lévő vizesblokkľa is. Zuhanyozâsnźi az elégtelen
víznyomás miatt a haját nem tudja megmosni - letiblíteni a fiatal.

Valamennyi lakószoba bútorzata ľégi,kopottas, elavult. (Szekrények, âgye/ľ^, polcok,
szőnyegek.) Valamennyi fiirdőszoba felújítasra szoľul, a csapok, a szerelvények cseréje
aktuális lenne.

A legsztikségesebb asztďos munkĺĺkelvégzésemegtĺiľtént.

A

legégetőbb pľobléma a fa nyílĺíszĺáľókkalvan. Eléľt,elöregedett, elvetemedett nyílĺĺszáľók
nem védenek sem a víz, sem a hideg ellen. A terasz ajtók és a tetőtéri ablakok jelentik a
legtöbb gondot. A tetőtéľi szobłíktélen sokkď hidegebbek, mint a többi helyiség.

A keľítésfa lécei is elértek, elkorhadtak, az ágynemtĺk, a huzatok,

a matľacok szintén cserére

szorulnak.

Fót Lehel úti Utógondozó Otthon

A Lehel

utcai utógondozói otthon kiizel 300 négyzetméteres, 3 szintęs családi haz jellegrĺ
lakóéptiletben tďálható, amihez egy kb. 600 nm-es keľt is taľtozik. Az alsó szinten van a
konyha, aruktźn és a pince. A kiizęső szinten nappali és 3+ 1 szoba, vďamint 2 ťitďőszoba, a
legfelső szinten 7 szoba és 2 ftirdőszoba źůla fiatalok rendelkezéséte.A haz adottságai
lehetővé teszik, hogy majdnem minden fiatal felnőtt egyedtil lakhasson (két lakószobában
élnek ketten-ketten).

A

szobák azonban csak a minimflis bítorzattal felszeľeltek (ágy, szekľény,asztal). Több
taľtós fogyasztási cikket a fiataĺ felnőttek maguk vásaľoltak (számĺtógép, tévé,htĺtőgép'
szőnyeg, lámpa, ágynemű, ľuhaszáľító), hogy szobáik lakhatóbbak, élhetóbbek legyenek.

Az év soľiĺna fennalló legsiiľgetőbb múszaki problémĺĺkat,ha lassan

és köľülményesen is, de

sikerült oľvosolni.

mosogató elromlott szivatĘruját ki kellett cseľélni. Ezzel sajnos szĺmolni kell a
jövőben is, mert ezegy nem végleges megoldása a mtĺszaki problémĺĺnak.

A konyhai

t9

A

bejaľati terasz taľtópilléľe ment tönkĺe, melyet sikerült pótolni, ezze| párhuzamosaîaz
előtetőt is megj avítottźů<a szakembereink.
Továbbľa is fennĺĺlló műszaki problémak:
aház hőszigetelése
a tető funkcionális megoldása
afa| vizesedése az ďagsorban (konyhą pince)
a lakószobék elavult bútoľzatának a cseĘe
a festés megújítása
kiégett izzókpótlása
a két gániszemúvízmelegítő égéstermékének
bekötése kéménybe.

-

III. AţZEGYES ELLÁTÁSI TERtJLETEK

ilI.

1.

ľo nruľłľÓI

Gondozás, gondoskodás

]Ítkeztetés
Az egy gondozottra eső napi étkezésinyeľsanyag norÍna 685 Ft.
A KGYO önĺĺlló csopoľtgazdálkođáskeretében oldja meg a gyeľmekek étkeztetését,míg a
KNK-GYo_ban és sPcYo-ban a kiizponti konyha útjan biztosított a napi ötszöri étkezés.

Kültinleges ryeľmekotthon
A gyeľmekek napi ötsziiri étkezésebiztosított, mennyiségileg és minőségileg is megfelelő,

viĺ]tozatos. M egy gondozottra eső napi étkezésinyersanyag noľlna 685 Ft.
Minden csopoľtban, helyben főznęk a gyermekek szĺímĺáĺa.Az étlap teľvezése az egészséges
étrend követelményeinek ťrgyelembe vételével, a gyeľmekek bevonásávď töľtént.
JogszabrílyváItozźls miatt, szeptembertől ingyenes iskolai étkeztetésben ľészesiil minden
nevelésbe vett gyermek és utógondozói ellátott.

A

beszerués, az étrend kiďakítása, az éte\ek elkészítéseis a csopoĺtban dolgozó felnőttek
feladata. A gondozó szeméIyzet napi feladataiközé tartozik a csopoľtkészlet nyilvĺĺntaľtasaés
azete|kjszabás napló renđszeľesvezetése is. Ennek ellenőrzése rendszeľes.
Az élelmiszeľ adományok nagy segítségetjelentettek az étkeúetésben.
Fokozott körĹiltekintést igényelt lísztérzékenygyermekek étkeztetése. Ellátmány
kiegészítést2 gyermek kapott rendszeresen, tĺĺplĺálkozásibetegségfüből adódó többletkiadás
fedezésére.
Az étkezéssel,étkeztetéssel kapcsolatos nevelési feladatokat a nevelők minden esetben szem
előtt taľtjak. A konyhai tevékenységekbe gyakÍan és szívesen bekapcsolódtak a gyermekek is.

a

SpecĺálÍs Gyermekotthon
A konyhai kapacitas bőviilésével a gyermekotthonban megvďósult a dolgozók étkeztetéseis,
amely nem zavĄa a gyennekek ellátasát. A reggeLi és az ebéd mindennap a gyermekotthon
étkezójében történik. A vacsorát a gyeľmekek a konyhávď történt egyeztetés alapjan az
étkezőben, vagý a csoportban fogyasztják el. A csopoľtok rendelkeznek ktilön konyhávď,
amelyet ďkďmanként siitésľe-ťozésreis használnak.

KíséľőNélküli Kiskorúak GyeľmekoÚthona
A gyermekotthonban részben folyt csoportgazdálkodás: 2015. januĺĺľtólklzańlag az
intézmény kozponti konyhája biztosíţaaz ellátottak étkeztetését.A teţes kiiní ellátáshoz
20

hozzźltartozik a napi ötszöri étkezés,melyből kétszeri (ebéd, vacsora) meleg étęlt
biztosítottunk (Mindenkor a muszlim étkezésnekmegfelelően seľtéshúsmentes ételt).
Utógondozói ellátásban részesülő ÍÎatalfelnőttek étkeztetése

Az

utógondozói ellátásban ľészestilő ťlataţaink önállóan, ellátmányukból oldjak meg
étkezésiiket. Szĺáľnukra szintén nagy segítségetjelentenek az élelmiszeľadomanyok.
Ruhdzat

A

nlhazati_ és textil ellátásra foľdított költség mellett, a támogatóink által felajánlott
ľuhaadományokból taľtott,,ľuhabörzék'' is segítségetnyújtanak a gyerekeknek és fiataloknak,
hogy ízléstiknek,igényeiknek megfelelően öltözködhessenek.

A

Kültinleges Gyeľmekotthonban a gyęnnekek _ évszaknak, ďkalomnak megfelelő nlhćľ;atÁnak biztosítĺísa,textíliávď vďó ellatasa a jogszabályban előíľtak szerint valósult meg.
A gondozók törekedtek aľľąhogy a gyeľmekek megjelenése ápolt, rendezett legyen, jó
benyomást keltsen. A ľuhab<jrzék kínĺálata jól kiegészíti a gyerekek ľuhatĺĺrát.
A gondozók a nagyobb gyeľmekekkel egyiitt vásĺíľoltĺĺk
meg a ľuhakat.
A gyeľmekek fe|adata, hogy saját ruhájukat, szekľénytiket a képességeiknek megfelelően
ľendben taľtsĺĺk.A nagyobbak segítettek a tiszta ruhĺákat kiteregetni, összehajtogatni. A fiatď
felnőttek tanulják, gyakoľoţák az önáilô mosast és vasďlást is.

A Specĺális Gyeľmekotthon

a gyermekek szâmźra a csopoľtokban munkamegosztás szeľint a

,,ľuhafelelősök'' biztosÍtják a szĹikséges ľuhiŁatot. Sajnálatos módon a núláľ:at az utóbbi
időben egyľę több gyermęk esetében ,,árucikké'' vźit. Az engedély nélktili eltávozßok
alkalmával több esetben vittek el saját illetve a taľsaik ruházatźlből, ennek eladásríból fedezve
az utazást, a megélhetést.Kiilönösen jellemző ez - a gyerekek elmondása aIapjźn _ a
kábulatkeltő szereket használók esetében, meľt ebből biztosítottĺíka szęrhez valő hozzájutást,
abeszetzést. Ugyancsak gondot okozaľuhĺŁatok,,elcserélése'',erőszakos elvétele.

A KíséľőNélkülĺKiskoľúakGyeľmekotthonában a

nlhźľ:ati- és textil ellátásľa foľdított
költség mellett, a támogatóink által felajánlotţ ľuhaadomĺĺnyokból taľtott ,,ruhaböľzék'' is
segítséget nyujtanak a gyerekeknek és fiataloknak, hogy ízléstiknek,igényeiknek megfelelően
öltözködhessenek.
nlházat vásaľlĺĺsaaz affa előíľt összeg felhasnalźlsával történik. A
gondozottak életkoľukból ađódóan kevésbéfogadjfü el a felnőtt iľányítĺĺsát,de a dolgozók
gondozottak nhazatÁnak felújításában,
szĹikség esetén hathatósan kĺizręmfüödnek
figyelembe véve az évszakot és az egyes előre teľvezÁeto eseményeket (iskolakezdés,
ballagás). Kiemelt nehézséget okozott a jelentős létszĺímés magas beáľamlás mellett
biztosítani minden újonnan érkező szélméraa sziikséges ľuházati felszerelést.

A

a

Z s ebp énz" p én zb e li ellótlźs

A

zsebpénzt a gondozottak szánźra az intéztnény a vonatkoző jogszabalyí e|óirásoknak
megfelelően biaosítj a.

Kifizetése a SP GYo, vďamint a KGYo ellátottai esetében havonta, a KNK GYo esetében
20t5. október 15-tő1 a jogszabźi,yváltozásnak megfelelően hetente történik, összege az eIőzó
évhez képest nem változott:
3 -10 éves korig 1425 FtIhć)

2t

11_14 éves koľig 3705 Ft/hó

14-18 éves korig 5130 Ft/hó

A

zsebpénz nyilvantaľtĺĺsaa jogszabályban előíľt foľmátumú adatlapon töľténik, a szakmai
vezetők altali ellenőrzése rendszeresen megvalósul.

Az utógondozói ellátottak vďamennyien intézményiköltségvetésből kaptfü azseĘéĺut(5130
Ft/hó)' ö'sszesen 2.490.615 Ft összegben.Ezaz elmult évben 6.854.529 Ft volt.

A

családi pótlék I00 %-ának személyre szóló felhaszĺÉlâsźúa törvényi szabźiyoztls tette
lehetővé. A felhaszn źlâs az iĺtéznénybel ső szabĺĺlyozásĺĺnak
me g felelően történt.

A csďádi pótlék ĺisszege 2015-ben
családi pótlék 23.300 Ft.

Az

14.800 Ft, a taľtós beteg gyerekek után jaró emelt összegrĺ

éves számadás részeként benyújtott elszámolást

esetében elfogadta.

a gyámhivatal valamenný

gyennek

Az

utógondozói ellátottaink havi ellátrránya 20l5-ben vźltozatlanul 37.000 FťfoAó volt.
20l5-ben összesen 17.924.820 Ft összeget Íizettĺink ki elláünránykéĺt az utőgondozói ellátott
fiatalok tészéte.
Elhelyezés

Az

intéznényellátottainak elheĘzése a Pest Megyei Kormányhivatal Szocíális és

Gyĺímhivata|aaltal kiadott hatályos, 2014. 10. 28-án jogerőre emelkedett PEC/001/1303_

2l l 20 I 4. iigyiratszĺámon nyilvárrtaľt ott határozat alapjźn töľtént.

A

gyerekotthonokban, utógondozó otthonokban az ęlőíľt teľek, közös helyiségek
rendelkezésľeállnak, a szakmai egységek dolgozói tö'rekszenek a családias légkör, otthon_
szeľíĺelhęlyezés kíalakításaľa.A fenti elvek a KGYo_ban teţes mértékbenmegvalósulnak, a
sP GYo' és a KNK GYo esetében az e|lâtotti kör pszichés-, illetve személyiségállapota,
szociaLizź"r;iós szintje, Yagy az elhelyezések rendkívĹil magas szźlma miatt részben fudott
megvalósulni.

Az elhelyezés az alábbiak szeńnt ďakult:
_ 3 kiilönleges otthoni csopoľt
- 2 kíséľőnélkÍilikiskoruak csopoľtja
befogadó csopoľt (KNK)

-

1

-

4 belső utógondozói csoport (2015.07.01-ig)
3 speciális gyeľmekotthoni csopoľt

-

_

1

befogadó csopoľt (SPGYO)

Mogyoród_ Utógondozó otthon

- Lehel út- Utógondozó

otthon

8-10 fő

10-30 fó

(befogadások számának

ftiggvényében)

fő

(befogadĺłsok számanak
10-60
ftiggvényében)
10-13 fő
6-8 fő (beutaĺások fiiggvényében)
létszĺĺm beutalások fiiggvényében
(maximum 4 fb)

a

9fő

14 fő
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A sP GYo_ba

töľténő befogadasok a férőhelysziĺm fiiggvényébenfolyamatosan töľtéĺurek, a
varólisţán 2015. december 3l-én 8 fĺĺszeľepelt. A KGYO maximális ferőhely_kihasználtságú,
a várólisŁán 2015. december 31-én összesen 4 fő szerepelt.

III.

2.

Egészségĺiryiellátás

elmult évben, a gyenľlekoľvosi alapellátást továbbľa is az intézmény megbízott
gyermekoľvosa végezte, vďamint a SPGYO ellátottai tészéteaz intémlény 2 pszichiátert

Az

foglalkoztat megbízĺísiszęľződéssel, továbbá szintén megbízĺĺsďapjan oľtopéd szakorvos
vizsgźt\ja a gyeľmekközpontban ellátott gyeľmekeket, illetve fĺatal felnőtteket. A gyeľmekek
szakszeľiĺ egészségiigyi ellátasát két ffi fiőállású ápolónő segíti, ebből egy fo napi 6 órában
l<lzáĺőlag a KNK_GYo_ban biztosítja a kíséľőnélküli kiskoruak megfelelő egészségügyi
gondozĺĺsát.

A

taľtós beteg gyeľmekek, a speciĺĺIisgyermekotthon gondozottjai és a kísérő nélküli
kiskoruak egészségügyi ellátlĺsa indokolttá tette, hogy szerződéses foľmában folyamatosan
biztosítsuk továbbra is a gyeľmek_szakorvosi ellátást.
Évesgyógyszerköltségĺink: 1.051.304,_ Ft volt (mindháľom gyermekotthonban összesĐ
Győgyâszati segédeszközökre 5t.4l4,- Ft_ot költöttiink.

elmúlt évben is komoly feladatot, szervezést' illetve kĺiltségetjelentett _ a kiilönleges
szĹikséglettítaľtós beteg gyeľmekek és a speciális gyeľnekotthon gondozottjainak ľendszeres
szakellatásra,kórhéai gyógykezelésre való szállítrásan feltil _ az újonnan érkezo, menedékkéľő
kísérőnélktili kiskoruak Bivandoľlasi és Á[ampolgaľsági Hivatalba (továbbiakban: BÁH), és
a kötelező oľvosi sztĺľővizsgĺĺlatokratöľténő széilítäsa.

Az

Az utógondozói ellátottakat

haziorvos látja el. Akut esetekben (éjje1-nappa1) a
szolgálatban lévő pedagógus, vagy gyermekfelügyelő éľtesítia24 őrëts oľvosi Ĺigyeletet.
a Fóton ľendelő

A kísérőnélkiili kiskoruak, illetve a SpeciĺílisGyermekotthonban elhelyezettfratalok körében
sajnĺilatos módon nagyon elteľjedt a dohźnyzás és előfordult az ďkoholfogyasztás és
kábítószeľ_fogyasztás is, ezéľtsziikségesnek véltük és véţiik a folyamatos tájékoztatást,
felvilágosítást ezen kĺáľosszenvedélyekről.

Küliinleges Gyeľmekotthon
A Ktilönleges Gyermekotthonban, a taľtósan beteg gyerekek ápolasa, gondozása,
egészségtigyi ellátrßa az egylk leghangsulyosabb feladď.
A gondozó-nevelő szeméIyzet folyamatosan Íigyelemmel kíséria gyeľmekek fejlőđését,az
állapotukban bekövetkezett vźůtozásokat. SzĹikség esetén a gyeľmekorvost haladéktalanul
éľtesítik.

Figyelemmel kíséfüa gyermekek gyógyszerezését. Biztosítjak a gyermekek szakoľvosi
kontľoll vizsgálatokon vďó ľészvételét.
Gondoskodnak az egészségügyi dokumentáció pontos nyilvlántaľtásĺĺróla gyógyszeľek,
győgyźszati segédeszközökbeszeruéséről, póttásaľól, sziikség szerinti kaľbantaľtrásáról.
A gyeľmekoľvos, naponta látogatást tesz a csopoľtokban, ellenőľzi a gyerekek aktuális
źůIapotźlt,előíľja a sziikséges terápiát, illetve további szakorvosi vizsgźiatra kányítja a
gyermekeket.

Az

állandó kontroll vizsgálatok mellett, több gyermek esetében kerĹilt sor ľendkívĺili
ellenőrzésre, kivizsgálásľa, illewe kezelésekľe. A gyeľmekek a kötelező védőoltasokat

megkaptrĺk
23

gyeľmek esett át
Kőrhazt kęzelésľehaľom gyermek esetében keľiilt sor az év soľarr. Két
miĺtéten.
Á gyeľmekek rendszeľesen használnak győgyâszati^segédeszközöket, illetve többen köziilük
javítasą cseľéje zökkenőmentesen töľtént
fo1ýämatosan gyógyszęľt szednek. Ezek besžóľzése,
az év soran.
A gyógyszeľek, gyógyászati segédeszközok a közgyőgyellátás keľetébentámogatottak, a
ľogsźätăiyozók koltségeitazintézménya csďádi pótlékból biztosította'

'""ř'uř.g.L,
A KGY6 -ban, 26 gyermek,

i11. fiatď felnőtt szorul győgyâszati segédeszktizökre (p1':
hďlókésziilék'
kerekesszék, kaĺéterj"pelenką oľtopédcipő, szemtiveg, gyógyszerek, schunt;
sziikségletĹiknek
tilőmodul, sĺn, ormpjd cipő, stb.i. A gyermekott}ro"ua" olo gyermekek
szonrlnak (pl.: szemészet, kaľdiológia,
iendsźeres szakoľvosi

megfele1óen

"]ĺatu"'u

belgyógyászat, neurológia, oľtopédia, stb.).

SpecĺĺílisGyeľmekotthon
d't toĺgyermekorvos hetente és új gyeľmek érkezésekoľ,valamint stiľgős esetben megjelenik
gyeľmekeket'
u gy.''řóĺ.otthonban és ellátja a sziikséges gyógykezeléssela
pszichiáteľ szakorvosok hetente egy meghataľozott napon ryh'ĺ"y órát töltenek a
szakember
gye'ľmekotthoou*. Én"t óta problémát jőlent a gyeľmeĘszichiáter hiánya, amely
pszichiáter
alkďmazása indokolt és sziií<séges lerňe, *oňt* a gyeľmekekľe szakosodott

A

oľszágos szinten hiányként jelentkezik.

és sziikség
Évente egy ďkalommď minden gyeľmeket megvizsgál egy oľtopéd szakorvos
szerirrt is eléľhető.
látjáł< el
egyéb, aktuális megbetegedését,sértiléséta dunakeszi szakľendetőben
ellátottak
fóti fogszakorvos_oţ'
fogźszati kăzeléseket pedig
szakorvosok,
u budapesti
egészségiigyi szakelláta sźń az intézményi ĺpoŢţo k9oţinĺţa,segítségéY:l
stb')
mútétek
egyéb
szakellátások eléréséľeis lehetőség nfllikţszájsebészet, kézsebészet,

A gyermekek

a

a

Az

a

pszichiátľiai ellátása
egészségugyiellátás tęrtiletén a legnagyobb pľoblémát a serdtilők
B9J" Gyógyító és
hianyĺban a pomźľ:i
jelentŢ.
řoicsopoľthoz illęszkedő
"Íet'ĺ"
keľiiltek a
Rehabilitációs Nonpľofĺ Korlátolt Felelősségii Taľsaság Pizichiátľiai oszţćiyźra
a
beszállított
hozni
gyermekek, azonbaä onnaÍr gyógyszerelés utan rövid időn beltilvissza kell
nélkiil.
érzékelése
řískoĺakaíkomolyabb, hosšźabba'' taĺó pozitív hatas

Az

ł

Gĺ!

KíséľőNélküli Kiskorúak Gyeľmekotthona
állapotban van'
A KNK-GYo_ban azÍĄ érkeiók jelentős része abekertiléskoľ rossz egészségi
minőségű
ľossz
Ennek oka az eros fiłkai leterheltség, a több napon ât taţtő éhezésękés
stressz, felelem
élelmiszerek fogyasztása, vďamĺnt a iett<ĺ teľheltség,a nagyfoku, ilţandó.
ađjaźú'a
vagy idegĺ r.i'né.urŢsJg.'ł kiskoruakat e1helyezésĺik |o*'' orvosi igazolással
24 órán beltil, az intézméĺy
szá11ítást végző szervežet. Az elhelyezést kovetően, legkésőbb
a az tlj é,ÍkezotéJ amennyiben sziikséges, ellátja' A
ápolónője és orvosa megvizsgďj -Ĺiĺendeń
az iltetékes tisztifoorvost a sziikséges orvosi
megérkezést ki'veĺăln"Ţ-s_Ăfi
B, ektoparazita) elvégzése
vizsgĺĺlatok (HIV, Lues, TBC, leprą széklet-hastífusz, hepatitis
érdekében.
elvégzése köziitt sok idő (kb' 2
Sajntĺlatos módon a gyeľmekek érkezéseés ezen vizsgĺálatok
az esetben éľtesítiazintézméný a
ńď9 t"lĺt el. A vizÇär"k elvégzésétkö,vetően csak abban
pozitív.
t<onnanylrĺ v ataL,ha a fenti vizsgálatok valamelyike
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Napi 6 óľában alkalmazott ápolónő dolgozik a gyeľmekotthonban. A haziowossď való

egyiittmiíködés kielégítő, napi szinten megielenik a gyeľmekotthonban, s az újonnan éľkező
gyeľmekeket minden esetben megvizsgĺílj ą ellźtją sziikség esetén beutatja szakorvoshoz. A
szakorvoshoz vďó eţutas az időpontokra való hosszú vĺĺrakozĺßmiatt nehézkesnek
mondható. A stirgős esetekben akőrházba töľténő szłllítĺĺs
minden esetben megtöľtéĺrt, az
ellátas néhłány esetben azonban kifogásolható.
III.3. Mentálhĺgiéné,pszichoteľápia, (ryógy)pedagógiaĺ teľápia

A

Segítő szolgaltatźtsok, képzés,módszeľtan szakmai egység munkataľsai (pszichológusok,
gyógypedagógusĘlesztő pedagógusok) az intéznényvalamennyi gyeľmekotthonában
pszichoterapiás' (gyógy)pedagógiai tenípiĺĺsés esetkeze\(5 szo|gźitatrísokat nyujtanak.
Az ákaluk nyujtott tenĺpiás és fejlesztő szoIgőitatálsok, habilitíciós és rehabilitációs

foglalkozrĺsok céţa az önĺĺIló, önľendelkező
(re)szociďizációs/korrekciós/kompenzációs/interku1tuľális
sikeres üáľsadalmi integľációnak.

A

élet ďapjainak

nevelés, amely

elsajátítasa,
a\apjât ad]a a

gyermekre iľányuló közvętlen tenípiás, fejlesztő tevékenységeket a gyermekek

pľoblémapľofiţanakmegfelelően hatâtozzákmeg' a hozott tiinetcsopoľtok rĺttal meghaüĺľozott
sziikségletek (egészségiigyi,pszichológiđ, pedagógiai, szociĺílis)és a szociokultrľális háttér
figyelembevételével.

is

2015-ben egyéni, kiscsopoľtos, valamint nagycsopoľtos foľmában
megvďósult a
pszichoteľápia, a legkiilönftlébb problémĺĺkfeldolgozasa, kezelése (egyéni tĺĺľgyvesztéses
ĺíllapot,betegség feldolgozás, élménypedagógia, önismeret fejlesztés, visęlkedéstenĺpia,
kozösségfejlesztő téning, konfliktuskezelő programok stb.).
Kĺilönleges Gyeľmekotthon
Esetfelosztás alapján látják el a pszichológus, szomatopedagógus és pszichopedagógus
kollégák a gyeľmekek személýségállapotanak megfelelő gyógypedagőgiai, medicinĺĺIis
hangsúlyu pszichológiai és gyógypedagógiai munkát, fejlesztést, koľrekciós nevelést. Emellett
megjelenik az élménypedagógiai irĺínyis, amikor a közös játéktevékenységenkeręsztiil az
élmény,a szabadidő hasznos eltöltése és a kapcsolattaľtas, kapcsolatgonđozás a fő cél,
módszertaniţag szétvâIasúva a fogyatékosságok kompenzálásĺáľa fókuszźiő teŔryiźt<tőL. Ez
péntekenként és taníĺĺsisziinetekben _amikor az oktatast ellátó intézményből hazajönnek a
gyermekek - csopoľtos vagy egyéni jőtszőhaz keretébęn vďósul meg.

Kiemelten fontos munka a gyermekek kötődéseinek, családi kapcsolatainak ápolása. Ebben
jelentősebb pszichológiai munka a vágyak rca\izźiásźban, illetve a kudaľcok feldolgozásában
van.

A

gyermekek napirendjébe beépiilt az egyes terapiákon, fejlesztő foglalkozasokon vďó
ľészvétel.A munkacsopoľttď az informźrció aľamlás jól mriködik, a kcilcsönös tájékoztatás
napi szinten megvďósul.
Gyakĺan volt sziikség a munkatírsakkď tapasztalatcseľére. Sajnos ezek inkább kétszemélyes
beszélgetések,hiányzik a team munka a csoport gondozó szeméIyzetének leterheltsége miatt.
A megbeszéléseken az alâbbipľoblémríkkęriiltek előtérbe:
_ kamaszkoľi problémák kezelése
_ pszichés megsegítés esetén fogyatékosságukból eľedő koľlátaikat, belátó képességiiket is
figyelembe kellett venni
- továbbtanulasi lehetőségek, pályaorientáció az áůtalános iskolát befejező gyerekeknéI.
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Pszichológiai munka

A KGYo-ban hosszabb iđejrĺa gyeľmekek elhelyezése: itt inkább szuppoľtív jellegiĺ teńryiźra
van sztikség. Nem egy-egy inadapatív viselkedés konekciója a céI, hanem a saját helyzet
elfo gadása, szo cia|izénió segítése.

A Különleges Gyeľmekotthonban évek óta megszokott módon folyik

a pszichoterźryia: az itt
élő gyerekelĺkel való foglalkozĺás elsősoľban az egyéru terapiakból á11t, nyáľon, sziinetekben
az egyéru terápiĺĺkat felváltottrĺk a csopoľtos foglalkozások, játszóhfuak.

Mozgasnevelés, fej lesztő pedagógiai, gyógyped agőgia

A mozgasnevelés főként kiscsopoľtos formában valósulmeg: tartásjavítás, izomerősítő toma,
adaptív spoľteszköz hasnlálat, utcai közlekedés gyakorlasa, a halmozottan séľült
gondozottjaink esetében bazá]is stimuláció.

A

kiilönleges gyennekotthonban végzetĺmunka gyógypedagógiai-medicinális hangsulyu
fejlesztő tevékenység. A gyógypedagógusok a pszichológusokkal együttmiĺködve _ az egyéĺĺ
teľápirás és fejlesztő foglalkozásokon tul _ élménypedagógiđelemekkel tarkított kiscsopoľtos
játéktevékenységen, kľeatívfoglalkozásokon (az év tinnepkiirei köré szervezóđő jâtszőházak),
vetélkedőkön (Víz Napja, Föld Napja) közös főzéseken, kiľĺndulásokon kereszţĺiligyekeztek
a kapcsolatot fenntaľtani, fejlődést elérni. A betervezett terźtpiás és fejlesztő órákľól a
gyerekek keveset hiányoztak,hiźnyzźsesetén igényeltéka pótlas lehetőségét.
Itt is jellemző a kogĺl;ltívképességfejlesztésegyéni_ és kiscsoportos formábarl, a tarÍfugyi
fęlzëlrkőnatźs.
Népszenĺa kľeatívképességfejtesztő foglďkozas, melynek tevékenységei sikerélményhez
juttaţák, ugyanakkoľ fejlesztik a ktilönböző finommotorikus problémávď, szem-kéz
koordinációs problémětjźxaLkĺizdő gondozottjainkat.
kisebbek- és nagyobbak körében is kedvelt tevékenységgévźlt a mesetenípia. A
fogIalkozősokon a mese meghďlgatĺĺsa utĺĺĺla gyeľekek megnyílnak: beszélnek, mesélnek,
rajzolnak, báboznak - feldo\gozzâkaz őket ért pozitív _ és negatív élményeket.
Az élettörténetkĺinyv készítéskét gondozotţď folyamatos. A fejlesztő pedagógussď vďó
taIźlkozás lehetőségét pľoblémáik, érzelmi válságaik megosztásáľa is használjak.

A

szĹikségleťúgyeľmekek ľészérefolyamatosan biztosított a kuţa ĺĺ'ltď asszisztiílt
teúryiaegyéni_ és kiscsopoľtos formáją továbbá 2 fő vettrészt gyógypedagógiai lovagláson.

A ktilönleges

Speciálĺs Gyermekotthon
Pszichológiai munka
Speciális gyeľmekotthonban a pszichológusok esetfelosztas ďapján, főleg egyéni foglďkozás
keretében dolgoznak a gyerekekkel.
A speciłílis gyeľmekotthonban a viselkędésterápiás rendszer nehezen miĺk<ĺdtethető. A
rendszeľesęn engeđélynélkĺilitávollétek nehezítik a folyamatos fejlesztő- és teľápiĺĺs
folyamatot.

A

viselkeđéstenípiás ľendszeľ következetes miĺkodésétőlvĺĺľhatjuk,hogy hosszú, kitaľtó
csapatmunkávď olyan tenípiás ľezsimet fudunk kialakítani, amely a fifü biztonsâg&zetét
adaptív
fokozza, amelyben inadaptĺĺltszemélyiségfejlődéstikkompenzálódhat
magatattâsformákat saj átíthatĺlak el.

és
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A

befogadott gyeľmek esetkezelő pszichológusa minden esetben részt vett a befogadó
értekezleten. A befogadĺĺsiidőszakban minden gyeľmek inteľzív tĺĺmogatást kap a
pszichológus, fejlesztő pedagógus részéról.
Az otthonban a befogadottak kľízisintervenciója mellett gyakľan volt sztikség egyéb
kľízisintervenciórą amely legÍČibbesetben agressziókezelést, engedély nélktili eltívozottak
esetében visszatérésfü utáni beavatkozást, illetve szuicid kísérlet_, vagy fenyegetés miatti
b eav atkozátst j

Az egye

elentett.

több keţtős szfüségletíĺgyemrek bekeľülése olyan munkamódszeľt igényelt, amely
elsősorban a viselkedéstenápiás elemekre éptilt, illetvę egy olyan korrektív - emocionális
élményre(ez elsősoľban a kapcsolati mintrín ďapul) aĺnely lehetővé teszi, hogy a berĺigztilt,
inadaptív viselkedési mintáik feltilíľódj anak.
Tiibb alkalommal kezdeményeztiink megbeszélésta gyeľmekotthon vezetővel a gyeľmekek
állapoţĺnak tĺáľgyában.

Megfigyelés, diagnosztikus munka és a terąiás rezsim kiďakítlĺsą illetve mĺiködtetése tehát
továbbra is kiemelt feladat. Viselkedésvźitozěst, łállapoţavulast elsősorban ęttől a
koncepciótól vĺĺľunk,ami a mindennapi gondozĺás, nevelés keretében kellteret kapjon, hiszen
az egyénl gondozasi tervben is ĘeliilésľekeľĹil _ probléma centikusan _ az egyénre szabott
tenípiás inteľvencióft).
A hatékony szakmai munkĺĺhozkiemelt figyelmet kell fordítani a team munkĺľą az egységes
szakmď nyelv kiďakítasaľa, a szakmai progľamban kidolgozott és elfogadott elvek gyakorlati
ďkalmazásáľa.
Fej

lesztőpedagógiđ, gyógypedagógiai munka

fejlesztő pedagógiai munka _ a pszichológusi munkához hasonlóan _ egyéni és
kiscsoportos fonmában valósul meg. Ennek tngya a ktilönböző kognitív képességfejlesztő
foglďkozĺások, önismereti foglakozźsok,felzárkőztatő foglďkozasok. Ha sziikséges a fejlesztő

A

munkát komplex szintfelméré s alapozza meg.

új tevékenységfoľmakéntkeľĹilt bevezetésre a kľeatívfoglalkozás a
gyeľmekotthonban. Ez a tevékenység eszközhasznáIat és technika megválasztása
szempontjából kiilönös átgondolást igényel, meglehetősen behatarolt és szeméIyfüggó. Ezért
gyakori az egyéru, illetve a két- illetve háľomfős kiscsopoľtos foglalkozás. A tevékenység

2015-ben

népszeľĺĺa Íiúköľében.

A

a

másik bevezetésre keľĹilő kiscsopoľtos foľma a
kommunikációs képességfejlesztés volt. Itt a személykĺizikommunikációs alapjaivď,
kreatív foglďkozás mellett

viselkedésformákkal ismerkedhettek a gyerekek j átékos formában.
A jó gyakorlatként bevezetett Fóti Futam ďbum vezetéséľeidén egy gyeľmek esetében kęľtilt
sor. A szakmai munkacsopoľt folyamatos fluktuációjának tudható be, hogy jelenleg egyetlen
csopoľtban sem készítenek élettöľténettel kapcsolatos dokumentiíciót és fejlesztő pedagógus
által felajánlott konzultaciós lehetőségľe sem volt igény.
Fejlesztő pedagógusok szervezésében vďósult meg a Víz Világnapja alkalmábőI szervezett
játékos vetélkedő.
Folyamatosan biztosítj.'k a speciális sztikségletíígyeľmekek tészérea kutya źital asszisztźit
teľapiât. Az első felévben két csopoľtot indítottunk az otthon toľnateľmében.A II. felévben
egyéni formaľa nyílt lehetőség a mozgasfejlesztő teremben (8-as hŁ).
A speciális gyermekotthonból összesen 7 gyermek vett részt 1ó által asszisztált tenípiában
(Gyógypeđagógiai lovaglás: 4 fó, pszichotenípiás lovaglas: 3 fő) és 5 fő részesiilt komplex
mozgásnevelésben (gerinc, ahźńizomęrősítő, taľtásjavító és lúdtalp torna) heti 2x1 órában'
A 1ó áttal asszisztźitterěryiénatöľténő kíséréstfejlesztő pedagógus munkatars végzi. Fejlesztő
óráinak jelentős részéta kíséľésfedi le, elvonva őt a valódi fejlesztő tevékenységtől.
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KísérőNétkĺiliKiskoľúakGyeľmekotthona

Pszichológusi munka
A kíséľőnélkiili kiskoruakkal végzendő munka az otthonvezető felkéľésealapjan töľténik.
Intézményi pszichológus źV ellátottak engedély nélkĹili eltavozásai miatt a menekiiltiigyi
statusszal rendelkező, tehát viszonylagosan hosszabb ideje az ntéznlényben taľtózkodó
kiskoľúakkal tudott foglďkozni az elmtůt évben hosszabb - ľövidebb ideig.
Fejlesztő pedagógiai munka

A EMA altal finanszírozohttevékenységekmegszúnésévelkľeatívképességfejlesztő csopoľtos
foglalkozasokaĺ indítotľunk heti rendszerességgel, igény szerint az otthonban illetvę a

Nemzetk<izi Ifi úsági HĺŁban.

A

kíséľőnélkĹili kiskoľúak sajátságos mentiĺlis problémáinak (p1.: poszthaumatikus stľessz
szindľóma) enyhítéseérdekében igénybe vesszfü a Cordelia Atapítvany segítségétis, akik
tolmács segítségévelvégzik tevékenységĹiket. A gyeľmekek pszichés támogatása részben
me go ldott, p âIy źaati keretbő 1 működik.
III.4. Nevelés

III.4.

1.

Áhallínos nevelés

A

gyermekotthoni csoportokban a nevelés-gondozás elválaszthatatlanságĺĺnak alapelvét
hangsúlyozottan érvényesítjfüa napi gyakoľlatban. Minden tevékenységen kereszttil a
nevelés céţaités elveit, illetve a gyermekek mindenekfelett rĺl1ó érdekeit taľtjuk szem előtt.
Sok odaÍigyelést, törődést kell nyujtanunk a gondozottak felé. Igyekszĺink megnyeľni a
gyermekeket nevelésiĺkés gondozásuk érdekében.Ennek során ki kell alakulnia, épiilnie
benniik annak a kĺitelességtudatnak, hogy nevelőikkel-gondozóikkal egyiittműködjenek.

A

gyeľmekotthonainkban kiemelt nevelési fęladat a tudatos személyiségfejlesztés, és a
személýségfejlődés zavarźnak konekciója. optimális ęsetben a nevelés egyben terápiás
hatású is. A fejlesztés soľán figyelembe vessztik a ktilönbtiző neveltségi, szocializáciős
szinteket, a magukkal hozott eltérő szociokulturális mintĺĺkat,és a mĺár személyiségbe beépült
esetleges deviáns viselkedési gyakoľlatot.

A napi életgyakorlat minden

téren, igy a gondoziĺs terén is a gyakorlatias időbeosztásrą az
iđőfelhasználás megnyugtató rutinj ára épĺil.

Tanulássegítés
Az iskolai előmenetel, a tanulas sikeressége rendkíviil fontos a gondozottak életében.A
gyeľekek későbbi soľsa nagyméľtékbenfugg attól, hogy a tanulásban meddig tudnak
előrejutni, milyen szak'ĺnźú,hivatiĺsto végzettséget sikeriil megszeľezrriük. A ľendszeľesnapi
tanulás ugyanakkor aľTa
nevel, hogy kiďakuţon életiikben egy kötelességtudat,
együttľntĺködési készség,rendszeresség, kitaľtás, aĺnely elengedhetetlen feltétele a későbbi
munkavégzéstiknek.

is

Esetmegbeszélések
A Segítő szolgâItatások, (képzés,módszeľtan) munkatrĺľsai, valamint a gyeľmekcsopoľtokban
dolgozó kollégĺíkközött kialakult rendszeres egyiittmiĺködés nagyban segítheti a nevelő és
fejlesztő mrrnka eredményességét.
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A csopoľtokban dolgozó nevelők otthononkéntvëůtoző gyakorisággď fordulnak a mindennapi
munkájuk soriín felmeľülő, gyermekeket érintő nehézségekkela szakemberekhez. A

gondozottak egyre magasabb átlagéletkorával arĺínyosana felmeriilő nevelési problémĺák is
egyre összętettebbek, megoldásuk pedig egyre több ktilső szakember bevonasát, segítségét
igényli.

_
optimális esetben felévente, a nevelői munkacsopoľt és a segítő szakembeľek ľészvételével
szfüség esetén kĹilső szakember meghívásával _ esetmegbeszélés keretében fogalmazóđnak
meg a gyerekek aktuális állapotëhozigazodó, újabb feladatok.
A megbeszélésen elhangzottakat dokumentaţrrk, feladatokhoz hatáľidőket és felelősöket
rendęltink.
SzĹikség esetén, kľízisek alkďmával ľendkíviili esetrnegbeszélést taľhľ'k. Ezeken
gyeľmek is ľésztvesz.
E głüttmíilö dés i kés z s ége k és a kôz
Cs

A

oportgnil

és ek mó

o s s ég

az énntet

fej l e s zt és e

dsz er e :

csoportok életéhezhozzátartoznak a csopoľtgyrĺlések,melyeken az ott élő
gyeľmekközösség az ott dolgozó nevelőkkel, gyeľmekfelügyelőkkel, vatamint

gyeľmekvédelmi asszisztensekkel közösen megbeszélésttaľt. Ilyenkor mód nýlik a közös
problémak megbeszélésére,a csoport életévelkapcsolatos kérdésekmegvitatĺĺsaľą
magataľtáspľoblémĺák, konfliktusok kezeléséľe,cinismereti nevelésre a gyermek-kamasz
köztisség ,,áLtal taľtott tiiköľ'' segítségével,csopoľtos viselkedésterápiaľa. A közĺisség eľeje is
igen erőteţesen hat az egyén személyiségfejlődéséľe.A gyerekek közötti barátságot, jó
viszoný is segíti a csopoľtos megbeszélés.
Csoportmegbeszélés:
Köztis éľtékekmegbeszélése. Elváľások önmagunktól. onértékelés.Reflexió egymás
felé. A kortrĺrscsopoľt egymásra hatásą sokszoľ eredményesebb, mint a felnőtteké'
P ozitív huzóeľők megerősítése, partnerként megnyerése.
Érteketés.A csopođtanulmaný vagy az onkisžolgáló tevékenységstb. eredményét
előszĺir általáĺrosságban összesíti, éĺtékelia nevelő. TJtźnamindenki önmagát éľtékeli.
Pozitívumok kiemelése (<inbizďom eľősítése)és a negatívumok elemzése, korľigĺálás
lehetősége (ĺinvizsgálat, önéľtékelés).Ilyenkot áItalé.ŕian reálisan éľtékelikönmagukat
a gondozottak, erre lehet építenia nevelés során.
Jutalmazás-btintetés: minden csopoľttag általjól ismeľt, elfogadott a csopoľtokban a
jutalmazás-btintetés rendszere. Alapkövetelmény a k<ivetkezetesség és a gyermek
motivációs bŁisának ďapos ismerete.

-

-

-

III. 4.

2.

A kiilönleges sziikségletííglermekekkel

végzett nevelőtevékenység

A

gyermekotthonban az e|lźttottak źůlapotához és sziikségleteihez igazođő komplex fejlesztés
az egyéni gondozasi-nevelési teľv ďapján vďósult meg.
gyerekek betegsége, fogyatékossága kiilöncisen indokoţa az egyéni bánásmód
sziikségességét.

A

Az egyéni gondozási nevelési teľvek aktln|izaJása
munkában történik.

a csopoľţvezető nevelő iľanyításávď, team-
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A

felnőttek nevelési stílusa hatátozott, szeretetteţes. A csopoľtokban többnyiľe deľíĺs,
nyugodt légköľ uľalkodik. Igyekezrek a gyerekek számára biztonságot, łĺllandóságot
teremteni, arľa töľekszenek, hogy a gyerekek kiszrĺmítható szabályľendszer és életľitmus
szeľint éţenek. Fokozottan törekedtek aľra, hogy a gyerekek köľében a masság elfogađásrĺt
segítsék.

A

csopoľtok nevelő_gonđozó szeméIyzete sziikség szerint meghitt egyéni_ és
csoportbeszélgetéseket tartott a gyeľmekekkel a benniik lévő felelmek, bizonýalanságok,
problémfü oldrísáľa. Minden gyermelĺJ<el folytatták az elmúlt évben is az élettöľténet-k<inyv
vezetését. Az év soriĺn hittanoktatason vettek részt, és első aldozőkvoltak hĺáľman.
A csoportokban a szabályok, normiík betaľtĺása a gyerekek életkorának és képességeinek,
mentális ríllapotĺának megfelelő. Kezelhetetlenmagatartási probléma nem volt.

A

csopoľtokban az tinnepeket megÍaľtjĺík.A táboľok, szabadidős progĺamok is
teremtenek az egyiittes élményszerzéste,kĺĺztisségfoľmálásľa.

A

jó alkalmat

a

jövőbeni teľveink között szerepel
csopoľtokban gyakľabban taľtani közös
megbeszéléseket a gyerekekkel, ďlo1 lehetőség van az éľtékelésre,az egylltĺélésiszabiĺlyok,
noľmák, feladatok újra fogalmazźsára. A gyerekeknek ezáLtal lehetőséget teremtiink arľa,
hogy megfogalmażlassfü elképzeléseiket, problémáikat.

A

gyeľekeknek sokfele lehetőségfü van aÍTa' hogy olyan tevékenységekbenoprogramokban
vegyenek részt, amelyek biztosítjak számukľa kiemelkedő képességeiknek fejlesztését.
nevelő szeméĘetfeladata, hogy segítse, tánogassa a gyerekek érdeklődésének,
tehetségének kibontakozását és ene lehetőségeket keressen intézményenbeltil és kívtil is.
(úsz ó s, v er s ír á s, v er s mondá s, kézműv e s t ev élreny s ég)
A sza]ĺftörök, szabadidős programok is a gyerekek fejlesztését, felzźtrkőnaűsźĺtés tehetségtik
kibontakozását segítik.

A

Az életkori sajátosságok, valamint a nevelés soľán felmeľĹilő problémĺíkfigyelembe vételével,
az egyéru sziikségletekhez ďkďmazkodvą folyamatosan bővĹĺlnek a terápiás és fejlesztő
foglalkozások.
Tenĺpiás tevékenységek:

-

Mozgźsfejlesztés:egyéni gyógytoľna, csopoľtos mozgásfejlesztés, kőrhazi kezelés
utáni ľehabilitáció.
Fejlesztőpedagógia: kognitív teńpią játékos fejlesztések, élettöľténet feldolgozása,
pľaktikus ismeretek fejlesztése, ťrgyelem és emlékezet fejlesztése stb.
Lovasterápia: gyógypedagógiai lovagoltatás, magatartaszavarok, tanulási zavaľok és

-

Kreątív Műhely
EleuarténeţkÓnyv készítése.

-

beszédindítás kezelése.

Közosségfejlesztés
A csopoľtokbarl az tinnepeket meghitt, jó hangulatban taľtották meg. Mĺáľ kiďakult szokiísok,
hagyomanyok jeIlemzik a k<iz<isségeket. Az tinnepekre egyiitt készĹiltek, stiteményt sütöttek,
ajándékot, dekorációt készítettek. A táborok, szabadidős programok is jó alkďmat teremtettek
az egyiĺttes élményszerzéste,kiizösségformáliĺsľa. Mindhĺárom csopoľtban szeľveztek közös
bogtźrcsozâst, kerti ,,tisszejövetelť', amit a gyerekek nagyon szeretnek. Az év sorián többször
kertilt sor olyan megbeszélés a gyerekekkel, ahol lehetőség volt az éľtékelésre,az egyĹittélési
szabályok, noľrnák, feladatok újrafogalmazâstna. A gyeľekeknek lehetősége nyílt aľra, hogy
30

megfogalmazhassák elképzeléseiket,problémáikat.
beilleszkedése sikertilt, illetve folyamatban van

Az

újonnan befogadott két gyeľmek

onálló s ág, önkiszol gĺźlds, munlra
Különösen a mozgáskor|âtozott gyeľmekek estében igaz, hogy az źńIagosnźl,jóvat nagyobb
mértékbenszoruInak segítségľe,a mindennapi tevékenységeksorán: tisztálkodĺß, wC
hasznźiat, öltöz]<ödés, közlekedés stb. A gyerekek képességeihezméľtentöľeksztink arra,
hogy minél többfele praktikus ismeretet szerezzeîekaz önkiszolgźiźs, a hazimunka, keľti
munka, iigyintézés,pétuhasznáiat teľĹiletén.
Amit a gyerekek képesek megcsinálni, azt meg is kell csinálniuk! Fokozottan ügyeltink a
differenciálásra ezen a teľiileten is, figyelembe véve a gyerekek źiLapotá/', képességeités
életkoľát. Ahogyan a gyerekek életkoľavźitozik, tgy véůtoznak a veltik szemben tĺĺmasztott
elviírások is.
Folytatódott a kiskeľtek múvelése.Néhrínyan aktívan bekapcsolódtak a keľtészkedésbe,de
volt, aki csak szemlélődött. Jó tapasztalat a gyerekek szétméra. A termést elfogyasztottrík.

III. 4.

3.

A speciáIís szültségletíÍglerekekkel végzett nevelő tevékenység

A Speciális Gyermekotthonunk a súlyos pszichés tiineteket mutató gyermekek nevelésétttĺzte
ki feladatul. Ezzel szemben az elhelyezett gyermekek jelentős részénéla sériilésprofil
keveľedik. A stilyos pszichés tiinetet mutató gyermekek élettöľténetében legtöbbszöľ jelen van
a sulyos disszocialitás is, valamint gyakori a szerhaszrĺílatjelenléte is.

A

nevelési célok, elvek megvďósításált nębezíti továbbá
rendkívül magas száma(2O fő).

a kettős sztikségletíĺellátottak

A

Speciális Gyermekotthonban elhelyezett gyeľmekek betegek, akik esetében az egészségi
és/vagy személyiségrĺllapotuk legtöbbszöľ a bekeriilés idejére már inevqzibilis változásokat
szenvedett el.
veltik való foglalkozás teţes mértékbenegyéni, személyre szóló, és
kidolgozott, folyamatosan korľigált terv szerint kell, hogy töľté4ien.

A

Fő nevelési cél a bekeľiilő gyeľekek állapotĺínak javításą viselkedésének korľekciója oly
mértékben, hogy irrnen kikeľülve visszagondozhatóak legyenek családjukba vagy a kĺildő
intézménybe. Ha időktizben nagykoruvá válnak, képesek legyenek önálló élewitelľe.

Ahhoz, hogy ezt a célt meg lehessen vďósítani, sztikséges a gyerekek állapotďloz igazított
egyéľtelmiĺ,éľthető elvánísok, ill. a kiszĺímítható, pontosan definiált következmények
megéľtésea gondozottak részéról. Ezeůtal struktuľálttá és biĺonságossá válnak a
mindennapjaik.

Erre az egyéni gondozásĹ nevelési teľv ďkalmas abban az esetben, ha az alçi:alizâlása
folyamatosan megtöľténik.

Vannak a gyermekvédelmi szakellátó ľendszeľben olyan gyeľmekek, akiknek a megfelelő
ellátlísa a gyeľmekvédelem és az egészségügy határmezsgyéjén szeľvezett intezményben
biztosítható csak megfelelően. Amíg ilyen intézmény létrehoziísanem töľténik meg, addig
lesznek olyan gyermekek, akik nem egészségĹigyĹés személyiség állapofuknak megfelelő
intézménybenélnek, hanem pl. speciális gyermekotthonokban, ahol nem biztosított
lehetőségek hiányában - a sziikségleťfü kielégítése.

31

Az

intézményjellegéből

és a

gyeľmekek személyiségállapotĺából adódóan egyéni

pszichotenĺpiában és egyéni fejlesztésben minden gondozott részesĹil.

Kiilső tenípiás lehetőségeink behatlĺľoltak egyrészt a gyeľmekek állapota, másľészt anyagi
lehetőségeink és szęmélyi feltételeink szíikiilésęmiatt. A terapias lehetőségek bővítésę esetén
indokolt lenne az élmény-és kďandteĺípia alkďmazźsa. Erre csak esetenként paLyázat és
külső támogató bevoniísávalvan lehetőségiink (pl.: kuţa által asszisztźůtterâpia).

A Gyermekotthon szakmď Progľamjában és gyakorlauĺban hatékony befogadásí protokoll
működik. Eĺurek első állomźsa a befogadó értekezleten való kapcsolatfelvétel, információk
szęrzése. Az esetęk többségében mćr a tłíľgyďássorárr sikeľĹil megnyenri a gyermeket, a
csďádot az elhelyezés megváltoztatásĺĺnak elfogadásáľą illetve csökkenteni az ezzęI
kapcsolatos ellenéľzéseket,ellenállást.

A

tapasztďatok szeľint az OGYSZB javaslatát a gyámhivatalok szinte kötelező érvénnyel

fogadj ák az e|he|y ezést illetően.

Sajnálatos módon a gyermekjogi képviselők tĺ'bb esetben nem veszlek részt a döntések
előkészítésébenszemélyes megjelenéstilĺJ<el, vélemény nyilvĺánítłĺsukkal.

A

befogađrísiprotokoll masodik fontos állomĺĺsaa gyeľmek tényleges befogadrísával egy
időben megtaľtott Befogadási éľtekezlet.Erľe mfu az elhelyezési taľgyďásokon meghívunk
minden olyan személyt (rokon, bańľ", csďáđgondoző, gondoző' gyám stb.), aki a gyeľmek
életébenfontos szerepet jâtszik, infoľmációkat tud adni a gyeľmek mielőbbi zölĺJ<enőmentes
beillesztéséhez. Ez az ďkďom nem csak a gyermek szźlmára teszi lehetővé az elvźůâst,az tlj
gondozási hely elfogadását, de a hozzâ közel átlóknak is megnyugvásul szolgál a
gyeľmekotţhonunlĺJ<al való megismerkedés.

A

gyeľmek tényleges befogadása a csopoľtba való beillesztéssęI zaru|. Ezt megelózi a
Befogađócsoportban eltoltott ideje alatti megismeľkedés, az orvosi vizsgálatok, a
pszichológusokkď, fejlesztőkkel történő kapcsolatfelvétel. A gyeľmekkel kapcsolatos
tapasztďatok ďapjan felkészítjiika leendő befogadó csopoľtot az új gyeľmek befogadrĺsara. A
beillesztendő gyeľmek minden esetben a csopoľtvezetővel egyutt megy a csopoľtba az
otthonvezetővel és a csopoľtvezetővel töľténő beszélgetéstkövetően.

Az

éľtékelés
személyes, csopoľt_ és otthongyííléseken,megbeszéléseken zajlik. Mind a
pozitiv, mind a negatív éľtékelésnél
fontos szempont a tett azonnali éĺtékelése.

Az értékelés,a pozitív megeľősítéslehetséges eszköze a progľÍrmokra vďó đelegĺĺlás,egyéni,
taľgyi jutalmak a szóbeli éľtékelés
mellett.
III. 4. 4. KísérőNélkÍilíKískorúakGyermekotthonóbanfolyó

nevelésífeladatok

Az

otthon legfontosabb nevelési célkih2éseiközé taľtoziţu hogy a fiata]ok saját maguk
tapasńaljelk, hogy miéľt fontos az integrźrció, milyen módszerekkel érhetik el azt, hogy a
közösség aktív tagjaivá vĺĺljanak.Fontos, hogy felismerjék, hogy szrímukra az milyen jelentős
segítség,hogy itt Magyaľorszâgon megvan a lehetőségfü aĺľąhogy tanulhatnak és
meghatrĺľozľraţźil<akésőbbiéletiik ďakulását és hogy ez sziĺmukľa egy befektetés a jcivőbe.
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Foglalkozásaink soran a mikľo és malao-környezeti kihívasokľa, a mindennapi élet
problémĺĺira,az euľópai és magyar kultura sajátosságaira hívjuk fel a figyelmtiket. Amikor
pedig integrációról beszéltĺnk,hangsulyoznunk kell, hogy ez nem lehet egyenlő
asszimiláciőva7, a saját identitásuk megőľzése épp olyan fontos, mint az európai kultuľa
megismerése.

Az év második

civil és önkéntes szervezettel is felvette a gyennekotthon a
kapcsolatot, akik a fenti folyaĺratban nyujtanak nękiink segítséget. olyan szabadidős
programok szervezésében és lebonyolítasában vettek ľészt,melyek segítik a gyermekek
felében több

euľópai kultuľális ismereteinek elsajátítását és így az európai kdzegben vďó elhelyezkedést,
bo1dogulást.

Kiilönböző

miĺvészeti és zeneterápirß foglalkozĺísok is megtaľ&ísľakeľültek ezzel

pfuhuzamosan, melyek a trauma feldolgozásban is nagy jelentőséggel bímak.

A feĺrtiek mellett a KNK GYo

EMA pľojekt 20l5.06.30-aÍLért
véget. A projekt az intézményi célok megvďósítasában nyujtott segítséget úgy, hogy
kiilönböző foglalkozâsokat és szolgĺíltatásokat nyújtott a gyemekek tészére:
emberkereskedelemmel kapcsolatos foglalkozźsok, mely infonľlâciô âtadâsra volt hivatott,
részérea,,Belépő'' néven futó

magya1 mint idegen nyelvoktatás, szabadiđős és kreatív foglalkozasok.

A

progľamoknak s az lntegľâciós foglďkozásoknak a folyamatos és színvonalas megtaľtása
nem minden esetben volt lęhetséges: magas létszálm esetén az aLapszilkségletek kielégítése
volt az elsődleges cél.

nI.

4. 5. Menekiilt

Fíatal Felnőfiek aGo-ban

végzett pedagógiai tevékenység

Fő célkittĺzésiinka fiatalok oktatási intézményekben vďó megtaľtĺßa,szakma, illetve éľettségi
megszeľzése. Ezen célok részben valósultak meg, 19 fiatal esetében iskolaváltásra keľĹilt sor,
az iskola év közbeni megsziĺnése miatt. Az iskolaváltas zökkenőmentesen alakult. A fiatalok
öruállóan éItékaz életiiket, teţes ménékbenönkiszolgĺálóak. A EMA projekt kerętén beliil 2
fiatal részestilt támogatásban (spoľt, raj z).

Az

utógondozottak iskolai ęlőmenetelének biztosítása soľán a lęhetőség szeľinti segítség
biztosítása korlátozotüan vďósult meg a szfüségszerĺĺ,KNK_GYo-ba töľténő átvezénylések
miatt. A rendszeres felĺigyelet, a csopoľtokban megvďósuló intenzív nevelői jelenlét a
feľrtiekľe tekintettel csak korlátozott méľtékbenvolt biztosítható, amelynek eredményeképpen
a fiatalok egy ľésze kiinnyelmíien vette az iskolai ktitelezettségek teţesítését.

A munka vilâgába való

bevezetés (,,fehér munkď') a kulĺľális kiilönbĺĺzőségekből fakadóan
akadozott, fontosságĺíľa rendszeresen figyelmeztett[ik a fiatalokat. Sokan alkalmi vagy diák
munkát vállďtak az iskolai kĺitelezettségek mellett.

Az iskolai, munkahelyi

és egyéni elfoglďtságok miatt a kĺizösséget összehozni meglehetősen
nehéz. Ez a sport terĹiletén és a többnapos kiĺandulások alkďmávď vďósult meg.

A

kísérőnélküli kiskoruak elhelyezési kapacitásainak növelése érdekébena már említett
feľrntaľtói döntés nyomĺân a Íiatalok áthelyezésétę ZDl1.júliusában keriilt sor. Az ellátottak a
dĺjntéstkezdetben nagyobb, majd a folyamatos tájékoztatas, az új gondozási helyek
JJ

megismeľtetése utaľr kisebb ellenállássď elfogadtak, az źihe|yezéseksikeresen megtöľténtek.
Az átköltöztetést intézményiinkvállalta, a szalanai egység vezetője elvégezte a Íiatalok
utĺĺnkövetését.Az ellátottak ľendszeľesen visszajáľtak az intézménybe, ďlol a kollégĺĺka kért
tźtjékoztatâst,segítségnyújtástminden esetben megadták.

III. 4.

6.

A kiilső Utógondouí otthonokban

végzett tevékenység(Lehel út, Mogĺoľód)

iĺltézményiĺnkben- az elmlllt években - bekövetkezett profilbőviilés hatásaľą az
utógondozói ellátas egyre nagyobb teret kap tevékenységiinkben. 20l6-ban - a jelenleg 17
éves gondozottjaink fttilöniisen a kísérőnélkĹili kiskoruak) létszámât figyelembe véve váľhatóan nĺivekedni fog az utógondozói elláüás irĺíntiigény.

Az

Ez a

folyamat kívránatossá teszi az utógondozői ellźúâsifoľma folyamatos átgondolását,

akť.rÉ'lizźiásât.

Nagy - jövedelem szerinti - kiiliinbségek alakultak ki a fiatď felnőttek között, attól ftiggően
milyen iskolában, milyen eredményességgel tanulnak, részesiilnek_e áľvaellátłísban,
betölttitték-e 20. éIetévfüet,(családi pótlék). Csupĺína havi ellátmányból, ill. zsebpénzből
időnként nehézségetjelentetţa szĺikségeskiadások fedezése, ezéľttĺibben diákszövetkezeten
kereszľĺilvĺíllďtak munkát, néhanyan pedig vállďkozó mellett dolgoztak jövedelem
kiegészítéscéţából.

A Íiatalok a szobłáfüon kívül a közös helységeket is beosztĺĺsszerint takaľítottrĺk.Minden fiatď
felnőtt foz, a testvéľek kcizösen vísaľolnakés f<iznek. A migľáns fiatalok viszonylag kevés
ételt ismemek és tudnak megftízni, ebben segítségĺeszorulĺak. EsetĹikben figyelembe kell
venni a kulturális ktilĺinbségeketis.

Az

otthonokban megvďósuló integráció, a migľlĺnsfiatal felnőttek befogadása
zĄlott. Az előzetęs vĺíľakozások,fenntaľtások ellenére jó hangulatban,
egymrĺs kulţuráját' szokásrendszeľét tiszteletben taľtvą jó szomszédi, olykor baľáti
viszonyban élnek egytitt a lakók, k<ilcsönösen pozitív hatással vannak egymásľa.
zökkenőmentesen

Ügyeiket önállóan tudják lntézru:, a csoportban dolgozó felnőttól csak tanácsot, útbďgazítâst
kérnek. Teľmészetesen bonyolult, vagy nehézkes tigy esetében a felnőttek aktív kiizremúködő
segítése mindig adott. (Csak olyan méĺékig,arĺúgezindokolt.)
Több esetben kért és kapott orvoshoz való kíséréstés közbenjĺĺľástegy ellátott, akutnak trínő
betegségén így sikertilt tultennie mąât.
Komolyabb egészségügyi problémája senkinek nem volt. Baleset, műtét sem volt.

A

kaĺácsonyi iinnepek alkalmából a testvéri kapcsolatok erősítése, fenntaľtása, elősegítése
céţából lehetőséget biĺosítottrrnk a testvérek összejövetelére az otthonban.

A

ťratal felnőttek havonta un.: közös költséget (2000 Ft/főlhő) fizetnek, ebből fedezrek
minđen,ahźz mfüĺidtetésévelösszefiiggő kiadást (ľezsin és nagyobb javításokon kívül). A
rendelkezésľe ĺí]ló összegből oldják meg a k<izĺĺsenhasznált tisztitő és takaľítóeszközök
beszerzését,fordítanak kisebb kaľbantaľtási kiadásokĺa, a kert fenntaľtásara, a közĺis fozések
és iinnepek k<iltségeiľe, de sziikség esetén vásiĺľolnak gyógyszeľt, virágot, stb.
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Iv. szABADIDi, REKREÁCIo, RENDEZVENYEII\K

fv.

1.

Szabadĺdős tevékenységek

Kiemelt fontosságúnak tekintjfü a gondoskodásunkban lévő gyerekek és fiatalok hasznos
szabadidő eltoltését. Ezért igyekszĹink a váIaszţható foglďkozasok, szakkörök, progľamok,
táborok széles választékát nýjtani, hogy minden ellátottunk megtalátja az érdeklődési
körének megfelelő tevékenységeket.

A napi (Nemzetktizi Ifiúsági Hárz), valamint hęti ľendszerességgel taľtott foglďkozások
mellett, számos szęwezetÎ.prograľnon, intézľnényiés külső rendezvényen vettek ľészt
ęllátottaink az elmult évben is.

A Jeles Napok szervezése tiibb éves hagyomány: Ftild Napją víz Napją Madaľak és Fĺĺk
Napja. Utóbbi 2015-ben a Te Szedd mozgalornhoz kapcsolódóan keriilt megĺendezésľe. A
vetélkedőkbe sikeriilt az énntett otthonok valamerľryi gondozottjat bevonni. A ktirnyezet
takaľításába pedig intézĺnényĺinkvalamennyi lakóját és dolgozóját sikeriilt mozgósítani.
Fentieken feltil megvalósult a Legffibb Ügyészség źita'' szewezeĺt Katőtcsonyi Kiállítás és
Vásrína történő fęlkésztilés,illetve az azorl töľténő ľészvétel,amelyen a csopoľt nąyon szę
eľedményeketéľtel. Ez azért is képvisel nagy éľtéket,mert a speciális és kísérő nélkĹili
kiskoruak gyermekotthonanak gondozottjaival sikeľiilt eléľni.

A

munkatarsak segítségévelellátottaink részt vettek a hagyományos Magyaľ Lovastenípiás
Szövetség ĺĺltalszeľvezett Lovasteľápiás Versenyen, melyen a terápiában résztvevő
gondozottjaink évről-évre egyľe jobb eredményeket éľtekel, a gyermekek jutalmul egy
kollégránk szervezésébenfel napos Aquaworld-progľamon vehettek résŻł'.

A KGYo-ban A

gyermekeknek egész évben lehetőségiik volt aľľa, hogy szabadidejĺiket
viíltozatosan, hasznosan töltsék. A pľogramok megszervezésénélfigyelembe vetttik a gyermek
életkorát, áiĺapotźtt, képességeités igényeit. Ara törekedtiink, hogy
szabadidős
elfoglďtságok mozgďmas, színes tarhazát biztosítsuk számukra.
Részt vetţünk az intézményaltal szewezett ľendezvényeken, foglalkozrßokon, de
kihasználtuk a ktilső pľogľamok nyújtotta lehetőségeket is.
Mivel széles taľsadďmi kapcsolatrendszerľel rendelkezĹink, gyakľan szeľveztĹink közös
elfoglaltságot a tĺĺmogatók kĺizösségével is.

a

Kultuĺĺílisés szórakoztató progľamok:

A

csoportokbanjátékok, könyvek, barkácsoláshoz szĹikséges anyagok, kellékek, elektronikai

cikkek állnak a gyermekek rendelkezéséte, hogy a szabadidejfüet minél változatosabban

tölthessék el.

Az érdeklődő gyerekek bekapcsolódtak
készítettek apró

aj

a kľeatív foglalkozásokba.

Az iinnepek előtt, szívesen

rándékot, dekoľációt.

Aziĺltézĺrlényekközötti

szavalóveľsenyen, tanulmanyi és ügyességi versenyen is részt vettek.
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Az év során több alkďommď eţutottak múzeumbą moziba, színhźnbącirkuszba, allatkeľtbe
is. Az iskolak áltď szervezett kirĺĺndulásoknak, pľogľamoknak is részesei. Rendezvényeinken
a gyerekek

ĺĺltalkedveltelőadók léptek fel.

Spoľt és mozgĺásfej lesztés :

Az ép és a

mozgáskorlźńozott gyeľmekek egyaránt részestiltek

mozgásfej lesztésben, spoľtolási lehetőségekben.

a

nekik megfelelő

A

gyeľmekotthonban, ehhez a személyi és tárgyi feltételek is adottak. A tornatęľem'
eszközökkeljól felszerelt: vízźryy,boľdrĺsfal, gerenda, szőnyegek, labdák, babzsrĺkok, futópad,
erősítő, kondicionáló gépek állnak a gyeľmekek ľendelkezésére. Szomatopedagógia szakos
gyógypedagógus segíti a gyerekek mozgatâsźlt.

A

mozgáskorlátozott gyerekek az ĺállapotuknak, sériilésiiknekmegfelelő mozgásfejlęsztést
részben az oktatási intézményekben, részben a gyeľmekotthonban kapják meg.

A

Magyaľ Lovasterápiiás Szövetség lovaľdájában négy gyeľmektink is

gyógypedagógiai lovagoltatásban.

részesült

A

kęrekesszékes gyermekek több ďkalommal ľésztvettęk olyan futóveľsenyen, ďlol a
séľĺiltekés épek egyutt,,futottak" (Spaľ Budapest Maľaton, Vivicittą Coca Cola futóverseny).

Két mozgĺískorlátozott gyermek az iskolában Boccia játékot jźtsńk, ők versenyęken is ľészt
veszrek. Másik két mozgáskoľlátozott gyermek rendszeresen úszik és versenyeken is
indulnak. Két ép mozgású gyermek labdaľúgó edzésľe jaľ a fóti labdaľugó szakosztâ|yba.

A nyĺĺľiidőszakban horgásztak

és hoľgásztáborban is részt vettek.

Korábban, a gyermekek csaláđipótlékábólháromkerekíĺ és kézzęI hajtható bicikliket (Handbikes) vásaľolfunk, ill. egyénileg, gyermekľe méľetęzvekészittettiink. Ezek az eszközĺik a
mozgáskorlźftozott gyeľmekek fejlesztésétsegítik, de szabadidős elfoglaltságként is jó
lehetőséget nyujtanak szĺĺmukra.

A

gyeľmekek úszótanfolyamĺa is jartak iskolai keretek kcizött, vďamint kipróbáltĺík a

kajakozást a kerekesszékes gyeľmekek is.

A

nyríľisziinidőben, a gyeľmekek egyhetes nyaľalĺĺsonvettek részt Cegléden, a Fóti
Gyeľmekközpont Növendékeiért Alapítvĺĺĺry
üdülőjében. A kiizeli gyógyftirdőben

hidroteľápias kezelést kaptak.

A

gyerekek taboľi költségeit részben az ellátmlányból, részben a csďádi pótlékból fizetlék a
Gyógyító Jószĺndék Alapítvany ingyenesen tźtboroztatta a gyeÍmekeket.
csoportok.
Dunabogdĺínyban.A wol- Életszava táborban 50% kedvezméĺuryelvehettek részt. A nylíľ
soran minden gyeľmek eljutott vďamilyen táborba.

A

A sP

GYo_ban a csoportok belső életénekszervezése a csopoľtban dolgozó szakemberek
kompetenciâja. Az adódó programajánlatok, események mellett a szakdolgozók egyéni
ďapjan is szerveződhebrek olyan munkacsopoľtok, szakkörcĺk, melyek a
éľđeklődése
szabadidő hasznos eltöltése mellett szolgíljak az egészséges életmódra nevelést, a kiilönböző
praktikus ismeretek âtadâsât stb. Ilyen programok voltak az év folyaman a kľeatív
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foglďkozasok (lásd pl. a folyosó faląinak díszítése),a kenuzások a tavon, a keľtészkedés,az
íjźszat.

A

csopoľtokban fejlesztésre szorul azonban a szabadidő napi szintiĺ, haszros ęltöltésének
megtervezése, végľehajtása. Eľősíteni sztikséges az egyes csopoľtokon és a gyermekotthonon

beliili olyan

szabadidős tevékenységekszervezését,mely az otthonban dolgozók
érdeklődésévelfeltétleniil egybeesik, mivel a gyeľmekek áltâluk motiválhatók leginkrĺbb a
programokľa, tevékenységekre.Az érdeklődés felkeltésévela ,,tehetséggondozás'', a
jutalmazĺĺs tészévéis válik.

A

KNK-ban élő gyeľmekek szźlmára heti rendszerességgel futball-edzések keľiiltek
megtaľtásrą illetve alkďomszeľíĺen több szabadidős progľamot is biztosítottunk a
gyermekotthon lakóinak: ciľkuszi látogatás, mikulás buli, konceľtek, budapesti viírosnéző
séta, mecsetlátogatás, falmâszźs' korcsolyiŁás. Hétköznap délutanonként a Nemzetközi
Ifiúsági Klubban van lehetőségiik inteľnetezrri, biliĺírdozni,csocsózni vagy akáľ pingpongozrri. Ez a Gyeľmekközpoľrtban elhelyezett gyeľekekkel közösen töľténik. A változatos
szabadidős tevékenységekszeľvezésétés lebonyolítását civil, illetve egyhźu;i szeľvezetek is
segítették,segítik (Amaľant Egyesiilet, Jezsuita Menekiiltszoţgźlat,Útilapu Hálózat, stb.)
IY.2. Rendezvényeĺnk
FtűklylÍsfelvonulds _ 2015. mđrcius74.
Mĺáľcius 15-i eseményekľől a KĺĺľolyiKör f;ĺklyas felvonulásaĺr emlékeztek megaz intézmény
đolgozói és ellátottjai.

Fóti Gyermek Tavaszí Hadjárat
A fóti Kĺáľolyi Istvan Gyeľmekközpoĺt20t5. április 23-án,,,Fóti Gyeľmek Tavaszi Hadjěrať'
címmel, immáľ második ďkalommal szellemi és ügyességi katandjátékot szervezett, a
Szociális és Gyeľmekvédelmi Fóigazgatőság kdzvetlen iľĺínyítĺása
alátartozó intézĺnényekben
é1ő gyeľmekek számaĺa.

A ľendezvényhelyszíne a Káľolyi Istvan Gyeľmekközpoĺt terĹilete, a Kĺĺľolyikastély paľkja
volt. A játék keretét az 1848-49_es forradďom és szabadsághaľc témaköre, valamiĺt az
intézménynévadójanak, Gróf Kaľolý Istvaĺurak az életével,mrĺrkássâgâval kapcsolatos

ismeretek adtĺĺk.
A pľogram célja, a gyeľmekek szźtmźraaz éIményszeríiismeľetszerzés biztosítása, a kreatív
ďkotĺĺs lehetőségének megteremtése volt.
A játékok mozgósították a résztvevők aktivitźsźú,egyĺittrntĺkiidésikészségét,iigyességét,
tĄékozottsâgźú.
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatőság közvetlen fenntaľtású intézményeinek
köľében, hagyomanya van a köztis rendezvényeknek. Ezekęn a rendezvényeken a foti
gyermekek is ľésztvettek koľábban, đemost első ďkalommď keľĹilt sor aÍTa' hogy a fotiak is
meghívtak a javítóintézetekben, speciális gyermekotthonokban elő gyeľmekek csapatait.
Valamennyi meghívott jelentkezett és részt vett a versenyen.

A

EMMI
EMMI
EMMI
EMMI
EMMI
EMMI

Aszódi Javltóintézet, Általiĺĺros iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola
Budapesti Javítóintézete
Debľeceni Javítointézete
Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ, Esztergomi Gyeľmekotthon
Kalocsai Gyeľmekotthon, ÁltalĺĺnosIskola és Szakiskola
Riĺkospalotai JavÍtoint ézet és Speciális Gyeľmekotthon
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EMMI

gi Gyeľmekotthona
Kaľolyi Istvan Gyeľmekktizpont Speciális Gyeľmekotthona
Karolyi Istvan Gyeľmekközpont Ktĺlönleges Gyermekotthona
Karo1yi Isfuan Gyermekközpont KNK Gyeľmekotthona
Zalaeger

sze

A játék hlĺľom kategóriában zajlott: a javítóintézetekben, speciális gyermekotthonokban élő
gyermekek, a kĹilönleges gyennekotthonban élő mozgĺískorlátozott, illetve taľtósan beteg
gyeľmekek, valamint ajavítóintézetekben, ęlőzetes letartőztatasban lévő gyermekek szálnźra.

GyermekfesztÍvól- 201 5. j úníus1 6-1 7.
2015. június 16-17. közĺjtt haľmadik alkďommat kerĺilt sor az orszrĘos Nyfuköszöntő Fóti
Gyermekfesnivźlka. A ľendezvéĺyĹaz Emberi Erőfoĺrások Minisztériumą illetve számos
állami, egyházi, civil szervezet, magiínembeľ, vállalkozás, vďamint a Káľolyi István
gyeľmekk<izpont Növendékeiéľt Alapítvány támogatta.
megvalósítasban aktívan
közľemtĺködtek a Gyeľmekközpont munkatĺáĺsai és ellátott gyeľmekei, fiatal felnőttjei;
valamint az orczźtg ktilönböző intézményeiből a hazu gyeľmekvédelmi szakellátás számos
prominens szakembere.

A

Szrĺmos kultuľális és sport program váĺta a Gyermekfesrtivźltajelentkező gyermekeket és
felnőtteket egyaľánt. Az orszźąos Nyáľköszöntő Fóti Gyeľmekfesztivál megrendezésévela
Káľolý IstvĺínGyeľmekközporú,lehetőséget kívłĺntteremteni az orszâg kĺilönböző Ířildrajzi
teriiletein gyeľmekvédelmi otthont nyujtó ellátłásban nevelkedő gyeľmekeknek egy
egyediilálló tďálkozási, és kapcsolatteremtési lehetőségre.
Sziiletésnap- eglkorí gondozottak taldlkoníja _ 2015. november 75.
A hagyományokhoz híven 2015. novembeľ 15-én iiĺuĺlepelteintézményiink fennĺĺtlasának58.
évÍbrdulóját. Az tiľurepi megemlékezés ęleme volt a fláklyás felvonulĺís, melynek állomásain
megkoszoruztuk alapítő igazgatónk, Dr. Bama Lajos emlékmiĺvét,Helmuth Burchardt és Dr.
Albi Istvĺán emléktábláját és gľóf Kaľolý Istvĺínemléktlíbláját.
tďálkozón és az azt követő vacsorĺĺnszámos egykori gondozottunk vett részt
hozzźftartozó ik kí séretében.

A

v. oKTATÁs
Küliinleges Gyeľmekotthon
A gyeľmekek (fiatal felnőttek) iskoláztatásanak gyakoľlata

és mutatói

A gyeľmekek létszámának megoszlása oktatási sztikségleteik szerint
Óvodáskoľú
Általános iskolás

Ebből Saiátos Nevelési Ieényű
Középiskolás
Ebből Saiátos Nevelési leényű
Foglalkoztató

I
T6

t4
9
5

I

A

gyeľmekotthonban gondozott gyeľmekek többsége, oktatßi szfüségletét tekintve sajátos
nevelési igényu. A szakértői és ľehabilitaciós bizottságok jelölik ki a számukĺa megfelelő
oktatĺĺsiintézményt. (^z év sorĺĺn,a szakértői kontľoll vizsgźiat több gyeľmek esetében
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megtöľtént.) A gyeľekek tobbsége szegregált foľmában tanul. (19 fő) Egy â|ta\ćnos iskolás,
mozgáskorl âtozott gyeľmek integrált oktatasban vesz részt.
Minden más esetben is a gyeľekek képességeinek,egyéni sztikségleteinek figyelembe
vételéveltörténik az iskola kiválasztlása.
Fontos szempont, hogy az adott oktatasi intézĺľrény
milyen elfogadó és mennyire
egyĺithnfüödő a többszörös háháĺmyal kiizdő gyermekek megsegítésében.
Az SNI gyermekek létszámának megoszlása

a sérliléstípusa szerint

Mozgáskorlátozott

t7

Ebből ép intellektusú

9

Ebből mentálisan enyhén sérült

5

Ebből mentálisan közepesen sérĺilt

2

Ebből halmozottan sériilt (mozgâs, látás, értelĺni)

I

Hallássértilt

I

Ebből mentálisan enyhén séľiilt

I

Tanulásban akad őly ozott

1

A gyermekek iskolába jáľásának formája szerint
Flelyi iskolába jáľ

6

Ebből általános iskolás

3

Ebből középiskolás

3

EbbőI szállítást igényel

Beiáró
Ebbćĺl önállóan ktizlekedik
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A20L512016 és a201611'7. tanév soľián (december 31.) a 27 gyetmek esetében 9 oktatási
intézĺrénnyelvolt, ill. van kapcsolatunk.
_

Fáy András Általĺános Iskola, Fót

- Fóti Népművészeti Szakiskola, Sza}ftözépiskola és Gimnazium
- MozgasséľĹiltek Pető Andfiß Nevelőképző és Nevelőintézete, Bp.

Mozglĺsjavító Általános Iskola SzatĺktiżépIskola és Kollégíum,_Bp.
- SzáramáđNoK, Bp.
_ Dľ. Török
Béla Óvoda Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Bp.
- Csillaghaz AltalĺĺnosIskolą Bp.
_ RIDENS Szakközép-, Szakiskola és Speciális Szakiskola, Balassagyarmat
- Raoul Wallenberg Szakközépiskola és Szakiskola
_
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Magántanuló nem volt.
Igazolatlan hianyzás nem volt.
Iskolából vďó eltanácsolás nem fordult elő.
Egy fratal felnőtt, sikeres szakmunkás vizsgát tett, paľkgonđozószakmźt szerzett.
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A

nevelői közösség fontos feladata, hogy az iskolai pedagógusokkď jó munkakapcsolatot
alakítson ki.
Rendszeręsen részt vesznek a szĹilői éľtekezleteken, fogadó órákon, nyílt napokon. Elkíséľika
gyeľekeket az iskolai rendezvényekľe. Folyamatosan ťrgyelemmel kísérika gyerekek iskolai
köľnyezetbe való beilleszkedését, tanulmányi előmenetelét, fejlődését.
A gyerekek iskolai munkájával kapcsolatban odafigyelő, bźŃotitő, segítő, magataľtást
tanrisítanak. A gyeľekek osnźiyzatalľől sok esetben elekfuonikus naplóból lehet tájékozódni.
A gyermekotthon mindhĺĺromcsopoľtjában adottak a feltételek a gyerekek nyugodt
tanulásahoz, otthoni felkésziiléséhez.

A gyerekek tiibbsége képességeinek megfelelően teţesített az iskolában.
osztlálýsmétlésre egy gyermek esetében kerĺilt sor, betegség miatt hosszabb ideig taľtó

Illányzása és lemaľadasa miatt.

Köząiskolai tanulmĺĺnyokatkezdett négy gyermek. AzíIj iskolába

a gyerekek

beilleszkedtęk.

Középiskolai továbbtanulás, illetve felvételi előtt ál1 két gyermek.
pályaválasztássď kapcsolatbaÍ\ a sziilők tajékoztatasa és a gyeľmekvédelmi gyárrok

A

bevonása megtöľtént.

Egy gyeľmek új iskolđközösségbe való beilleszkedése hosszabb időt vett igénybe. A kisfiú
nevelősziilőtől került a gyeľmekotthonba. A haľom végtaghiányos, mozgáskorlźńozoh|
gyermek az eddigiektől eltérően, integľrílt foľmában folyatta tanulmanyait a Fóti Fáy András
Altalĺános Iskolában. Három hónapig, az iskola kérésére,a gyeľmekotthon biztosította a
gyeľmek kíséretét,feĘyeletét a tanítísiórákon és az óľaközi sziinetekben. Később, az iskola,
pedagógiai asszisztens segítségévelolđottamęg a pľoblémát. Így, u múvégtaggal, majd
kerekesszékkel k<jzlekedő gyeľmek fokozatosan beilleszke det az átlagos létszámű osztőÄyba.

A

Külön]eges Gyeľmekotthonban hangsulyos feladat a gyerekek iskolába valő szâllítasą
illetve a kíséręttikmegoldása.
Fokozott köľtiltekintést igényel a mozgáskoľlâtozott gyeľmekek középfoku oktatási
intézményekbe vďó beiskolfuásą illetve szakmavĺá]asztźsa.
Specĺális Gyermekotthon
speciális sziikséglehĺgyeľmekek tanulĺnanyi munkáją teţesítményejóvď alatţa vaÍL az
életkoľuknak megfelelőtől.

A

Az iskolŁottsági szint, életkor, merrtális képességek stb. tękintetében renđkívülheteľogén a
gyeľmekek csopoľtja. Mindęn ellĺĺtottrrnkmagántanulóként teţesítiaz aktulílis
osztályfokozatźnak megfelelő iskolai követelményeket. A magĺĺntanulói vizsgákra való
felkészítésta nevelés részeként,módszeľeként lehet ďkalmazĺrunk. A gyermekek

magĺĺntanulói stáfusa indokolt, mert a disszociális tĹinętek k<izött szeľepel az iskolakeriilés. A
másik komoly probléma, hogy a gyeľmekek jelentős része nem az életkoľanak megfelelő
osztĺílyfokozatban tanul. Ennek éppen az elobb emIített iskolakerĹilés az oka. Amennyiben
mégis az aktuális osztályfokozatba kényszerítenénka gyeľmekeket, újabb kudaĺcélmények
sorozatához juttabrank őket, melyek további káľokat okoznának a személyiségfejlődéstikben
(15 évesen 3. osztĺĺlyos,stb.).

A

befogadási éľtekezleten megbeszéltek szerint a Nĺivendékügyi Iroda írásos formában
felveszi a leendő iskolával a kapcsolatot, és meghatáľozott dokumentumok megküldésével
(elhelyező hatátozat, TKVSZRB szakvélemény,gyámi nyilatkozat) intézkedik a tanulói
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jogviszony létesítéséľől,valamint szĹikség szerint beszerzi a tanulói jogviszony fennállasaľól
szĹikséges igazolásokat.

KísérőNélkiilĺKiskonúak Gyeľmekotthona
Az iskolai előmenetel nehezen éľtékelhető,részben a folyamatos flukfuĺĺció miatt, részben a
nyelvi nehézségekmiatt. Az is fontos tényezo, hogy a fiatalok nagyon eltérő iskolazottsźęga|
és éľtelmiképességekkel ľendelkezĺrek, így ahozzźndotĺéľték
nehezen méľhető.
Az órfüon a nyelvi akadályok miatt esetenként nincs sikerélményfü, az iskolai felszeľeléseket
nem minden esetben tudj ak ręndeltetésszeľíĺenhasznĺálni.
Ahhoz, hogy mindezeket megtarruţfü, és pľoduktívan tudjanak részt venni a tanórákon, időre,
a szocializációs hiányosságok és kulfuľtechnikak ismeľetének pótlásĺĺra van szfüségfü.
SzĹikséges, hogy beiskolĺŁasukat megelőzze előzetes tudasfelmérés, motivációjuk felkeltése,
nyelvi hátľanyok csökkentése. Ennek okín 2015. év végénelindult egy szervezési folyamat,
aminek köszönthetően 20l6-ban egy belső iskolaľendszer aLl az intézĺrénybenelhelyezett
ťratďok rendelkezésére, eltérő pľogrammal az újonnan érkező és a kľtósan itt maľadó
gyeľmekek szálmźlra.

2015 szeptembeľében kezdódĺĺ tanévben 3 kiskoru keľiilt beíratasra a Than Kĺároly
ökoiskolábą ahol migľáns_specifikus előkészítő osztá/lyba keľiiltek s a magyar nyelv kellő
elsajźtításátk<ivetően idővel mągyar osztályba integrĺílódhatrak. Emellett folyamatos
konepetálást biztosítunk az lntézĺÉný
fejlesztőpedagógus és önkéntes civilek segítségévela
mĺĺriskolába jfuő, illetve a még beiskolĺŁrísravátrő fiatalok szźlmfua.
Mind az otthonvezető, mind a csopoľţvezető nevelők folyamatosan fenntaľtjfü a kapcsolatot
az osztźiyfónökkel s intézik a gyeľekek iskolával kapcsolatos ügyeit, illetve igény szerint
közösen

a magataĺtźsbeli és/vagy szorgďmi fennakadasokat.

Menekĺilt ľ'iatal ľ'elnőttek Utógondozó Otthona
Nappali tagozatos iskolarendszerbenlí fiatal felnőtt vesz tészt az oktatlĺsban. Esti tagozatos
oktatásban résztvevők szźlma 20 fo.
Sok fiatď munkát váIlalt, mely sokszor a tanulás rovásaľa ment, nem tudták összeegyeztetni
az időbeosztźst. A IV. Béla GimnŁium év közbeni megszúnése miatt iskolaváltásra kęrült
sor' a Mándy Iván Szakiskola vette át a fiatďokat.

Külső Utógondozó otthonok
A tanulmanyi munka stabil, és ezzel összeftiggésben az iskolaváltas, iskolábólvďó kimaľadás
nem voltjellemző.
Jelentős a magasabb iskolai fokozatba jaÍók atfuyą ami stabilizáló hatíst fejt ki
általĺánosságban is. Többen késztilnek a felsőoktatásba belépni vagy a képzéstiket mester
fokozaton folytatni.

Tanulmányi adatok:
Fót Lehelúti Utógondozó otthon

_
-

Sikęres szakmunkásvizsgát tett: 4 ťo

Érettségizett:2fo
Sikeresen államvizsgrázott:

1 f<í

Lehgl Úti Utógondozó otthon
Erettségivízsgźútett:l fő

_

4t

Gimnáziumban tanul: 4 fő
Szakiskolában tanul: 3 fiĺ
Egyetemrejĺĺľ:1f<ĺ

vI. KAPCSoLATTARTÁS

A

gyeľmekotthonok nagy hangsúlyt fektetnek a csďádi kapcsolatok ápolásaľa, hiszen a
speciáĺis és kiilönleges sziikségletű gondozottjaink egy részénekaz önállósulĺĺsa a betegség
és/vagy akadályozottság folytĺĺnerősen nehezített.

A KGYo-ban a gyeľmeklétszĺímfelének, 13 gyermeknek van élő kapcsolata családjával
(sziilővel, testvéľekkel, illetve volt nevelősziilővel). A 27 gyeľmeVfiatal felnőtt közi1l 7
gyermek féIarva.

Nyolc gyeľmeknek van lehetősége aĺĺa,hogy időszakos kapcsolattaľtĺís keretében, az iskolai
sztinidőben, néhlínynapľa családjához látogasson.

Öt gyerĺnek esetében k'lzárőtag láÍogatás foľmájában valósul meg a kapcsolattaľtás. A
gyeľmekek telefonon és levélben is kapcsolatot taľthatnak a családjukÍ<al. Csomagkiildés csak
ľitkĺnfoľdulelő.

A kapcsolatţaľĺĺsszabáiyozâsa minden

esetben megfelel a gyeľmek érdekeinek. A szülők nem
minden esetben élnek a kapcsolattaľtás jogával.

A. szalonai személyzet feladatĺának tekinti a szĹilőkkel vďó egytittmúködést. A gyeľmekek
sorsát éľintő kéľdésekbenigyeksziink tájékoztatni a szĹilőket, illetve a véleményĺiket
meghallgatni. Azlĺtézménybenkapcsolattaĺtó helyiség is a látogatók rendelkezéséľeá11, ahol
akaľ több napos (hétvégi)kapcsolattaľtások is megvalósíthatóak.

A sP GYo

a

munkatarsai folyamatosan figyelemmel kíséľik beutďt gyeľmekek
kapcsolattaľtásának szab źiy ozâsź,/-.
Sajruálatos módon néhĺnygyermeknek semmilyen külső kapcsolata nincs a gy'ámján kíviil.
T<ibb gyeľmek csak telefonon taľt kapcsolatot az

ene feţogosított csďádtagokkal. Csomagot
egy-két gyeľmek kap havonta, levelet nagyon ritkán, azt is szinte k'lzarőIag biintetés_
végrehajtási intézetből, testvéľtől, szülőtől.

Egy esetben a gyeÍmek koľábbi gondozási helyéről elhozták sziiletésnapi meglepetésként a
testvéreit, a tavalyi évheŽ hasonlóan.
Gonđotjelent, hogy a gyermekek személyes kapcsolattartása sok esetbęn a lakóhely és a
gyermekotthon közötti nagy távolság, a nehéz szociiílis heţyzet, rossz egészségi łĺllapotmiatt
maľad eI a hozzŕiaĺÍozőľészéről.

Az

elmult évben 8-10 gyeľmek esetében valósulhatott meg az iskolai szĹinetek idején a
szabadságra való tźxozźssztilőhtiz, nagysztilőhöz, egy gyeľmek esetében testvéľhez.
Munkánk sikerének tudhatjuk be, hogy ezekről az eltźşozLßolaól ttibbnyiľe mindenki
visszatéľta megielĺllt időpontban, sőt k<innýtve a hozzâtartozóknak, több nagyfiút _ a
gyámjâval történő egyeztetés és engedély biľtokában _ önállóan utaztathmk haza és vissza a
gyeľmekotthonba.
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A

személyes és telefonos kapcsolattartason ful még elektronikus levelezés útjĺínbonyolódik a
gyermekek ktilvilággal való kapcsolattaľtasa.
utóbbi azonban (facebook) nem
ellenőriztrető, így több esetben véletleniil szembesĹilttink néhány gyermek durvą kultuľáltnak
egyáltalĺín nem neveżtető Írasos megnyilvlínulĺásairól. Azintézménýszerver beiizemelésével,
illetve sziĺrőprogľam telepítésévelaz inteľnethasznäIatkontolţa megvďósul.

Ez

A

gyeľmekjogi képviselő havi rendszerességgel, illetve kÍilön meghívásra is megielenik
gyermekotthonunkban' Minden esetben tďĺíĺkozika gyermekekkel és meghďlgaţa őket.

A KNK GYo

ellátottďnak lehetőségĹik van a csďáddď, baľátolĺkal interneten keresztiil
kapcsolatot taľtani, s azoknak, akiknek az intemet nem jĺĺrható út, telefonos kapcsolattaľtást
biztosítunk az igazgatői éptilet titkíľságáľól, ktilön igényléstkövetően.

A

családegyesítés igénye esetén jogi végzettségúmmkatĺĺrsbevonásával segíţük a gyermek
csďádegyesítési igényét.
2015. december 22-én egy fő saját kérésrehazakiildésre keriilt Koszovóbą ahol édesapjrínak

keľĺiltźńadé.sľa.

vII. GYÁMI FELADAToK, ToRvEI\^YEs

xľľvrsnĺ,nľ

A KNK

GYo-ban és a SP GYo-ban a gyermekvédelmi gyámok lâtjâk el a gyeľmekek
ttiľvényesképviseletét. A Ktilönleges Gyermekotthonban a gyeľmekvédelmi gyámok

kiľendelésecsak részben töľtént meg, esetĹikben a gyermekotthon-vęzető látja el a t<irvényes
képviseletet.
A gyámi feladatok ę||âtásához sztikséges dokumenfumok (GHl adatlap, GH3 adatlap, gyámi
szłĺmadasok,gyźmi jelentéseĘ naprakészek. A gyermek állapotźlt fijl<röző' sziikségleteit
maximálisan szem előtt taľtó dokumentálásban és azok megvalósítasában segítséget nffitanak
a pszichológus, gyógypedagógus munkatláľsak. gyámi tanácsađóvď és az illetékes
gyĺímhivatďokkal folyamatos kapcsolatot taľfunk.

A

Kültinleges Gyeľmekotthon

A jogszabályi változásnak megfeIelően, a gyermekvédelmi gyámok kiľendelése az év sorart
tovább folytatódott, de az év végéremég nem volt minden gyermeknek gyermekvédelmi
gyáÍĘia.

A

24 gyermek ttirvényes képviseletét 14 gyâm / gyermekvédelmi gyám láţa el. Egy fiatal
felnőtt részérehivatásos gondnokot rendeltek.
A kirendelt gyermekvédelmi gyĺĺmszemélye öt gyeľmek esetében vőitozott meg egy éven
beliil. A szülőket és oktatfui intézményeket tĺíjékoztattuka gyám személyének vĺáltozásĺáľól.
A gyeľmekvédelmigyámokkď igyekeztiink jó munkakapcsolatot kiďakítani.

Gyámi engedély kiadásĺíra iskolai beíratlĺsok,szakéľtői vizsgĺílatokés oľvosi beavatkozások
ďkalmával kerĹilt soľ. Az újonnan kiľendelt gyeľmekvédelmi gyámokkal igyekezttink jó

munkakapcsolatot kialakítani.
Az éves felülvizsgálati táľgyaláson a személyes részvételta gyámhivatalok nem minden
esetben kérték.
A gyeľmekek személyes okmĺányainak ellenőrzésére sor kertilt. A tejáľt okmrĺnyok pótlása
folyamatosan megtĺiľtént.
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Specĺális Gyeľmekotthon
gyĺĺmokáttal _ intézményĺinkbe- töľtént látogatłások szőlma az eLőzł| évhez viszonyítva
jelentősen megnőtt. Munkánk soľĺínigyeksztink minden fontos t<iľténésről azonrnl éľtesíteni
őket, kikérjiik véleményiiket a gyeľmeket érintő _ még a nem feltétlentil gyámi beleegyezést
igénylő - döntések elótt is. Szinte kivétel nélktil korrekt, egymás munkáját tiszteletbęn taľtó és
segítő kapcsolatot ápolunk a gyeľmekvédelmi gyámolĺJ<al.

A

Jelenleg vďamennyi gyermektinknek van élő kapcsolata a gyermekvédelmi gyâmJâvat.
Többnyiĺe sikeľes volt az a törekvésiink, hogy az éves felülvizsgálatot minden esetben elozze
meg egy esetĺnegbeszéIés,amelynek a Speciĺális Gyeľmekotthonunk helyet biztosít. Ez

egyrészt lehetőséget nyujt a szakembereknek a gyermekről torténő személyes konzultacióra,
másľészt ďkďmat ad aľa is, hogy a gyermek egyéni gondozási_nęvelési terve folyamatosan
atçtualizailásľa keľtiţön. Megteremti annak a lehetőségét is, hogy a gyermekek eltávozása
intézményiinkből az eddigieknél alaposabban legyen előkészífuę. Különösen fontos ez
azoknak a gyeľmekeknek az esetében, akik személyiségállapofuk miatt 18. életévĹikbetöltése
utłínsem lesznek alkalmasak az rnaLlő életvitelre.

Kíséľőnélküli Kiskonliak Otthona
2015-ben a jogszabály módosítĺísokkdvetkeztében a gyĺímokkijelĺiléseés kiľendęlése
jelentősen felgyorsult, 8 napon belülkirendett gyámmď ľendelkęzrek a gyeľmekek.
Az elmúlt évben a gyermekvédelmi gyĺámok rendszeresen latogattźk a gyeľmekeket mind a
Pest Megyei GyeľmekvédelmiSzakszolgálat, mind pedig a módosítĺĺstkövetően a Fővĺĺrosi
Gyermekvédelmi Szakszolgĺĺĺatesetében.

A

menekĺiltiigyi eţaras soraľr sztikséges meghallgatásokon a gyeľmekvédelmi gyámok
többségében ľészt vettek, a gyermekek szĺíllításátazintézméĺyvégzi.
Ügyvĺtelĺ feladatok
Az elmult évben összesen 4l illetékes gyámhivatďlal volt kapcsolatunk.
A Növendékiigyi Iroda taľtja nyilvan és végzi az ügyintézésta gyeľmekek vagyonával
kapcsolatban.

Ingatlanvagyoĺural 3 fő kiskoru ľendelkezett.

vlil. xtĺ,si KAPCsoLAToK TÁMoGATÓr, pÁr,yÁ ZlľilMUI\ĺKA
VIII.

A

1.

Felüryeleti kapcsolaÚok

feltigyeleti hatóságok

kiegyensúlyozott.

Az

képviseltette magát

és a

Gyeľmekközpont ktizötti kapcsolat folyamatos és

intézmény ktiltinbozó szakmai és egyéb ľendezvényein rendszeresen

a

kĺizvetlen feltigyeletet ęllátó minisztérium, a Szociális

Gyermekvédelmi F oigazgatőság és a Gyeľmekvédelmi Szolgáttató Ktizpont.

és

VIII. 2. Külső vizsgálatoĘ ellenőľzések
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2015. mórcíus 12-20. - Az elldtotti létszóm, a napí ellútmóny, az étkeztetésellenőrzése belső ellenőrzës

A

Szociális és Gyeľmekvédelmi Főigazgatőság Belső Ellenőrzési Főosztalya 2015.03.12.2015.03.20. között soron kíviili ellenőľzést végzett a Kráľolyi István Gyermekközpont Kísérő
Nélkiili Kiskoruak Gyermekotthonát érintően. A vizsgálat visszaélést nem tĺĺľtfel, a
vizsgálatot végz(5 javaslatainak megfelelőet igazgatői utasítasban került szabźiyozásra a
létszámnýlvĺántartás, illetve ellenőrzés folyamata, az el|âtĺány' pótellĺĺÍrrany igénylésének,
elszĺłmolásának folyamatą valamint megtörtént az éIelmezésiszabáiyzat módosítiĺsa.
2015. jtilíus 21., augusztus 73. szeptember 23. _ Alapvető Jogok BizÍosdnak Hivatala,
Nemzeti Megelőzőí Mechaníanus keretében végzett ellenőľzés.

A vizsgĺálat a fent megjelölt napokon, a SP GYo, KGYO, KNK GYo mfüödésére lranyiltaz
OPCAT nemzeti megelőzó mechanizmus keľętében. Jelen beszĺĺmoló ęlkészítéséig
a SP GYo
vizsgálati jelentése késziilt elo amely ajánlásokat, kezdeményezéseket,illetve javaslatokat
taĺtalmaz a gyermekotthon tĺáľgyi,személyi feltételei, valamint szakmai feladatellátása

kapcsaĺr. A jelentéssel kapcsolatosan megfogalmazott észrevételeketazďapvető jogok biztosa
részéręmegkĹildtfü,
vizsgźiat megállapítasait
gyenľrekotthon miĺkĺidtetésesoľĺĺn
figyelembe vesszük.

a

a

2015. szeptember 10. - Specídlis Gyermekotthon _ Pest Megleí Főiiglěszségaiirvényességi
ellenőrzěs

A vizsgálat ésaevételeinek megfelelő módosítások intézľnénytinkáItal megtiiľténtek.
2015. december 15. - Pest Meglei Kormdnyhívatal Gydmügí és lgaaógiigłi Főosztóly

Az

éves hatósági ellenőľzés jelentős hianyosságot nem rállapított ffiog,

a

vízsgáůat
megríllapítasaittartalmazó hatósági dokumentum szeľint aziĺténnényiinkkeretében miikt'dő
gyermekotthonok és az utógondozó otthonok az ęllátásokat, mint szolgáltató tevékenységet
mfüödési engedély alapján végzik.
Intézményiinkrendelkęzik a szakmai tevékenységet megďapozó dokumentumokkal, azonban
a fenntaľtó j óvráhagylás a hlënyzik azokľól.
A teţes könĺ elláüĺs ajogszabźůybanfoglďtak szeľint biztosított. Aziĺteznény gondoskodik a
gyeľmek szfüségleteihez igazodó gondozísról, nevelésről és egészségesszemélyiségfejlődés
biztosításáról. A vizsgálatot végző hatóság eţłĺľásaabeszźlmoló elkészítésének
napjáig nem
zarultIe.

VIII. 3. Szakmaĺ kapcsolatok
Fontos stľatégiď kérdéskéntkezeţiik a szakmai kapcsolatok folyamatos építését
és ápolását.
Jó egyĹittműktidést alakítottunk ki a tĺĺľsintézményeinlĺkel,
egyéb hazil intézményekkel
(TEGYESZ, OGYSZB, Bevándoľlási és łllampolgaľsági Hivatal, Magyaľ Hetsinki Bizottság,
ENSZ MenekĹilttigyi Főbiztosság, Magyaľ Máltai Szeretetszolgźiat, Katolikus Karitász,
KoľdéliaAlapítvĺány, Menedék Egyestilet, stb.). Rendszęresen vesziink ľésztkiiltinböző,
elsősorban anyagi kiadással nem jaró konferenciiĺkon. A szakmai kapcsolatok lehetővé teszik,
hogy munkatlársaink tapasztalatcserék, konferenciák alkalmával bővítsék fudásukat, az
újonnan szetzetíismereteik, és ötleteik áltď hatékonyabbá váljon munkavégzésfü.
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S zakmaí gl akorlato k v ezetés e

A

Gyeľmekközpont kiépítette kapcsolďait a felsőfoku oküatási intéanényekkel is. Ennek
eredményeként rendszeresen teţesítik nálunk egyetemilfőiskolai hďtgatók a gyakorlafukat. A
,,Segítő szolgěitatźtsok, képzés,módszeľüan" osztźůyvezetóje atavaIyí évben is sok iđőttöltött
hallgatói terepgyakorlat vezetésével, (szak)dolgozati konzultációval,
intézmény
bemutaţĺsával, megismeľtetésével.

az

Intézményiink a minél eľedményesebb és hatékonyabb feladatelláúás, a széleskönĺ ellátasi
tevékenységbiztosítása éľdekébenegyütfunfüödési megĺállapođástírt aIá a következő
szervezetekkel:
Magyaľ Máltai S zeretetszo Lgőiat
menedék Migransokat Segítő Egyestilet
Gyeľmelĺk<i4pontunk a fentiek mellett rendszeres kapcsolatot ápol szĺmos egyhŁi és civil
szewezettel, akik a teţes köľíĺ ellátrĺs kiegészítéséveljelentős segítséget nyujtanak számunkra.

VIII.4. Támogatók

A

és az Alapítvanya (A Fóti Gyeľmekközpont NiivendékęiéľtAlapítvĺíny)
szélesköní támogatói körľel ľendelkezik. 2015-ben
számos kiemelt tĺímogató és
magĺánszemély ajánlott fel kisebb-nagyobb éľtékíi
adomĺínyt intézĺnényiinkgondozottai
tészére.
Az adomanyba kapott eszköziiket (iáték, spoľtszer, belépőjegyek, könyvek, egyéb taľgyi
eszközök, stb.) az alapítvány azlntézménynek felhasarálĺásraáľcađta.A pénzbeli tamogatas _ a
vonatkozó kuratóriumi döntések
intéznénybenéIő gondozottak
javítźlsétt,
életköľiilményeinek
tanulmrányainak tÁmogatasĄ szabadidejtik hasznos eltöltését
szolgĺĺlją a csopoľtvezető nevelők javaslatďnak figyelembevételével.

Gyermekközpont

is

alapján az

A

felajánlrßok kĺizött szerepelnek élelmiszer adomanyok, ruházat, piperecikkek,

lakásfelszeľelés, konyhai felszeľelés, bútor, tisztítószer, kaľácsonyi ajándék stb.
trámogatóink önkéntes munkávď, programlehetőségekkel, stb. is
gítik
se
ncjvendékeinket.
A felkínált tĺímogatások által paľüreľeink legtiibb esetben a fogyatékossággal éló, a tartós
beteg gyerekek, illetve a kísérő nélkiili kiskortiak életfęltételeinek javítását kívantak
e1őmozdítani.

A taľgyi adomlányok mellett

IntézményĹinketönkéntes munkavégzéssel segítő szervezetek:
1. Gazdasági
ápľilis 2.

Versenyhivatď
2. Sandoz HungariaKft.
3. Hawoľt Hungaľia
4. Robęľt Bosch Kft.
5. Tchibo BudapestKft.
6. E.oN Eneľgiakeľeskedelmi Kft.
7. Főkeľt Nonpľofit Zrt.
8. Coviđien
9. Porsche Hungaria
10. EoS Faktor MagyaľoľszágZrt.
11. Amgen Kft.

áprilisZZ.

ápnlts}

.

május 8.

májuslS.
május 29.

június 5.
június 12.
szeptember 13.
szeptembeľ 18.
szeptember23.
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12. K&HBank
13. Provident PéĺuiigyiZtt
14. DIAGEO Budapest

október 16.
október 17.
október 27.

A felsorolt

14 ďkalommal összesen 4l2ťo vett részt a Gyeľmelĺközpontban szewezett
munkĺĺlatokban.

VIII. 5.

P

áiyánati munka

Az iĺltézményEurópai Menekiilttigyi Alap által támogatott projektjei:

_

,,Belépő'', amelynek célcsopoľtja a menedélĺkérelmetbenyrijtott kiskoruakból állt,
,,Itthon'', amely a mĺĺrmenedéĘogi stáfuszt kapott fiatďoknak szólt.

A

projektek minden esetbęn speciiílis, kiegészítő jellegÍĺszolgźitatásokat nyújtottak az
intézmény ellátottai számźna.201,5.június 30. napjával mindkét pľojekt sikeresen lezárullt.

A lezánult

paľy azatok adatal

Pľojekt azonosító

Pľojekt

szám

kezdete

EMAl20t3l2.4.1

Projekt vége

Támogatási
tisszeg (Ft)

Projekt

2014.07.0r

2015.06.30

6 669 370

Belépő

EM1J20I2/2.4.2

2013.07.01

2014.06.30

6 669 310

Belépő

EM1'/Ż0l3l3.5.5

ŻoI4.07.0l

2015.06.30

35 639 52Ż

Itt-hon

EMN20L2/3.6.7

2013.0',t.01

201,4.06.30

38 945 714

Itt-hon

címe

Résztvevők

825

fr

ftérelemezők)

168 fő
(kérelĺnezők)

60ffi
(státuszosok)

62ťó

(státuszosok)

A,,Belépő'' projektekben résztvevő kérelmezők vďamennyien kiskoruak voltak, az ,,Itt-hon''
projektekbenhozzźxetőlegesen 80%_ban nagykoruak, illetve 20%-ban 18 év ďattiak vettek
részt.

A Belügyminisztérium Tlĺmogatrĺs-koordinációs Főosztĺĺlya a 2016. februaľ l0. napján kelt,

IKT-20I6-210-I1-00000114 iktatószámon nyilvántaľtott leveltikben arról tájékoztatta
intézményĹinket,hogy a MenekĹiltiigyi' Migľációs és Integrációs Alap A kíséľőnélkĹili
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kiskoľúak, utógondozói ellátottak és fiatat fęlnőtt utógondozottak gyeľmekvédelmi
intézményekben történő elhelyezésének, illetve közĺrevelési intézményekben torténő
integrációjĺĺnak továbbfejlesztése c. felhívásríľabenyújtott, MMIA_I.1.4_2015_00002
azonosítószámmat nýlvantaľţott támogatasi kérelmtinket a Fęlelős Hatóság vezetóje
tamogatásra érdęmesnek Ítélte.

A

áltď benyujtott MMIA._1.1.4. peiyazat célcsoportja mind a kísérő
nélkiili kiskoruakat, mind pedig az utógondozói ellátásban részesülő menektilt ťratal
felnőtteket magában foglaţą a projektben ľésztvevők tervezett szétma4O fő.
Gyeľmekközponfunk

Ix. GAZDÁr,rooÁs

Ix.

1.

A gazdálkodás általános jellemzőĺ

A

Gyeľmekközpont az Alapító okiratában meghatłĺľozottszakfeladatait látta el 2015_ben is
(gyermekotttroni ellátás, speciális gyermekotthoni ellátás, kiilönleges gyermekotthoni elláüás,
utógondozói ellátas).

Ix.

2. Gondozottak ktizvetlen ellátása

A kiilönleges gyeľmekotthon gondozottjainak ellátásában jelentős anyagi tényezőként
jelentkeznek a tanköteles koru gyermekek oktaüási intézrnényekbe, egészségiigyi
intézményekbe szakorvosi vizsgálatokra t<irténő szźilitÁsâval kapcsolatos feladatok. A

kiilönleges szĺikségletÍigyermekek esetében a noľmiĺlcsopoľtokÍtoz képest jelentősen eltéľa
speciĺĺlisgyőgyâszati segédeszköz<ik, gyógyszeľek, egyedi élelmezésifeltételek biztosítása.
A speciális gyeľmekotthon sulyos pszichés zavaľolĺÍ<alkĹizdő gondozottjainak gyógyszeţ,
kötszer stb. sziikséglete jelentős többlet-költséggel jár. A gyakoľi cindestľuktívmagataľtás
miatt sok esetben kellett szállítani a gyeľekeket szakľendelőbe (sebészet, fiil-orr-gégészetstb')
A menedékkérő, ideiglenes hatállyď elhelyezett kísérőnélkĺilikiskoruak Budapestľe szźilítása
âltalâban heti hłĺrom-négyalkalommď történt, még akkoľ is, ha egyszeÍTe több fiatalt vittÍink
a Beviĺndorlási és Allampolgáľsági Hivatalbą kötelező sztĺľővizsgálatokľą okmĺányiľodába
stb. A gépkocsik futlísa fęntiekľe tękintęttel jelentősen emelkedett az elmult évben.
Gondozottjaink havi ellátĺnrínya 2015-ben 33.500 Ft/fő, a KNK GYo-ban 34. 500 ff/fő volt.
Az éIelmezési norma 2015-ben 685 Ft/ftilnap volt intézményĹinkben.
Béren kívüli juttatások, cďetéľia:

Béren kíviili juttatás

a

2015-ös évben 1 alkďommď volt: kaľácsonykor 24.000,- Ft

(munkaviszonynak megfelelően időarĺĺnyosan) Erzsébet utalvány formájában.

otthonaink elé példaként állítjuk a Kiilönleges Gyeľmekotthont, amely az évek ďatt kiďakult
szakmai pľotokoll és jogszabályi és szakmai előírások szerint végzett munkájával magas
színvonalon igazí otthont nyujt gondozottjainak.

kollégákkď a hatékony munka érdekébenrendszeresítettiik a szakmai éľtekezletęk, ü
Erdekképviseleti Fóľum, és a Közďkalmazotti Tanács múköđését.A Speciális
Gyermekotthonban kidolgozásra keľült a befogadó esetmegbeszélés szakmai protokolţa.

A
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Tovĺíbbifeladatok várnak ľank a terąiĺĺslégköľ megteľemtése és fenntaľtása, a viselkedés
terapiás ľendszer hatékony miĺktidtetése és az esetmegbeszélések ľendszeressé tétele tertiletén.

A

menektilt gyerekekkel végzett gyeľmekotthoni módszeĺani feladatok kidolgozĺĺsa

megkezdődött.

A világpolitikai folyamatokat tekinwe a jövőben is szĺĺmítanunkkell menekiilt gyermekekľe,
így a 2016-os évben nem szabad megfeledkezniink a szĹikséges infrastľrrkturális
fejlesztésekľől, valamint speciális pľogramok bővítéséľől,mint pl. relaeációs foglalkozások.

A fenti célok eléréséhezazintézménynagyfokú ferrntartói tĺĺmogaüĺsbanrészestilt.

A taĺgyévbenhatékony egyiittrniikÓdés alakult ki a kormĺĺnyzati és szakmai szervezetekkel, a
hatóságokkď és ľendvédelmi szervezetekkel is és a jövőben ezt mindenképpen tovább

kíváąiuk erősíteni.

X. AZINTEZMENY MUKooÉsÉľľr
Énľnrnr,nsn
x.

1.

Az ĺntézményszakmaĺ munkájának tlsszegző éľtékelése

A

Gyeľmekközpont a 20l5-re kittĺzött céţait,a betervezett és újkérľjelentkező feladatait
nagyľésztteţ esítette.
Az év kiemelt feladatait tiibbnýe az eLőző éveküez hasonlóan a szsrkezetátďakítás
következetes, tervszeľiĺfolytatása, végrehajtlása j elentette.

X.2. Szakmai teľvek
Terveink között szeľepel a Gyermekközpont szakmai ríllĺíshelyeinek100%-os feltöltése annak
érdekében, hogy intézménytink Specirális Gyeľmekotthonának Befogadó részlegébena
gyeľmekotthon speciális jellegéből adódó feladatok ellátasa,
Különleges
Gyeľmekotthonban, valamint a Kíséľ<ĺ
Nélküti Kiskoruak Gyeľmekotthonában az otthon
jellegéből adódó feladatok ellátasą
gyermekek legiobb éľdekénekmegfelelően,
maľadéktalanul teljesítésrekeľülhessen.

a

a

A

hatályos jogszabáJyoknak és a fenntartői ekaĺâsoknak, illetve az alapítő okiľatunknak
megfelelve a fenntaľtó áltď meghatĺrozott szakmai inány mellett, az eitala jóvahagyott
szakmai progľamokban foglaltak maľadéktalan teţesítése,szem előtt tarfuĺa a
Gyeľmekközpont és a Fóti Gyeľmekváĺos által eddig felhalmozott, a gyermekek legjobb
éľdekeinek érvényesiilésétbiztosító éľtékeket.

Az

otthonok szakmď progľamjának megfelelő mfüöđés- tekintettel az utóbbi időben, a
gyermekvédelemben bekö,vetkęzett változásolĺľa - és a szakmai egységek önállóságrĺnak
növelése mellett a tevékenység hatékonyslţának fokozĺísa.

A fenntaĺó szźndékáva|egyetértésben2016. első felévében kettő 48_48 ferőheIyes átlagos és
ktilönleges ellátási szĺikségletíigyerrnekek elllĺtásáľa ďkalmas gyeľmekotthon beindítását
terveznłl<, amelyek szakmai programjuk alapjan széles célcsopoľt szâmáľalesz képes sziikség
esetén ellátást biztosítani. Íey
hatátý elhelyezettekszálmfuaugyanúgy befogadó

-ideiglenes

otthont jelent, mint például a hazankban kísérő nélktili kiskoľúkéntérkezo gyeľmekek
szźlmźna.

49

is

szerepel önflló szalgnai egységként egy ,,a1apmérehi''
nęvelősztilóibalőzatlétrehozása - amelyľe elvi (írĺísos)főigazgatói engedéllyel ľendelkedink.
Tekintettęl aľľąhogy minden egyes gyeľmek éľdeke kiilön-kiilön vizsgálandó, sőt testvérek
esetén sem szabad ezt a tényt figyelmen kíviil hagyni, ezért fontos egy olyan szolgáltatás,
amely - ha szfüséges _ ezęr:jogokat leginkább tudja biztosítani. Azoĺ tul, hogy átlagos
szĹikséglehi testvér a kiilönleges sziikséglettĺ gyeľmekfiez közel elhelyezhető, vagy mint a
gondoskodásunkból történő kivezetés lépcsőjeként mtĺködhet a hźlőzat, szakmď háttere
alapjan ďkalmassá tehető a hazránkban, tanúvédelemben részesítettkiskoruak és fiatal
Továbbra

terveink között

felnőttek e\Iâtasar ą elĺej tésére.

Terveink között szeľepel továbbá kezdeményemi aKülönleges Gyeľmekotthon feľőhelyeinek
bővítésétminimum 4, legfeţebb 8 fővęt _ tekintve az ország kiilönböző pontjairól jelzetť
áll.
igényeket. A megfelelő épiilet a bővítéshezrcnđe|kezésľe

A közvetlęn fenntaľtású intézményeké1ő kapcsolatot ápolnak egymással minden téren, így u

ellátottak szintjén is. Az egyiittrnfüödést erősítvę, hagyomanyteremtő szĺíndélĺkalismét
megrendezésľękeľül a Fóti Tavaszi Hadjaľat. lŁz l848-49-es szabadsághaľc ídejéĺaz
inté-zményĹinknek otthont adó biľtok alapítoja gróf Kaľolyi Istvĺán egy huszaľezred (Káľolý
huszĺíľok)felátlíţásában segítette a kormĺĺnyt./ A Kaľolyi Istvan Gyeľmekközpont egy 40
hekĺáľos paľkban (patak, tavak, eľdő, stb.) tďálható, amely csodálatos környezet egy nem
mindennapi akadályveľsenyhez, ahol a csapatokat nemcsak gyermekek, hanem a veliik
dolgozó felnőttek is erősítik. Gyermekľe és felnőttre egyaľíntváľ fęladat. A kiiliinböző
kategóriak lehet<ĺségetađnakmindenkinek _ fogyatékkď élőnek és előzetes |etartőztatasban
!évőńek is _ a versenyzésre, hiszen mindenki szellemi és fizikai képességénekmegfelelő
feladatot kap a hadi út bejáľása soran. Altematív (online) módon olyan gyeľmekek is
veľsenyezhetnek egymássď, akik fizikailag nem tudnak jelen lęnni Fóton.

2016. június '!.6-1'7. között negyedik ďkďommal kertil megrendezésľe az országos
Nyáľktiizöntő Fóti Gyeľmekfesztivál. A ľendezvéný az Emberi Erőforrĺßok Minisztériuma is
támogatją melynek szervezoje és lebonyo\íto1a a Krĺľolyi Iswan Gyeľmekktizpont. A
megvďósításban aktívan közreműködnek a Gyeľmekkiizpoĺt munkatiáľsai és ellátott
gyeľmekei, Íiatal felnőttjei; valamint az orszĘ kiiltinböző intézĺnényeibőla hazn
ýermekvéđelmiszakellát"ĺs szĺmos prominens szakęmbere. A Nyĺĺrköszöntő Fóti
dyeľmekfesztiválon való részvétel elismerés lehet minden olyan gyeľmekvédelmi
gónđoskodásban nevelkedő gyermeknek, aki a saját köľnyezetében tanulmĺáný eredményével,
špoľttevékenységével,magataľtĺĺsâvaloa közösségéľt végzett tevékenységévelpélđátmutat
taľsainak.

A

szakmai tęrvek bemutatasa soľán meg kell említeni, hogy célunk a ťoldľajzi adottsága,
infrastľukturája ľévénképzésekés továbbképzések, továbbá akaľ országos méretű szociális,
teriilet
illetve gyeľmekvédetmi rendezvények, konferenciak helyszínekéntszolgďni.
emellett-ttikéletesen alkďmas lehet akaľ a vidéki szolgáltatók dolgozói, gondozottu szálmára
îYffi,és évközi kiľĺĺndulások,tidtilések állomásaként, ezÁItal' a Gyeľmekközpont a magyaľ
gyeľmekvédelem szakmai - módszert anl bazisâvâvá]hat.

A

Fót,2016. mĺĺrcius16.
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