Kedves Gyerekek, Fiatal felnőttek és Kedves Munkatáľsak!

Mint minden évľől, ,tĘy 20l7-ľől is hamarosan ęlkészül és e felĺileten minđęnkiszámara
eléľhetővéválik Gyeľmekközpontunk valamennyi szakmai egységének, gyeľmekotthonainak és
utógondozó otthonainak 2017 évi eseményeiľől, munkájáról szóló éves beszámolója. A beszámoló
elkészítéséľe
a szakmai egységvezetők, gyeľmekotthon-vezęÍok mźr utasitźlst kaptak s amint ők

elkészítikarĺyagukat, azornal megkezdődik a Gyermekközpont szinhĺ összegzés. Előre is

köszönöm mindenki munkáját. Sajnos akadëńyoztatásom miatt a szokásos év elejei összdolgozói
éľtekezlettinket későbbľe kell halasztanunk, ezért egyenlőre az alźbbi néhány soľľal tudom
tâj ékoztatni az ér dekŢőđőket.

Több szempontból

is

egy különleges évet hagýunk magunk mögött. Kedvezőtlen, tőlünk
független, igy befolyásolhatatlan, külső tényezoktol nehezítve kellett a mindennapi feladatainkat
elvégezni. De ennek ęllęnéľeazért örom és szóľakozás is volt bőven' hiszen elég csak aľľa
gondolni, hogy 20I7-ben ünnepeltük a Îőtiintézményes gyermekvédęlmi gondoskodás 60.
jubileumát. Ez a jubileumi év nem kisebb eseménnyel kezdődĺitt, mint azzal, hogy ebből az
alkalomból a Koľmorán zenekar nagykonceľtet adott a Gyermekközpontban ellâtottak javźra.
Tavasszal alegzorđabbidőjáľási viszonyok között rendeztiik meg - immár negyedik alkalommal országos honvédelmi szellemi és ügyességi kalandjátékunkat, a Fóti Gyeľmek Tavaszi Hadjáľatot.
Csata a rossz idójârás miatt még nem maľadt el, megbiľkőztunk az elemekkel, ezért ktilön
elismerést kaptunk a Magyaľ HonvédvezérkaľFőnökétől, Dľ. Benkő Tibor vezérezredes úľtól. A
veľsenyben minden csapatunk elismęľésľemé1tóan harcolt, azorűan meglepetés az ''általános'' (a
legtöbb csapat itt indult) kategóriában született, hiszen a háľomszoros' a legyőzhetetlenbajnok, az
Aszódi Javitointézet csapatát is jelentős pontkülönbséggelmagamĺigé utasítva országos első lett a
Gyeľmekközpont Speciális Gyermekotthonának csapata. Ezmég akkoľ is dicséretes teţesítmény,
ha azt is figyelembe vessztik, hogy a ''specis'' Íiúkórarendbe építettspoľtterápia keľetében
valamennyien kenuznak a Gyeľmekközpont középső (2.) tavźn, és ugyancsak e teľápia keľetében
sőt mindnyźĄan tagsai a
íjászkodnak az erre kialakított teremben vagy a szabađténíjé.szpźůyâĺ,
Gyeľmekkö zpont Nimród Gyeľmekíj ász Körének.
Tavasz végén,az egýktęlęvizíő csatoľnán futó vetélkedőben, a gyeľmekközpontunkban ellátott
gyermekek javźĺaversenyzett kisfiával egyutt jószolgálati követiink, Novodomszky Eva.
Köszönjük, hogy jelentős nyereményével tźtmogattagyeľmekprogľamjaink megvalósulását.

A

koľábbi években kiemelt minisztéľiumi tźlmogatźlstélvező, azonban 20l7-ben mźn csak az
megnyilvánuló támogatás ellenére is a 60. jubileumi
eseményľől készült emléklapok alźĺírźĺsźlban
évhęz és a ľendezvény 5. jubileumához is méltó és minden eddigit meghaladó, nagyszabású
pľogľam sorozattaltaľtottuk megaz iskolai tanév ztttź.sźftkövetően azorszâgos Nyárköszcjntő Fóti
GyermekfesztivźĺŢt.
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Háľom nap alatt több mint 850-en voltunk, megszźmlźĺlhatatlansok program közül lehetett
vâlasztaĺt. Mindennap sok-sok zene volt, sőt egy teţes napon át, ľeggel kilenctől este nyolcig, a
fiatalok kedvencei, a magyaÎkĺinnyűzene legismeľtebb előadói, adtti< egymásnak a mikľofont, a
porondot. Hiszen nálunk minden évben egy cirkuszi stttor a központi hely, a poronđa
''nagyszínpad''. Kedves Gyerekek és Kollégfü, az, hogy ezt a felejthetetlen élménýtudtuk
nyrijtani az ellátottainknak és a magyffi gyermekvédelem intézményeiből, nevelőszülői
hálőzataibol érkezőknek, az leginkább a Fóti Gyermekközpont Növendékeiéľt Alapítvány
(elnökök: gróf Káľolý Ltszlo és dr. Appel György) önzetlen tźlmogatâsânak volt köszönhető.
Ezíton is hálás köszönętet mondok nekik mindannyiunk nevében.

Ugyancsak nagy esemény volt a Fóti Római Katolikus Plébánia tźtmogatâstxal a híres
műemléktemplomban jőszolgźůatikövetiink, Kovács Nóri Gyermekközpontunkért,
gyeľmekeinkéľtfelajánlott konceľtję. Nóri telthâzat varánsoIt. Jótékonysági akciójához mégFőt
VáľosĺĺnakFőti Zenębarátok Kórusa, valamint a helý katolikus és a ľefoľmátus felekezetek
kórusai is kapcsolódtak. Együtt és ktilön - külön is énekeltek a Gyeľmekközpontffi., annak
ellátottaiért.

Az

ószi parknagýakaritâst - Ż0l7-ben is - a folyamatosan a terĹiletünkön jelenlévő horgászokkal
és a váľosi futókkal, a fóti köľnyezetvédőkkel s különböző cégek dolgozóival egyiitt végezť'łk.

Hálásak vagyunk nekik a segítségért.

Aztán,nem lehet nem kiemelni a foti intézményesgyeľmekgondozás 60. sztĺletésnapiünnepségét,
ahol 4 nap alatt több mint ezÍeľ. ünnepeltĺink. A Váci Egyhźnmegye püspöke, Dr. Beer Miklós
püspökatya szentmisével köszönte meg a jó Istennek a 60. évet s kérte tovĺíbbiáůdásź./Gyermekközpontunkľa. Szintę hihetetlen, hogy emberek csak ęzért képesek voltak
Magyaľorszâgľaľepiilni Ameľikából, meg avíLâgmás tájairól, hogyrégi ''Gyeris'' (gyeľmekvárosi

A régi nagy ''bandák'' összęálltak és
jubileumi
rendezvénysorozatfovédnöke Schmittné
feledhetetlenné tették az évfoľdulót, amelyen a
Makray Katalin asszony' valamint Kovács Nóri, Eľdei Zso|t (Madár) és Wichmann Tamás
jőszolgalati követeink is aktívan részt vettek.
vagy gyermekközpontos) táľsaikkal taltikozhassanak.

Az

évvégeis ernlékezetesre sikeľült. Decembęrben, immáľ másodszoľ, ismét Lélękfőtozó napot

tartott a Billerbeck Kft, maguk mellett felsoľakoztatva íjra több mint ötven céget (egyhá.zi
közösségtől, a bankig). ot időt, energiát és pénzt sem sajnálvaegésznapos' változatos szorakozâst
és ellátást nyújtottak minden gyeľmeknek és fiatal felnőttnek. A tótkomlósi kiiľtöskalácsot, a
vadállatokat, vagy az "igazi" versenyautózást és a többi ajándékot, a gyerek és felnőtt
,,1é1ekfotozókat'' biztosan nem felejti el senki, mert legalább akkor mindenkinek eszébe jut mindig
o

ĺâP, amikor álomľa hajtjaÎejétaz önmaga készítetteBillęrbęck pźtmźra.

Ezek csak kiľagadások a 2017. évi eseményekből s így nem tettem említést a sok-sok más
pľogľamról, nyaľalásokról, vagy támogatóink segítségeiről, pl. az Oraĺgyalok Ligája mozi és
egyéb ajándékairól.
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Ez az elmúlt év a mindennapi tevékenységeinkben, alapfeladatainkban is jelentős volt. Több mint
30 éves szakmai tapasztalatomban nincs példa affa az összefogâsra, összetaľtásra, amit itt e
parźnyi, az orszá"g legkisebb gyeľmekközponţâban tapasztalni. S ez nem csupán a dolgozói
munkaközösség jellemzoje. 20I7-ben jó volt látni, ahogyan még a külső, az ltőgonďoző
otthonainkból is bejáľtak a Gyermekközpont székhelyére a nagyok, a fiatal felnőttek, hogy
koľtáľssegítőkéntsegítséka gyeľmekotthonokban élő ,,kicsiket", vagy spoľtoţanak, jâtszaĺak
velük, közösen dolgozzanak a park ľendbetételénvagy éppen egy-egy progľam megvalósításában.
A sikeľes társadalmi integľáció a Gyermekközpontban a gyeľmekotthonok és az utőgondozó
otthonok csopoľtjaiban élők integľációjánźi kęzdődik, ami segíti az intézményen kívĹili, sőt
gyakran az intézmény képviseletébennýjtott eľedményes tevékenységeket. Az önâLlő szakmai
egységenként, ktilön-kiilön műkcidési engedéllyel és szakmai programmal múködő háľom
gyeľmekotthonban élő kiskoruaknagyszerőpéldźĄéttmutatjfü azíntegrâciónak, hiszen nemcsak a
közös programokon, hanem szabadidejükben is jellemző az ö'sszetaľtozts azegymásľa ťrgyelés.Ez
nemcsak a fociban, vagy egyéb spoľtban, közös szőrakozâsi lehetőségben, hanem másban is
megnýlvĺánult az elm,űlt évben. Elég,ha például arÎaa megható taléikozâsra gondolok, amikor a
paľkban ęgy knk-s gyeľmek tolt kerekesszékben egy srilyos mozgźs séľĹiltkülönleges
gyermekotthonban ellátott gyeľmeket, aki mindeközben a menekiilt gyereket magyaÎszavaţ'ta
tanította.

A gyermekotthonok tavalý töľténéseiből itt most elöţáľóban csak néhány đolgotemelek ki. Az
országos viszonylatban a kĹilönleges ellátást nýjtók között is kiilönleges Különleges
Gyermekotthon kollektíváĄa egy emberként vźĺlIaItaa Iétszémťolötti gyermekellátást, mert
egyetlen egy nevelőszülői hźiőzatvagy gyeľmekotthon sem kívánta nyújtani egy kiskoru szźtmâra
a szâmétra szükséges gondozás biztosítâsź./-. Azonban a mi kĺilönlegesünk kollektívája, a gyermek

érdekétszem elé helyezve, természetesen mondott igent a mi ęIlźtźlsunkbanegyáltalán nem
egyedinek, kihívásnak sztmítő feladat bęvâll'alź.sźra. A Kiilönleges Gyeľmekotthon utógondozói
ellátásban éIo fiatal felnőttjei is megérdemlik az elismerést. Bźr a Gyermekközpont otthonainak
csoportjaibantalâlhato 21 konyha fele két éves, ha van (a többiek sem öregek), mégis figyelemľe
méltó a különleges utógondozottainak ,,mozgő" konyhája. Ez kényelmes, koľszeľűfozési
feltételeket biztosít a 180 cm magas Íiatalnak, dę ha kell, akkor nemcsak a fozőlappa|,
mosogatóval a munkalap, hanem még a felsőszekľénnyel is a keľekesszékben konyhai munkát
végzohöz igazodik, szźtmźlrais biztosítva az előbb említett feltételeket. Ezt a folyamatosan
igénybevett csodakonyhźń s magźtt az egész épületet, környezettiket, olyan, mozgásukban nem
korlátozott táľsaikat is lepipáló, ľendben taĄźLk a ,,különleges'' utógondozottjai' hogy ennek
mindenki csodźqára jtr.

A

KíséľőNélküli Kiskoruak Gyeľmekotthonát is csak elismerés illeti, hiszen a pelenkás kis
gyermektől a nagykamaszig minden gyermek szttmźra megfelelő ellátást biztosítottak az elmtit
évben is. Büszkén emelem ki, hogy még enný családegyesítésre egyetlen koľĺĺbbiévben sem
keľült soľ, mint 2017-bęn. Közel 30 - KNK Gyermekotthonban elhelyezett - gyermeknek (egy
gyermekotthoni létszrím)volt sikeres családegyesítésę.

A

KíséľőNélküli Kiskorúak Gyeľmekotthonában elhelyezett valamennyi gyermek ľésztvesz
oktatásban, többségében budapesti iskolákban tanulnak. Azonban azoklľrak, akiknek még nincs
ľendezve a tanulói jogviszonyuk, civil segítséggel Gyeľmekközponton belül biztosítunk
felkészítést.

A Speciális Gyermekotthonunk is sok-sok egykoľi és jelenlegi szakęmber több

éves erőfeszítését

kamatoztatta, amí nemcsak a gyerekek kĺjzott megmutatkoző ĺagyfokútoleranciźtban, vagy aZ
intézményenbelüli és kívĹili rendezvényeken nýlvánult meg. Valamenný ellátott sikeresen vette
az iskolai vizsgétkat. A pszichológusok és fejlesztő pedagógusok eľedményes tevékenységemellett
a kiilönböző munkaterźryiź./ľ.is hatékonynak bízonyultak, amelynek a csricsa a hivatalos
điákmunka a Billeľbęck Kft-nél (ebben nemcsak a specis, hanem a knk-s gyerekek is részt
vehetnek és részt veszneĘ. Nagyszeriĺ éľzésvolt, amikoľ a Fót városából is segíteni akartak abban,
hogy hegedúje legyen a váľosi zenęiskolába jarő specis gyeľmekünknek, peľsze sajât
hangszerkészletünkbőI ęztmi magunk biztosítottuk. Ellátottunk azőtaiskíjźr a zenęiskolába, sőt
mfukét alkalommal rendezvénytinkön is fellépett. De belső zenei oktatás és egyéb foglalkozások
is segítik a fiúk fejlesztését. Fentebb már említettem, hogy valamenný specis gyermek
sportterapia keľetébęníjászkodik, és a paľkban talâlhatő 2. tavon kenuzik, sőt Wichmann Tamás
jőszolgalati kövętiink jóvoltából, tehetségĺiket a Gyermekközponton kívül is bizonýthattćtk az
elmúlt évben. A specis múkĺjdés20l7-ben elismeľést váltott ki az töľvényességi működés
ellenőrzése szempontjából illetékes ügyészségnélis (e rövid összęfoglaló végénez olvasható).

Büszke vagyok ellátottainkľa,

a

gyerekekľe, a fiatal felnőttekre'

és büszke

vagyok

munkatársaimra.

Kérem, hogy 2018-ban legalább olyan nagyszenĺenvégezzik fęladatunkat, figyeţünk egymásra,
tegyünk egyrrásért, mint azt 20 17 -bęĺ tettük !

Hivatásunkľa,

a

gyerekek egészséges fejlődésére figyeţünk, tegyünk eleget mindennapi

fel adatainknak, elhivatottságunkból

adódó kötelességeinknek

!

Eľedményes új évet kívánok mindenkinek!
.,':).,

Főt,2011.január
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