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Nevelőszülői Hálózat 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában a Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és 

Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat nevelőszülői hálózatot működtet. A nevelőszülői hálózat 

működése szervezetileg a Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat Nevelőszülői Hálózatának keretein belül valósul meg. A Nevelőszülői Hálózat Szakmai 

Programja egyben a nevelőszülői hálózatban folyó nevelés célját, alapelveit, módszereit tartalmazó 

nevelési alapdokumentum. 

1.1 A Nevelőszülői Hálózat célja, feladatai 

A Hálózat elsődleges célja, átmeneti vagy tartós gondozást nyújtani azoknak a gyermekeknek, akik 

saját családjukban nem nevelkedhetnek biztonságosan. E cél érdekében a Hálózat nevelőszülői 

családokban történő elhelyezéssel a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek otthont nyújtó 

ellátását biztosítja. Az otthont nyújtó ellátás keretében történik a nevelőszülőnél elhelyezett 

gyermekek 

– teljes körű ellátása, 

– a vérszerinti családjába történő visszahelyezésének támogatása, vagy ha ez nem lehetséges, 

örökbefogadásának előkészítése, 

– valamint önálló életkezdéséhez szükséges utógondozása és utógondozói ellátása. 

A fentiekből nyilvánvaló, hogy a Hálózat küldetése kettős: a gyermekek védelme és gondozása 

mellett, cél vérszerinti és nevelőcsaládjaik megszilárdítása is. Mindezek érdekében a Nevelőszülői 

Hálózat kiemelt célja széleskörű szolgáltatásokkal segítséget nyújtani a gyermekek és a 

nevelőcsaládok részére a magas színvonalú nevelőszülői nevelés feltételeinek megteremtéséhez. A 

célok megvalósításához a Nevelőszülői Hálózat minden munkatársának tevékenysége során a 

gyermekeket és családjaikat tisztelettel és méltósággal kell kezelnie. 

A Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat által működtetett 

nevelőszülői családok az alapfeladatok ellátásán túl – a Működtető hozzájárulásával - elláthatnak 

különleges, speciális és kettős szükségletű gyermekeket, és befogadhatnak ideiglenes hatállyal 

elhelyezett gyermekeket is. 

A kora, állapota, vagy tartós betegsége miatt különleges szükségletű gyermekek számára még 

kiemelkedőbb jelentőséggel bír későbbi sikeres társadalmi integrációjuk szempontjából a családban 

történő nevelkedés. 

A különleges, speciális illetve a kettős szükségletet a Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság állapítja 

meg, és gyámhivatali határozat mondja ki. A Működtető és a nevelőszülő a közöttük létrejött 

szerződésben rögzítik azt, hogy az adott nevelőszülő fogadhat-e különleges, speciális illetve kettős 

szükségletű gyermeket. Erre a nevelőszülő kora, szakmai tapasztalatai, személyisége és képzése, 

továbbképzése alapján van lehetőség. A különleges, illetve speciális szükségletű gyermekek 

nevelőszülői elhelyezésekor különös figyelmet kell fordítani a nevelőszülő lakókörnyezetében elérhető 

szolgáltatások, szakemberek meglétére is. 
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A gyermekek családban történő elhelyezésének elsődlegessége miatt ideiglenes hatályú beutalás 

esetén is a nevelőszülői családban történő elhelyezés preferált. Az ideiglenes hatállyal beutalt 

gyermekek elhelyezése általában integráltan történik, a Szakszolgálat által javasolt és a Fenntartó 

által a feladatra kijelölt nevelőszülők által. A kijelölt nevelőszülők a feladat konkrét tartalmát, és az 

ideiglenes hatályú  bekerülés módját megismerve nyilatkoznak arról, hogy vállalják ideiglenes hatállyal 

beutalt gyermekek fogadását. Szükséges olyan gyakorlattal, tapasztalattal, ismeretekkel rendelkező 

nevelőszülők foglalkoztatása is, akik kizárólag ideiglenes hatállyal beutalt gyermekeket fogadnak. Így 

olyan esetekben, amikor várható az elhelyezés rövid időtartama (pl. illetékességváltás miatt, 

folyamatban lévő családba fogadási eljárás miatt), nem terhelődnek a hosszabb távú elhelyezésre 

vállalkozó nevelőszülői családok. Amikor a családba helyezendő gyermekről és családjáról kevés 

információ áll a rendelkezésre, tisztázatlanok a körülmények, ezért a gyermek szükségleteinek 

megfelelő nevelőszülői családba helyezés nem tud realizálódni, akkor is hasznosabb arra felkészült, a 

helyzetet hozzáértőn kezelni tudó, a kizárólag ideiglenes hatállyal beutalt gyermekek fogadását vállaló 

családokban történő elhelyezést biztosítani, mert így lehetőség van az előzmények felderítésére, a 

gyermek személyiségállapotának megismerésére, a szakértői vizsgálatok lefolytatására. Az 

elhelyezés ideje alatt a gyermek vérszerinti családjának megismerésével elkészíthető a 

kapcsolattartás módjára is a javaslattétel, mely lehetővé teszi a nevelésbe vétel esetén a gyermek 

szükségleteinek megfelelő nevelőszülői család kiválasztását. Ebben az esetben a nevelésbe vételi 

határozat megszületéséig lehetőség van a barátkozási folyamat lefolytatására, mely a kihelyezés 

eredményességét segíti. 

Abban az esetben, amikor várhatóan nevelésbe vétellel zárul az ideiglenes hatályú beutalás, és 

elégséges információ áll rendelkezésre, olyan nevelőszülői családokra teszünk javaslatot, akik a 

nevelésbe vételt követően is a családjukban tudják gondozni a gyermeket. Ennek köszönhetően a 

szakellátásba beutalt gyermek az intézményes elhelyezés okozta ártalmak elkerülésével rögtön arra a 

gondozási helyre kerülhet, amely gondozási hely a nevelésbe vétel esetén számára majd kijelölésre 

kerülhet. Így a családból történő kiemelés krízishelyzete enyhíthető, a veszteségek, traumák 

feldolgozása azonnal megkezdhető a gyermek számára biztonságot nyújtó családi közegben. 

Az ideiglenes hatályú beutalás sajátossága a gyors intézkedés szükségessége, előfordulhat, hogy a 

nevelőszülői család nem tud körültekintően felkészülni az aktuális életkorú, szükségletű gyermek 

fogadására. Ebben az élethelyzetben Nevelőszülői Hálózatunk dologi segítségnyújtással (babaágy, 

gyermekruha, iskolai felszerelés), valamint a kezdeti kiadások biztosítására pénzbeli juttatással 

igyekszik a kihelyezést támogatni. A családból való kiemelés traumáját megélő gyermekek családba 

illesztéséhez, a krízis helyzetből adódó feszültségek kezeléséhez és a veszteséget frissen megélő, 

így érzelmileg fokozott reakciókat mutató vérszerinti szülőkkel való kapcsolattartás segítéséhez 

pszichológus jelenlétének biztosítása elengedhetetlenül szükséges. A családi környezetben a 

helyszínen, a helyzet nehézségeit, problémáit felmérő, megtapasztaló, így a valóságos problémákra 

reagálni tudó szakmai segítség a sikertelen nevelőszülői kihelyezések megelőzését eredményezi. 

Nevelőszülői Hálózatunk feladatának érzi, hogy amennyiben van erre a feladatra vállalkozó 

nevelőszülő, segítse kiskorú anyák gyermekükkel történő együttes befogadását is. A nevelőszülő 

feladata ebben az esetben többrétű, hisz a még fiatalkorú anyát nem csupán az anyasággal 
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kapcsolatos teendők ellátásában kell segítenie, de biztosítania kell azt is, hogy a fiatalkorú anya 

életkorának, szükségleteinek és érdeklődésének megfelelően hozzájusson azokhoz az oktatási, 

képzési lehetőségekhez, amelyek önálló életkezdését segíthetik. Feladata a nevelőszülőnek ezen 

túlmenően a kisgyermek édesapjával, s a szülők családjával való kapcsolattartás biztosítása, a rokoni 

kapcsolatok ápolása, s amennyiben ez lehetséges, a fiatalok önálló családalapítási elképzeléseinek 

támogatása is. 

Nevelőszülői Hálózatunk ezt a feladatot szoros együttműködésben végzi intézményünk Elhelyezési 

Szolgálatának szociális munkásaival. Egy-egy várandós fiatalkorú lány esetében szükséges a 

Fővárosi Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság vizsgálatain túlmenően azoknak a rövid- és hosszú 

távú lehetőségeknek a feltérképezése, amelyek ismeretében eldönthető, hogy az intézményes ellátás 

meddig tudja segíteni a kiskorú anyát a gyermeke körüli teendők ellátásán túl az önálló életkezdésben 

és a társadalmi integrációba. Illetve amennyiben ez rövidtávon nem realizálható, a nevelőszülői 

családban történő együttes elhelyezés mennyiben tudja ezt a felkészülési szakaszt biztonságos, 

elfogadó környezet garantálásával a szükséges és elégséges ideig biztosítani. 

1.2. A Nevelőszülői Hálózathoz tartozó telephelyek 

A Nevelőszülői Hálózat feladatainak differenciált módon történő ellátása érdekében a nevelőszülői 

családok működtetésén túl a Nevelőszülői Hálózathoz rendelten a Fővárosi Gyermekvédelmi Központ 

és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat egyéb telephelyein is történik feladatellátás: 

Nevelőszülői lakás - 1022 Budapest, Tövis u. 3/c fszt. 1. 

külső férőhelyek 

A Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat vagyonkezelésében 

lévő nevelőszülői lakás speciális feladatokra történő hasznosítása a fővárosi gyermekvédelmi 

szakellátás sajátosságaival hozható összefüggésbe. 

Budapest II. kerületében található nevelőszülői lakás hosszú évek óta biztosítja különleges ellátást 

igénylő, tartós beteg (HIV fertőzött) gyermekek és fiatal felnőttek ellátását. A különlegesen nehéz és 

embert próbáló feladatra vállalkozó nevelőszülők elkötelezettsége és szakmai tudása mellé a 

működtető és a fenntartó biztosította azokat a különleges tárgyi feltételeket, amely a gyermekek 

egészségi állapotának stabilizálását szolgálták és szolgálják jelenleg is (megfelelő bútorzat, 

levegőtisztító berendezés, stb.). 

Tekintettel a főváros sajátos helyzetére a jövőben is számítani kell arra, hogy megjelenhetnek olyan 

különleges vagy speciális szükséglettel bíró gyermekek, akik a lakásotthoni, gyermekotthoni ellátó 

rendszerben nem helyezhetőek el, és egy hagyományosan a saját lakásában, házában működő 

nevelőszülői család lehetőségeit meghaladják. Ezért szükséges ennek a három nevelőszülői lakásnak 

a fenntartása és működtetése azzal, hogy a mindenkori igényekre, kihívásokra, a rendkívüli 

élethelyzetekre rugalmasan tudjunk reagálni. 
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1.3. A szakmai működést meghatározó alapvető jogszabályok 

Törvények 

 Magyarország Alaptörvénye, 

 2011. évi CCXI. törvény a családok védelméről és kapcsolódó rendeletei, 

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 

- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, 

 1991. évi LXIV. Törvény a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. 

november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről, 

 2003. évi CXXV. Törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról, 

 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról. 

 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás  

általános szabályairól  

Rendeletek 

- 513/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet A nevelőszülői foglalkoztatási 

jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről 

- 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról, 

- 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. 

törvény végrehajtásáról. 

- 15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről, 

- 83/2013. (XII. 29.) EMMI rendelet a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony 

bevezetésével összefüggő gyermekvédelmi tárgyú és a szociális ágazatba tartozó 

egyes miniszteri rendeletek módosításáról 

- 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről 

- 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról 

- 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi 

szakszolgálatok, a gyermekjóléti Hálózatok és a személyes gondoskodást nyújtó 

szervek és személyek által kezelt személyes adatokról 

- 8/2000. (VIII. 04.). SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek 

adatainak működési nyilvántartásáról 

- 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet A pedagógus továbbképzésről, a pedagógus 

szakvizsgáról, valamint a részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700235.KOR
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- 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

térítési díjáról 

- 29/2003. (V. 20.) ESzCsM rendelet a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi 

napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az 

örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról. 

- 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó 

szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 

- 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek 

továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról 

A hatályos jogszabályok mellett szakmai munkánk során iránymutatásként szolgálnak a hazai 

módszertani ajánlások, valamint a nevelőszülői ellátás kiemelt nemzetközi szervezeteinek (IFCO, az 

SOS-Kinderdorf), valamint a FICE által készített Quality 4 Children, - A minőségi gyermekgondozás 

sztenderdjei az európai családon kívüli gondozásban című szakmai-módszertani segédanyag, amely 

a gyermekvédelmi gondoskodás standardjait, mint minimum követelményeket tartalmazzák. 

1.4. A Nevelőszülői Hálózat szakmai tevékenységének alapelvei 

– Professzionalitás elve – a Nevelőszülői Hálózat szakmai közösségének szakmai igényességgel 

kell eljárni az ellátottak érdekében, melyben egyéni és intézményi felelősség egyaránt 

megjelenik. 

– Együttműködés elve a gyermek gondozása, nevelése során az egyéni gondozási-nevelési 

tervben megjelölt szakemberek, a gyermek, és a vérszerinti rokoni kapcsolatok 

vonatkozásban. 

– A testvérek együttes elhelyezésének elve. 

– A gyermek szükségleteinek, élethelyzetének, eredeti társadalmi környezetének megfelelő 

elhelyezés elve, ideértve a gyermek és vérszerinti családja vallási meggyőződését, a nemzeti-

etnikai hovatartozását. 

– A fokozatosság és folytonosság elve - különösen a gyermek, gondozási helyre történő 

elhelyezése folyamatában, az esetleges gondozási hely változtatása esetében és 

utógondozói ellátása során. 

– Végleges elhelyezés elve - mielőbbi hazagondozásra törekvés, hogy a gyermek csak a 

feltétlenül szükséges időt töltse a nevelőszülői családban, ha ez nem lehetséges, 

örökbefogadásra történő előkészítés, a nevelőszülői család aktív bevonásával. 

– Önálló életvitelre való nevelés elve- folyamatosan és tudatosan, mindig a gyermek életkorának 

megfelelően. 

– Mindennemű diszkrimináció tilalma. 

2. Az ellátandó célcsoport és az ellátandó terület jellemzői 

A fővárosi szakellátás rendszerébe kerülő és ott élő gyermekek elhelyezése nevelőszülői családokban 

a Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság javaslata alapján történik, kivéve az ideiglenes hatályú 

beutalás esetén, amikor az elhelyezés ideje alatt készül el a szakértői vélemény. 
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Országosan a 21 ezer szakellátásban élő gyermek és fiatal közül valamivel többen élnek 

nevelőszülőknél, mint gyermekotthonokban. Lényeges körülmény, hogy a gyermekek életkora a két 

gondozási forma között arányaiban jelentősen eltér. Míg a kicsik – csecsemő, bölcsődés, óvódás, 

kisiskoláskorúak - inkább nevelőcsaládokban élnek, addig a nagyok számára a lakás-, illetve 

gyermekotthoni elhelyezési forma az elterjedtebb országosan. Így van ez a fővárosban is, noha a 

nevelőszülői feladatra jelentkezők lényegesen kevesebben vannak Budapesten, mint vidéken, s a 

főváros ellátórendszere is jóval differenciáltabb, s ezáltal a gyermekek szükségleteire adekvát választ 

biztosítani képes rendszer. 

A fővárosi szakellátásban ellátott kb. 2300 kiskorú és 600 utógondozói ellátásban részesülő fiatal 

felnőtt közül 380 kiskorú és 110 utógondozói ellátott fiatal kap teljes körű ellátást a Fővárosi 

Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat által működtetett nevelőszülői 

családokban és külső férőhelyeken. 

A fővárosi szakellátás sajátossága az is, hogy hagyományosan szoros együttműködésben dolgozik a 

területen működő civil és egyházi fenntartású nevelőszülői hálózatokkal. 

Ezek a nevelőszülői hálózatok ugyanazon a területen toboroznak és működtetnek nevelőszülőket, és 

a főváros szakellátási rendszeréből is fogadnak gyermekeket nevelőszülői családjaikban. 

Együttműködésünk kiterjed szakmai módszertani kérdésekre, valamint a gyermekek és a 

nevelőszülők esetleges hálózatok közötti mozgására. 

A főváros sajátossága továbbá, hogy Budapest történelmi hagyományait tekintve a nevelőszülőség 

soha nem volt dominánsan jelen az állam segítségére szoruló gyermekek ellátásában – szemben a 

vidéki hagyományokkal. Ennek elsődlegesen társadalmi-gazdasági okai vannak, a lakások, lakhatási 

feltételek szűkösebb kapacitásáig bezárólag. 

 A tapasztalat az, hogy a főváros területéről nevelőszülői feladatra jelentkezők nehezen tudják 

összeegyeztetni a munkavégzést a nevelőszülői feladattal, s az első nehézségek, egzisztenciális 

problémák esetén inkább megélhetésüket, munkahelyüket választják, s fájó szívvel ugyan, de 

lemondanak nevelt gyermekük további neveléséről. 

Vidékről ugyanakkor egyre több érdeklődő keres meg bennünket, még akkor is, amikor a közép-

magyarországi régióban (Főváros és Pest megye) a két nagy állami fenntartású nevelőszülői 

hálózaton kívül még 10 kisebb-nagyobb nevelőszülői hálózat toboroz munkatársakat. 

A vidéki nevelőszülőknek kétségkívül előnyösebb a helyzete az alábbi tekintetben: 

– több gyermeket tudnak elhelyezni a nagyobb lakásnak, háznak köszönhetően, 

– nyugodt körülményeket tudnak biztosítani a rohanó élettempójú fővárossal szemben, 

– általában teljes családok jelentkeznek, akik gyermekeiket már útjukra bocsátották, 

– az anyák általában szívesen otthon maradnak a 3 év alatti gyermekekkel, így csecsemők 

befogadására kiválóan alkalmasak. 

Ugyanakkor a vidéki létnek az alábbi hátrányai vannak: 

– kapcsolattartások nehezítettek az utazás miatt, 

– szolgáltatásokhoz való hozzáférés korlátozottabb (speciális iskola, fejlesztés), 

– a működtető számára nagyobb nehézséget jelent a családok rendszeres látogatása, segítése 

és ellenőrzése. 



11 

Budapest területéről ugyanakkor a nevelőszülői feladatra jelentkezők az alábbi nehézségekkel 

küzdenek: 

– kisebb lakások, maximum 1-2 gyermek helyezhető el a családban, 

– nagy az elvált szülők, egyedülállók aránya, 

– a munkahellyel rendelkezők nem vállalják 3 év alatti gyermekek befogadását, mert nem merik 

feladni munkahelyüket még átmenetileg sem, mind a munkahely elvesztésének félelme, mind 

a jövedelem csökkenése miatt 

– kitartásuk, elkötelezettségük, motiváltságuk sajnos tapasztalataink szerint csekélyebb vidéki 

társaikhoz képest. 

Ugyanakkor elsősorban Budapesten hozzáférhetőek azok a szolgáltatások, amelyek a gyermekek 

hátrányait, fejlődésbeli elmaradásait segítenek leküzdeni, s nem utolsó sorban a gyakoribb 

kapcsolattartások is a fővárosban biztosíthatóak. 

Megítélésünk szerint, ezeknek a körülményeknek az ismeretében lehet a hálózat szakmai munkáját 

és fejlesztését tervezni, szervezni, s a gyermekek és fiatalok szükségleteihez jobban igazodó 

ellátásokat létrehozni. 

Tekintettel arra, hogy a fővárosi szakellátásban a nevelőszülőnél elhelyezett gyermekek arányát 

szükséges növelni, különös tekintettel a 3 év alatti, és ugyancsak a 12 év alatti gyermekek 

elhelyezésére, továbbá a fogyatékkal élő gyermekek nagyobb arányú kihelyezésére figyelemmel, 

három feladat fogalmazódik meg erőteljesen a Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi 

Gyermekvédelmi Szakszolgálat Nevelőszülői Hálózata további fejlesztése szempontjából célzottan 

kell toborozni: 

 fővárosi nevelőszülőket, 

 3 év alatti gyermekek befogadására vállalkozó nevelőszülői családokat, 

 fogyatékkal élő gyermekeket vállaló nevelőszülői családokat. 

 ideiglenes hatállyal beutalt gyermekek befogadására vállalkozó nevelőszülői családokat. 

3. A Nevelőszülői Hálózat által nyújtott tevékenységek leírása 

3.1. Nevelőszülők toborzása, alkalmassági vizsgálata 

3.1.1.Toborzás 

A gyermekvédelmi szakellátásban preferált nevelőszülői hálózat fejlesztése kapcsán a Nevelőszülői 

Hálózat feladata a nevelőszülőség népszerűsítésével nevelőszülők toborzása. Ennek érdekében a 

Nevelőszülői Hálózat: 

– tájékoztató füzetet, plakátot készít és terjeszt, 

– hirdetést ad fel, 

– ismeretterjesztő előadásokat tart, valamint 

– igénybe veszi a média szolgáltatásait. 

A Nevelőszülői Hálózat valamennyi munkatársa részt vesz a nevelőszülők toborzásában. A nyilvános 

szereplések során a munkatársak kötelesek e Szakmai Program alapelveit képviselni. 
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A nevelőszülők toborzásakor különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a gyermekek etnikai, vallási, 

kulturális hovatartozását megőrizni és erősíteni képes nevelőszülői családok is megszólítassanak, 

különösen roma származású nevelőcsaládok. 

A jogszabályi változásoknak megfelelően 12 év alatti gyermekek befogadására keresünk 

nevelőszülőket. Célzott toborzást folytatunk 3 év alatti gyermekek, különleges szükségletű (tartós 

beteg, fogyatékossággal élő), ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek, valamint kiskorú anyák 

gyermekükkel történő együttes befogadását vállaló és ellátását professzionálisan biztosítani képes, 

elhivatott, képzett, és szakmai továbbképzést is vállaló nevelőszülő-jelöltek felkutatására. 

3.1.2. A nevelőszülők alkalmassági vizsgálata 

A nevelőszülői feladatra jelentkezők alkalmassági vizsgálata többlépcsős folyamat, amelyet a Gyvt. és 

végrehajtási rendeletei szabályoznak, és amelynek során a nevelőszülői tanácsadók koordinálásában 

több szakember, intézmény működik együtt. 

A Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat elsősorban 

működési területéről, tehát Budapestről, és agglomerációs körzetéből (50 km-en belül) fogad 

jelentkezőket. A családdal való kapcsolattartás nehézségei miatt csak kivételes esetekben (pl.: 

különleges feladatokat ellátók, többes testvérpárokat fogadók) jöhet szóba az agglomeráción kívüli 

nevelőszülővel megállapodás. 

A nevelőszülői feladat iránt érdeklődők első tájékoztatása teendőikről, és a nevelőszülőség feltételeiről 

a képzési felelős feladata, s ha a jelentkezés nem írásban történt, ő kéri be a motivációs levelet is a 

jelentkezőtől. 

A nevelőszülői feladatokra jelentkezők alkalmassági vizsgálatának lefolytatása a területileg illetékes 

nevelőszülői tanácsadó feladata: 

– a képzővel és a Nevelőszülői Hálózat pszichológusával az első interjú elkészítése a 

Szakszolgálat helyiségében történik a szülőpár részvételével, 

– a jelentkezők környezeti alkalmasságának vizsgálata helyzetértékelés - környezettanulmány 

végzése a jelentkezést követő két héten belül a jelentkező otthonában, valamennyi családtag 

részvételével, 

– a jelentkezők egészségi alkalmasságának vizsgálata: a jelentkezők beleegyezésével 

háziorvosuk felkérése vélemény-nyilvánításra, valamennyi egy háztartásban élő családtag 

vonatkozásában, 

– a jelentkezők büntetlen előéletének igazolása: a jelentkezőktől erkölcsi bizonyítvány bekérése. 

–  a jelentkezők gyámhivatali minősítésének vizsgálata: a jelentkezőktől az illetékes gyámhivatal 

igazolásának bekérése, arról, hogy nincs és nem is volt gyermekvédelmi gondoskodásban 

gyermeke, 

– a jelentkezők nyilatkoztatása a Gyvt. 15. § (8) bekezdésben foglaltak vonatkozásában. 

– a tanfolyam alatt folyamatos kapcsolattartás, konzultáció a tanfolyam vezetőivel és a 

jelentkezőkkel, 

– a felkészítő tanfolyamot eredményesen elvégzett nevelőszülő jelölt nyilvántartásba vétele. 

Ha a jelentkezők az alkalmassági vizsgálat során nem együttműködők, illetve a kért igazolásokat 30 

napon belül nem nyújtják be, jelentkezésüket visszavontnak kell tekinteni. 
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A szükséges alkalmassági dokumentumokkal rendelkező jelentkezők még a tanfolyam megkezdése 

előtt pszichológiai vizsgálaton vesznek részt, melynek célja az alkalmasság törvény által szabályozott 

kritériumrendszerén túl a nevelőszülői feladat vállalásához szükséges motivációk tisztázása, 

tudatosításának segítése. 

A nevelőszülői feladatra jelentkezők előzetes alkalmassági szűrésének tapasztalatait összegzi a 

területileg illetékes nevelőszülői tanácsadó, a Hálózat pszichológusa és az első interjú elkészítését 

végző képző, és teamben döntenek arról, hogy a jelöltek behívhatóak-e a nevelőszülői felkészítő 

képzésre. 

Valamennyi eddigi feltétel megléte esetén a jelentkezőt a képzési felelős értesíti ki a felkészítő 

tanfolyam időpontjáról, s készíti elő a tanfolyamon résztvevőkkel a képzési megállapodást. 

Amennyiben a team a vizsgálat során a nevelőszülői tevékenység végzésére nem tartja alkalmasnak 

a jelentkező személyeket, arról írásban tájékoztatja őket. Az elutasítás megbeszélésekor (ami szintén 

a team-tagok részvételével történik) arra kell törekedni, hogy a jelentkező maga lássa be a 

nevelőszülői feladatra történő jelentkezés időszerűtlenségét. Súlyosabb problémák feltárása esetén 

olyan szolgáltatásokra, intézményekre kell felhívni a jelentkező figyelmét, ahol szakszerű segítséget 

kaphat problémái megoldásához. 

3.2. A nevelőszülők képzése, továbbképzése 

3.2.1. A nevelőszülők felkészítő képzése, szakképzése 

A nevelőszülői feladatokra jelentkezők előzetes környezetbeli és jogszabályi feltételek szerinti 

alkalmasságának megállapítása után kerül sor a felkészítő képzésre. A 60 órás nevelőszülői 

felkészítő tanfolyam során a jelentkező döntés-előkészítésen, készség-fejlesztésen vesz részt, 

valamint megszerzi mindazokat az alapvető pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi, társadalmi és 

jogi ismereteket, amelyek a gyermek gondozásához, neveléséhez, gyámsága ellátásához 

szükségesek. A felkészítő képzés ennek megfelelően két részből áll: 

– kiscsoportos keretek között a FIKSZ Program alapján döntés-előkészítés és a nevelőszülői 

feladatok ellátásához szükséges készségfejlesztés 9 alkalommal összesen 28 órában, 

– előadások keretében pszichológiai, pedagógiai, egészségügyi, társadalmi és jogi ismeretek 

átadása összesen 32 órában, amely a Nevelőszülői Hálózat saját, akkreditáltatott programja 

alapján történik. 

A felkészítő tanfolyamon házastársak, élettársi kapcsoltban élő jelentkezők esetén szigorúan mindkét 

félnek részt kell vennie, csak így biztosítható a közös szemléletformálás, és garantálható a 

nevelőszülői munka hatékonysága, a szakmai elvek egységes képviselete a nevelőszülői családon 

belül. A képzésen történő együttes részvétel arra is garancia, hogy mindkét házastársra kérhet a 

működtető működési engedélyt, és így a nevelőszülői feladatok átadása/átvétele szükség esetén a 

gyermek érdekében zökkenőmentesen biztosítható. 

A kiscsoportos foglalkozásokat a Szakszolgálat erre felkészített és kiképzett munkatársai vezetik. A 

csoportvezetők folyamatos kapcsolatot tartanak és konzultálnak az illetékes nevelőszülői 

tanácsadóval a jelentkezőkről szerzett tapasztalataikról. 
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Az elméleti ismereteket nyújtó előadásokat elsősorban a Nevelőszülői Hálózat, illetve a Fővárosi 

Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat megfelelő gyakorlattal és 

szaktudással rendelkező munkatársai tartják előre kidolgozott tananyag alapján. 

A felkészítő képzés évenként legalább kétszer - a tavaszi és őszi hónapokban - a jelentkezők igénye 

szerint, lehetőség szerint munkaidőn kívül, az esti órákban illetve hétvégenként zajlik a Szakszolgálat 

épületében. 

A Nevelőszülői Hálózat csak olyan nevelőszülővel köt megállapodást, aki a felkészítő képzés 

összesen 60 óráját eredményesen elvégezte, és rá vonatkozóan a Fővárosi Gyermekvédelmi Központ 

és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat rendelkezik működési engedéllyel. 

A 2014. január elsejétől az egységesen minden nevelőszülőre vonatkozóan bevezetett foglalkoztatási 

jogviszonyhoz kapcsolódóan a nevelőszülővé válás feltétele a vonatkozó rendeletek szerinti 500 órás 

Országos Képzési Jegyzékben /OKJ/ szereplő felkészítő tanfolyam, vagy a képesített nevelőszülő 

képzés Központi Oktatás Programja /KOP/ szerinti képzés eredményes elvégzése, mellyel 

szakképesítés vagy képesítés szerezhető. A Nevelőszülői Hálózat törekszik a nevelőszülői hálózat 

fejlesztésére, ennek érdekében a Nevelőszülői Hálózat munkatársai együttműködnek a képzés 

lebonyolításában a jogszabályban megjelölt intézményekkel. 

A nevelőszülők működési engedélyének megkérése, szükség szerinti (lakcímváltozás, férőhely-

módosítás, névváltozás, stb.) módosítása, illetve a nevelőszülői tevékenység befejezésével a 

működési engedély törlésének kezdeményezése a Nevelőszülői Hálózat képzési felelősének feladata. 

3.2.2. A nevelőszülők továbbképzése 

A Nevelőszülői Hálózat valamennyi nevelőszülő részére színvonalas munkavégzésük érdekében 

évente legalább 6, legfeljebb 12 órában működtetői továbbképzést biztosít. A nevelőszülők a 

foglalkoztatási jogviszonyból eredő továbbképzési kötelezettségüknek megfelelően a 9/ 2000 (VIII.4.) 

SzCsM rendelet alapján szakmai továbbképzésen vesznek részt. A továbbképzési időszak tartama 

hat év. A továbbképzési időszak kezdete a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyt létesítők, illetőleg a 

képesítési előírásnak megfelelő szakképesítést megszerzők esetében a foglalkoztatás 

megkezdésének, illetőleg a szakképesítés megszerzésének napja. A nevelőszülői szakképesítés 

esetén 60 pontot kell megszerezni. 

 A minősített továbbképzési programok típusai: 

- szakmai tanfolyam: az elméleti és gyakorlati foglalkozások keretében egyes szakmai témaköröket 

legalább 30 órában feldolgozó, számonkéréssel végződő képzés, amelyen való részvétellel legalább 

30, legfeljebb 50 továbbképzési pont szerezhető; 

- szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás: a szakmai önismeretet, készséget, képességet fejlesztő 

legalább 25 órából álló csoportmunkát - ideértve az esetmegbeszélő és szupervíziós csoportot is - 

feltételező foglalkozás, amelyen való részvétellel legalább 25, legfeljebb 35 továbbképzési pont 

szerezhető; 

- szakmai tanácskozás: a szociálpolitika, a gyermekvédelem vagy a gyermekjóléti, illetőleg a szociális 

gondoskodás témakörében szervezett legalább öt előadásból álló rendezvény, amelyen való 

részvétellel legalább 5, legfeljebb 10 továbbképzési pont szerezhető; 
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- külföldi vagy hazai tanulmányút: egy adott szakmai téma tanulmányozására, gyakorlati tapasztalatok 

elsajátítására szervezett legalább háromnapos tapasztalatcsere, amelyen való részvétellel legalább 

10, legfeljebb 20 továbbképzési pont szerezhető; 

- szakmai műhely: egy év alatt legalább hat fórumot (találkozást) tartó, alkalmanként egy-egy szakmai 

témát napirendre tűző rendezvénysorozat, amelyen négy vagy több alkalommal, való részvétellel 

legalább 10, legfeljebb 20 továbbképzési pont szerezhető. 

A továbbképzési terv összeállításakor a Nevelőszülői Hálózat különös figyelmet fordít a 

különleges, illetve speciális szükségletű gyermekeket ellátó, valamint az ideiglenes hatállyal beutalt 

gyermekeket, és kiskorú anyák gyermekükkel történő együttes elhelyezését vállaló nevelőszülők 

szakmai továbbképzésére. A gyermekek korai fejlesztésében, a fogyatékosságok, tartós betegségek 

szakszerű kezelésében nagy tapasztalattal bíró gyakorlati szakemberek meghívásával, 

kapcsolatépítéssel igyekszünk hozzájárulni a családi környezetben biztosított magas színvonalú 

ellátás biztosításához. 

3.2.3. A nevelőszülők alkalmasságának felülvizsgálata 

A háromévente történő alkalmassági felülvizsgálat célja azon mélyebb összefüggések, mögöttük 

meghúzódó problémák, állapotok feltárása és vizsgálata, melyek egyrészt a tanácsadók által készített 

környezettanulmányokra, a családlátogatások tapasztalataira, az ellenőrzésekre, a nevelőszülői 

tevékenység erősségeire és fejlesztendő területeire terjednek ki. 

Az első alkalmassági vizsgálatra - ha egyéb különleges ok nem indokolja a nevelőszülő rendkívüli 

alkalmassági vizsgálatát - a nevelőszülői jogviszony kezdetétől számított 3. évben kerül sor. 

A nevelőszülői alkalmassági felülvizsgálatot a nevelőszülői hálózat vezetője, valamint a nevelőszülői 

tanácsadó - felettesével történő egyeztetést követően -, a gyermekvédelmi gyám, vagy a gyámhivatal 

a kötelező időponttól függetlenül is kezdeményezheti, rendkívüli alkalmassági felülvizsgálat keretében. 

A rendkívüli felülvizsgálat elrendeléséről és okáról a nevelőszülőt írásban tájékoztatni kell. 

A nevelőszülői alkalmassági felülvizsgálat menete: 

– részletes környezettanulmány készítése, a Hálózat pszichológusával közösen végzett 

családlátogatás 

– szükség esetén pszichológiai vizsgálat a személyiség aktuális állapotáról, a 

nevelőszülői alkalmasság kizáró tényezőinek lehetséges feltérképezésére, 

– szükség esetén további szakemberek bevonása, vizsgálatkérés (pszichiáter), 

– háziorvosi igazolás az egészségügyi alkalmasság meglétéről, 

– nevelőszülői tanácsadó, gyermekvédelmi gyám véleményének beszerzése. 

A vizsgálatot végző szakemberek szakmai kompetenciájukon belül jelentést, szakvéleményt 

készítenek és javaslatot tesznek a nevelőszülő alkalmasságáról, illetve alkalmatlanságáról. 

Indokolt esetben a nevelőszülő alkalmasságának rendkívüli felülvizsgálatával párhuzamosan 

kezdeményezhető a nevelőszülői családban elhelyezett gyermekek vizsgálata a Fővárosi 

Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság által, amely vizsgálat célja annak eldöntése, hogy az adott 

gondozási hely mennyire képes kielégíteni a gyermekek szükségleteit. 
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3.3. A nevelőszülői családok gondozása, tanácsadás 

A nevelőszülői családok gondozásában több szakember összehangolt munkával vesz részt. A 

nevelőszülő ebben a megközelítésben a segítő team képzett tagja, akinek feladata a gyermek teljes 

körű ellátása mellett a gyermekvédelmi szakemberekkel való együttműködés a gyermek sorsának 

tervezésekor. Teamben történik továbbá a nevelőszülő hatékony fejlesztése, amennyiben a 

nevelőszülőt feladata ellátásában egy egész team segíti. Minden nevelőcsaládnak van tanácsadója, 

aki a családgondozásért és a tanácsadásért közvetlenül felelősséggel tartozik, és aki bevonja a 

teamet a családfejlesztésbe, szervezi a team munkáját a tervezéskor, valamint kapcsolatot tart a team 

tagjaival, mindez által egyben ellátja a nevelőszülő szakmai ellenőrzését. 

A nevelőszülői családok gondozásából, tanácsadásából, valamint szakmai ellenőrzéséből adódó 

feladatok különösen: 

– A nevelőszülőnél elhelyezett gyermek egyéni gondozási-nevelési tervének elkészítése a 

tanácsadó, a nevelőszülő, a gyermekvédelmi gyám, a gyermek, a vérszerinti szülő 

valamint a team tagjainak részvételével. 

– A nevelőszülő gondozó-nevelő munkájának, az egyéni gondozási-nevelési tervben foglaltak 

végrehajtásának, az egyéni elhelyezési terv megvalósulásának folyamatos szakmai 

segítése és ellenőrzése. Ennek érdekében szükség szerinti gyakorisággal, de legalább 

háromhetente a tanácsadó köteles felkeresni a nevelőszülői családot és találkozni a 

nevelőszülővel és a gyermekkel. A látogatás során tapasztaltakat folyamatosan, írásban 

dokumentálnia kell. 

– A gyermek és a vérszerinti szülők illetve más közeli hozzátartozók kapcsolattartásának 

elősegítése és biztosítása, valamint az egyéni elhelyezési tervnek megfelelően a gyermek 

és szülei kapcsolatainak rendezésében való közreműködés. 

– A nevelőcsaládokban felmerülő egyéni problémákhoz igazodóan a probléma kezeléséhez 

értő szakemberek bevonása a tanácsadó és a segítő team munkájába. 

– A gyermekvédelmi gyám törvényes képviselői és vagyonkezelői munkájának segítése. 

Különösen a nevelési díj és az ellátmány felhasználásának figyelemmel kísérése, 

szükség esetén segítségnyújtás a nevelőszülőnek a gazdálkodáshoz. 

– Rendszeres kapcsolattartás az oktatási-nevelési intézményekkel, együttműködés a család- 

és gyermekjóléti szolgálat munkatársaival. 

3.4. A kapcsolattartás biztosítása, feladatok 

A gyermek és szülője közötti kapcsolattartás biztosítása, a gyermek felkészítése a találkozásra és a 

kapcsolattartás gyámhivatali határozatnak megfelelő módon, időben történő létrejöttének 

megvalósítása nevelőszülői feladat, így ez a működtető segítségét, ellenőrzését is igényli. 
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A nevelőszülői tanácsadó feladata különösen a gyermek és hozzátartozói kapcsolattartásának 

segítése, vagyis a gondozott gyermek és családja közötti kapcsolat ápolása az alábbiak szerint: 

– a gondozott gyermek és családja közötti folyamatos és egymás elfogadására irányuló 

kapcsolat elősegítése, szükség esetén javaslattétel a gyermekvédelmi gyám és a 

gyámhivatal felé a kapcsolattartás formájának, helyszínének és időtartamának 

megváltoztatására, 

– indokolt esetben a gondozott gyermek, illetve a hozzátartozó kérésére gondoskodni kell a 

gyermeknek a hozzátartozóhoz történő el- és visszakíséréséről, 

– a gyermekvédelmi gyám folyamatos, a gyámhivatal félévenkénti tájékoztatása a gyermek 

és a kapcsolattartásra jogosult hozzátartozók kapcsolatának alakulásáról, valamint a 

gondozási hely és a hozzátartozók együttműködéséről. 

3.4.1. A kapcsolattartás elősegítésének szakmai szempontjai 

A vérszerinti családdal, a hozzátartozókkal, barátokkal, ismerősökkel meglévő kapcsolatok 

megtartása, a gyermek alapvető érdeke és igénye a családias helyettesítő védelem során. Ehhez 

szükséges a rendszeresség, kiszámíthatóság és a fejlődés a kapcsolatokban, valamint a hazakerülés, 

hazagondozás lehetőségének elősegítése. 

A nevelőszülői hálózat szakembereinek és a nevelőszülőnek közös feladata ennek érdekében: 

– Értik és tiszteletben tartják a gyermek és vérszerinti családjának kapcsolatát, a 

gyermeknek a fejlődése szempontjából pozitív kapcsolat fenntartására vonatkozó 

igényeit. 

– A rendszeres látogatások és a kapcsolattartás más módjai erősítik a gyermekek és 

vérszerinti családjuk közötti kapcsolatokat, ennek megfelelően szükséges előkészíteni és 

megvalósítani azokat. 

– Törekedni kell a testvérek együttes elhelyezésére, vagy ha erre nincs mód, akkor 

egymáshoz közeli gondozási helyen történő elhelyezésre. Utóbbi esetben a testvérek 

közötti kapcsolat fenntartása, ápolása – ha csak a gyermek hosszú távú sorsrendezése 

másképp nem indokolja – valamennyi szakember feladata. 

– A rendszeres kapcsolattartás elősegítése érdekében a gondozási helyet úgy kell 

kiválasztani, hogy a földrajzi és közlekedési szempontok figyelembevételével a 

vérszerinti szülő/kapcsolattartó számára lehető legközelebb essen, illetve minél 

hamarabb elérhető legyen. 

– A kapcsolatok intimitását, személyességét, a kapcsolattartás kereteit minden esetben 

meg kell teremteni. 

– A kapcsolattartás során a nevelőszülő és a nevelőszülői tanácsadó, szükség esetén a 

pszichológus a szülőket tájékoztatja a gyermek fejlődéséről, mindennapjairól. 

– A kapcsolattartásra történő felkészítésben indokolt esetben, valamint a kapcsolattartás 

során esetlegesen átélt traumák feldolgozásában szakemberek, pszichológus, 

családterapeuta - vesznek részt. 

– Ha a vérszerinti szülő a kapcsolattartás során együttműködik a nevelőszülővel, a 

nevelőszülői tanácsadóval és nem veszélyezteti gyermeke személyiségfejlődését - 
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minden gyermek és nevelőszülő helyzetét egyedi esetként kezelve - lehetővé kell tenni, 

hogy a szülő a gondozási helyen látogassa gyermekét. 

A családi, rokoni kapcsolat erőteljes befolyással van az érzelmek fejlődésére, ezért arra kell törekedni, 

hogyha lehetséges, valamilyen formában maradjanak meg ezek a kötődések. A nevelőszülőnek elő 

kell segítenie a gondozott gyermeknek hozzátartozójával való folyamatos kapcsolattartását. 

A kapcsolattartásra jogosult és a gondozott gyermek kapcsolattartását (helyét és idejét) a gyámhivatal 

határozza meg. Ettől eltérni nem lehet. Az ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy nevelésbe vett 

gyermek legfeljebb két napra történő eltávozásának és annál hosszabb szabadságának 

gyermekvédelmi gyám, vagy a nevelőszülői hálózat működtetője által történő engedélyezését a 

gyámhivatal döntése alapozza meg. Ha a kapcsolattartás végrehajtása során a résztvevők között, 

illetve résztvevők és a gyám között vita merül fel, ha a határozatban foglaltak nem valósulnak meg, 

vagy ha a kapcsolattartás nem szolgálja a gyermek érdekét, sőt veszélyezteti azt, a gyermekvédelmi 

gyámnak kezdeményeznie kell a kapcsolattartás felülvizsgálatát, újraszabályozását. 

Minden kapcsolattartási formát adminisztrálni kell a Nevelőszülői Hálózat által - a jogszabályok 

figyelembevételével - rendszeresített kapcsolattartási naplóban. A nevelőszülő, illetve a 

kapcsolattartást segítő szakember kapcsolattartási naplót vezet, ahol röviden leírja a 

kapcsolattartáson történt eseményeket és azt a szülővel és más kapcsolattartásra jogosulttal is 

aláíratja. A kapcsolattartás elmaradását, annak pótlását is dokumentálni kell. 

A kapcsolattartás rendjéről (különösen látogatás, távozás, visszatérés) a kapcsolattartásra jogosultat, 

a gyermeket előzetesen tájékoztatni kell, és azt írásban dokumentálni. 

3.5. Utógondozás, utógondozói ellátás 

Utógondozás keretében kell segíteni a nevelőszülői családban nagykorúvá vált fiatal önálló 

életkezdését. A fiatal felnőtt emellett, ha a feltételeknek megfelel, amennyiben létfenntartását önállóan 

biztosítani nem tudja 21 éves koráig, amennyiben nappali tagozaton tanulmányokat folytat 24 éves, 

illetve felsőfokú tanulmányok esetén 25 éves koráig utógondozói ellátásban részesülhet. A fiatal 

felnőtt, ha szociális bentlakásos intézménybe felvételét várja, a felvétel idejéig, de legkésőbb 22 éves 

koráig utógondozói ellátásban is részesülhet. 

3.5.1. Utógondozás 

A nevelésbe vétel nagykorúsággal történő megszűnése esetén a fiatal egy év időtartamra kérheti az 

utógondozást. Amennyiben a fiatal felnőtt otthonteremtési támogatás iránt terjeszt elő kérelmet és 

nem áll utógondozás alatt, a gyámhivatal a támogatással kapcsolatos eljárás lefolytatása idejére az 

elszámolásig, ismételten elrendeli a fiatal felnőtt utógondozását.  

A gondozás folyamatosságának érdekében a volt gondozott fiatal felnőtt utógondozását korábbi 

nevelőszülői tanácsadója (a továbbiakban utógondozó) látja el. Az utógondozásból adódó feladatok 

különösen: 

– Segítségnyújtás a fiatal felnőttnek önálló életvitelének kialakításához, kiemelten kezelve 

önálló lakhatásának megoldását. 

– Segítségnyújtás a fiatal képességeinek és elképzelésének megfelelő oktatási intézmény 

illetve munkahely kiválasztásában és a felvétellel kapcsolatos ügyintézésben. 
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– Támogatási lehetőségek ismertetése, szükség esetén javaslattétel támogatás 

megszerzéséhez (segélyek, ösztöndíj, otthonteremtési támogatás stb.). 

– Tanácsadás továbbtanulási, munkavállalási, életviteli problémák, konfliktushelyzetek 

megoldásához, jövedelme beosztásához. 

– Az utógondozói feladatokat ellátó személy szükség szerinti rendszerességgel, de legalább 

havonta egyszer felkeresi a fiatalt és tájékozódik körülményeiről, tapasztalatait írásban 

rögzíti. 

– Az utógondozást végző személyének változásakor a fiatal felnőtt ellátásával kapcsolatos 

minden információ, dokumentum jegyzőkönyv készítése mellett átadásra kerül. 

3.5.2. Utógondozói ellátás 

Az utógondozói ellátás során a fiatal felnőtt számára nyújtott szolgáltatások és ellátások tartalmát, 

módját, a felek együttműködési kötelezettségeit az ellátást biztosító intézmény, a Fővárosi 

Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, és az ellátást igénybe vevő 

fiatal felnőtt között létrejött megállapodás tartalmazza. A megállapodásban foglaltakat a befogadó 

nevelőszülő és az utógondozói feladatokat ellátó személy ellenjegyzi az abban foglaltakat, ezzel 

magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

Az érvényes nevelőszülői megállapodás és a gyámhivatal utógondozást elrendelő határozata alapján 

a nevelőszülő befogadja az utógondozói ellátottat, és a gyámhivatal határozatában megjelölt 

időtartam alatt szükség szerinti ellátást biztosít. 

Az ellátást biztosító a befogadó nevelőszülőn és a kirendelt utógondozón keresztül segítséget nyújt 

azon feltételek megteremtéséhez, amelyek az ellátásból kikerülő fiatal felnőtt önálló életének 

megkezdéséhez szükségesek, kiemelten kezelve az önálló lakhatás megoldásának kérdését. 

Az önálló gazdálkodás, pénzkezelés, jövedelem beosztása érdekében a befogadó nevelőszülő, az 

utógondozó és a fiatal megállapodnak a fiatal ellátására folyósított ellátmány felhasználásának 

módjáról, s ha szükséges, a zsebpénz biztosításáról, melynek összege nem lehet kevesebb a 

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 82.§ (1) c. pontjában meghatározott mértéknél. 

Az ellátást biztosító az utógondozói feladatokat ellátó személy és a Nevelőszülői Hálózat 

pszichológusán keresztül segítséget nyújt a fiatalnak a családi és kortárs kapcsolatok ápolásához, 

tanácsot ad, segítséget nyújt konfliktushelyzeteinek kezeléséhez, megoldásához, szükség esetén 

segíti a fiatalt szociális gondjai, nehézségei, életviteli problémái megoldásában. 

Az ellátást biztosító a befogadó nevelőszülőn és az utógondozói feladatokat ellátó személy keresztül 

segítséget nyújt a fiatal képességeinek, tehetségének és érdeklődésének megfelelő közoktatási, 

szakképző, illetve felsőoktatási intézmény vagy munkahely kiválasztásában, a felvétellel kapcsolatos 

teendők intézésében, tehetséggondozásban. 

Az utógondozói ellátásban részesülő fiatal köteles a befogadóval és az utógondozói feladatokat ellátó 

személlyel együttműködni, a házirendet és az együttélés szabályait betartani. 

Köteles 15 napon belül jelenti - az illetékes gyámhivatalnak és az utógondozói feladatokat ellátó 

személynek,- ha az életkörülményeiben (munkaviszonnyal, tanulóviszonnyal, családi állapottal, 

jövedelemviszonyokkal, lakcímével kapcsolatban) olyan lényeges változás következik be, mely az 

utógondozói ellátásra vonatkozó jogosultságát befolyásolja. 
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Személyi térítési díjat köteles fizetni a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 92.§ (8) alapján, a fenntartó és a  

Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat által megállapított 

mértékben. 

Az utógondozói feladatokat ellátó személy havonta személyesen kapcsolatot tart az utógondozottal, 

hetente egy alkalommal fogadóórát biztosít. 

Életvezetési tanácsokat nyújt a fiatal számára, önálló életkezdését elősegíti, az otthonteremtési 

támogatás iránti kérelem benyújtásához segítséget ad. 

Éves jelentést küld a gyámhivatalnak, szükség esetén kéri a gyámhivatali határozat módosítását, 

megszüntetését, mellékelve a módosítás, illetve megszüntetés indokoltságát alátámasztó iratokat. 

A személyi térítési díjak megállapításának eljárását szabályozó Igazgatói Utasításban foglaltakat 

végrehajtja. 

3.5.3. Külső férőhelyek 

A Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat a nevelőszülői 

családokból kikerülő, de az utógondozói ellátásra jogosult fiatalok befogadása érdekében külső 

férőhelyeket működtet. 

Külső férőhely lehet egyrészt a középiskolai vagy főiskolai, egyetemi kollégium, ahol a nappali 

tagozaton tanuló fiatalok számára a tanév idejére lakhatást és igény szerint étkezést biztosítanak. A 

kollégium, írásban értesíti Nevelőszülői Hálózatunkat a fiatal felvételéről, amely értesítés a 

környezettanulmánnyal együtt képezi alapját a működési engedély iránti kérelem benyújtásának.  

A kollégiumokban elhelyezett utógondozói ellátottak esetében az utógondozói feladatokat ellátó 

személynek a fentiekben részletezett feladatain túl kötelessége a kollégiumi nevelőtanárokkal, 

szükség esetén az igazgatóval olyan munkakapcsolatot kialakítani, amikor megfelelő 

információáramlással, egymás kölcsönös és időben történő tájékoztatásával maximálisan biztosítható 

a fiatal iskolai előmenetele, a megfelelő szabadidős tevékenység, az esetlegesen felmerülő 

továbbtanulási, életviteli problémák esetén összehangolt tanácsadás, támogatás. Ezzel az 

együttműködéssel mindkét fél részéről garantálható a segítségnyújtás a fiatal felnőttnek önálló 

életvitelének kialakításához, reális célok kitűzéséhez. 

Külső férőhely lehet másrészt a Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat által megkötött szerződésekkel garantált lakásbérlet, illetve lakáshasználat, amely 

esetenként egy-két fiatal felnőttnek biztosít lakhatást. A lakáshasználati, illetve a lakásbérleti 

szerződésekben foglalt kötelezettségek teljesítése az egyedi megállapodások szerint alakul. Ezt az 

elhelyezést azoknak az utógondozói ellátottaknak esetében támogatjuk, akik önálló életvitelre 

leginkább alkalmasak, akik megbízhatóságukat, együttműködésüket már bizonyították, hiszen a 

lakáshasználati és lakásbérleti szerződésben foglaltak betartása felelősségteljes viselkedés 

követelményét támasztja velük szemben. A megfelelő kontroll és tanácsadás érdekében az ezeken a 

külső férőhelyeken elhelyezett fiatal felnőttek utógondozói feladatokat ellátó személy általi látogatása 

a jogszabályban foglalt gyakorisághoz képest sűrűbben, kéthetente történik Ez az elhelyezés az 

integrációnak már egy olyan fokát jelenti, amely a tanulmányok befejezésével, a megfelelő munkahely 

megtalálásával és a munkaviszony stabilizálódásával a fiatal sikeres életkezdését eredményezheti. 
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A külső férőhelyen elhelyezett fiatalok esetében is a megkötött megállapodás tartalmazza azokat az 

együttműködési szabályokat, amelyek betartása nélkülözhetetlen az utógondozói ellátás további 

fenntartásához, valamint rögzíti az ellátás tartalmát, mértékét, összhangban a mindenkor érvényben 

lévő igazgatói utasítással. 

4. A Nevelőszülői Hálózat szakmai tevékenységének szempontjai, a 

feladatellátás szakmai tartalma, módja 

4.1. Gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekek sorsának tervezése, nevelőszülői 

családba való helyezésének szempontjai 

4.1.1. A gyermek sorsának tervezése 

A gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekek elhelyezését vagy elhelyezésének 

megváltoztatását mindenesetben tervezés előzi meg, amelynek során történik a gyermekek sorsának 

hosszú távú tervezése, az elhelyezés típusának meghatározása, a javaslattétel a konkrét gondozási 

helyre valamint az egyéni gondozás-nevelés megtervezése. 

4.1.2. A tervezés szakmai szempontjai 

– A tervezés mindig az adott gyermekből és környezetéből indul ki és ugyancsak az adott 

gyermekre, és környezetére vonatkozik, valamint a gyermek legjobb érdekének 

érvényesítését szolgálja. 

– A tervezés során a legfőbb szempont a Nevelőszülői Hálózat egyik alapvető hitvallása, hogy a 

szülők és a család elengedhetetlenül fontos a gyermekek érzelmi biztonsága, kötődése és 

szocializációja szempontjából. Ha egy gyermeknek nélkülöznie kell átmenetileg vagy tartósan 

a saját családját, akkor is biztonságos kapcsolatokra, adott esetben másik családra van 

szüksége, akik vállalják fejlesztését és visszajuttatását családjába. A nevelőszülői gondozás 

és más szolgáltatások igénybevétele által a család jó eséllyel alkalmassá válhat rá, hogy 

gyermekeit visszafogadhassa. Az ezt elősegítő eljárásmódot, technikát kell meghatározni a 

tervezés során, mindig szem előtt tartva, hogy a nevelőszülői gondozás a családokat és a 

gyermekeket támogató ideiglenes szolgáltatás, olyan szolgáltatás, amely integrálódik a 

permanencia-tervezés rendszerébe. 

– A tervezés magába foglalja az aktuális helyzet feltárását, tudatosítását, az elérendő cél 

megfogalmazását, módszerek, eszközök kiválasztását és a kivitelezés végiggondolását. 

– A tervezés a szakellátásbeli, így a nevelőszülői gondoskodás időbeli elnyúlását, 

esetlegességét hivatott megakadályozni. A tudatos tervezéssel elérhető, hogy a gyermek 

addig és csak addig maradjon a nevelőszülői családban, amíg az számára hasznos, fontos, 

és elengedhetetlenül szükséges. 

– A terv, viszonyítási alapot kell, hogy jelentsen, amihez képest lehet értékelni a változásokat, a 

cél megközelítését és elérését. 

– A tervezés és javaslat elkészítése mindig tervezési megbeszélésen történik. A terv 

elkészítése - tekintettel arra, hogy a gyermek gondozásában - nevelésében, sorsának 
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rendezésében többen vesznek részt - mindig több szakember bevonásával, a segítői teamben 

- történik. Úgy gondoljuk, hogy azok tudnak hatékonyan a továbbiakban együttműködni, akik 

már a tervezésben részt vettek, a tervkészítés tehát minden esetben csapatmunka. 

– A tervezési megbeszélés résztvevői: 

 a gyermek vérszerinti szülői, közeli hozzátartozója, aki ismeri a gyermeket, várhatóan a 

későbbiekben is kapcsolatban lesz vele, hazajár hozzá, referencia személy a gyermek 

számára, 

 a gyermek eddigi gondozója, nevelője, 

 a gyermekkel és családjával eddig foglalkozó szakemberek (család- és gyermekjóléti 

szolgálat családsegítője), 

 a Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 

munkatársai (pszichológus, nevelőszülői tanácsadó, gyermekvédelmi gyám), 

Elhelyezési Szolgálat munkatársa, a Fővárosi Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság 

szociális munkás tagja), 

 a gyermek törvényes képviselője, 

 a leendő nevelőszülő, 

 a gyámhivatal munkatársa, mint megfigyelő, 

 a facilitátor (szükség szerint), 

 a gyermek (életkora, cselekvőképessége, egészségügyi és személyiségállapota 

függvényében). 

A gyermek és a hozzátartozók részéről megértési és általában kommunikációs problémák 

merülhetnek fel. Ezt figyelembe véve kommunikálunk. Különbözik a részvevők együttműködési 

készsége is. Természetes, hogy a családtagok különböző motivációkkal érkeznek előítéleteik, 

félelmeik, várakozásaik befolyásolják részvételüket, megnyilvánulásaikat. Ugyanakkor a munkatársak 

között is vannak megközelítési különbségek. Számolni kell korábbi elköteleződésekkel, 

felelősségáthárítással, különböző érdekütközésekkel. Ezért szükség szerint a tanácskozást facilitátor 

vezeti. Számolni kell továbbá érzelmek megjelenésével, indulatok kinyilvánításával. 

A tanácskozás során törekedni kell a konszenzusteremtésre, az érdekeiket rossz hatásfokkal és 

bátortalanul képviselő gyermek/szülő empatikus támogatására. 

4.1.3. A tervezés szakaszai, a nevelőszülői családba való helyezés szempontjai 

Az tervezési megbeszélést az Elhelyezési Szolgálat szociális munkása hívja össze gyámhivatali 

felkérésre, a Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság javaslatában foglaltaknak megfelelően. 

A megfelelő család kiválasztásának szempontjai: 

– A vérszerinti család otthonának megközelítése egy-másfél órán belül tömegközlekedési 

eszközzel vagy egyéb módon legyen megvalósítható. Nem fővárosi nevelőszülő csak akkor 

jöhet szóba, ha a kapcsolattartást a távolság nem nehezíti, illetve nem akadályozza. 

– A nevelőszülő lakhelyén, speciális vagy különleges ellátást igénylő gyermek esetében legyen 

lehetőség a megfelelő óvodáztatási, iskoláztatási szükséglet kielégítésére, illetve legyen 
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lehetőség a szükségleteket kezelni tudó szolgáltatás, szakember segítségének 

igénybevételére. 

– A megfelelő nevelőszülő kiválasztásánál alapvető szempont, hogy egy nevelőcsaládba - a 

jogszabályi kereteken belül - csak olyan létszámban kerüljenek gyermekek, amilyen létszám a 

gyermekek egészséges testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, társas kapcsolatainak 

fejlődését valamint a család kiegyensúlyozott életvezetését lehetővé teszi. A létszám 

meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy a nevelőcsaládba kerülő gyermekek gyakran 

érzelmi sérülést szenvedtek, beilleszkedési problémával küzdenek, így különös figyelmet 

igényelnek. Kisebb családlétszám szükséges továbbá a tartósan beteg, az ambuláns 

kezeléseken, fejlesztéseken rendszeresen résztvevő, valamint a nagyobb közösségben nem 

fejleszthető gyermekek esetében, mivel ők hosszabb időtartamban személyre szabott ellátást 

igényelnek. 

– Csak különlegesen indokolt esetekben kerülhet sor testvérek elválasztására. Ha a 

kihelyezésre javasolt gyermeknek élnek testvérei gyermekvédelmi gondoskodásban, meg kell 

vizsgálni mielőbbi együttes elhelyezésük lehetőségét. 

– Egy nevelőcsaládba - testvérek kivételével - egyszerre egy gyermek kerüljön. Új gyermek 

fogadásának feltétele az előző gyermek (ek) sikeres beilleszkedése. 

– Azonos életkorú gyermekek - beleértve a nevelőszülő saját gyermekét - csak kivételes 

esetben nevelkedjenek egy nevelőszülői családban. Legalább egy év korkülönbség javasolt a 

gyermekek között. 

– A nevelőszülői családban élő legfiatalabb gyermek az újonnan befogadásra kerülő 

gyermeknél idősebb legyen. 

– A gyermek és a nevelőszülő személyiségjegyeinek összeillesztésénél kiemelt hangsúlyt kap a 

gyermek terápiás ellátásának, különleges gondozásának igénye. 

– A kihelyezés eredményessége szempontjából hasznos, ha a gyermek a családba való 

helyezést megelőzően szükségleteihez igazodó időtartamban ismerkedési folyamat részese. 

Ekkor lehetőség van rá, hogy csak ha a nevelőszülő és a gyermek között a biztonságos 

kapcsolat alapjai kialakulnak, akkor kerül sor a gyermek elhelyezésére a gyámhivatal 

gondozási helyet kijelölő határozata alapján. 

Tervezési megbeszélés keretében készül el az elhelyezési javaslat és a gyermek egyéni elhelyezési 

terve. Az egyéni elhelyezési tervben az ellátásra vonatkozó konkrét javaslat szerepel, vagyis ez a terv 

a javasolt konkrét gondozási helyet tartalmazza. Nevelőszülői elhelyezés esetén azt, hogy a 

gyermeket melyik nevelőszülő tudja fogadni, várhatóan mennyi ideig fog tartani az elhelyezése stb. 

Szerepelnek benne a gyermekre vonatkozó konkrét információk, melyek segítséget nyújtanak a 

gyermeket majdan gondozónak: különösen a gyermek egészségügyi állapotáról, kapcsolattartásáról, 

a vallási és etnikai származás szerinti kulturális és nyelvi nevelésről, továbbá arról, hogy ki fogja 

tartani a kapcsolatot a gondozóval és a szülőkkel. 

Az elhelyezést követő 30 napon belül el kell készíteni az egyéni gondozási-nevelési tervet. Az előző 

tervek részben a gyermek múltjáról tartalmaznak információkat és bizonyos elképzeléseket jelenéről 

és jövőjéről, kiemelten foglalkoznak a gyermek kapcsolatrendszerével. Mindezek nagyon fontos 



24 

összetevők, de nem tartalmaznak elegendő információt a bekerült gyermekre, tulajdonságaira, 

személyiségére vonatkozóan. Ezt a területet kell feldolgozni 

– rövid távú célként az egyéni gondozási-nevelési terv elkészítéséhez, 

– hosszú távú célként pedig a fejlődés és feladatok megtervezéséhez. 

A gyermek teljes körű ellátása a nevelőszülői családban tehát az egyéni gondozási - nevelési terv 

alapján történik. A tervet a nevelőszülő, a nevelőszülői tanácsadó és a gyermekvédelmi gyám együtt 

készítik el bevonva a gyermeket, és a szülőt is. A terv célja a gyermek harmonikus fejlődését, 

képességei kibontakozását elősegítő, az egyéni elhelyezési terv megvalósulását biztosító 

gondozással - neveléssel kapcsolatos feladatok részletes megtervezése és az abban résztvevő 

szakemberek közötti munkamegosztás kidolgozása. 

4.2. A nevelőszülőtőtől való elkerülés módja 

A nevelőszülőtől való elkerülés, a nevelőszülői családból való kikerülés minden résztvevő számára 

egy hosszú távú sorsrendező, ezáltal emocionálisan megnyugtató folyamattá kell, hogy váljon. Ahhoz, 

hogy ez megvalósulhasson, a nevelőszülőnél élő gyermek és a nevelőszülő között optimális kötődés, 

a szeretet lehet az érzelmi stabilitást adó alap, melyen lehetővé válik a leválás, illetve a szükséges 

átgondozás. 

Nevelőszülői elhelyezésének megszüntetése előtt a gyermeket, fiatalt életkorának és 

személyiségállapotának megfelelően felkészítjük a „távozásra”, valamint a nevelőszülői családot is 

felkészítjük tagjának elbocsátására. 

Az elbocsátásban a nevelőszülői család tagjai a gyermekkel, fiatallal foglalkozó szakemberek 

együttesen vesznek részt. A nevelőszülő, nevelőszülői tanácsadó, pszichológus, gyermekvédelmi 

gyám együttműködnek a család- és gyermekjóléti szolgáltatok családsegítőivel, esetmananger az 

iskolával, a gyámhivatallal, a családgondozóval. 

A nevelőszülőtől való elkerülés lehetőségei: 

– gondozási hely megváltoztatása, 

– hazakerülés a vérszerinti családba, 

– örökbefogadó családba történő átgondozás, 

– utógondozás és önálló élet megkezdése. 

4.2.1. A gondozási hely megváltoztatásának módja 

A gondozási hely megváltozását indokolt esetben kérheti a nevelőszülő, kezdeményezheti a 

nevelőszülői tanácsadó és a gyermekvédelmi gyám egyeztetett véleménye alapján a Fővárosi 

Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, mint működtető, valamint 

kezdeményezheti a gyámhivatal is, amennyiben olyan információ kerül birtokába, amely megalapozza 

azt. A gondozási hely megváltoztatása minden esetben gyámhivatali határozattal történik, a megelőző 

tevékenységek protokollját az alábbiakban részletezzük: 

a) A tanácsadók kötelessége, hogy minden látogatást írásban dokumentáljanak. 

b) Minden esetlegesen felmerülő problémáról és annak megoldására tett intézkedésekről feljegyzés 

készül. 
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c) A nevelőszülőket segíteni kell, hogy a lakóhelyükhöz legközelebb eső segítséget tudják igénybe 

venni mind a pszichológiai mind gyógypedagógusi segítség esetén. A nevelőszülői élethelyzettel 

összefüggő speciális problémák kezelésében (pl. beilleszkedés, vérszerinti kapcsolattartás, 

veszteségek feldolgozása, stb.) a Hálózat pszichológusai állnak a nevelőszülők és a gyermekek 

rendelkezésére. 

d) Lényeges, hogy a problémák megjelenésekor - akár magatartási, tanulmányi, pszichés, 

problémáról van szó -, azonnal jutassák segítséghez a gyermeket és nevelőszülőt a tanácsadók. 

e) A szakemberektől (pszichológus, pszichiáter, fejlesztő pedagógus) minden esetben be kell 

szerezni a gyermekkel való foglalkozásról szóló igazolást és javaslatokat. 

f) A tanácsadók egyeztetnek más szakemberekkel, megegyeznek a gyermeknek nyújtandó segítség 

módjáról és időhatáráról. A gyermeket kezelő szakemberek véleményére alapozva el kell indítani a 

gondozási hely változtatására irányuló eljárást, amennyiben a gyors segítségnyújtás nem vezet 

eredményre az elvárható időpontig és a gyermek érdekét a nevelőcsaládból történő kiemelés 

szolgálja. 

g) A gyámhivatali eljárás befejezéséig törekedni kell arra, hogy szakmai segítségnyújtás mellett a 

gyermek a nevelőcsaládban maradhasson. Csak indokolt esetben lehet igénybe venni a Befogadó 

Otthonban történő elhelyezés lehetőségét. A szakemberek nyújtsanak hathatós segítséget a 

gyermek új gondozási helyére történő átgondozásának zökkenőmentes lebonyolítása érdekében, 

tartsanak szoros kapcsolatot a Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság, az Elhelyezési Szolgálat és a 

leendő gondozási hely képviselőivel. 

h) Befogadó Otthonban történő elhelyezésnél a nevelőszülői tanácsadó feladata esetmegbeszélő 

csoport összehívása, mely során megtörténhet a gyermek sorsának rendezésében érintett 

szakemberek között a lényeges információk átadása az előzményekről, a gyermek állapotáról, 

hozzátartozóival való kapcsolatáról és a nevelőszülői családdal való kapcsolattartás javasolt 

módjáról. 

Az egyes esettípusokat figyelembe véve más és más eljárásokat alkalmazunk az esetvezetés során. 

– Egy nevelőcsaládban történt bántalmazásról szóló jelzés, főként, ha azt látlelet vagy 

bármilyen szakvélemény alátámasztja, azonnali intézkedést, a nevelőszülői jogviszony 

azonnali hatályú megszüntetését vonja maga után. Ugyanakkor a gyermek 

meghallgatásán túl a vizsgálatba szakember bevonása (pl. pszichológus) is szükséges a 

megalapozott gyanú igazolásához. Emellett a gyermek gyámhivatali meghallgatása és az 

általa elmondottaknak jegyzőkönyvben történt rögzítése szükséges. Bántalmazás állítás 

esetén a gyermek gondozási helyének azonnali megváltoztatását kell kérni a 

gyámhivataltól, s a vizsgálat lezárulásáig a gyermeket volt nevelőszülője nem 

látogathatja, vele kapcsolatot nem tarthat. 

– A nevelőszülők alkalmatlanná válása, az alkalmatlanság kimondása, illetve dokumentálása 

történhet a nevelőszülő alkalmasságának hároméves vagy rendkívüli felülvizsgálata 

esetén, illetve olyan esetben, amikor a nevelőszülő alkalmasságát befolyásoló tény vagy 

információ jut a működtető tudomására (pl. rendőrségi eljárás, büntetett előélet, saját 
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gyermek nevelésbe vétele, stb.) Ilyen esetekben is a gyermek, gondozási helyének 

azonnali megváltoztatását és a nevelőszülői jogviszony felmondását kell kezdeményezni. 

– Azokban az esetekben, amikor a nevelőszülők valamilyen életkörülményük megváltozására 

hivatkozva nem vállalják a továbbiakban a gyermek nevelését, meg kell vizsgálni, hogy 

van-e lehetőség a nevelőszülői családnak segítséget nyújtani, hogy a probléma 

orvosolható legyen, illetve meg kell vizsgálni azt is, hogy a gyermeknek érdekében áll-e a 

nehézségek ellenére az adott nevelőszülői családban történő maradás. A gondozási hely 

megváltoztatásának szükségessége esetén az eljárás befejezéséig törekedni kell arra, 

hogy szakmai segítségnyújtás mellett a gyermek a nevelőcsaládban maradhasson. Csak 

indokolt esetben lehet igénybe venni a Befogadó Otthonban történő elhelyezés 

lehetőségét. A szakembereknek pedig az a feladata, hogy nyújtsanak hathatós segítséget 

a gyermek új gondozási helyére történő átgondozásának zökkenőmentes lebonyolítása 

érdekében. 

– Az illeszkedési problémák, a gyermek szükségletének pontos diagnózisa, a család ezekre 

adott hibás válaszreakciója esetén, amikor működési zavar keletkezik, egy intenzív 

probléma feltárási és kezelési időszak indul. A nevelőszülői tanácsadó bevonja az 

esetvezetésbe a Hálózat pszichológusát, az osztályvezetőt, a családsegítőt, 

gyógypedagógust, stb. – a probléma típusától függően. Az általában 1-3 hónapos intenzív 

időszak feladata annak kimondása, hogy mi a valódi probléma, tudunk-e és hogyan 

tudunk segíteni gyermeknek és nevelőszülőnek, illetve lehet-e optimalizálni az adott 

helyzetben, vagy a radikális változtatás a célravezető, a gyermek és/vagy a család, az ott 

élő többi gyermek biztonsága, nyugalma érdekében. Tehát a döntés megalapozása 

történik, a gyermek és a család felkészítése a változásra. A gondozási hely 

megváltoztatása az előző pontban leírtak szerint történik. 

4.2.2. A hazagondozás folyamata 

A hazagondozás egyik feltétele a folyamatos kapcsolattartás, ennek érdekében a vér szerinti 

családdal a kapcsolattartás lehetőségét folyamatosan, a gyermek elhelyezésének ideje alatt 

biztosítani kell. Szükséges megfelelően intim környezeti feltételek megteremtése, lehetőség szerint 

figyelembe véve a gyermek és a család igényeit az együttlét idejére és tartalmára vonatkozóan. 

A kapcsolattartás sűrűsége, intenzitása a hazagondozásra való felkészülés időszakában - egy 

előzetesen a gyermeket segítő szakemberek által elfogadott tervnek megfelelően – folyamatosan 

változik, erősödik, a nevelési gondozási kompetenciák átadása folyamatosan történik a nevelőszülőtől 

a vérszerinti szülőknek. 

A kapcsolattartás folyamatos biztosításán túl a nevelőszülő feladatai közé tartozik a gyermekben a 

szülő iránti tisztelet fenntartása, kialakítása, és a bekerülés okainak pszichés feldolgozása segítése, 

valamint a gyermek felkészítése a hazakerülésre. Ehhez a gyermek számára a nevelőszülő és a szülő 

közötti kooperatív kapcsolat, az egymást elfogadó, egymás iránti nyitottság attitűdjének nyilvánvaló 

megélése szükséges. 

A családba való visszailleszkedés eredményességét a család felé nyújtott folyamatos 

információátadás, és szükség, valamint igény szerint szakemberek által biztosított tanácsadás 
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garantálhatja. A hazagondozás során családkonzultációs segítség is igénybe vehető. Fontos és 

szükséges lépésről lépésre értékelni a folyamatot, szükség esetén visszacsatolásokkal, esetlegesen a 

terv módosításával reagálni a felmerülő igényekre, nehézségekre. 

A folyamat során a nevelőszülői tanácsadónak, a gyermekvédelmi gyámnak, mint családgondozónak 

és a család- és gyermekjóléti szolgálat családsegítője intenzív együttműködése szükséges. 

Esetátadás történik, hatósági határozattal lezárva a szakellátási folyamatot, s utógondozással segítve 

a gyermek visszailleszkedését vérszerinti családjába. 

4.2.3. Az örökbefogadó családba történő átgondozás módja 

Az örökbefogadás, mint a hosszú távú sorsrendezés egyik lehetősége abban az esetben lehet 

megoldás, amennyiben a szülők felügyeleti joga megszűnt, a gyermeket örökbe fogadhatóvá 

nyilvánították. 

A nevelőszülő a tudatos kötődés optimalizálásával támogatja a gyermeket abban, hogy számára a 

leválás és új, örökbefogadó családjába kerülés emocionális veszteségélménnyel kevéssé járjon. 

Ehhez jelent segítséget az örökbefogadó családdal való fokozatos ismerkedés, a gyermek igényeinek, 

szükségleteinek, érzelmi reakcióinak folyamatos figyelemmel kísérése a folyamat során és az új 

családdal való stabil kötődés kialakításával. 

A nevelőszülői tanácsadó az örökbefogadási tanácsadókkal való kooperatív kapcsolata révén 

előkészíti az örökbefogadási teamre a gyermekről szóló friss szakvéleményeket, pedagógiai 

véleményt és fényképet. A nevelőszülő részt vesz azon a team ülésen, ahol az örökbefogadásra váró 

családok kiválasztása és várakozási sorrendjének felállítása történik. A nevelőszülői tanácsadó mind 

emberileg, mind szakmailag támogatja a nevelőszülőt a leválás-elválás folyamatában, ő a 

nevelőszülői családban élő saját és nevelt gyermekek felkészítéséért, lelki egyensúlyának 

megőrzéséért felelős. 

Az átgondozásra kerülő gyermek érdekének képviseletében a Nevelőszülői Hálózat pszichológusa 

kíséri végig a folyamatot, s folyamatosan konzultálva az örökbefogadási és a nevelőszülői 

tanácsadókkal, valamint a gyermekvédelmi gyámmal ütemezi a barátkozás, átgondozás egyes 

lépéseit. Szakmai tanácsaival segíti az örökbefogadó szülőket a gyermek sikeres beillesztése 

érdekében. A folyamat lezárásaként szervezi a gyermek búcsúját nevelőszülői családjától. 

Konzultációs lehetőséget biztosít az örökbefogadó szülőknek szülői kompetenciáik erősítése 

érdekében. 

4.2.4. Az utógondozás, az önálló élet megkezdése 

A gyermekvédelmi gondoskodásban nagykorúvá váló fiataloknak ahhoz, hogy elsajátíthassák a felnőtt 

életvitelhez szükséges készségeket, általában speciális segítségre van szükségük. Ezt a segítséget 

elsősorban a nevelőszülő és az utógondozói feladatokat ellátó személy nyújtja, esetenként bevonva a 

segítő team többi tagját (pl. pszichológust, jogászt) is.  

Az utógondozás és az utógondozói ellátás keretében valósul meg a fiatal felkészítése a felnőtt életre 

és az önálló életvitelre. A cél az, hogy a fiatal úgy kerüljön ki a gondozásból, hogy legyen otthona, 

jövedelme, segítő baráti kapcsolatai és családja. Általában elmondható, hogy támogatásra mindaddig 

szüksége van a fiatalnak, amíg nem tud egyedül boldogulni a napi teendőkkel. 
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Az utógondozás illetve az utógondozói ellátás a fiatal önálló életvitelre való felkészítése érdekében 

magába foglalja különösen a következőket: 

– Partneri viszony kialakítása a fiatallal, függetlenedésének, leválásának előmozdításáért. 

– Világosan megfogalmazott és rögzített szerződés alapján előre megtervezett, átmeneti időre 

nyújtott gondozást. 

– Tanácsadást, amely segíti a fiatalokat múltjuk feldolgozásában és a jövőre való 

felkészülésben. 

– Támogatást szakképzettség megszerzéséhez, munkavállaláshoz. 

– Kortárs-segítő csoportokhoz juttatni a fiatalokat, hogy megismerjék és segítség egymást. 

– Ismeretek bővítése, készségek fejlesztése, amelyek a független élethez nélkülözhetetlenek, 

pl.: gazdálkodás a pénzzel, háztartásvezetés, egészségmegőrzés stb. 

5. A nevelőszülői nevelésnél irányadó szempontok, a gondozási, nevelési, 

fejlesztési feladatok tartalma 

A Nevelőszülői Hálózat a nevelőszülői nevelés szakszerűsége érdekében elfogadja a FIKSZ 

programban foglalt alábbi szakmai alapelveket és normákat, valamint törekszik azok megvalósítására, 

betartására. 

5.1. Nevelőszülői kompetenciák 

A gyermekek védelmezése és gondozása érdekében a nevelőszülő: 

– Olyan otthont biztosít, amely megelőzi a baleset lehetőségeit. 

– Tisztában van azokkal az egészségügyi és táplálkozási ismeretekkel, amelyek megelőzik a 

megbetegedés lehetőségét, kellő figyelmet fordít az egészséges táplálkozásra és 

életmódra. 

– Ismeri a környéken azokat a helyeket, amelyek kockázatosak a gyermekek számára. 

– Ismeri azokat a tényezőket, amelyek az elhanyagoláshoz, az érzelmi-, a fizikai- és szexuális 

bántalmazáshoz vezetnek. 

– Ismeri az elhanyagolás fizikai, egészségügyi, lelki és magatartásbeli jeleit. 

– Ismeri a fizikai bántalmazás fizikai, egészségügyi, lelki és magatartásbeli jeleit. 

– Ismeri a szexuális bántalmazás fizikai, egészségügyi, lelki és magatartásbeli jeleit. 

– Ismeri az érzelmi bántalmazás jeleit. 

 

A gyermek fejlődési szükségleteinek kielégítése és a fejlődési elmaradások kezelése érdekében a 

nevelőszülő: 

– Ismeri a növekedés és fejlődés szakaszait. 

– Ismeri a többszöri kihelyezés hatását a gyermek fejlődésére. 

– Ismeri az elhanyagolás, a fizikai-, érzelmi és szexuális bántalmazás hatását a gyermek 

növekedésére és fejlődésére. 

– Ismeri azokat a körülményeket és tapasztalatokat, amelyek fejlődési elmaradást okozhatnak és 

befolyásolhatják a kötődés alakulását. 
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– Felismeri a fejlődési elmaradást és tudja megfelelően kezelni, illetve tudja, hogy mikor kell 

szakemberhez fordulnia. 

– Ismeri a veszteség kategóriáit és típusait, a bánat szintjeit és azokat a tényezőket, amelyek 

befolyásolják a szétválasztást, a veszteséget és a kihelyezést. 

– Ismeri az elválás és a veszteség hatását a gyermek érzelmeire és viselkedésére vonatkozóan. 

– Tudja, hogyan kell segíteni a gyermeknek a veszteségből származó érzelmeinek kezelésében, 

a lehető legkisebbre csökkenteni a kihelyezés okozta traumát. 

– Tudja, hogy milyen jelentősége van a támogató és elfogadó családi környezetnek. 

– Tudja, hogy milyen jelentősége van a feltétel nélküli pozitív támogatásnyújtásnak. 

– Felismeri az összefüggést a szükségletek kielégítése és a viselkedés között. 

– Tudja a hatékony fegyelmezés céljait. 

– Ismeri azokat a nem fizikai fegyelmezési technikákat, amelyek megfelelnek a gyermek 

életkorának, és összhangban vannak a hatékony fegyelmezés céljaival. 

– Tudja, hogy milyen szerepe van az ápoltságnak és a higiéniának abban, hogy a gyermeknek 

pozitív önértékelése alakuljon ki. 

– Tudja, hogy a gyermek önértékelésének fejlődése szempontjából mennyire fontos az identitás, 

a történelem, a kultúra és az értékrenddel kapcsolatos pozitív felfogás kialakulása. 

– Tisztában van az élettörténetkönyv fontosságával. 

A gyermek és a vérszerinti család közötti kapcsolat támogatása érdekében a nevelőszülő: 

– Megérti, hogy milyen jelentőséggel bír, ha tiszteletben tartják a gyermek kapcsolatát a 

vérszerinti családjával. 

– Tudja, hogy a rendszeres látogatások és másfajta érintkezések erősíthetik a gyermek és a 

vérszerinti család kapcsolatát. 

– Megérti, hogy milyen jelentőséggel bír, ha tiszteletben tartják és támogatják a gyermek 

kapcsolatát a testvéreivel. 

– Megérti, hogy milyen hatással lehet a gyermek érzelmeire és viselkedésére a vérszerinti 

családdal való találkozás. 

– Ismeri azokat a módszereket, amelyekkel fel tudja készíteni a gyermeket a vérszerinti családdal 

való találkozásokra, és segíteni tud neki a látogatás és egyéb családi kapcsolatok okozta 

érzelmeik kezelésében. 

– Ismeri és tiszteletben tartja a vérszerinti család és a gyermek vallását. 

– Megérti a vérszerinti család és a nevelőcsalád vagy örökbefogadó család kulturális, szellemi, 

társadalmi és anyagi élete közötti különbségeket és hasonlóságokat. 

A gyermeket egész életén át tartó biztonságos és gondoskodó kapcsolathoz juttatni, ennek érdekében 

a nevelőszülő: 

– Megérti, hogy az állandóság mit jelent a gyermekek számára és a nevelőszülői gondozásban 

élő gyermekek miért vannak kitéve annak a veszélynek, hogy elveszítik esélyüket az egész 

életén át tartó kapcsolatokra. 
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– Megérti, hogy a gyermekvédelmi szakellátás elsődleges célja a gyermek visszahelyezése a 

vérszerinti családjába, és ismeri azokat a körülményeket, amelyek az állandóság más 

megvalósulását teszik lehetővé. 

– Ismeri a visszahelyezési folyamatot és ennek hatását a gyermekre, a vérszerinti szülőkre és a 

nevelőszülőkre. 

– Ismeri, hogy a szakmai csoport milyen módon tudja támogatni a visszahelyezési folyamatot. 

– Ismeri azt a folyamatot, amikor a gyermek a nevelőcsaládtól az örökbefogadó családhoz kerül, 

s ennek hatásait. 

– Tudja, hogy a szakképzett csoport milyen módon támogatja a gyermek örökbefogadását. 

– Ismeri a hosszútávra tervezett nevelőszülői gondozást és azokat a szolgáltatásokat és 

támogatásokat, amelyeket a működtető nyújtani tud. 

– Megérti, miért vannak kitéve a nevelőszülői gondozásban élő kisgyermekek és kamaszok 

annak a veszélynek, hogy nem tudják megtanulni és elsajátítani azokat az ismereteket, 

amelyek az önálló, felnőtt életvitelhez kellenek. Ismeri azokat a szolgáltatásokat és 

támogatásokat, amelyek segítik a fiatalokat a nevelőszülői gondozás megszűnését követően 

az önálló életkezdésben. 

– Tudja, hogy a kisgyermekek és kamaszok miért kerülnek ki a nevelőcsaládból anélkül, hogy 

előre megterveznék távozásukat; tudja azt, hogy a gyermekvédelmi csoport milyen módon tud 

együtt dolgozni a váratlan változások és az ismételt családváltások megelőzése érdekében; 

tudja, hogy milyen jelentősége van a gyermek és a nevelőcsalád támogatásának, ha 

családváltásra kerül sor. 

Szakmai csoport tagjaként dolgozni, ennek érdekében a nevelőszülő: 

– Ismeri az összefüggést a gyermekvédelmi törvény, az intézmény feladata és a feladat 

végrehajtása között. 

– Ismeri azokat a jogszabályokat, amelyek meghatározzák a gyermekelhelyezéssel és az 

állandóságtervezéssel kapcsolatos jogi eljárásokat. 

– Ismeri a nevelőszülők és örökbefogadó szülők szerepét, jogait és kötelességeit. 

– Ismeri az egyéni elhelyezési és a gondozási-nevelési terv értelmét, és a nevelőszülők szerepét 

a tervezésben. 

– Ismeri és átlátja a szervezet működésrendjét. 

– Tudja, hogy a folyamatban részt vevő szociális szakemberekkel közösen viselik a felelősséget 

az őszinte kommunikációért. 

– Tudja, hogy a gyermekekkel és a családokkal való munkában, és a csapat többi tagjával való 

együttműködésben mennyire fontos, hogy ne ítélkezzünk. 

– Tisztában van azzal, hogy milyen fontos a gyermek múltjáról naplót vezetni. 

– Ismeri intézményünk álláspontját a bántalmazást és elhanyagolást elkövető nevelőszülőkre 

vonatkozóan, illetve az ilyen bánásmód jogi következményeit. 

– Tudja, hogy milyen hatással van a nevelőcsalád tagjaira, ha a nevelt gyermek másik családhoz 

kerül. 
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– Tudja, hogy a nevelőszülői gondozás és az örökbefogadás milyen hatással van a családi 

kapcsolatokra. 

– Ismeri a vonatkozó szabályokat és intézményünk álláspontját a titoktartásra vonatkozóan, 

amelyekkel a gyermekeket és a családot védjük. 

– Tudja, hogy milyen jelentősége van a kapcsolatnak a többi nevelőszülővel és örökbefogadó 

szülővel, valamint a nevelőszülők és örökbefogadó szülők civil szervezeteivel. 

– Ismeri és figyelemmel követi a gyermekvédelem területén történő változásokat. 

– Tudja, hogy a nevelőszülő kötelessége intézményünk tagjaival együttműködni azért, hogy 

felmérjék, milyen ismeretanyagra van még szüksége feladata ellátásához. 

5.2. A nevelőszülői tanácsadás tartalma és szempontjai 

A nevelőszülői tanácsadás a szociális munka szakmai szabályai szerint folyik, szempontjait a 

nevelőszülői nevelésnél leírt alapelvek és normák adják. Ennek megfelelően a szakszerű nevelőszülői 

nevelést lehetővé tevő tanácsadás irányelvei: 

– A gyermekek fejlődésének támogatása olyan biztonságos kapcsolatok kiépítésével - 

nevelőszülői családba történő elhelyezéssel -, amelyek segítséget adnak korábbi kapcsolataik 

fenntartásához, egészséges személyiségfejlődésükhöz és támogatják önértékelésüket és 

kulturális identitásukat. 

– A szülők és a család jelentőségének elfogadása. A tanácsadás azon a meggyőződésen alapul, 

hogy a szülők, és a család van a legnagyobb hatással a gyermek fejlődésére, valamint, hogy 

minden családdal előfordulhat, hogy támogatásra szorul. 

– A másság jelentősége és tiszteletben tartása. A hatékony tanácsadás tájékozottságot és 

fogékonyságot feltételez más kultúrák iránt, valamint a kulturális identitás tiszteletben tartását. 

– A veszteség kezelésének szakszerűsége. A veszteséget az élet természetes velejárójának 

tekintve, a veszteség feldolgozásának, kezelésének módja a hangsúlyos. A tanácsadás segíti 

a gyermeket veszteségeinek feldolgozásában és a nevelőszülői családot a gyermek 

veszteségeinek megértésében és kezelésében. 

– A team-munka jelentősége. A gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek szükségletei 

olyan összetettek és bonyolultak, hogy egyetlen szakember sem rendelkezik elegendő 

kompetenciával, a kielégítésükhöz szükséges készségekkel. A nevelőszülői tanácsadás team-

szerű megközelítésben zajlik, vagyis a nevelőszülői nevelés szakszerűségét egy egész team 

segíti, a team tagjai pedig közösen viselik a felelősséget a gyermek ellátásáért. 

– Szakmaiság elve. A Nevelőszülői Hálózat a gyermekvédelem jogszabályi elvárásai, szakmai 

szabályai szerint működik. A nevelőszülők tevékenységüket folyamatos támogató és 

kontrollált környezetben folytatják. Alkalmasságuk rendszeres felülvizsgálatra kerül. A 

szakmaiság alapja a felkészültségen túl a személyes figyelem és személyre szóló 

gondoskodás, valamint a csapatmunka és az önállóság. 
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6. A Nevelőszülői Hálózat szervezeti felépítése, kapcsolatrendszere 

6.1. A Nevelőszülői Hálózat szervezeti felépítése és szolgáltatásai 

A Nevelőszülői Hálózat a következő szervezeti egységekből áll: 

- nevelőszülői hálózat osztályvezetője  

– a nevelőszülői tanácsadók csoportja, 

– a foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkező nevelőszülői hálózat, 

A Nevelőszülői Hálózat a következő szolgáltatásokból épül fel: 

– nevelőszülői lakások különleges szükségletű gyermekek elhelyezésére, 

– külső férőhelyek működtetése. 

Valamennyi nevelőszülői családot nevelőszülői tanácsadó segít feladatai ellátásában. A nevelőszülő 

és a tanácsadó között támogató-segítő kapcsolatot kell kialakítania, valamint mindkét fél a szakmai 

team tagjaként köteles egymással együttműködni. 

A nevelőszülői tanácsadók heti rendszerességgel tartanak esetmegbeszélést a Hálózatot érintő 

aktuális kérdésekről. A megbeszélést az osztályvezető vezeti. 

6.2. A Nevelőszülői Hálózat kapcsolatrendszere 

A Nevelőszülői Hálózatnak céljai eléréséhez és feladatai megvalósításához rendszeres 

munkakapcsolatot kell fenntartania, és együtt kell működnie valamennyi szakemberrel, szolgáltatóval, 

intézménnyel és hatósággal, akik gyermekvédelmi tevékenységet végeznek. Kiemelt jelentőségű a 

kapcsolattartás a gyermekjóléti alapellátást végző család- és gyermekjóléti központokkal, a 

gyermekvédelmi szakellátást nyújtó gyermekotthonokkal, valamint a hatósági feladatokat ellátó 

hivatalokkal. 

Nevezetesen: 

– a Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 

munkatársaival, 

– a gyermekjóléti alapellátás érintett szakembereivel, 

– a gyámhivatalokkal, gyámhatóságokkal, 

– közoktatási és felnőttképzési intézményekkel, 

– az egészségügyi ellátórendszer tagjaival (háziorvos, védőnő, szükségleteknek megfelelő 

szakellátási intézmények), 

– kulturális intézményekkel, 

– egyházakkal, 

– civil szervezetekkel, támogatókkal, 

– továbbá a gyermekek, fiatalok személyes szükségleteinek megfelelő fejlődését-fejlesztését 

biztosító, szolgáltató intézményekkel, szervezetekkel. 
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6.3. A Nevelőszülői Hálózaton belüli együttműködési formák 
 

6.3.1. A nevelőszülői tanácsadók együttműködése 

A Nevelőszülői Hálózat munkatársainak szakmai fejlődése, mentálhigiénés egészségvédelme és a 

közöttük megvalósuló napi kooperáció preventív jelleggel hat a kiégés ellen, ezáltal csökkenti a 

fluktuáció mértékét. Ezért alapvető, hogy a kollégáknak lehetőséget biztosítva a ventillációra, a 

problémák és a sikerek megbeszélésére, hangsúlyozva a személyes fejlődés-fejlesztés fontosságát 

különböző fórumok szintjén valósuljon meg az együttműködés. 

Ennek lehetséges formái: 

– Heti team-megbeszélések az aktuális problémák megbeszélésére, az esetleges 

konfliktusok megoldására. Ennek keretében kapnak tájékoztatást a munkatársak az 

intézmény egészében folyó munkáról, személyi változásokról, előirányzott feladatokról. 

– Esetmegbeszélés, szupervízió megtartása igény és szükség szerint, de legalább havi 

egy alkalommal. 

– Csapatépítő csoport működtetése a munkatársi team kohéziójának erősítésére. 

– Jó gyakorlatok megismertetése tematikusan pl. sikeres beilleszkedés, a kapcsolattartás 

optimalizálása, sikeres hazagondozás, hatékony együttműködési lehetőségek a gyermek 

fejlesztésének érdekében, vagyis olyan esetek megbeszélése, amelyeket a munkatársi 

team sikerként élt át. 

– Belső továbbképzések szervezése a munkatársakat érdeklő, érintő témákban pl. 

hatékony kommunikációs stratégiák, konfliktuskezelés, kötődés-leválás folyamata, 

gyermekbántalmazás és megelőzése, felismerése, kulturális identitások, munka- és 

pályaszocializáció. 

6.3.2. A nevelőszülői tanácsadók és nevelőszülők együttműködése 

A korábbi évek tapasztalatai és a nevelőszülők igényei, visszajelzései alapján az alábbi 

együttműködési formákat valósítjuk meg: 

– Nevelőszülői fórum: a nevelőszülői hálózat osztályvezetője, - szükség esetén magasabb 

szintű vezetők-, a nevelőszülői tanácsadók és nevelőszülők, kötetlen interakcióra 

lehetőséget adó klubjellegű találkozása, melynek célja a nevelőszülők kérdéseinek 

megválaszolása, és a kapcsolatépítés – helyi és regionális szinten. 

– Nevelőszülői műhely: nevelőszülők számára szervezett rendszeres, tematikus 

klubfoglalkozás, amely a kötetlen interaktív, vagy irányított beszélgetésként, vagy 

esetmegbeszélő jelleggel, pszichológus és további segítő szakember (családterapeuta) 

vezetésével, előre egyeztetett formában valósul meg, ellátási területenként, az adott 

területért felelős nevelőszülői tanácsadó szervezésében és részvételével. 

 

6.4. A Nevelőszülői Hálózat nyári, illetve szabadidős programjai 
 
A Nevelőszülői Hálózat nyaranként megszervezi a nevelőszülői családokban élő gyermekek, fiatalok 

táboroztatását. A gyermekek nyaraltatása különösen jó alkalom arra, hogy a felügyeletet biztosító 
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nevelőszülői tanácsadók alaposabban megismerhessék a gyermekeket, az élethelyzetből, együttes 

tevékenykedésből adódóan közvetlen információkat kapjanak a nevelőszülői család mindennapi 

életéről, szokásairól, nevelési módszereiről. 

A táborok lehetőséget teremtenek arra is, hogy a más-más nevelőszülői családban nevelkedő 

testvérek jobban megismerhessék egymást, kapcsolatuk a közös élményszerzéssel elmélyülhessen. 

A táboroztatás szabadidős programjain túl a közös foglakozások, önismereti és csapatépítő játékok a 

gyermekek identitásának, önbizalmának erősítéséhez is hozzájárulnak. S nem elhanyagolható a 

nyaraltatásnak az a pozitív hozadéka sem, hogy ez idő alatt a nevelőszülői családok pihenhetnek, 

regenerálódhatnak. 

Hálózatunk különösen támogatja azokat a tematikus táborokat – régésztábor, meseterápiás tábor – 

ahol a gyermekek, fiatalok a szabadidő hasznos eltöltésén túl olyan személyiségépítő élményekhez is 

jutnak, amelyek önértékelésüket, megküzdési stratégiájukat erősíti, amelyek saját és a közösség 

múltjának megismerését, feldolgozását segítik. 

A Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat lehetőségeihez 

mérten nevelőszülői családok együttes nyaralását is biztosítja saját üdülőjében, illetve üdülési jogával 

élve. 

A nyaralások és különféle szabadidős programok elsősorban a több gyermeket nevelő, vagy 

nehezebb körülmények között élő nevelőszülői családok számára kerülnek megajánlásra. A 

nevelőszülői családok együttes nyaraltatására a kiválasztás mindig belső pályázat útján történik. 

A Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat a Nevelőszülői 

Hálózatában elhelyezett, a magatartászavarokkal, identitás problémákkal küzdő, illetve súlyos 

pszichés zavarokat mutató gyermekek gyógyítására pszichodráma csoportot szervez. Ez a 

pszichoterápia egy olyan formája, amely hatékonyan alkalmazható annak érdekében, hogy a számos 

veszteséget és kudarcot megélt gyermekeink lelki egészségét helyreállítsuk. A csoport működése 

segítséget nyújt a gyermekeknek, fiataloknak saját kreativitásuk megélésére, pozitív emberi 

kapcsolatok kialakítására. 

 

6.5. A Nevelőszülői Hálózat elemző tevékenysége 
 
A Nevelőszülői Hálózat munkatársai elemző munkák készítésével igyekeznek feldolgozni a 

mindennapi munka során felgyűlt tapasztalatokat, beszámolók készítésével értékelik-elemzik 

tevékenységüket, illetve koncepciók, modellek kidolgozásával igyekeznek hozzájárulni a szakma 

fejlődéséhez. 

A Nevelőszülői Hálózat munkatársai felkérésre részt vesznek szakmai teamek, szakmai műhelyek 

munkájában, tudásukkal, szakmai tapasztalataikkal járulnak hozzá a gyermekvédelmi szakma 

fejlődéséhez, a nevelőszülőnél élő gyermekek magas színvonalú ellátásának biztosításához. 

A Nevelőszülői Hálózat munkatársai segítséget nyújtanak felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók 

diplomamunkájához szükséges adatgyűjtésben, interjúkészítésekben. A Hálózatnál szakmai gyakorlat 

folytatására is lehetőség van. 
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7. A szakellátásban résztvevők jogvédelme és érdekérvényesítése 

7.1. A gyermek jogai és kötelességei 

Gyermeki jogokon az Alaptörvényben, a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-

án kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1991. évi LXIV. törvényben, a 2011. évi CCXI. törvény a 

családok védelméről sarkalatos törvényben, valamint a 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról törvényben megfogalmazott, a gyermeket megillető jogok 

összességét értjük. 

Célcsoportunk, a nevelőszülői ellátásban élő gyermekek vonatkozásában általános értelemben 

kiemeljük: a gyermeknek joga van - örökbefogadó családban vagy más, családot pótló ellátás 

formájában - a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodást helyettesítő védelemhez. 

A családjától elválasztott kiskorú gyermeknek a legrövidebb időn belül vissza kell kerülnie 

családjához, ha ennek törvényben meghatározott feltételei teljesülnek. Ennek érdekében az állam és 

az általa felhatalmazott szervezetek minden szükséges intézkedést megtesznek. 

Konkrét értelemben: a gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, 

egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító saját családi, vagy családot pótló környezetben 

történő nevekedéshez. A nevelőszülői család szerkezete, funkciója, családtagok szerepeinek 

modellértéke a szocializáció folyamatban kiemelt jelentőséggel bír a vérszerinti családját napi szinten 

nélkülöző gyermek fejlődésében. 

A gyermeknek joga van ahhoz, hogy segítséget kapjon a nevelőszülő családjában történő 

nevelkedéséhez, személyiségének kibontakoztatásához, a fejlődését veszélyeztető helyzet 

elhárításához, a társadalomba való beilleszkedéséhez, valamint önálló életvitelének 

megteremtéséhez. 

A fogyatékkal élő, tartósan beteg gyermeknek joga van a fejlődését és személyisége kibontakozását 

segítő különleges ellátáshoz. 

A gyermeknek joga van ahhoz, hogy a fejlődésére ártalmas környezeti és társadalmi hatások, 

valamint az egészségére káros szerek ellen védelemben részesüljön. 

A gyermeknek joga van emberi méltósága tiszteletben tartásához, a bántalmazással - fizikai, 

szexuális vagy lelki erőszakkal -, az elhanyagolással és az információs ártalommal szembeni 

védelemhez. 

A gyermeknek joga van ahhoz, hogy a médiában fejlettségének megfelelő, ismeretei bővítését segítő, 

a magyar nyelv és kultúra értékeit őrző műsorokhoz hozzáférjen, továbbá, hogy védelmet élvezzen az 

olyan káros hatásokkal szemben, mint a gyűlöletkeltés, az erőszak és a pornográfia. 

A gyermek nevelőszülői gondozása során tiszteletben kell tartani lelkiismereti és vallásszabadságát, 

továbbá figyelemmel kell lenni nemzetiségi, etnikai és kulturális hovatartozására! 

A gyermeknek a szülő felügyeleti joga megszűnésével továbbra is joga van származása, vér szerinti 

családja megismeréséhez és - a gyámhivatali határozatban foglaltak szerinti - a kapcsolattartáshoz. 

A gyermeknek joga van a szabad véleménynyilvánításhoz, és ahhoz, hogy tájékoztatást kapjon 

jogairól, jogai érvényesítésének lehetőségeiről, továbbá ahhoz, hogy a személyét és vagyonát érintő 
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minden kérdésben közvetlenül vagy más módon meghallgassák, és véleményét korára, egészségi 

állapotára és fejlettségi szintjére tekintettel figyelembe vegyék. 

A gyermeknek joga van ahhoz, hogy az őt érintő ügyekben panasszal éljen. 

A gyermeknek joga van ahhoz, hogy alapvető jogai megsértése esetén bíróságnál és törvényben 

meghatározott más szerveknél eljárást kezdeményezzen. 

Az nevelésbe vett gyermek joga különösen, hogy életkorához, egészségi állapotához, fejlettségéhez, 

valamint egyéb szükségleteihez igazodóan: 

– állandóságot, érzelmi biztonságot nyújtó teljes körű ellátásban, gondozásban, - nemzetiségi, 

etnikai és vallási hovatartozását figyelembe vevő - megfelelő nevelésben, oktatásban 

részesüljön, 

– gondozási helyének megváltoztatását, gyermekével vagy testvéreivel való együttes 

elhelyezését kezdeményezze, 

– felzárkóztató, tehetségfejlesztő programokon és érdeklődésének megfelelő szabadidős 

foglalkozásokon vegyen részt, 

– vallási vagy lelkiismereti meggyőződését szabadon megválassza, kinyilvánítsa és 

gyakorolja, valamint hit- és vallásoktatásban vegyen részt, 

– véleményt nyilvánítson a részére biztosított nevelésről, oktatásról, ellátásról, a személyét 

érintő kérdésekben meghallgassák, tájékoztassák, 

– érdekei érvényesülését az Érdekképviseleti Fórum támogatja, 

– támogatást kapjon gondozójától, törvényes képviselőjétől családi környezetébe való 

visszatéréséhez, 

– családi környezetébe való visszatérését kezdeményezze, személyes kapcsolatait ápolhassa, 

– a személyes tulajdon szokásos tárgyaihoz fűződő jogait gyakorolhassa, 

– utógondozói ellátásban, utógondozásban részesüljön. 

A gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelessége, aki a gyermek 

nevelésével, oktatásával, ellátásával, ügyeinek intézésével foglalkozik. 

A gyermek kötelessége különösen, hogy: 

– gondozása és nevelése érdekében nevelőszülőjével, gyámjával az ellátásában érintett 

munkatársakkal, segítő szakemberekkel, az oktatási intézmény dolgozóival 

együttműködjön, 

– képességeinek megfelelően tegyen eleget tanulmányi kötelezettségének, 

– tartózkodjék az egészségét károsító életmód gyakorlásától és az egészségét károsító szerek 

használatától. 

 

7.2. A vérszerinti szülők, hozzátartozók jogai és kötelezettségei 
 
Az ideiglenes hatállyal beutalt, nevelésbe vett gyermek jogainak érvényesítésekor figyelembe kell 

venni a vérszerinti szülők, hozzátartozók törvényben rögzített jogait és kötelességeit is. 

A vérszerinti szülő joga, hogy: 
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– a gyermeke gondozójától, gyermekvédelmi gyámjától a gyermeke elhelyezéséről, 

neveléséről, fejlődéséről rendszeres tájékoztatást kapjon, 

– a gyámhivataltól gyermeke gondozási helyének megváltoztatását kérje, 

– a gyermeke családba történő visszahelyezése érdekében a települési önkormányzattól - a 

nevelésbe vétel okának elhárításához, a körülmények rendezéséhez, a gyermeke 

családba való visszailleszkedéséhez - segítséget kapjon, 

– a gyermeke sorsát érintő lényeges kérdésekben - a gyermeke nevének meghatározásáról, 

illetve megváltoztatásáról, tartózkodási helyének kijelöléséről, iskolájának, valamint 

életpályájának megválasztásáról - meghallgassák. 

A vérszerinti szülő kötelessége, hogy: 

– a gyermeke gondozását ellátó személyekkel, intézményekkel együttműködjön 

– gyermekével a törvényben meghatározott módon kapcsolatot tartson 

– minden tőle elvárhatót megtegyen gyermeke családba történő visszahelyezéséért, 

– tiszteletben tartsa a nevelőszülő családját és otthonát, az intézményben dolgozó 

szakembereket, személyeket, 

– betartsa az intézmény házirendjét, 

– gyermeke ellátásáért gondozási díjat fizessen. 

 

7.3. A gyermek gondozásában résztvevő nevelőszülők, munkatársak, segítő szakemberek, a 
működtető szervezet (továbbiakban munkatársak) jogai, kötelességei 

 
– A munkatársak jogosultak és kötelesek arra, hogy a szakellátásba került gyermeket a 

nevelőszülői családban gondozzák, neveljék, a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi 

fejlődéséhez szükséges feltételeket - különösen a lakhatást, étkezést, ruházattal való ellátást- 

valamint az oktatásához és az egészségügyi ellátásához való hozzájutást biztosítsák. 

– A nevelőszülő jogosult arra, hogy a gyermek nevelkedését, gondozását, fejlesztését, 

felzárkózását segítő ellátásokról tájékoztatást, segítséget kapjon. 

– A nevelőszülőt és az intézmény munkatársait, mint közfeladatot ellátó személyeket megilleti a 

biztonságos munkavégzéshez szükséges jogvédelem, sérelem esetén a szükséges eljárás 

megindítása. 

– A krízisekkel terhelt nevelési-gondozási tevékenység szakszerű végzéséhez jogosultak a 

működtető által biztosított képzésre, továbbképzésre, konfliktuskezelésre, szupervízióra. 

– Joguk és kötelezettségük a személyes adatvédelem, a nevelőszülői családra vonatkozó 

információk titkos kezelése. 

A munkatársak kötelesek a nevelőszülői gondozásban lévő 

– gyermekkel együttműködni, és emberi méltóságát tiszteletben tartani, 

– gyermeket az őt érintő kérdésekről tájékoztatni, véleményét figyelembe venni, 

– gyermeknek jogai gyakorlásához iránymutatást, tanácsot és segítséget adni, 

– gyermek jogainak érvényesítése érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni, 

– gyermek ellátásában közreműködő személyekkel és szervekkel, továbbá a hatóságokkal 

együttműködni. 
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A gyermekvédelmi szakellátásban dolgozók büntetőjogi védelme 

A törvény kizárólag azokat a közfeladatokat ellátókat kívánja fokozott büntetőjogi védelemben 

részesíteni, akiknek a zavartalan, rendeltetésszerű tevékenysége a közösség szűkebb vagy tágabb 

körének érdeke. A közfeladatot ellátó személy feladatait jogszabály alapján látja el, bár eljárása nem 

hivatalos eljárás, közérdekű tevékenységével kapcsolatban az állampolgárokra közvetlenül hatásokkal 

bíró intézkedéseket hozhat. 

Közfeladatot ellátó személynek minősül az 1997.évi XXXI. gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló törvényben meghatározott munkakörben foglalkoztatott személy e tevékenysége 

gyakorlása során. 

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározott közfeladatot 

ellátó személyt jogszerű eljárásában erőszakkal vagy fenyegetéssel akadályozza, intézkedésre 

kényszeríti, vagy eljárása alatt, illetőleg emiatt bántalmazza, bűntettet követ el és egy évtől öt évig, aki 

az erőszakot csoportosan, fegyveresen vagy felfegyverkezve követi el, két évtől nyolc évig terjedő 

szabadságvesztéssel büntetendő. /2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről (Btk) 310.-311.§/ 

 

7.4. A működtető által biztosított jogvédelem és érdekérvényesítés 
 
A gyermeki jogok védelmének biztosítása a működtető támogatásával a gyermekjogi képviselő 

segítségével is elérhető. A gyermekjogi képviselő ellátja a nevelőszülőnél élő gyermekvédelmi 

gondoskodásban részesülő gyermekeink törvényben meghatározott jogainak védelmét, segíti azok 

megismerését, alkalmazását. Tájékoztatással biztosítjuk, hogy gondozott gyermekeink és 

hozzátartozói megismerhessék a gyermekjogi képviselő személyét, és munkáját. A nevelőszülői 

tanácsadó tájékoztatja a gondozott gyermekeket a képviselő elérhetőségéről, feladatiról, s arról, 

miben tud segítséget nyújtani. Emellett a nevelőszülői hálózat székhelyén, a faliújságon hirdetmény 

tájékoztat a gyermekjogi képviselő nevéről, elérhetőségéről, fogadóórájáról. 

A gyermekjogi képviselő feladatai: 

– Segít a gyermeknek panaszai megfogalmazásában. 

– Kezdeményezi annak kivizsgálását. 

– A gyermeket állapotának megfelelő ellátáshoz hozzásegíti. 

– Az elhelyezési értekezleteken képviseli ez ügyben a gyermek érdekét. 

– Eljár a gyermek szülője, vagy más törvényes képviselője érdekében az Érdekképviseleti 

Fórum megkeresése alapján. 

– A gyermekjogi képviselő jogosult intézményünk működési területén tájékoztatást, iratokat, 

információkat kérni, és a helyszínen tájékozódni. 

– Köteles a gyermek személyes adatait az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelni. 

A gyermekjogi képviselővel való élő kapcsolat kialakítása érdekében a működtető legalább évi egy 

alkalommal fórumot szervez a gyermekek és a fiatal felnőttek számára, ahol a gyermekjogi képviselő 

egy aktuális téma köré szervezve a találkozón tájékoztatja az ellátottakat működéséről, és lehetőséget 

biztosít az érdemi, nyílt párbeszédre, a gyermekeket, fiatalokat foglalkoztató kérdések, problémák 

megvitatására. 
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A gyermekek, ellátottak jogainak védelme, a jogérvényesítés, jogbiztonság érdekében a gyermekjogi 

képviselő a Nevelőszülői Hálózat szervezésében képzések, továbbképzések keretében találkozik a 

nevelőszülőkkel. Tájékoztatja őket feladatáról, tevékenységéről, részt vesz a nevelőszülők jogi 

ismereteinek elmélyítésében, szemléletformálásában. 

A működtető a gyermeki jogvédelem érdekében a gyermekek érdekérvényesítését és 

önszerveződésének elősegítését biztosítja az Érdekképviseleti Fórum létrehozásával, amely a 

nevelőszülőnél nevelkedő gyermekek és fiatal felnőttek mellett a vérszerinti szülők, nevelőszülők, 

segítő szakemberek, a működtető és a fenntartó képviselőit is magában foglalja. Az érdekképviseleti 

fórum ellátott tagjait a gyermekek és az utógondozói ellátottak is maguk közül választják ki. 

Az Érdekképviseleti Fórum véleményt nyilváníthat a Nevelőszülői Hálózat működésével, kapcsolatos 

valamennyi kérdésben. Az Érdekképviseleti Fórum megvizsgálja a hozzá benyújtott panaszokat és a 

hatáskörébe tartozó ügyekben dönt, továbbá intézkedéseket kezdeményezhet a működtetőnél, a 

fenntartónál, illetve más, hatáskörrel rendelkező szervnél. Véleményt nyilváníthat az intézmény 

vezetőjénél az ellátottakat érintő ügyekben, javaslatot tehet a szolgáltatások tervezéséről, 

működéséről. Mindezeken túl programok szervezését és az önszerveződés sikerességének 

megélését is segíti az Érdekképviseleti Fórum működése. 

A nevelőszülők önálló érdekképviseletet alakíthatnak, vagy már bejegyzett szervezethez 

csatlakozhatnak. Az érdekvédelmi szervezettel a jogi és szakmai kereteken belül együttműködésre 

nyitott, ez irányban elkötelezett a munkáltató. A nevelőszülőket érintő döntések előtt a működtető 

kérésre konzultációs lehetőséget biztosít. Amennyiben reprezentatív nagyságú a bejegyzett helyi 

szervezet, úgy lehetőséget kap az intézményi fórumokon képviseltetni magát. Az érdekképviseleti 

munka nem korlátozhatja a nevelőszülői tevékenységet, a jogszerű és szakszerű működést, a 

gyermek ellátása részlegesen sem módosítható, át nem ruházható. 

Az intézmény kapcsolatot épít a nevelőszülők nemzetközi szervezetével (IFCO), ennek 

munkálkodásában való lehetőséget nyújt a hálózatában működő nevelőszülők számára. A működtető 

támogatja a más szervezetekhez (Nevelőszülők Érdekvédelmi Egyesületeinek  Szövetsége, FICE 

Magyarországi Szervezetének Nevelőszülői Tagozata, Magyar Gyermek-és Ifjúságvédelmi Szövetség 

Nevelőszülői Tagozata, stb.) kapcsolódó nevelőszülőknek is a helyben való konzultáció lehetőségét 

az intézmény székhelyének hivatalos helyiségében. 

 

Záradék: 

A szakmai programot a Nevelőszülői Hálózat nevelőtestülete megismerte, megtárgyalta, 

jóváhagyta. 
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Befogadó Otthon 

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában a Fővárosi Gyermekvédelmi Központ 

és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat otthont nyújtó ellátást biztosít. Az otthont nyújtó ellátás a 

Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Befogadó Otthonaiban 

és a Nevelőszülői Hálózatban valósul meg. A Befogadó Otthon Szakmai Programja egyben a 

Befogadó Otthonban folyó nevelés célját, alapelveit, módszereit tartalmazó nevelési alapdokumentum. 

1.A Befogadó Otthon célja, feladata 

A Befogadó Otthon a Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 

részeként, olyan sajátos színtere a gyermekvédelmi szakellátásnak, amely megszakítás nélküli 

munkarendben a nap 24 órájában fogad be gyermekeket és fiatal felnőtteket. 

A Befogadó Otthon kiemelt szereppel bír a fővárosi gyermekvédelmi szakellátás befogadó, ki- és 

átgondozó munkájában, a kísérő nélküli kiskorúak ellátásában, továbbá az országos krízisellátásban 

(beutaló határozat nélkül érkező gyermekek). 

Az évente átlagosan 500 beutalás több mint 80 százalékát kitevő ideiglenes hatályú beutalásokból – a 

Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat szakmai szolgálatainak 

és a Befogadó Otthon összehangolt tevékenységének köszönhetően – a gyermekek egyharmada 

rövid idejű gondozás után visszakerül családjába. 

1.1. A Befogadó Otthon 

A Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat a székhelyen és két 

telephelyen biztosít otthont nyújtó ellátást. 

Az 1. számú Befogadó Otthona (1081 Budapest, Alföldi utca 9-13.) a székhelyen működik. Az 

engedélyezett férőhelyek száma 40 fő, a szolgáltatói nyilvántartásba vétel határozatlan időre szól. A 

Befogadó Otthon az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek ellátására, valamint a speciális és 

különleges ellátást igénylő gyermekek integrált ellátására is alkalmas, és utógondozói ellátást nyújt 

Budapest Főváros közigazgatási területén. Kísérő nélküli kiskorúak ellátását biztosítja meghatározott 

férőhelyszámmal, továbbá beutaló határozat nélkül érkező gyermekek számára nyújt krízisellátást. 

Három csoport koedukáltan működik, egy csoport csak lányokat fogad. 

A 2. számú Befogadó Otthon (1147 Budapest, Erzsébet királyné útja 6/B) telephelyén az 

engedélyezett férőhelyek száma 32 fő, a szolgáltatói nyilvántartásba vétel határozatlan időre szól. A 

Befogadó Otthon ideiglenes hatállyal elhelyezett, valamint speciális és különleges ellátást igénylő 

gyermekek integrált ellátására is alkalmas, és utógondozói ellátást nyújt Budapest Főváros 

közigazgatási területén. Kísérő nélküli kiskorúak ellátását biztosítja meghatározott férőhelyszámmal, 

továbbá beutaló határozat nélkül érkező gyermekek számára nyújt krízisellátást. 

A 3. számú Befogadó Otthon (1174 Budapest, Magvető utca 11.) telephelyén az engedélyezett 

férőhelyek száma 12 fő, a szolgáltatói nyilvántartásba vétel határozatlan időre szól. A lakásotthon 

speciális, valamint különleges ellátást igénylő gyermekek integrált ellátására is alkalmas, és 

utógondozói ellátást is nyújt Budapest Főváros közigazgatási területén. Elsődleges feladata az 
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ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett és utógondozói ellátásban részesülő anyákat 

kisgyermekeikkel való együttes elhelyezése. Indokolt esetben anonim elhelyezést is biztosít. 

1.2. A Befogadó Otthon szakmai működését meghatározó dokumentumok 

– A Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Alapító 

Okirata 

– A Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Szervezeti-

és Működési Szabályzata 

– A Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Szakmai 

Programja 

– A Befogadó Otthonok Szakmai Protokollja 

– A Befogadó Otthon Házirendje 

1.3. A Befogadó Otthon szakmai szolgáltatásainak alapelvei 

a) A gyermek legjobb érdekének figyelembe vétele. 

b) Az intézmény szakmai függetlensége. 

c) Az intézmény szakmai szolgáltató jellege. 

d) Az intézmény nyitottsága, átláthatósága. 

e) A szakmai szolgáltatások megfelelő színvonalának biztosítása. 

f) A diszkrimináció tilalma. 

g) Az integráció alapelve. 

h) A normalizáció alapelve. 

i) A – fenti alapelvből származtatható – szükséglet szerinti ellátás elve. 

j) A decentralizáció elve. 

k) Az együttműködés alapelve (minden gyermekvédelmi szolgáltatóval és szolgáltatással, a 

kliensekkel és azok hozzátartozóival). 

2. Az ellátandó célcsoport és az ellátandó terület jellemzői 

Évente több mint 1000 gyermek kap teljes körű ellátást a Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és 

Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Befogadó Otthonában. A gyermekek 60 százaléka 

krízisellátottként érkezik. Életkorúkat tekintve 70 százalékban érkeznek a 12 éven felüli gyermekek. A 

Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Befogadó Otthona 

utógondozói ellátást nyújt. 

Célcsoportnak tekintjük azokat a gyermekeket és családjaikat ahol: 

- a gyermek felügyelet nélkül maradt, 

- a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését önmaga, vagy családi környezete 

súlyosan veszélyezteti, 

- a gyermek veszélyeztetettségét a gyermekjóléti alapellátás eszközeivel, védelembe vétellel 

nem lehet megszüntetni, valamint a gyermek megfelelő gondozása a családján belül nem 

biztosítható, és emiatt a gyermek azonnali elhelyezése szükséges, 

valamint: 
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- akiket a rendőrség, vagy a gyámhivatal ideiglenes hatállyal szakellátásba utalt és a Befogadó 

Otthonban helyezett el, 

- akiket a gyámhivatal nevelésbe vett és a Befogadó Otthonban helyezett el. 

- azt a gyermeket, aki saját maga kéri krízis helyzete miatt gondozását, 

- azt a gyermeket, aki gyermekvédelmi szakellátásból, vagy a szülői házból engedély nélkül 

eltávozott, 

- azt a külföldi, vagy ismeretlen állampolgárságú gyermeket (kísérő nélküli kiskorú), aki kísérő 

nélkül érkezett hazánkba és rá az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról (továbbiakban Gyvt.) hatálya kiterjed, 

továbbá azokat a fiatal felnőtteket, akik: 

- korábban szakellátásban nevelkedtek és nagykorúságuk után létfenntartásukat önállóan 

biztosítani nem tudják, vagy nappali tagozaton tanulmányokat folytatnak, vagy szociális 

bentlakásos intézménybe várják felvételüket. 

 

A fentieken túlmenően a Befogadó Otthon célcsoportját képezheti, s befogadásra kerülhet 

- az ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett gyermek, vagy fiatal felnőtt saját 

gyermeke 

3. A szolgáltatás célja, feladata, alapelvei 

A Befogadó Otthon célja 

A Befogadó Otthon célja, hogy biztosítsa az ideiglenes hatállyal elhelyezett, illetve a nevelésbe vett 

gyermekek otthont nyújtó védelmét, a fiatal felnőttek együttműködésén alapuló utógondozói ellátását, 

valamint a krízis ellátást igénylő gyermekek teljes körű ellátását. 

Ennek érdekében cél a gyermekek gondozása, fejlesztése, nevelése, életkorának, egészségügyi- és 

mentális állapotának megfelelő kríziskezelése úgy, hogy a gyermekek mihamarabb 

visszakerülhessenek vérszerinti családjukba. Amennyiben ez nem lehetséges, a gyermek jogosult a 

tartós elhelyezést nyújtó gondozási helyre történő beilleszkedéshez a teljes körű felkészítésére 

(nevelőszülői családba, gyermekotthonba). 

A Befogadó Otthon feladata 

A Befogadó Otthon feladatait alapvetően a Gyvt. valamint a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a 

személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről (továbbiakban: NM rendelet) határozza meg. A 

Befogadó Otthon az otthont nyújtó ellátás keretében biztosítja az ideiglenes hatállyal elhelyezett, a 

nevelésbe vett, számára: 

- a teljes körű ellátást 

- különleges ellátást biztosít a tartósan beteg, illetve fogyatékkal élő, valamint a kora miatt 

sajátos szükségletekkel bíró három év alatti gyermek számára, 

- speciális ellátást biztosít a súlyos személyiségfejlődési zavarokkal küzdő, illetve a súlyos 

pszichotikus, vagy neurotikus tüneteket mutató, továbbá a súlyos beilleszkedési zavarokkal 

küzdő vagy súlyos antiszociális magatartást tanúsító, valamint az alkohol, drog és egyéb 

pszichoaktív szerekkel küzdő gyermek számára, 
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- a speciális ellátás keretében támogatjuk a gyermek korához, állapotához és szükségleteihez 

igazodó oktatását, szakképzését, foglalkoztatását, valamint ápolását, szocializációját és 

reszocializációját, továbbá habilitációs és rehabilitációs kezelését, 

- a gyermek átmeneti gondozása keretében ideiglenes jelleggel, állapotának megfelelő ellátást 

és éjszakai bentlakást (ideiglenes gondozást) biztosít az olyan gyermek számára, aki 

lakóhelyéről engedély nélkül távozott, így ellátás és felügyelet nélkül maradt (krízis ellátás). 

A Befogadó Otthon elsődleges specifikuma a krízisintervenció, hiszen a bent töltött időszak alatt a 

bekerülési krízis (bekerülés okai, körülményei) más korábbi traumatikus élményeket is előhívhat 

(elhanyagolás, veszélyeztetés, bántalmazás). A befogadás ideje alatt meg kell ismerni a gyermek 

személyiségállapotát, szükségleteit, probléma megoldási és indulatkezelési mintázatait. Ezek olyan 

információk, melyek a gyermek elhelyezésében meghatározó szerepet játszanak, illetve kijelölik 

azokat a feladatokat, melyek hatékony segítségként szolgálhatnak a gyermek és a család 

megsegítésében. 

A krízis időszakában a feszültség, szorongás oldása mellett, elsődleges feladat az, hogy meglássuk a 

tényleges problémákat, a felszínen megjelenő tünetek okait, felmérjük a gyermek és a családja 

erőforrásait. Így határozzuk meg azt az alapot, melyre a nem megfelelő működésmódok kiigazítása 

érdekében építkezni lehet. Az otthon munkatársainak ezért feladata, hogy segítséget nyújtsanak a 

gyermeknek és családjának, működési problémáikat felismerjék és a megoldási lehetőségeket 

megtalálják. 

A Befogadó Otthon feladata tehát a gyermek befogadása, támogatása és segítése abban az átmeneti 

időszakban, amikor krízist él át. 

A szakmai munka alapelvei 

Az intézmény munkatársainak mindenkor az ellátásban részesülő gyermek, fiatal felnőtt érdekeit 

képviselve kell működniük úgy, hogy az alábbi alapelveket betartsák. 

A Szakmai Program alapelveit Magyarország Alaptörvényében és a Gyvt-ben meghatározott 

Gyermeki jogok jelentik 

a) A gyermeknek joga van ahhoz, hogy segítséget kapjon: 

- saját családjában történő nevelkedéséhez, 

- fejlődését veszélyeztető helyzet elhárításához, 

- társadalomba való beilleszkedéshez, 

- önálló életvitelének megteremtéséhez. 

b) A fogyatékos, tartósan beteg gyermeknek joga van a fejlődését és személyisége kibontakoztatását 

segítő különleges ellátáshoz. 

c) A gyermeknek joga van az emberi méltósága tiszteletben tartásához, a bántalmazással – fizikai, 

szexuális vagy lelki erőszakkal -, az elhanyagolással és az információs ártalommal szembeni 

védelemhez. 

d) A gyermek szüleitől vagy más hozzátartozóitól csak saját érdekében, a Gyvt-ben meghatározott 

esetekben és módon választható el. 

e) A gyermeknek joga van – örökbefogadó családban vagy más, családot pótló ellátási formában – a 

szülői vagy más hozzátartozói gondoskodást helyettesítő védelemhez, mely során tiszteletben kell 



44 

tartani lelkiismereti és szólásszabadságát, továbbá figyelemmel kell lenni nemzetiségi, etnikai és 

kulturális hovatartozására. 

f)  A gyermeknek joga van származása, vérszerinti családja megismeréséhez és a kapcsolattartáshoz. 

g) A gyermeknek joga van a szabad véleménynyilvánításhoz és ahhoz, hogy tájékoztatást kapjon 

jogairól, jogai érvényesítésének lehetőségeiről, továbbá ahhoz, hogy minden személyét érintő 

kérdésben közvetlenül vagy más módon meghallgassák, és véleményét korára, egészségügyi 

állapotára való tekintettel figyelembe vegyék. 

h) A gyermeknek joga van ahhoz, hogy alapvető jogai megsértése esetén eljárást kezdeményezzen 

(például: otthonvezető, nevelési igazgatóhelyettes, gyámhivatal, gyermekvédelmi gyám, gyermekjogi 

képviselő) vagy/és érdekképviseleti fórumhoz forduljon. 

i)  A fentieken túl, az ideiglenes hatállyal beutalt, valamint nevelésbe vett gyermek joga különösen, 

hogy életkorához, egészségügyi állapotához, fejlettségéhez, valamint egyéb szükségleteihez 

igazodóan: 

- állandóságot, érzelmi biztonságot nyújtó, gondozásban, - nemzetiségi, etnikai és vallási 

hovatartozását figyelembe vevő – megfelelő nevelésben, oktatásban részesüljön, 

- gondozási helyének megváltoztatását, testvéreivel való együttes elhelyezését kezdeményezze, 

- felzárkóztató, tehetségfejlesztő programokon és érdeklődésének megfelelő szabadidős 

foglalkozásokon részt vegyen, 

- vallási vagy lelkiismereti meggyőződését szabadon megválassza, kinyilvánítsa és gyakorolja, 

valamint hit és vallásoktatásban vegyen részt, 

- véleményt nyilvánítson a részére biztosított nevelésről, ellátásról, a személyét érintő kérdésekben 

meghallgassák, tájékoztassák, 

- gyermekönkormányzat létrehozását kezdeményezze, 

- támogatást kapjon gondozójától, törvényes képviselőjétől, családi környezetbe való visszatéréséhez, 

családi környezetbe való visszatérését kezdeményezze, 

- személyes kapcsolatait ápolhassa, 

- utógondozásban részesüljön. 

j)  A gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelessége, aki a gyermek 

nevelésével, oktatásával, ellátásával, ügyeinek intézésével foglalkozik. 

A gyermek kötelessége különösen, hogy 

– gondozása és nevelése érdekében gyermekvédelmi gyámjával az ellátásában érintett 

munkatársakkal, segítő szakemberekkel, az oktatási intézmény dolgozóival együttműködjön, 

– képességeinek megfelelően tegyen eleget tanulmányi kötelezettségének 

– tartózkodjék az egészségét károsító életmód gyakorlásától és az egészségét károsító szerek 

használatától. 

A vérszerinti szülő joga, hogy 

- A gyermek szülője - ha törvény másként nem rendelkezik - jogosult és köteles gyermekét annak 

személyi és vagyoni ügyeiben képviselni. 

A nevelésbe vett gyermek szülője, ha szülői felügyeleti joga nem szűnt meg, jogosult arra, hogy: 
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- gyermeke gondozójától, gyermekvédelmi gyámjától a gyermeke elhelyezéséről, neveléséről, 

fejlődéséről rendszeres tájékoztatást, a kapcsolattartáshoz segítséget kapjon, 

- a gyámhatóságtól gyermeke gondozási helyének megváltoztatását kérje, 

- a gyermeke családba történő visszahelyezése érdekében a települési önkormányzattól - a 

nevelésbe vétel okának elhárításához, a körülmények rendezéséhez, a gyermeke családba való 

visszailleszkedéséhez - segítséget kapjon, 

- a Ptk. családjogra irányadó szabályainak megfelelően a gyermeke sorsát érintő lényeges 

kérdésekben - a gyermeke nevének meghatározásáról, illetve megváltoztatásáról, tartózkodási 

helyének kijelöléséről, iskolájának, valamint életpályájának megválasztásáról - meghallgassák. 

A vérszerinti szülő kötelessége,  

- gyermekével együttműködni, és emberi méltóságát tiszteletben tartani, 

- gyermekét az őt érintő kérdésekről tájékoztatni, véleményét figyelembe venni, 

-  gyermekének jogai gyakorlásához iránymutatást, tanácsot és segítséget adni, 

- gyermeke jogainak érvényesítése érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni, 

- a gyermeke ellátásában közreműködő személyekkel és szervekkel, továbbá a hatóságokkal 

együttműködni, 

- az intézmény házirendjét betartsa. 

A nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásra feljogosított szülője jogosult és köteles 

- a gyermeke gondozását ellátó személyekkel, intézményekkel, a gyermekvédelmi gyámmal - a 

nevelés érdekében - együttműködni, 

- gyermekével - törvényben meghatározott módon - kapcsolatot tartani. 

A gyermek gondozásában résztvevő munkatársak, segítő szakemberek, a működtető szervezet 

(továbbiakban munkatársak) jogai, kötelességei 

– A munkatársak jogosultak és kötelesek arra, hogy a szakellátásba került gyermeket gondozzák, 

neveljék, a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételeket - 

különösen a lakhatást, étkezést, ruházattal való ellátást- valamint az oktatásához és az 

egészségügyi ellátásához való hozzájutást biztosítsák. 

– A munkatársakat megilleti, hogy a gyermek nevelkedését, gondozását, fejlesztését, felzárkózását 

segítő ellátásokról tájékoztatást, segítséget kapjon. 

– Az intézmény munkatársait, mint közfeladatot ellátó személyeket megilleti a biztonságos 

munkavégzéshez szükséges jogvédelem, sérelem esetén a szükséges eljárás megindítása. 

– A krízisekkel terhelt nevelési-gondozási tevékenység szakszerű végzéséhez jogosultak a Fővárosi 

Gyermekvédelmi Központ és Gyermekvédelmi Szakszolgálat által biztosított képzésre, 

továbbképzésre, konfliktuskezelésre, szupervízióra. 

– Joguk és kötelezettségük a személyes adatvédelem, az információk titkos kezelése. 

 

A munkatársak kötelesek a Befogadó Otthonban gondozásban lévő 

– gyermekkel együttműködni, és emberi méltóságát tiszteletben tartani, 

– gyermeket az őt érintő kérdésekről tájékoztatni, véleményét figyelembe venni, 

– gyermeknek jogai gyakorlásához iránymutatást, tanácsot és segítséget adni, 

– gyermek jogainak érvényesítése érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni, 
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– gyermek ellátásában közreműködő személyekkel és szervekkel, továbbá a hatóságokkal 

együttműködni. 

A gyermekvédelmi szakellátásban dolgozók büntetőjogi védelme 

A törvény kizárólag azokat a közfeladatot ellátókat kívánja fokozott büntetőjogi védelemben 

részesíteni, akiknek a zavartalan, rendeltetésszerű tevékenysége a közösség szűkebb vagy tágabb 

körének érdeke. A közfeladatot ellátó személy feladatait jogszabály alapján látja el, közérdekű 

tevékenységével kapcsolatban az állampolgárokra közvetlenül hatásokkal bíró intézkedéseket hozhat. 

Közfeladatot ellátó személynek minősül a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

törvényben meghatározott munkakörben, a gyermekvédelmi rendszerben foglalkoztatott személy e 

tevékenysége gyakorlása során (Gyvt. 15.§. (7). 

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározott közfeladatot 

ellátó személyt jogszerű eljárásában erőszakkal vagy fenyegetéssel akadályozza, intézkedésre 

kényszeríti, vagy eljárása alatt, illetőleg emiatt bántalmazza, bűntettet követ el és egy évtől öt évig, aki 

az erőszakot csoportosan, fegyveresen vagy felfegyverkezve követi el, két évtől nyolc évig terjedő 

szabadságvesztéssel büntetendő. /2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről (Btk) 310.-311.§/ 

Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Gyermekvédelmi Szakszolgálat által biztosított jogvédelem és 

érdekérvényesítés 

A gyermeki jogok védelmének biztosítása a működtető támogatásával a gyermekjogi képviselő 

segítségével is elérhető. A gyermekjogi képviselő ellátja a Befogadó Otthonban élő gyermekvédelmi 

gondoskodásban részesülő gyermekeink törvényben meghatározott jogainak védelmét, segíti azok 

megismerését, alkalmazását. Tájékoztatással biztosítjuk, hogy gondozott gyermekeink és 

hozzátartozói megismerhessék a gyermekjogi képviselő személyét, és munkáját. A csoportban 

dolgozó munkatársak is tájékoztatják a gondozott gyermekeket a képviselő elérhetőségéről, 

feladatiról, s arról, miben tud segítséget nyújtani. Emellett a Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és 

Gyermekvédelmi Szakszolgálat székhelyén és telephelyein hirdetmény tájékoztat a nevéről, 

elérhetőségéről, fogadóórájáról. 

A gyermekjogi képviselő feladatai: 

– Segít a gyermeknek panaszai megfogalmazásában. 

– Kezdeményezi annak kivizsgálását. 

– A gyermeket állapotának megfelelő ellátáshoz hozzásegíti. 

– Az elhelyezési értekezleteken képviseli ez ügyben a gyermek érdekét. 

– Eljár a gyermek szülője, vagy más törvényes képviselője érdekében az Érdekképviseleti Fórum 

megkeresése alapján. 

– A gyermekjogi képviselő jogosult intézményünk működési területén tájékoztatást, iratokat, 

információkat kérni, és a helyszínen tájékozódni. 

– Köteles a gyermek személyes adatait az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelni. 

A gyermekjogi képviselővel való élő kapcsolat kialakítása érdekében a Befogadó Otthon legalább évi 

egy alkalommal fórumot szervez a gyermekek és a fiatalok számára, ahol a gyermekjogi képviselő 

egy aktuális téma köré szervezve a találkozót tájékoztatja az ellátottakat működéséről, és lehetőséget 
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biztosít az érdemi, nyílt párbeszédre, a gyermekeket, fiatalokat foglalkoztató kérdések, problémák 

megvitatására. 

 

4. Az intézményen belüli és más intézményekkel történő együttműködés módja 

4.1. Intézményen belüli együttműködés 

A gyermekotthon, feladatainak végrehajtása érdekében rendszeres kapcsolatot alakít ki és tart fenn 

valamennyi szakemberrel, szolgáltatóval, intézménnyel és hatósággal, akik/amelyek a 

gyermekvédelmi tevékenységben részt vesznek. 

Kiemelt jelentőségű számunkra a Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat intézményrendszerén belüli kapcsolatok hálózata. 

A Befogadó Otthonok közötti és az intézmény egyéb szolgálatai közötti kapcsolattartást a heti 

rendszerességgel megtartott vezetői értekezletek biztosítják, amelyeken az otthonok vezetői és a 

nevelési igazgatóhelyettes is részt vesznek. Az otthonokban dolgozó munkatársak részvételével, havi 

rendszerességgel szervezünk esetmegbeszélőt. Ennek keretében nyílik lehetőség a befogadó 

otthonok szakmai munkájának összehangolására, és a más telephelyen szolgálatot teljesítő kollégák 

tevékenységének megismerésére. A szakmai team együttesen szervezi a társintézmények 

látogatását, szakmai tapasztalatcserék bonyolítását, továbbképzéseken való részvételt, különféle 

szakmai anyagok elkészítését. 

A Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság és az Elhelyezési Szolgálat munkatársaival szoros 

együttműködés keretében végezzük a szakértői vizsgálatok lebonyolítását, illetve az elhelyezési 

tanácskozások előkészítését. A csoportban dolgozó nevelők és/vagy az otthonvezető a gyermekek 

szakértői vizsgálaton való megjelenése, a hatékony információáramlás és a gyermekekkel 

kapcsolatos adekvát szakmai vélemény kialakítása érdekében aktívan együttműködnek a 

Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság vezetőjével és szociális munkásaival. A gyermekotthon 

pszichológusa heti egyeztetéseken vesz részt a Gyermekvédelmi Szakértői Bizottságvizsgáló 

pszichológusaival és a Befogadó Otthon más telephelyein dolgozó pszichológusokkal. 

A gyermekotthonban ideiglenes hatállyal elhelyezett, illetve krízisellátásban részesülő gyermekek 

egészségügyi ellátásában nagy segítséget nyújt a Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi 

Gyermekvédelmi Szakszolgálat központi épületében működő „betegszoba”, az intézmény orvosa heti 

egy, ápolónője heti két alkalommal látogatást tesz otthonainkban. 

A gyermekek gondozási helyének kiválasztása és a tervezési megbeszélések előkészítése, 

lebonyolítása érdekében a nevelők és/vagy az otthonvezető napi szinten konzultálnak az Elhelyezési 

Szolgálat vezetőjével és ügyintézőivel. Munkatársaink elősegítik a gyermek és a kirendelt (eseti) 

gyermekvédelmi gyám, illetve a javasolt gyermekvédelmi gyám, együttműködésének kialakulását. 

4.2. Szakmai együttműködés társintézményekkel 

A Befogadó Otthon az ideiglenes hatályú elhelyezés időtartama alatt aktív munkakapcsolatban áll az 

illetékes család- és gyermekjóléti szolgálatok munkatársaival, az oktatási intézmények 
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pedagógusaival, gyermekvédelmi felelőseivel, kerületi rendőrkapitányságokkal, valamint szükség 

esetén kirendelt pártfogó felügyelőkkel, egészségügyi, pszichiátriai ellátást nyújtó intézményekkel. 

A Befogadó Otthont az intézmény gyermekjogi képviselője rendszeresen látogatja. 

Az intézményen kívüli kapcsolatrendszerben elsődleges helyen szerepel az alapellátás keretében 

tevékenykedő család- és gyermekjóléti szolgálat. Munkatársával történő intenzív együttműködés 

meghatározó a beutalás időszakában. A bekerülés előhívja a gyermek és családja legerősebb 

motivációit és erőfeszítéseit a családban történő nevelkedés további biztosítása érdekében. 

A gyámhatóságokkal a beutalások időszakában intenzív a munkakapcsolat. A gyámhivatalok 

szabályozzák a kapcsolattartást, a Befogadó Otthon Házirendjét figyelembe véve. A gyámhivatali 

beutalás és elhelyezés közötti időszakban, minden a gyermek szempontjából fontos eseményről, 

változásról átadásra kerül az információ. 

A rendőrséggel évről évre gazdagodó és egyre szerteágazóbb a munkakapcsolat. Ebben szerepet 

kapnak a bűnmegelőzéssel, illetve az áldozattá válás megelőzésével kapcsolatos felvilágosító 

programok, a körözések hatékonyság és felkutatások érdekében. Említésre méltó a kábítószer elleni 

közös fellépés, alkalomadtán a tanúvédelmi programban való részvétel biztosítása is. 

A gyermekek oktatási intézményeivel intenzív a kapcsolat. Ezt részben a kölcsönös tájékoztatás, 

részben pedig a nevelésükkel kapcsolatos azonos pedagógiai megközelítés kialakítása teszi 

szükségessé. A napi kapcsolattartás az iskolalátogatás ellenőrzését is biztosítja. 

Nagy fontossággal bír még a fővárosi egészségügyi intézményekkel való kapcsolattartás. A Befogadó 

Otthonon belül működő egészségügyi részlegen a Heim Pál Gyermekkórház munkatársai biztosítanak 

24 órás ügyeletet. A Befogadó Otthonon belüli szakszerű orvosi-egészségügyi ellátáson túl, az 

egészségügyi részleg aktív közreműködésével biztosítjuk a szakorvosi rendeléseken való részvételt, 

illetve a kórházi ellátások igénybevételét. 

Intézményünk terepgyakorlati helyként áll rendelkezésére az országban működő, szociális 

szakembereket és pedagógusokat képző középiskolák és felsőfokú intézmények számára. 

Fontos, szemléletformáló tevékenységként tekintünk az önkéntesek munkájára és igyekszünk egyre 

nagyobb teret biztosítani számukra. 

Támogatóink, a konkrét materiális támogatási formákon túl, különféle segítő szervezeteken keresztül, 

rendszeres szabadidős programok szervezésében, vezetésében, gondozási feladatokban segítik napi 

tevékenységünket. 

5. Az ellátás igénybevételének módja 

Ideiglenes gondozás keretében a gyermeket saját kérésére is befogadjuk, de az otthont nyújtó ellátás 

igénybevételét minden esetben hatósági intézkedés alapozza meg. A döntés meghozatalára 

jogosultak a Gyvt alapján: 

- a gyámhivatal, 

- a rendőrség, 

- az idegenrendészeti hatóság, 

- az ügyészség, 

- a bíróság, 

- a büntetés végrehajtási intézet parancsnoka. 
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Az elhelyezés szempontjai telephelyek szerint 

A gyermek abban a gyermekcsoportban kapja meg a szakellátás által nyújtott személyes segítséget, 

ahol egyéni szükségleteinek, igényeinek kielégítésére és problémáinak kezelésére a lehető legjobb 

esély nyílik. 

A gyermek Befogadó Otthonon belül történő elhelyezése függ: 

- az életkorától, 

- nemétől, 

- pszichés és fizikai állapotától, 

- lakhelytől, 

- iskolától, 

- a beutalás okától, 

- a szülőkkel történő kapcsolattartás biztosításának lehetőségétől, 

- a korcsoportok összetételétől. 

Ezeket a szempontokat minden esetben együtt kell kezelni a testvérek együtt történő elhelyezésének 

követelményével. 

 

A telephelyek befogadás szerinti elsődleges profilja 

 

1. számú Befogadó Otthon, 1081 Bp. Alföldi utca 9-13. 

Szivárvány csoport: Kisgyermek/óvodás korú gyermekek 0-6 év közötti fogadása, testvérek együttes 

elhelyezése. Gondozásuk, nevelésük minden esetben a csoporton belül történik (az óvodai nevelési 

program szerint). 

Célike csoport: elsősorban 6 –14 év közötti gyermekeket befogadó, koedukált formában működő 

csoport, alkalmas a testvérek együttes elhelyezésére, különleges szükséglettel bíró és így fokozott 

védelmet és gondoskodást igénylő iskoláskorúak elhelyezésére. 

Bóbita csoport: elsősorban 12 év feletti kiskamasz, kamasz leányok, testvérek. 

Abigél csoport: elsősorban 14 év feletti , magatartási problémákkal, deviáns viselkedéssel küzdő 

kamaszlányok. Gondozási helyükről, családjukból engedély nélkül eltávozottak, akik fokozott 

felügyeletet igényelnek. (krízisellátottak). Továbbá itt történik a kísérő nélküli kiskorú kamaszlányok 

befogadása. 

2. számú Befogadó Otthon 1145 Bp. Erzsébet Királyné útja 6/b 

Domonkos csoport: 14 év feletti magatartás problémás fiúk, valamint a gondozási helyükről, 

családjukból engedély nélkül eltávozottak, akik fokozott felügyeletet igényelnek, utógondozói 

ellátásban részesülő menekült fiatalok, kísérő nélküli kiskorú kamasz fiúk fogadása. 

Egon és Krízis csoport: 14 év alatti fiúk, testvérek esetében leányok is. 

 

3. számú Befogadó Otthon 1174 Bp. Magvető utca 11. 

Baba-mama csoport: Elsődleges feladata a leányanyák fogadása. Ideiglenes hatállyal elhelyezett, 

nevelésbe vett és utógondozói ellátásban részesülő anyákat kisgyermekeikkel együttesen befogadó 

csoport. 
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Vegyes életkorú, koedukált gyermekcsoport. Testvérek együttes elhelyezését tudja biztosítani, 

valamint indokolt esetben anonim elhelyezést biztosít. 

 

6. A Befogadó Otthon által nyújtott tevékenységek leírása 

 a gyermek krízis intervenciós ellátása (bekerülési krízis oldása, abúzus esetében azonnali 

segítségnyújtás), 

 a gyermek egészségügyi ellátása, gondozása, 

 biztosítja a folyamatos munkarend szerinti felügyeletet, 

 a bekerülés okainak, körülményeinek áttekintése, 

 a kapcsolattartás biztosítása (felügyelete), 

 a gyermek óvodáztatásának, iskoláztatásának biztosítása a gyermek és családja kapcsolatának 

erősítésére, rendszeres munkakapcsolatban van a gyermek törvényes képviselőivel, az 

alapellátás szakembereivell, gyámhivatalokkal, gyámhatóságokkal, gyermekjóléti szolgálatokkal 

és más külső szervekkel, 

 gondoskodik a gondozottak szabadidejének tartalmas kitöltéséről, 

 elkészíti a gyermekek végleges gondozási helyéhez szükséges pedagógiai szakvéleményt és 

közreműködik a további vélemények elkészítésében a Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság 

számára, 

 tervezési megbeszélésre való felkészítés, azon való részvétel, 

 gyámhivatali megbeszélésre való felkészítés, 

 gyermek átgondozása a jövőbeli gondozási helyre (ez a család minden tagja számára érzelmileg 

megterhelő), 

 emellett a Befogadó Otthon ellát különleges és speciális szükségletű gyermekeket, akik ellátása 

fokozott körültekintést igényel, 

 továbbá a gyermek egyéni szükségleteiből fakadó egyéb feladatok ellátása (rendőrségi ügyeiben 

segítségnyújtás; tanulás és egyéb képesség vizsgálatokon való részvétel biztosítása), 

 utógondozás, utógondozói ellátás. 

6.1.Teljeskörő ellátás szolgáltatás elemei 

a) Étkeztetés 

A gondozott gyermek számára naponta, az életkornak megfelelő, legalább ötszöri, legalább egy 

alkalommal meleg, az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelő ételt biztosítunk. Ha a 

gondozott gyermek egészségi állapota indokolja, részére az orvos előírásaink megfelelő külön 

étkezést biztosítunk. Ugyanígy speciális étrendet biztosítunk a más kultúrkörből érkező főleg külföldi 

állampolgárságú gyermekek részére annak érdekében, hogy vallásának az étkezésre vonatkozó 

szabályait be tudja tartani. 
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b) Ruhával történő ellátás  

A törvényben előírt módon, az aktuális szükségletnek megfelelően látjuk el a gyermekeket 

ruhaneművel. A ruházat tisztításáról, javításáról gondoskodunk. A ruházat rendben tartásába olyan 

mértékben vonjuk be a gondozott gyermeket, amely életkorának megfelelő, tőle elvárható. 

c) Személyi higiéné biztosítása 

Biztosítjuk a mindennapos tisztálkodáshoz, testápoláshoz szükséges feltételeket, tisztálkodási és 

testápoló szereket. 

d) Az oktatás, tanulás feltételeinek biztosítása 

Az iskolai oktatásban, szakképzésben részt vevő gondozott gyermekek, továbbá a felsőfokú 

tanulmányokat folytató fiatal felnőttek számára biztosítjuk a szakképzettség megszerzéséhez 

szükséges tandíjat, tankönyveket, tanszereket, iskolai felszereléseket, valamint az iskolába járás 

költségeit. A 14 évnél idősebb, már önállóan közlekedő gyermekeket diákbérlettel látjuk el. A 14 évnél 

fiatalabb gyermekeket kísérővel, szükség szerint az intézmény járműveivel juttatjuk el az iskolákba. 

Délutánonként biztosítjuk az iskolai felkészülést „tanulószobai formában”. 

e) Felzárkóztatás, tehetségfejlesztés 

A gyermekcsoport nevelői az iskolai lemaradások csökkentéséért, felzárkóztató, korrepetáló 

foglalkozásokat szerveznek. 

Az óvodai csoport szakmai munkájában is hangsúlyosan szerepel a hátrányok csökkentése, az iskolai 

érettség kialakításának segítése. Az intézmény fejlesztőpedagógusainak tennivalói között az általános 

képességek, tantárgyi ismeretek felmérése és azok életkori szinttel/osztályfokkal való összevetése 

szerepel. Szükség esetén fejlesztő foglalkozások szervezése, tanulástechnikai ismeretek átadása is 

feladatuk. Tevékenységi területük közé tartozik továbbá a gyermek, tanuló neveléséhez, oktatásához 

nyújtott segítség, ha a gyermek adottsága képessége, tehetsége, fejlődési üteme ezt indokolja. 

f)  Kapcsolattartás biztosítása 

A kapcsolattartást szabályozó gyámhivatali határozatnak megfelelően, valósul meg a személyes 

kapcsolattartás. Amennyiben szükséges, a felügyelt kapcsolattartás is.  

A gondozott gyermek részére biztosítottak azok az eszközök (telefon, Internet, postai levelezés, 

utazási bérlet) amelyek segítségével hozzátartozóival, illetve a gyámságát ellátó személlyel 

kapcsolatot tarthat. 

g) Szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése 

A gondozott gyermek szabadidejének eltöltésére a Befogadó Otthon gondoskodik a műveltséghez, 

játékhoz, sporthoz szükséges eszközökről. Ezért a nevelők és külső szakemberek rendszeres 

szakköri foglalkozásokat szerveznek. Az iskolai szünetek idején táborozási, üdülési lehetőségről 

gondoskodunk. Előteremtjük a lehetőségét annak, hogy a gyermek hozzájusson a szellemi és erkölcsi 

fejlődését szolgáló, kulturális értékekhez, tájékoztatáshoz, a médiának az ismeretek bővítését 

szolgáló, erőszakmentes műsoraihoz. Biztosítjuk továbbá a szórakoztató, művészeti, és kulturális 

tevékenységekhez való hozzáférést. 
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h) Zsebpénz biztosítása 

A gondozott gyermeket a törvényben meghatározott feltételek alapján zsebpénz illeti meg. A 

zsebpénz napi lebontásban, hetente kerül kifizetésre. A törvény által előírt kötelező összegen túl, a 

gondozott gyermek szorgalma, magatartása figyelembevételével a nevelők javaslata alapján az 

otthonvezető engedélyezésével rendkívüli zsebpénz adható. A zsebpénz felhasználásáról minden 

gyermek maga dönt, de életkorára és fejlettségére figyelemmel, segítséget nyújtunk a vásárlásnál. 

i) Egészségügyi ellátás 

A Heim Pál Gyermekkórházzal való több évtizedes együttműködés eredményeként, 24 órás 

egészségügyi ellátást tudunk biztosítani, a Gyermekkórház szakképzett gyermekorvosa és ápolói 

segítségével. 

A gyermekek befogadásakor általános orvosi vizsgálat keretében kerül sor az anamnézis felvételére, 

az egészségügyi előzmények felderítésére, szükség esetén a háziorvossal, kezelőorvossal történő 

konzultációra. Gyermekorvos felügyeli az esetleges speciális diéta betartatását is. Biztosítjuk a 

kezelésekhez szükséges gyógyszereket, illetve a szakrendelésre való beutalást és kísérést. 

j) Egészséges életmódra nevelés 

Prevenciós programunk keretében az egészségvesztés megakadályozása, az egészség megőrzése, 

a betegség kialakulásának megelőzése a szándékunk. Megismertetjük az egészség megőrzésre 

kedvező és káros tényezőket, tudatosítjuk a betegségmegelőzési módokat, eljárásokat. Felhívjuk a 

figyelmet a testmozgás jelentőségére és ehhez lehetőséget is biztosítunk. A tevékenység célja, hogy 

elősegítsük a gyermekek személyiségfejlődését, társadalomba illeszkedését. 

A gyermekotthon heti étlapját a korszerű, egészséges étkeztetés érdekében, a gyermekorvossal 

egyeztetve készítjük el. 

A dohányzás, az alkohol és a drogok jelen vannak a nálunk elhelyezett gyermekek életében, ezért a 

Befogadó Otthonban külön hangsúlyt fektetünk az ártalmak csökkentésére és a fogyasztást megelőző 

proaktív szemléletű csoportos foglalkozások megszervezésére. 

k) Szabad vallásgyakorlás biztosítása 

A Befogadó Otthonban elhelyezett minden gyermek és fiatal felnőtt számára biztosítjuk a szabad 

vallásgyakorlás lehetőségét. 

A szabad vallásgyakorlás lehetősége a jogszabály megtartásán túl azért is fontos, mert a 

krízishelyzetben lévő, esetenként idegen kultúrába csöppenő gyermekeknek és fiatal felnőtteknek a 

vallásgyakorlás biztonságot és támaszt nyújthat. 

Eltérő kultúrkörből érkező ellátottak esetében felkutatjuk számukra azokat a helyeket, ahol hitük 

gyakorlására lehetőség nyílik. 

Hangsúlyt helyezünk a valláshoz illeszkedő étkezési szokások betartására. 

l) Önkéntesség, terephely 

Intézményünk az önkéntesek munkájának bevonására is nagy hangsúlyt helyez. 

Így tágabb lehetőség nyílik a gyermekek szabadidős foglalkoztatására, mintát nyújtva, értékeket 

közvetítve számukra. Ez a tevékenység másodlagos eredményként visszahat az önkéntes munkát 
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végzőkre is, formálva empatikus készségüket, társadalmi felelősségtudatukat, harmadlagosan pedig 

munkatársaink töltődnek fel az önkéntesek lendületétől. 

A Befogadó Otthon csoportos és egyéni gyakorló terepet biztosít egyetemek, főiskolák, szakképző 

intézmények számára (évente átlagosan 30-40 egyéni és 10-15 csoport). Fontos, hogy a hallgatók 

egyéni élményeken és tapasztalatokon keresztül kerülhetnek kapcsolatba a gyermekvédelmi 

szakellátáson keresztül a gyermekvédelemmel. Az otthon számára ez egy folyamatos 

minőségbiztosítási elem. 

m)  Bűnmegelőzés 

A gyermekvédelem fontos része a gyermeki jogok megismertetése, a kizsákmányoló felnőtt 

magatartás felismerése, az elérhető, érdemi segítségnyújtás formáinak közvetítése. 

Az áldozattá válás, a bűnelkövetés, bűnismétlés megelőzéséért végzett tevékenységeink: 

- Tematikus csoport: a mindennapok aktualitásait figyelembe véve egy-egy érintett téma közös 

feldolgozása (drog, prostitúció, erőszakos bűncselekmények); 

- Külső vagy belső szakember által tartott csoportfoglalkozások (Ne tedd! Ne Tűrd! Program; 

BRFK Bűnmegelőzési osztály által indított program); 

- A témát érintő rendezvények, kiállítások, színdarabok, különböző egyesületek meglátogatása és 

megtekintése. 

n)  Szimbolikus játékcsoport 

A szimbolikus játékcsoport lehetőséget teremt, a társas helyzetben keletkezett problémák csoportos 

feldolgozására. A csoport elsősorban a gyermek szociális kapcsolataira koncentrál, szorongásoldást, 

feszültségcsökkentést céloz. 

A csoportban folyó munka során, hárított érzések hozhatók felszínre amelyek segítik az elakadt 

fejlődési folyamatok elindítását. A gyermekek különböző szerepeikben, különböző szituációkban 

próbálhatják ki magukat. A játékcsoportban szimbólumokon keresztül tudunk az indulat-áttételes 

folyamatokkal dolgozni. Az aktuális csoporttörténéseknek az „itt és most” dinamikájára építve adunk 

teret. 

o) Szabadtémás foglalkozások 

Magában foglal minden olyan külső vagy belső tevékenységet, amelynek célja a gyermek jó 

közérzetének elősegítése, pozitív élménynyújtás, a személyiség pozitív, kreatív részeinek erősítése, a 

gyermek tudásának, ismereteinek, tapasztalatainak bővítése. 

Ennek formái: 

- sportfoglalkozások, kirándulások, 

- főző-, kézműves foglalkozások, 

- városi és „vidéki” programok (a gyermek környezetének megismertetése), 

- rajz és kézműves foglalkozások, 

- kulturális programok (múzeum, kulturális intézmények látogatása), 

- mentálhigiénés foglalkozások. 
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p) Művészetterápia 

A képzőművészeti alkotómunka célja a személyiségfejlődés támogatása. Ennek lényege, hogy a 

biztonságérzet kialakulásának hatására az egyén alkotóképessé válik, és ezzel megtalálja a hidat 

önmaga és a valóság között. A művészi tevékenység felszabadító hatású és lehetőséget ad az 

élmények újraélésére, átstrukturálására. 

A terápia 4-6 fős csoportokban hatékony. A gyermek számára szükséges egy úgynevezett „védő tér ”, 

ami biztonságos, állandó helyet jelent, ahol lehetőség van az elkülönülésre és arra, hogy 

választhasson a különféle technikák között. 

Az alkotás meghitt környezetben, halk zene mellett zajlik, ami segíti az elmélyülést, a befelé fordulást. 

Pedagógia feladatok a terápián keresztül: 

- krízisoldás, 

- önkifejező-képesség fejlesztése, 

- a szocializációs folyamat hiányosságának pótlása, illetve korrigálása, 

- az alkotáshoz szükséges készségek fejlesztése, 

- a viselkedés formálása, 

- az érzelmi élet fejlesztése, 

- az erkölcsi fejlődés elősegítése. 

q)  Szexuális felvilágosítás 

Csoportos foglakozásaink egyik kiemelkedően fontos témaköre a szexuális felvilágosítás. 

Munkatársaink mindig nyitottak, ha a gyermekek a kapcsolatokról, férfi-női szerepekről, családról 

szeretnének beszélni. A gyermekek döntő többsége szinte semmilyen, vagy nagyon kevés ismerettel 

rendelkezik a szexualitás, szülés, születés, nemi betegségek, a nem kívánt terhesség megelőzésének 

témaköreiről. 

A foglalkozások célja a szexualitás kérdésének nyitott, és őszinte megközelítése, átbeszélése; a 

szexualitás pszichológiai vonatkozásainak ismertetése; a nem kívánt terhesség, és nemi úton terjedő 

betegségek megelőzésének ismertetése. 

Olyan légkört kell teremteni, ahol a résztvevők nyíltan, és bátran mernek kérdéseket feltenni. 

Külön figyelmet kell szentelni a higiéniai tudnivalókra mind a fiúk, mind a lányok esetében, gyakran 

nagyon hiányosak az ismereteik, és kialakult szokásuk sincs a mindennapi tisztálkodásról. 

r) Családkonzultáció 

A családokkal, gyermekekkel való foglalkozás során ötvözzük a személyközpontú és a 

rendszerszemlélet gyakorlati tapasztalatait, ezzel hatékonyabb segítséget nyújtunk az egyén és a 

családja számára. Úgy véljük, a családok rendszerszemléletű látásmódja mellett figyelembe kell 

vennünk a rendszert alkotó egyén jellegzetességeit is, mely befolyásolhatja a család működését. Ez a 

szemlélet különösen fontos olyan családok esetén, ahol a gyermek serdülőkorban van. Ezért 

szükséges, hogy a gyermekek egyéni terápiás lehetőségei mellett a szülők és a család is segítséget 

kaphasson. 

Fontosnak érezzük nemcsak a fennálló krízishelyzetek kezelését (a bekerülés közvetlen okai), hanem 

mélyebb, dinamikus szemlélettel feltárni a háttérben meghúzódó valódi okokat, láttatva és megértve a 

kialakult krízishelyzetet. 



55 

s) Resztoratív (helyreállító) konfliktuskezelés 

Szemlélete abban különbözik az igazságszolgáltatás vagy fegyelmi felelősségre vonás szemléletétől, 

hogy célja nem a büntetés, hanem a belátáson alapuló jóvátétel. 

Mert, 

- az érzelmekkel is dolgozik, nem csak a tényekkel; 

- lehetőséget teremt az áldozatnak érzelmei kifejezésére és a megbocsátásra; 

- kitágítja az érintettek körét, ezzel mutatva a tettek tényleges súlyát, és kompetenciát adva a 

nagyobb közösségnek; 

- támogató közeget biztosít az elkövetőnek is; 

- segíti az elkövetőt a szabályok tényleges jelentésének megértésében; 

- segíti a közösséget a deviáns viselkedések értelmezésében; 

- példát ad a konstruktív kommunikációra. 

E konfliktuskezelő módszer lényege, hogy a közösség jelenik meg szabályozóként. A pedagógus nem 

büntet, hanem felmutatja a konfliktust, és részt vesz annak konstruktív, jövőorientált rendezésében. A 

konfliktus kezelésének célja nem a bűnös felelősségre vonása (és ilyen módon a „múlt rendezése”), 

hanem olyan megoldás, szabály, kompenzáció kidolgozása, amely a jövőben biztosít garanciát a 

hasonló konfliktusok elkerülésére. 

t) A képzőművészeti terápiás jellegű foglalkozás fontossága a Befogadó Otthonban 

A délutáni szabadidős program része a terápiás jellegű alkotó munka. Célunk, hogy minél több 

érdekes, figyelemfelkeltő, fejlesztő lehetőséget nyújtsunk. Az alkotások létrehozásakor nem a 

produktum a meghatározó, festéssel, rajzolással, a pillanatnyi hangulat megragadásával az alkotó 

folyamaton keresztül a benyomások a fontosak. A sok sikerélmény mellett a gyermekek alkotásaikkal 

megajándékozhatják szüleiket, barátaikat, esetleg díszíthetik saját lakókörnyezetüket. 

u)  Ünnepek 

A gyermek személyiségfejlődésében a családias környezetben megszervezett ünneplésnek igen 

fontos szerepe van. Az ünnepek olyan rítusok, melyek segítik a világban való eligazodást, a 

kiszámíthatóság érzését, a hétköznapi és a különleges napok megtapasztalásával.  

Az egyes ünnepek jelentése és jelentősége mindig valamilyen fordulópont eljövetelét jelzi és 

lehetőséget biztosít a hagyományok ápolására a velük való megismerkedésre. Ezért a Befogadó 

Otthonban minden ünnepet csoportos, vagy intézményi keretek között ünneplünk meg (karácsony, 

szilveszter, farsang, húsvét, gyermeknap). Az ünnep része a közös ráhangolódás és készülődés 

folyamata is. Az ünnep jellegéből adódóan kisebb családiasabb légkörben (karácsony) vagy nagyobb 

közös, zenés összejövetel keretében ünneplünk (farsang). 

Emellett minden gyermek születésnapját, ballagását a csoporttal közösen ünnepeljük. Így nemcsak az 

ünnepeltnek szerzünk örömteli pillanatokat, de a csoportban élők is közelebb kerülhetnek egymáshoz. 

A köszöntéskor elhangzó egy- két jókívánság, az apró ajándékok, megerősítik a csoportkohéziót. 

A Befogadó Otthonban az ünnepek alatt – akár közös, akár egyéni -, a gyermek családjával való 

kapcsolattartása különös jelentőséggel bír. 
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A Befogadó Otthon sajátosságából adódóan minden távozó gyermektől az alkalomhoz illő módon 

búcsúzunk el. Fontos, hogy ne csak a távozó, de az otthonban maradó gyermekeket is tájékoztassuk, 

hogy megfelelőképpen el tudjanak búcsúzni. 

6.2. Gondozási - Nevelési alapelvek 

a) A probléma komplex megközelítése 

A Befogadó Otthonban folyó szakmai munkát minden esetben a társszolgáltatókkal kötött 

együttműködés egészíti ki. A fenti elv alkalmazása azt hangsúlyozza, hogy önmagában a 

legkorszerűbb pedagógiai módszerek alkalmazása sem képes hatékonyan működni, ha az oktatás, 

az egészségügy, a szociális munka és természetesen a szűkebben értelmezett gyermekvédelem által 

kínált eszközökről lemondunk. A cél eléréséhez, minden gyermek esetében ki kell építeni a 

lehetséges partner szervezetekből álló segítőhálót. A probléma komplex megközelítése, mint alapelv 

magától értetődően tartalmazza azt a szemléletet is, hogy az esetkezelés, a problémák 

megfogalmazása és kezelése több szempontú, szakmai együttműködést igényel. 

b) A hálózati működés 

A hálózatoknak vannak tartósan együttműködő és az adott probléma kezelésére időlegesen egymás 

munkáját segítő elemei. A Befogadó Otthon állandó kapcsolatai közé tartoznak az oktatási 

intézmények, a gyermekvédelmi szakellátás intézményei, a gyermekvédelmi gyámok, a gyermekjóléti 

szolgálatok és a családok. További kapcsolatok lehetnek az egészségügyi, vagy kulturális 

intézmények és szervezetekkel való együttműködés. Az ilyen típusú hálózati működés, a probléma 

komplex megközelítéséből, a minőségi munkára és eredményességre vonatkozó igényből ered. 

c) A biztonság 

A biztonság igényének biztosítása több vonatkozásban valósul meg. 

-  Elsősorban az érzelmi biztonság feltételeinek megteremtését tarjuk szem előtt. Ennek érdekében az 

elfogadást, az érzelmi támogatást kifejező attitűddel fordulunk a gyermekek felé. 

- Az épített környezet és az ellátás biztonsága: 

Alapfeltétel, amely lehetővé teszi az otthon működését, és amely magába foglalja mind a gondozottak, 

mind a munkatársak fizikai biztonságát. Ehhez társul, a gyermekek számára biztosított teljes körű 

ellátás, ami a szükségletek kielégítésére irányuló biztonságot adja. 

-  A minőségi ellátás fenntartásának biztonsága: 

Megfelelően képzett munkatársaink, a munkájukat minden szempontból támogató körülmények között 

dolgoznak. Ideértjük az igényes munkavégzéshez szükséges viszonyok meglétét, valamint a szakmai 

továbbképzések maradéktalan teljesítését. 

Tevékenységüket alapvetően a gyermekek legjobb érdeke határozza meg. Egyaránt nyílt 

kommunikációt folytatnak a gyermekekkel és egymással is. A szakszerűséget és a nyitottságot az 

időszakos szupervízió, az esetmegbeszélő csoportok, a munkaértekezletek és az elengedhetetlen 

vezetői ellenőrzések segítenek fenntartani. A gyermekek érdekeinek védelmét, az érdekképviseleti 

fórum, gyermekjogi képviselők, gyermekvédelmi gyámok is biztosítják. 

d) Az egyértelműség 

Az átlátható szabályrendszer, a nyílt kommunikáció és a felelősségi határok tiszta meghatározása 

tesz eleget ennek a követelménynek. Arra törekszünk, hogy a gyermekek számára jól értelmezhetőek 
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legyenek elvárásaink. A fokozatosság elvét úgy használjuk, hogy az együttélés szabta határok a 

gyermekek számára biztonságot jelentsenek, a személyiségükhöz szabott felelősséget pedig ne 

korlátként éljék meg. Ebben a munkában a családtagok, mint természetes partnerek mindig 

megjelennek. 

e) A következetesség 

A közösen kialakított normarendszeren alapuló szabályok teszik a közösséget szervezetté. Így a 

következetesség nem a szabályok mechanikus alkalmazását jelenti. A munkatársak megfelelő 

kiválasztása és a részükre biztosított képzések biztosítják azt az ésszerű keretek között alkalmazott 

rugalmasságot, ami megteremti a minden szempontból elvárt és biztonságot jelentő megbízhatóságot. 

A szakemberek részéről elvárható következetesség segíti a gyermekeket abban, hogy kialakuljon a 

normakövető magatartás, amely társadalmi integrációjukhoz szükséges. 

f) A kiszámíthatóság 

Az eddig felsorolt elvek gyakorlati alkalmazásának eredménye, hogy a gyermekek és családjaik 

számára a Befogadó Otthonban végzett szakmai munka kiszámíthatóvá válik. 

Szeretnénk, ha a biztonság, mint a kiszámíthatóság szinonimája társulna a közösség támogató, 

segítő attitűdjével. A kívánt cél eléréséhez a világos szabályok és az egyértelmű kompetenciahatárok 

nyújtanak segítséget. 

g) A tisztelet 

Az emberi méltóság tisztelete életkortól független. A bekerülő gyermekek krízishelyzete az empátián 

és a hozzá kapcsolódó kríziskezelésen túl megkívánja azt is, hogy ők maguk és családjaik megkapják 

azt a tiszteletet, ami hozzásegít az együttműködéshez. 

h) A közös munka 

A többszintű együttműködés, a Befogadó Otthon telephelyein a mindennapi élet része. Így a 

szükségletek kielégítésére – főzés, étkezés, mosás, takarítás, kisebb karbantartási feladatok – 

irányuló tevékenységekbe, a csoport gazdálkodás rendje szerint bevonjuk a gyermekeket is. Ez a fajta 

aktivitás a terápiás és nevelő folyamatok természetes kiegészítéseként értelmezhető. 

6.3.  Szolgáltatások 

a) Befogadás 

A gyermekek befogadását hatósági intézkedés alapozza meg, amit, a gyámhivatal, a bíróság, a 

rendőrség, az ügyészség, a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka vagy az idegenrendészeti 

szerv jogosult határozatban elrendelni. Ezen kívül a gyermekek önként vagy szüleik/gondviselőjük is 

kérhetik ellátásukat. 

A Befogadó Otthon szolgáltatásait igénybevevő gyermekek krízishelyzetet élnek át, ezért a 

bekerülésük pillanatában szerzett információk megkerülhetetlen jelentőséggel bírnak. Ezért külön 

hangsúlyos a szakszerű fogadásuk. 

Oldani szükséges azt a feszültséget, amivel a gyermek megérkezik, és amit csak fokoz az új, 

ismeretlen körülményektől való félelme. Biztosítani kell számukra az érkezésüket kísérő izgalom 

oldását, és segíteni kell beilleszkedésük első lépéseit. A szakembernek nagy körültekintéssel kell 

kezelni ezt az állapotot. A munka során folyamatos, személyre szabott foglalkozást igényelnek a 

gyermekek és családjaik. Ennek a tevékenységnek legfőbb eszköze a segítőbeszélgetés, az aktív 
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családgondozás, családkonzultáció. A munkatársak ismerik, a krízisállapot jellemzőit valamint 

alkalmazzák a krízisállapot oldásának eszközeit. A gyermeket fogadó szakember pontos tájékoztatást 

ad a jelen és a közeljövő várható eseményeiről, az elhelyezés menetéről, várható időtartamáról. Mivel 

a krízis időszakában korlátozott a beszédreprodukció és beszédértés, ezért fokozott figyelmet kap a 

metakommunikáció. 

Bekerüléskor a krízis csökkenését követően, a gyermekek életkorának megfelelően kell ismertetni az 

intézmény – házirendjét, mivel a szabályok ismerete teszi lehetővé a felnőttekkel, társakkal való 

későbbi sikeres együttműködését. 

A gyermekek számára fontos érzelmi kötődést jelentő viszonyok ápolását  a Befogadó Otthon 

dolgozói kifejezetten támogatják. Kiemelten ide tartozik a vérszerinti család, az óvoda, az iskola és a 

munkahely. Korlátokat a kapcsolattartást szabályozó határozatok szabhatnak. 

Az intézmény dolgozói figyelmet fordítanak arra, hogy a különböző személyiségállapotú társaik 

részéről ne érje őket semmilyen erőszak, hiszen fő célunk a gyermekek védelme. 

Az utógondozói ellátást kérő fiatal felnőtt esetében felvételi beszélgetés keretében szükséges tisztázni 

a kérelem indokoltságát, a fiatal motivációs bázisát és együttműködési készségét. Az utógondozói 

ellátottak fogadása során fokozott hangsúlyt fektetünk a gyermekekétől eltérő differenciált 

bánásmódra, jogokra és elvárás rendszerre. 

Az utógondozói ellátás iránti kérelem megírásához és a szükséges dokumentáció előkészítéséhez a 

munkatársaink aktív segítséget nyújtanak. 

Kísérő nélküli kiskorúak érkezésekor különösen fontos a már korábban beérkezett információk 

megismerése. A kulturális különbségek ismerete a bekerülő gyermek, a munkatársak és nem utolsó 

sorban a közösség számára is kiemelt fontosságú. 

b) Étkeztetés 

A teljes körű ellátás fontos részét képezi az étkezés biztosítása. A gyermekek számára - a törvényi 

előírásoknak megfelelően - biztosított a naponkénti ötszöri étkezés. Az étlap összeállításánál 

figyelembe kell venni a különböző korú gyermekek igényeit, az adagok, és a tápanyag bevitel 

szempontjából is. Lehetőséget kell teremtenünk az étkezés egyéni kiegészítésére. Biztosítjuk, hogy a 

gyermekek számára az alapvető élelmiszerek mindig rendelkezésre álljanak. 

c) Egészségügyi ellátás 

A Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat épületében napi 24 

órás ügyeletben betegszoba működik, mely biztosítja az ellátásban részesülő gyermekek 

egészségügyi ellátását, valamint a Fővárosi Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság tevékenységéhez 

kapcsolódó gyermekorvosi vizsgálatokat is. 

A gyermek a közösségbe kerülését megelőzően egészségügyi vizsgálaton esik át. A tapasztalat 

szerint gyakori, hogy a Befogadó Otthonba elhanyagolt, kezeletlen betegségekkel érkeznek a 

gyermekek (pl.: bőrbetegségek, légúti betegségek, szembetegségek stb.) Abban az esetben, ha a 

gyermeknél az orvos olyan fertőző betegséget észlel, amely a csoport többi tagját is veszélyezteti, 

gondozásának első pár napját a betegszobán tölti. 
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Ha a gyermek olyan időpontban érkezik, amikor nincs orvos az otthonban, akkor az ügyeletes ápolónő 

általános egészségügyi ellenőrzést végez. Az orvossal való találkozás 24 órán belül mindig 

megtörténik. Általános vizsgálaton vesznek részt a krízis ellátásban részesülő gyermekek is. 

Az általános vizsgálat és az azt követő adminisztráció keretében kerül sor: 

- egészségügyi törzslap kitöltésére, 

- testmagasság- és testsúlymérésére, 

- bőr-, haj ellenőrzésére. 

A rossz, veszélyeztető szociális körülmények közül érkező gyermekekre megkülönböztetett 

figyelemmel tekintünk. 

Orvosi vizsgálat feladata: 

- anamnézis felvétele (amennyiben a gyermek, szülővel érkezik): szülés, születési adatok, 

gyermekkori betegségek, kórházi-, kezelőorvosi zárójelentések bekérése, 

- orvosi vizsgálat, 

- ha szükséges gyógyszer felírása vagy kivizsgálás céljából szakrendelésre való beutalás, 

- ha szükséges speciális diéta elrendelése; 

- gyermekek étlaptervezése. 

Az egészségügyi ellátást nyújtók további feladatai: 

- a kórházban lévő gyermek kezelőorvosával való kapcsolattartás, 

- szakrendelési időpontok egyeztetése és a gyermek kíséretének biztosítása, 

- az otthonban élő gyermekek orvosi ellátásának biztosítása, gyógyszerezés, kezelések és 

gyógyszerek nyilvántartásának vezetése (darab, név), 

- tesztek elvégzése (terhességi-, drog tesztek stb.) 

- szükség esetén védőoltások biztosítása (pl.: H1N1), melyet csakis szülői írásbeli 

beleegyezéssel adhat. 

d) Iskoláztatás, oktatás 

A gyermek Befogadó Otthonba való kerülését követően telefonon és írásban is felvesszük a 

kapcsolatot az iskolákkal. Jelezzük a gyermek új lakhelyét, érdeklődünk iskolai előmeneteléről, 

hiányzásairól. Fontosnak tartjuk a rendszeres, akár napi kapcsolattartást az oktatási intézményekkel. 

A velük való együttműködés jegyében, a köznevelési törvény által szabályozott keretek között, a 

Befogadó Otthonban oktatást, tanulást segítő tevékenységek folynak. 

Az óvodapedagógiai munka az intézményen belül történik. Ebben fő hangsúlyt kap az elmaradások 

csökkentése és az általánosan elfogadott iskolai érettség elérése. Sokat foglalkozunk kézügyességet 

fejlesztő elfoglaltságokkal, mivel ezen a területen a gyermekek mindig jó eredményeket mutatnak. 

Legfontosabb feladatunk, hogy a sikerélmény segítségével felkeltsük a gyermekek figyelmét az óvodai 

tevékenységek iránt. 

Arra törekszünk, hogy a bekerült gyermekek „eredeti” iskolájukba járjanak, meglévő kapcsolataikat 

megtarthassák, ne érje őket újabb trauma. Iskolaváltásra csak rendkívüli esetben kerül sor. 

Az iskolai oktatást egészíti ki az otthonon belül működő felzárkóztató, szoktató jellegű, iskolapótló 

foglalkozások keretén belül szervezett képzés. Ez a forma főként a magántanulói státusszal, egyéni 
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tanrenddel rendelkezők esetében alkalmazható. Elsősorban, az iskolai hiányzások mértéke határozza 

meg, hogy melyik tanulási minta kerül alkalmazásra. 

A középiskolások képzése minden esetben az intézmény falain kívül történik. Ennél a korosztálynál, fő 

feladatunk a beiskolázások, az oktatás és a meglévő tanulói jogviszony folyamatosságának 

biztosítása. 

Feladataink közé tartozik, hogy gondoskodjunk a tanuláshoz szükséges körülményekről. Idetartozik 

még a tanszerrel való ellátás, a korrekció, a korrepetálás, a szakköri, a tehetséggondozói munkába 

való bekapcsolás, még akkor is, ha ezek plusz anyagi költségeket igényelnek. 

A tanulást segítő feladatunkban kiemelkedő szereppel bírnak a csoportban dolgozó pedagógusok, 

akik az iskolapótló foglalkozások keretében minden tantárgy oktatását felvállalják. A korrepetálások 

esetében támaszkodni tudunk a gyermekfelügyelők munkájára is. 

A tanulószobai foglalkozás ideje alatt a nevelők segítik gyermek házi feladat elkészítésében. 

A gyermek akkor fog jó eredményeket elérni, ha érvényesülni hagyjuk egyéniségét, és figyelembe 

vesszük munkatempóját. Tanulási nehézségek, részképesség zavar esetén az otthon 

fejlesztőpedagógusa segít a felkészülésben. 

e) Szabadidős foglalkozások 

A szabadidős tevékenységek részét képezik a házi-, és heti rendnek. Vannak kötött foglalkozások, és 

van olyan szabadidő melynek kitöltéséről a gyermekek és fiatalok, maguk gondoskodnak. 

A kötött programok között megemlíthetjük rendszeres csoportfoglalkozásokat az alábbi témakörökben: 

- bűnmegelőzés, 

- szexuális felvilágosítás, 

- szabadtémás foglalkozások, 

- művészetterápiás foglalkozások, 

- szimbolikus játékcsoport. 

A szabadidős tevékenységek kiváló alkalmat biztosítanak a nevelők és gyermekfelügyelők számára, 

hogy a gyermek személyiségét jobban megismerjék. A szabadidős programok megszervezése a 

gyermekek igényeihez, életkorához igazodik, úgy, hogy azok jól kiegészítsék a nevelési célokat, és a 

kettő együtt szerves egészet képezzen. Ennek megvalósítása a gyermekotthon széles korhatárú 

gondozottai miatt nem könnyű feladat. 

f) Családgondozás (nevelői munkakörön belül) 

A Befogadó Otthon tevékenységi körébe tartozik a gyermekek hazagondozását támogató 

családgondozás. 

A családgondozói tevékenységet a nevelők a nevelői tevékenységük mellett végzik. A családgondozói 

tevékenység híd-szerepet tölt be a gyermek, annak családja, valamint a gyermekvédelem többi 

szereplője között. Segítő munkája során erősíti a szülői kompetenciákat. 

A nevelők együttműködnek a gyermekjóléti szolgálat családgondozójával, a szülő-gyermek kapcsolat 

javítása, a hazagondozás feltételeinek együttes megteremtése érdekében. Képviselik a gyermek 

érdekét a gyermek ügyében összehívott szakmai megbeszéléseken, rendőrségi és bírósági 

meghallgatásokon. Felkészítik a családot, a hazagondozást követő új élethelyzet kezelésére. 
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A végleges gondozási hely kijelölése után, a gyermeket átkísérik az új gondozási helyre, ahol átadják 

az esetet, az előzményeket. 

Feladatuk továbbá a gondozási helyről engedély nélkül távollévőkről információt szerezni. 

g) Krízisellátás 

A gyermekvédelmi szakellátás vidéken található gondozási helyeiről, vagy a családból engedély nélkül 

eltávozó (jellemzően) kamaszkorú gyermekeket nevezzük krízisellátottaknak. Az ő esetükben 72 óra 

áll a rendelkezésünkre, hogy a szakellátás védelmére szoruló gyermekeket visszajuttassuk eredeti 

gondozási helyükre, a családjuktól megszökő gyermekeknél pedig ez az idő szükséges ahhoz, hogy 

az illetékes gyermekjóléti szolgálattal közös álláspontot dolgozzunk ki a gyermek további 

megsegítésére. 

A gyermekek bekerülése történhet rendőri intézkedéssel (felügyelet nélkül közterületen igazoltatják, 

eltűnés miatt körözik), illetve önkéntesen – segítséget kérve. 

Befogadó Otthonunk sajátossága, a krízis ellátást igénylő gyermekek nagyszámú megjelenése. Ennek 

okai közt hangsúlyosan szerepel, hogy a főváros a kalandvágyó fiatalok számára több szempontból is 

nagyon vonzó. 

h) Külföldi állampolgárok, kísérő nélküli kiskorúak befogadása és ellátása 

A Befogadó Otthonban, a magyar állampolgárságú gyermekek és fiatalok mellett, külföldről kísérő 

nélkül érkező kiskorúak is részesülhetnek ellátásban. Jellemzően harmadik országból érkező 

menekült gyermekekről beszélünk, akikre kiterjed a Gyvt. hatálya. Befogadásukra akkor kerül sor, ha 

szülői, rokoni felügyelet nélkül, egyedül érkeznek Magyarországra. 

A gyermek hivatalos meghallgatásához, jogai védelméhez gyermekvédelmi gyám kirendelése 

szükséges. Ideiglenes hatályú elhelyezettként ugyanazok a jogok illetik meg a külföldi 

állampolgárságú gyermeket, mint magyar állampolgárságú társaikat (teljes körű ellátás, egészségügyi 

ellátás, zsebpénz stb.). Ezen kívül joguk van az eljárás során anyanyelvük használatára. 

A Befogadó Otthon dolgozóinak leleménye, kreativitása, nyitottsága szükséges ahhoz, hogy az 

otthonba kerülő, különleges védelmet igénylő gyermekek ne érezzék teljesen elszigetelve magukat, 

hogy be tudjanak illeszkedni a gyermekcsoportok és iskolák életébe. 

i) Pedagógiai szolgáltatás 

Az ideiglenes hatállyal beutalt gyermekek vonatkozásában fontos, hogy a bekerülést követően az 

egyéni szükségletek mentén vezessünk egyéni esetkezeléseket. Ez a személyre koncentráló 

megközelítésmód a csoportszabályok rugalmas kezelését követeli meg a Befogadó Otthon 

szakembereitől. 

Egyéni nevelési tervekről a nevelésbe vett gyermekek esetében beszélhetünk. 

A gyermekotthon szolgáltatásaival, azaz szakmai programjának végrehajtásával megteremti a 

lehetőségét annak, hogy a kiskorúak egyéni szükségleteiket kielégítő gondozásban, nevelésben 

részesüljenek. Az egyéni fejlesztési terv a feltárt szükségletek alapján konkrét, egyedi formába önti a 

fejlesztési folyamat célkitűzéseit, feladatait. 

A szükségletek feltérképezése a befogadott fiatalok megismerésével kezdődik, melynek elemei: 
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- hozott iratok, dokumentációk megismerése (előző iskolai végzettség, Gyermekvédelmi 

Szakértői Bizottság szakmai véleménye, környezettanulmányok, elvégzett orvosi vizsgálatok, 

gyermekjóléti gondoskodás iratai), 

- a fiatalokkal közvetlen foglalkozó munkatársak célzott megfigyelései, 

- a pszichológus által készített diagnózis, ami kiterjed a megismerő funkciókra, az aktuális 

személyiség állapotra, az elvégzett tesztek eredményein alapuló véleményre, 

- a szociális munkás és a pedagógus családlátogatásának valamennyi, a gyermek életében 

jelentős szerepet betöltő rokoni, baráti kapcsolat megismerésének tapasztalatai. 

A gyermekek személyiségállapotának, kapcsolati rendszerének megismerése alapján kerül sor az 

egyéni fejlesztési terv elkészítésére, amely tartalmazza a korrekció lehetőségeit, a fejlesztési, terápiás 

módszerek elemeit, megnevezi a folyamat végrehajtásáért felelős személyeket, és a felülvizsgálati 

időpontokat. A terv meghatározza a rövid és hosszú távú célok eléréséhez szükséges teendőket és 

ezek feltételezett időtartamát. 

Az egyéni fejlesztési célok és feladatok megvalósítása a gyermekcsoportok mindennapi   

gyakorlatában, az intézményi és a csoportélet színterein és kapcsolataiban válnak élővé. Az 

intézményben zajló napi tevékenység résztvevője az intézet valamennyi dolgozója, ezért hatásuk a 

fiatalok nevelési folyamatának fontos elemei, amire tudatosan fel kell készülniük. 

 6.4. A Különleges gondozást igénylők ellátása 

 Különleges ellátást igénylők köre: 

- Kora miatt sajátos szükségletekkel bíró 3 év alatti kisgyermekek. 

- Tartósan beteg, illetve fogyatékkal élő gyermekek. 

Cél: 

A különleges gondozást igénylő gyermekek számára az otthont nyújtó, teljes körű ellátáson túl, 

habilitáció és rehabilitáció biztosítása, a sajátos nevelési igénynek megfelelő óvodai fejlesztés, 

gyógypedagógiai oktatásban való részesítés (megfelelő közoktatási intézményben). 

Alapelv: 
- Normalizáció, amely alatt azt értjük, hogy a tartós beteg és /vagy fogyatékossággal élő 

gyermek számára olyan feltételek biztosítása,  hogy életminőségük napi tevékenységeik 

a lehető legjobban közelítsék meg a többség (normál szükségletű gyermekek) által 

élhető,azaz, normális hétköznapi életet. 

- A normalizáció szerves része a fogyatékkal élő gyermek integrációja a 

gyerekcsoportba. 

Feladat: 
- A tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményében 

foglaltak követése. 

- Az egyéni gondozási-nevelési terv elkészítése (a fenti szerint). 

- Különleges ellátást igénylők, fogyatékkal élők, hiperaktív, tanulási, magatartási, 

beilleszkedési zavarokkal küzdők nevelése, fejlesztése. 

- Esélyegyenlőség biztosítása. 

- A szükségletnek megfelelő egészségügyi és pedagógiai ellátás biztosítása. 
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- A betegség/fogyatékosság specifikumának megfelelő akadálymentesítés 

(leggyakrabban fizikai és mentális) 

Feltételek: 

A törvényben megfogalmazott tárgyi, elhelyezési és személyi feltételek biztosítása. 

Módszer: 
- Gyógypedagógus segítségével, a sérülés specifikusságától függő, fejlesztő és 

állapotmegőrző gyógypedagógiai eljárások alkalmazása. 

- Az életkorhoz igazított korai fejlesztés, önkiszolgálás, fogyatékosságnak megfelelő 

pedagógiai eljárások, rehabilitációs megerősítések. 

- A szabadidő tervezésének állapotkövető, célzottan az ép területre építő, az 

akadályozottságot ellensúlyozó funkcionális fejlesztő technikák. 

- Egyéni foglalkozások alkalmazása, integrált csoportos foglalkozások (egyéni fejlesztő 

technikák, csoportos én -erősítő mechanizmusok). 

- Manuális tevékenységi körök, tevékenységbe ágyazott ismeretszerzés, 

mozgáskoordináció fejlesztése. 

- Élménypedagógiai elemek, kommunikációs fejlesztő foglalkozások, sikerélményt 

generáló élet, feladat és munkahelyzetek. 

A Befogadó Otthonban elhelyezett különleges szükségletű gyermekek személyiségállapotának, 

testvérkapcsolatainak és oktatási szükségleteinek figyelembevételével, integrált formában történik a 

gyermekcsoportba való elhelyezésük. 

6.4.1. A speciális gondozást igénylő gyermekek ellátása 

Speciális ellátást igénylők köre: 

- súlyos pszichés vagy súlyos disszociális tünetet mutató gyermek 

-  pszichoaktív szert használó  

Cél: 

A Befogadó Otthonba a speciális gondozást igénylő gyermekek, számára otthont nyújtó, teljes körű 

szakellátás, korukhoz és állapotukhoz igazított szocializációs, reszocializációs, habilitációs, 

rehabilitációs, nevelés biztosítása. 

Feladat: 
- a Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság szakmai véleményének a figyelembe vétele, 

- a terápiás stratégiák kimunkálása, 

- alkalmazkodási zavarokkal küzdő, beilleszkedni nehezen tudó gyermekek speciális 

pedagógiai prevenciója és korrekciója, 

- az érzelmi labilitás, mentális, emocionális éretlenség folyamatos kompenzálása, 

- a szabadidő sokszínű programozása, a fizikai erőnlét erősítése, illetve igénybevétele, a 

sport elemeinek a bekapcsolása, 

- a kortárskapcsolatok kontrollálása, strukturálása, a szociális viselkedés alapvető elemei: 

az empátia, kölcsönösség, normák, jogok, kötelességek elsajátítása, 

- az egyéni gondozási-nevelési terv elkészítése, az otthonosság, az érzelmi védettség 

biztosítása, a szociális értékrend és képességrendszer fejlesztése, 
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- kommunikációs csatornákon annak biztosítása, hogy a Befogadó Otthont követő 

gondozási hely széles körű információt kapjon a speciális szükséglet kezelésének eddig 

alkalmazott módszereiről, a változások irányáról, az eredményesség, illetve 

sikertelenség mértékéről, 

- az intézménybe utalt, gyermeküket nevelő anyák segítése és felkészítése gyermekeik 

gondozására nevelésére. 

Külön kihívást jelent és mind a fentiekben megfogalmazott speciális mind pedig a különleges ellátási 

szükségletnek megfelelő ellátást igénylik a kettős szükségletű gyermekek. 

Feltételek: 

A törvényben megfogalmazott tárgyi, elhelyezési és személyi feltételek biztosítása. 

Módszer: 

- egyéni és csoportos pszichoterápia, 

- magatartásmódosító kommunikatív tréningek, 

- játékterápia, pszichodráma, beláttató, szembesítő technika, 

- állapothoz igazított mozgás és kreatív tevékenységek, 

- motiváció módszerének erősítése, a dicséret-büntetés egyensúlyának állapothoz 

igazított aránya, 

- strukturált, egyéni napi tevékenység, napirend, 

- nyílt, játszmákat nélkülöző, egyértelmű kommunikáció, az igazodási pontok 

iránymutatása, kommunikáció fejlesztése, 

- önértékelés erősítése, 

- szakorvosi felügyelettel gyógyszeres segítségnyújtás. 

Az utógondozói ellátást igénylő fiatal felnőttekkel való foglalkozás. 

A gyermekotthon az utógondozói ellátottak részére szükséglethez igazodó ellátást biztosít. Az 

utógondozói feladatokat ellátó szakember szorosan együttműködik az illetékes gyámhivatallal, 

munkájáról félévente jelentést készít. Elősegíti a fiatal felnőtt sikeres társadalmi integrációját, 

támogatást nyújt a tanulmányok eredményes befejezéséhez, munkahely létesítéséhez. A gondozottak 

érdekében törekszik a családi kapcsolatok erősítésére. 

Gondoskodik a fiatal felnőtt anyák felkészítéséről annak érdekében, hogy elsajátítsák a 

gyermekgondozás és nevelés alapvető ismereteit, készségeit. Lehetőséget biztosít a gondozottak 

szabadidejének tartalmas eltöltésére, és az önálló életre készít fel. 

 

7. Befogadó Otthonban elhelyezett gyerekek sajátosságai: 

 
Tapasztalatok szerint a gyermekvédelmi szakellátást igénylő gyermekek bekerüléskor krízist él át, ami 

a bizonytalan jövőtől való félelem válságával súlyosbodik. 

Ebből a szempontból a gyermekek Befogadó Otthonban töltött idejét, három szakaszra bonthatjuk: 

1. bekerülési krízis 

2. helyezési krízis 

3. elkerülési krízis 
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A segítő szakemberek tevékenysége ezért leginkább a krízisintervención alapul. 

A figyelem fókuszában a gyermekek én-állapota, a megküzdési mechanizmusai valamint a 

személyiség pozitív, kreatív, öngyógyító lehetőségeinek feltárására áll. A krízishelyzet feloldásán túl 

problémamegoldó stratégiák megismertetése is cél, hiszen ez segíthet a gyermeknek a nehéz 

szituációk jövőbeni sikeres megoldásában. 

Az egyéni terápiás jellegű foglalkozások mellett, kiemelt jelentőségű a serdülő korosztálynak 

szervezett csoportos foglalkozások. 

A Befogadó Otthonban a pszichológiai ellátás elsősorban tehát a krízisintervención alapul, mely a 

bekerülés okainak és körülményeinek feldolgozását jelenti, az itt töltött időszakban a gyermek 

pszichés szupportív támogatásával és az új gondozási helyre való kerülésének felkészítésével. 

A személyközpontú és rendszerszemlélet sajátos ötvözete jellemzi a pszichológusi látásmódot, hiszen 

a bekerülésnek számos egymással szoros összefüggésben és kölcsönhatásban lévő oka van 

(családi, szülői, gyermeki devianciák), tehát az okok sajátos konfigurációival találkozunk (cirkuláris 

okság), melyek az egyén szintjén nyernek értelmet a tekintetben, hogy mely ok milyen mértékben 

járulhatott hozzá a gyermek jelenlegi körülményeihez és állapotához. 

Az egyéni terápiás jellegű foglalkozások lehetővé teszik a gyermek állapotának és fejlődési szintjének 

(fizikális, kognitív, emocionális, szociális); kapcsolatainak (családi, baráti és egyéb akár kriminális 

kapcsolatai) traumáinak feltérképezését, a személyiség szerveződésének feltárását és egyéni 

szükségleteinek megragadását is. A háttértényezők felderítésével, a tünetek hátterében meghúzódó 

okok, problémák feltárásával pszichodinamikai összefüggések megfogalmazódására nyílik lehetőség. 

Különös figyelmet szentelünk a gyermek én-állapotának, a megküzdési- coping mechanizmusainak 

valamint a személyiség pozitív, kreatív, öngyógyító lehetőségeinek feltárására. A krízishelyzet 

megoldásán kívül a problémamegoldó, megküzdési stratégiák fejlesztése is cél, hiszen ez felkészíti a 

gyermeket a hasonló, jövőbeli szituációkban való sikeres működésre. 

A krízis oldásával párhuzamosan zajlik az én-megerősítése. A feldolgozás módszerei az átélt krízis 

időszakára valamint a bekerült gyerekek fejlettségi és személyiségállapotára tekintettel első sorban 

játék, szimbólum, relaxációs és verbális technikák segítségével zajlanak. A traumák feltárása és 

feldolgozása megkezdődik intézményünkben, de a további terápiás megsegítésre (mely akár több 

évet is igényelhet) nincs módunk. Ezért a gyermek új gondozási helyre való kerülésekor az eset 

átadása történik további szakemberek bevonásával. 

Az egyéni terápiás jellegű foglalkozások mellett kiemelt jelentőségűek a csoportos foglalkozások. A 

csoportos foglalkozások különösen a serdülő korosztály tekintetében jelentősek, hiszen nagy részük 

beilleszkedési, viselkedési és magatartás problémákkal küzd. Emellett olyan szociokulturális 

mintázatokkal rendelkeznek, ahol a hatékony problémamegoldást a hierarchia harcokon keresztül 

kivívott dominancia jelenti. Többségük először kerül kapcsolatba a csoportban elvárható társadalmi 

szabályokkal, mely nehézséget jelent az eddigi diszharmonikus mintázatokkal szemben. 

Az intézménybe újonnan került munkatársaknak lehetőségük van megismerkedni az otthon 

pedagógiai módszereivel, Szakmai Programjával, Házirendjével, szakmai protokolljával. 

Betekinthetnek és mélyebben áttanulmányozhatják a Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi 

Gyermekvédelmi Szakszolgálat szervezeti struktúráját. A munkatársak, munkakörükből adódó 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%ADzis
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feladatai a munkaköri leírásban kerülnek rögzítésre. A magas színvonalú szakmai munka érdekében 

dolgozók részére rendszeresen szakmai továbbképzési lehetőségeket biztosít az intézmény. 

7.1. 1. számú Befogadó Otthon 

Az 1. sz. Befogadó Otthon a 1081. Budapest, Alföldi u 9-13. sz. alatt található 40 gyermek fogadására 

alkalmas. Négy csoportban, csoportonként 10 gyermekkel, közel azonos építészeti feltételek mellett. 

Krízis ellátottakat, átmeneti gondozás keretében az Alföldi utcai otthonba is befogadunk. 

Otthonunk minden gyermek ellátását vállalja 0-18 éves korig. Utógondozói ellátott fiatalok esetében a 

jogszabályban engedélyezett korig. Gyerekeknél normál, speciális, és különleges szükségletű 

nevelésbe vett gyermekeket is befogad. 

Az Alföldi utcai Befogadó Otthon frekventált helyen helyezkedik el. Mind tömegközlekedéssel (II. 

János Pál Pápa tértől gyalog, Blaha Lujza tértől két megálló villamossal, Keleti pályaudvartól egy 

megálló villamossal), vagy akár egyénileg jól megközelíthető. A belvárosi hatás érzékelhető az 

intézmény környezetében. Az utcában több közintézmény is található, újépítésű, valamint régi 

társasházak is fellehetőek. A ház központi elhelyezkedése számos pozitívumot rejt magában 

(szabadidős programok könnyebb szervezése, iskoláztatás). 

Tárgyi feltételek 

Minden csoportban nappali-játszó, foglalkoztató-fejlesztő, étkező-konyha, háló, valamint a kiszolgáló 

helységek állnak rendelkezésre. 

A csoportokban kettő, három, illetve négy ágyas hálószobák vannak. A gyermekek szobáiban 

mindenki részére szeparált ruhatárolási lehetőség áll rendelkezésre. A személyes tárgyak külön 

történő elzárása megoldott. A megőrzésre átadott értékesebb tárgyakat az irodai 

páncélszekrényben/kazettában őrizzük meg. 

Az otthonhoz egy közös udvar tartozik, ami szeparált az utcától és a többi szolgálattól. A kialakításnál 

figyelembe lett véve az életkori sajátosság, így pihenő hely, játszótér, kosárlabda pálya is kialakításra 

került. 

Az otthonhoz tartoznak még terápiás helyiségek (művészetterápiás foglalkozásra alkalmas szoba, 

kézműves tevékenységekre használható szoba, pszichológus által használt szoba), valamint olyan 

közösségi tér, ahol együtt az otthon összes gondozottja elfér, így lehetőség nyílik közös szabadidős 

program lebonyolítására is (farsang). 

A csoportok tárgyi berendezése a korosztályoknak megfelelően vannak kialakítva. Minden csoportban 

a gyermekek rendelkezésre áll a szabadidő megfelelő eltöltéséhez szükséges játékok, szórakozási 

eszközök, ezek pótlása folyamatos. 

Anyagi ellátottság tekintetében a csoportokban nincs csoportgazdálkodás, hanem a felmerülő 

igényeket a Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat központi 

költségvetésén keresztül finanszírozzuk. Minden csoportban azonos összeg áll rendelkezésre 

kézműves, illetve főző szakkörök szervezésére, melyet az otthonvezető biztosít a csoportnevelőknek. 

Az étkeztetést központi konyháról oldjuk meg, a csoportokban a tálalási tevékenységeket látjuk el. Az 

étlap elkészítése a Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 

élelmezésvezetőjének és háziorvosának együttes feladata, amelynek tartalmaznia kell az irányadó 

napi beviteli értéket a különféle tápanyagokból. Az étlapot az otthonban elhelyezett gyermekek 
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véleményezik, ezek beépítésre kerülnek. A dolgozók részére kedvezményes üzemi étkezést tud 

nyújtani az intézmény. 

A munkatársak részére biztosított munkakörülmények magas színvonalúak. A csoportokban külön-

bejáratú WC és mosdóhelység biztosított, valamint személyes tárgyaik tárolására szekrény áll 

rendelkezésükre. A nevelői helységek tárgyi felszereltsége jó, megfelelnek mind az adminisztratív 

(telefon, számítógép, internet, nyomtató), mind a szakmai munkavégzésnek (személyes 

beszélgetésekhez az infrastruktúra adott). Fénymásoló, fax készülék az otthon titkárságán 

megtalálható. 

Az otthon adminisztratív feladatait (befogadás, gyermekjóléti szolgálat értesítése, iskola hivatalos 

értesítése, távozás körüli teendők) gyermekvédelmi ügyintéző látja el. 

Személyi feltételek 

A gyermekotthon szakmai létszáma, valamint az alkalmazottak képesítése megfelel a 15/1998.(IV.30.) 

NM rendelet 1. és 2. számú mellékleteiben előírtaknak. 

A nevelői munkakörben dolgozó kollégák felsőfokú szociális vagy tanári képesítéssel, 

gyermekfelügyelői munkakörben foglalkoztatott munkatársak OKJ-s „Gyermek – és ifjúsági felügyelő” 

képesítéssel rendelkeznek. Mind a négy csoportban csoportvezető nevelő kollégák látják el kiemelt 

feladataikat. A személyi feltételeinek kialakításakor arra törekedtünk, hogy egymást kiegészítő 

személyiségű, együtt szívesen dolgozó, azonos követelményeket és hasonló értékrendű munkatársak 

dolgozzanak együtt. Tevékenységüket a munkaköri leíráson túl a Befogadó Otthon szakmai 

protokollja és az intézmény belső szabályzatai alapján végzik. Rendszeresen vesznek részt az 

intézmény által szervezett szakmai továbbképzéseken. Nagy hangsúlyt fektetünk a pedagógiai 

módszerek, alapelvek napi gyakorlatban történő összehangolására. Ennek érdekében havonta team 

gyűlés keretében kerül sor a mindennapi gyakorlat kialakítására és egységesítésére. 

Csoportértekezletekre hetente, csoportvezető értekezletekre havonta kerül sor. Az intézmény 

munkatársainak kiválasztásánál a megfelelő végzettség és szakmai gyakorlat mellett fontos szerepet 

kap a megértő, elfogadó attitűd, a módszertani sokszínűség és a humorérzék. Elvárás emellett, hogy 

a kollégák rendelkezzenek olyan kézügyességgel, hobbival, amellyel a gyermekotthoni tevékenységet 

színesebbé, érdekesebbé teszik, és a gyermekek ügyességét, fantáziáját, kreativitását fejleszthetik. 

Az otthonban folyó szakmai munka ismertetése 

Az otthon munkatársainak feladatait a szakmai protokoll rögzíti. Felülvizsgálatára, kiegészítésére 

minden év februárjában kerül sor. 

A Befogadó Otthonban a gyermek bekerülésekor abba a csoportba kerül elhelyezésre, ahol egyéni 

szükségleteinek, igényeinek kielégítésére és problémáinak kezelésére a lehető legjobb esély nyílik. 

A gyermek Befogadó Otthonban való elhelyezése függ: 

- az életkorától; 

- nemétől; 

- pszichés és fizikai állapotától; 

- a csoportok összetételétől; 

- lakhelyétől; 

- iskolájától; 
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- a beutalás okától. 

Ezeket a szempontokat minden esetben megelőzi az az elv, hogy a testvérek együttesen közös 

gondozási helyen tartózkodjanak. 

A kapcsolattartásokat kapcsolattartó szobában, valamint a csoportban szervezzük meg. 

Az Alföldi utcai Befogadó Otthon a főváros minden területéről fogad gyerekeket önkéntesen, vagy 

beutaló határozattal egyaránt. 

Tíz éves kortól (állapottól függően lehet eltérés) a gyerekek személyesen is részt vesznek a tervezési 

megbeszélésen. 

A szakmai munka általános elvei mindhárom otthonban érvényesülnek: 

A javaslattételt követően minden esetben felvesszük a kapcsolatot a következő gondozási hellyel és 

meghatározott szabályok szerint elkezdjük a „barátkoztatást”. Lakásotthoni, gyermekotthoni 

javaslatnál minimum egy alkalmas személyes találkozást valamint, a jövőbeli gondozási hely 

megtekintését jelenti. Nevelőszülős kihelyezés tekintetében több fázisú ismerkedést alakítottunk, 

melyet nyomon követ a csoportnevelő, az otthon pszichológusa, és a nevelőszülői tanácsadó. 

Nevelőszülői családba való átgondozás során a következő feladatokat látják el a munkatársak: 

– Nevelőszülő tájékoztatása a gyermekről (élettörténet, pszichés állapot, viselkedési 

jellegzetességek, szokások, jövőbeli nehézségek, a barátkozás folyamata). 

– A gyermek/ek felkészítése és egyéni foglalkozás keretében a szorongások, feszültségek 

oldása. 

– Vérszerinti szülő tájékoztatása, esetleges szorongás, ellenérzés oldása. 

– Barátkozás folyamatának megsegítése, megfigyelése, megbeszélése és tanácsadás. 

– Nevelőszülővel való folyamatos kapcsolattartás. 

– Illetve a nevelőszülő és szülő kapcsolat felvétele. 

– Az átgondozások nehézségei elsődlegesen a szülő és nevelőszülő felé való elkötelezettség 

– hátterében álló lojalitáskonfliktus miatt nehéz a gyermek számára és a szülők ellenállásának 

következtében (nem tudják elfogadni gyermekük vagy gyermekeik nevelőszülői családba való 

helyezését). 

A fent említett nehézségek fokozott feszültséget jelentenek a gyermekek számára, még akkor is, ha 

ezeket megpróbáljuk távol tartani tőlük a barátkozás idején. 

Az Alföldi utcai Befogadó Otthonból történő örökbeadások esetén részt veszünk a gyermekek egyéni 

terápiás jellegű megsegítésben, az örökbefogadó szülők kiválasztásában, az örökbefogadásra való 

felkészítésben és a barátkozás folyamatában. 

Tartósan beteg gyermeknél biztosítjuk a szükségletének megfelelő ellátást. 

Nevelésbe vett gyermekek esetében kapcsolatot tartunk a gyermekvédelmi gyámmal, melynek 

részleteit a Gyermekvédelmi Gyámi Szolgálattal készült megállapodás rögzíti. 

A keresztény kultúrkörtől eltérő vallási és étkezési szokásaikat a gyermekek nálunk gyakorolhatják, a 

szükséges feltételeket biztosítjuk. 
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Kisgyermek, óvodás korúak csoportja: 

Az kisgyermek/óvodás korúak csoportjában a szakmai munkát a fejlődés-lélektani és életkori 

sajátosságok alapozzák meg. A mozgásfejlődés, és a nyelvi készségek fejlődése, a játékos 

cselekvések és a beszéd útján történő tájékozódás szükséglete a meghatározó. 

A gyermeknek el kell sajátítania étkezési, tisztálkodási, viselkedési szabályokat. Spontánul utánozza 

azokat a felnőtteket, akik körül veszik. Az élményeknek és interperszonális kapcsolatoknak a 

jelentősége nő. Fejlődik fantáziája, érzelmi és értelmi képességei. Önálló akarat és cselekvés 

szükséglete párhuzamosan növekszik az én-tudat határozottabbá válásával. 

4-5 éves korban el akarja foglalni helyét a világban, értékelésre, fontos szerepkörre, teljesítményre 

vágyik. 

5-6 éves gyermek játékában saját érzelmeit, konfliktusait, törekvéseit ábrázolja. Alakul az önfegyelem 

az akadályok leküzdésének képessége. Fejlődnek érzékszervei, megfigyelési képessége, emlékezete, 

képzelete logikai funkciói. 

A kisgyermek/óvodás korúak csoportjába került gyermekek általános állapotára jellemzőek az 

elhanyagoltságra (érzelmileg és fizikailag is) és veszélyeztetésre utaló tünetek, elsősorban a 

biztonság/bizalom hiánya. Sorozatos költözések, a napi ritmus bizonytalansága, a kötődési problémák 

következtében érzelmi bizonytalanság tapasztalható, mely általánosságban fizikai/mentális/érzelmi 

fejlődésükre is rányomja bélyegét. A szülői, első sorban anyai minták hiánya, az anyai elutasítás 

további akadályát képezik a harmonikus személyiségfejlődésnek, kiszolgáltatottak nemcsak koruk, de 

a családi környezet devianciái miatt is. Élettörténetük súlyos traumákkal terhelt. Viselkedésükben 

tetten érhető az ingerszegény környezet hatásai (játék és tevékenység színvonala), és az alul 

szocializáltság (kapcsolatteremtés minősége, káromkodások, napi rutin: étkezések, ételek, higiéniai 

tevékenységek ismeretének hiánya). Általánosságban elmondható, hogy fokozott mozgásos aktivitás, 

viselkedési/magatartási problémák vagy szorongásos tünetek (alvási, ürítési), figyelem/koncentráció 

nehézségei, opponálás tapasztalhatóak. 

Az itt töltött időszak alatt a gyermekek érzelmi, mentális állapotát befolyásolják a szülői látogatások 

minősége, időtartama, és gyakorisága. 

A Befogadó Otthonban az óvodai nevelés és gondozás feladatait belső óvodai foglalkozások keretein 

belül valósítjuk meg. Cél a gyerekek óvodai fejlesztése, valamint gondozási feladatok ellátása. 

A szakmai munka minőségét az előírásoknak megfelelő szakemberek biztosítják, amely megfelel a 

személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai 

feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 1. és 2. számú 

mellékleteiben megfogalmazottaknak. 

A napi elfoglaltságot a kisgyermekkori/ óvodáskori sajátosságoknak megfelelően szervezzük. 

A mindennapi tevékenységek között szerepel a délelőtti foglalkozás. Hangsúlyos a napi ritmus 

kialakítása és betartása, mely biztosítja a stabilitás és biztonság élményét. A napi tevékenységek 

között megtalálható az udvari, vagy külső helyszíni levegőzés, játszótéri program. A mindennapi élet 

része az ebéd utáni csendes pihenő, ami nagyobb gyerekek vonatkozásában csendes tevékenységet 

is jelenthet (könyvolvasás, zenehallgatás). 
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Pszichológiai segítségnyújtás minden gyerek számára elérhető, a krízisintervenció alapelvét 

figyelembe véve. Minden gyermek vonatkozásában a pszichológus legalább egy alkalommal segítő 

támogatást ad/nyújt. A gyermek állapotától függően épül fel egy terápiás hatású - elsősorban a 

játékterápia eszközeit alapul vevő - foglalkozás. 

Szabadidős tevékenységek során – melyek heti tervben kerülnek meghatározásra – korcsoportnak 

megfelelő programokat szervezünk, heti minimum egy alkalommal. Nyaranta táborozási lehetőséget 

nyújtunk. 

Kiemelten nagy hangsúlyt helyezünk a szülői kapcsolattartásokra, melynek alapját gyámhivatali 

határozat adja meg. 

A testvérek együttes elhelyezése miatt előfordul, hogy óvodáskorú és kisgyermekkorú gyermekek 

mellett iskolás gyermekek is elhelyezésre kerülnek ebben a csoportban. Nagyobb testvérek 

tekintetében a szakmai munkát az iskolával való kapcsolattartás, a gyermek iskoláztatása jelenti. Az 

elhelyezett iskoláskorú gyermekeknél maximálisan kielégítjük azt az igényt, hogy a korábbi iskolában 

folytathassa tanulmányait. Abban az esetben, amikor kisgyermekkorú és/vagy iskoláskorú testvér 

tartózkodik az óvodai csoportban az életkori sajátosságoknak megfelelően csoporton belüli 

differenciálást valósítunk meg a napi rendben. 

Nevelésbe vett gyerekeknél a szakmai munka alapját az egyéni gondozási nevelési terv adja. 

Kisiskolás csoport: 

Az kisiskolás csoportban a szakmai munkát a fejlődés-lélektani és életkori sajátosságok alapozzák 

meg. A teljesítménnyel kapcsolatos krízis az iskoláskor kezdetén lép fel. A szociális szerepeket 

tanulja, intellektuális és kognitív képességeivel kapcsolatos elvárások kerülnek előtérbe. A 

közösségben való elhelyezkedése/megítélése attól függ, mennyire elfogadható a magatartása a 

nagyobb társas közösség számára és mennyiben képes mások által elfogadott módon ellátni 

feladatait. 

Megtanulja a szabályokhoz való alkalmazkodást, a játékban, a családi és iskolai életben. 

Intenzívvé válnak önérvényesítési szükségletei, megszilárdul a feladathoz, a szabályokhoz és a 

különböző helyzetekhez való tudatos alkalmazkodás készsége. 

Érdeklődése a valóság felé fordul. Ok- okozati viszonyokat törekszik felfedni, minél több összefüggést 

felismerni. 

9 éves korra már céltudatos, rendezett, kitartó cselekvésformákra képes. 

Ezen a részlegen kisiskolás kortól kamaszkorig, szinte minden korosztály képviselteti magát, így a 

beutalások okai is széles körűek. Általában viselkedési és magatartási problémák miatt kerülnek be a 

gyerekek, emellett a fizikai és a szexuális bántalmazásból, súlyos családi konfliktusokból, fizikai és 

emocionális elhanyagolás, veszélyeztetés következtében egyaránt történik beutalás. 

A bekerült gyermekek viselkedésében és pszichés állapotában a szorongásos tünetek széles skálája 

jelenik meg. A beszűkült, visszahúzódó magatartástól az alvási, vizelési problémákon keresztül, az 

agresszió különböző megnyilvánulási formájáig egyaránt tetten érhetők. Családjában, 

kisgyermekkorban sérült, érzelmileg elhanyagolt gyerekek az új környezetbe is átviszik rendellenes 

reakcióikat. Ez akadályát képezi szociális kapcsolataik fejlődésének a reális világ iránti érdeklődésük 

elapad. Tanulmányi teljesítései nem érik el a kívánt mércét. 
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A bántalmazás és elhanyagolás miatt bekerült gyermekek pszichés állapota és személyiségének 

alakulása olyan traumáktól, belső konfliktusoktól terhelt, melyek befolyásolják az integráción és 

differenciáláson alapuló identitásfejlődést (megakadások). Ennek következtében átélt konfliktusok és 

a belső feszültség viselkedéses szinten általában dühkitörések formájában realizálódik. Megjelenik 

náluk a felnőttek felé irányuló opponáló viselkedés és a szándékos rongálás is. 

A kisiskolás korúak számára fenntartott csoport elsősorban 6-14 év közötti gyerekekből áll, de ezt a 

testvérek együttes elhelyezése felülírhatja. A mindennapi élet és tevékenységek elsősorban az iskolai 

elfoglaltságok köré szerveződnek. A családjából kiemelt gyermekek számára fontos biztosítani a 

korábbi, megszokott iskolai közeget csökkentve ezzel az átélt veszteségeket. A bekerülést követően 1 

munkanapon belül feladat az iskolával való kapcsolatfelvétel, tájékozódás. A személyiségállapotától 

függően meg kell szervezni az iskolába járást. Az osztályfőnökkel való telefonos kapcsolattartás napi 

szintű feladat. A bekerülést követő két héten belül megszervezésre kerül az osztályfőnökkel és az 

igazgatóval való személyes találkozás, kölcsönös információcsere céljából. Az iskolába, a 14. életévet 

be nem töltött gyermek kísérővel jár. Azok a gyerekek, akik nem járnak napközibe, délután 

tanulószobán vesznek részt. A magántanuló, tanórák látogatása alól felmentett, ill. súlyosabb iskolai 

lemaradásokkal küzdő gyerekek felzárkóztatását, iskolapótló foglalkoztatását a fejlesztő pedagógusok 

végzik. 

A gyerekek, heti csoport megbeszélésen vesznek részt, ahol az elmúlt hét eseményeinek 

megbeszélésére, aktuális konfliktusok rendezésére kerül sor. 

A szakmai munka minőségét az előírásoknak megfelelő szakemberek biztosítják, amely megfelel a 

személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai 

feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 1. és 2. számú 

mellékleteiben megfogalmazottaknak. Pszichológiai segítségnyújtás minden gyerek számára elérhető, 

a krízisintervenció alapelvét figyelembe véve. Minden gyermek vonatkozásában a pszichológus 

legalább egy alkalommal segítő támogatást ad/nyújt. Egyéni terápiás jellegű foglalkozások 

(krízisintervenciós ellátás): az óvodáskorúak és kisiskolások megsegítése elsősorban játékterápiás 

helyzetben valamint serdülőkorúak esetén (akik a részlegen tartózkodnak) verbális, szimbólum, mono-

dramatikus módszerek alkalmazásával valósul meg, ahol mód van arra, hogy a bekerülés, mint 

trauma; a bekerülés okai, körülményei; valamint korábbi traumatikus élmények feltárása/feldolgozása 

megkezdődjön. A terápiás módszerek megválasztása függ a gyermek életkorától, személyiség 

állapotától és az elszenvedett trauma jellegzetességeitől. Szabadidős tevékenységek, - melyek heti 

tervben kerülnek meghatározásra – korcsoportnak megfelelőek. A korosztály fokozott 

mozgásigényének kielégítésére a helyi sportolási lehetőségek mellett (kondi terem, sportpálya) a 

kirándulás, a túrázás (bicikli túra), és a nyári táborozás ad lehetőséget. 

Kiemelten nagy hangsúlyt helyezünk a szülői kapcsolattartásokra, melynek alapját gyámhivatali 

határozat adja meg. 

Abban az esetben, amikor óvodáskorú és/vagy kamaszkorú testvér tartózkodik, a kisiskolás 

csoportban az életkori sajátosságoknak megfelelően megvalósul a csoporton belüli differenciálás. 

A csoportba felhasználására kerülő tisztaságszereket havonta a csoport saját maga szerzi be, 

melynek keretösszege minden hónapban előre meghatározott. 
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Nevelésbe vett gyerekeknél a szakmai munka alapját az egyéni gondozási nevelési terv adja. 

Kiskamasz lány/Nagylány csoportok Bóbita/Abigél: 

A kamasz lány csoportban a szakmai munkát a fejlődés-lélektani és életkori sajátosságok alapozzák 

meg. A családi problémák, a baráti elfogadás, a kortárs kapcsolatok, a párkapcsolati próbálkozások, 

az iskolai követelmények és ezen a területeken lévő elvárások a serdülő korba lépve szinte egyik 

pillanatról a másikra egyszerre nehezednek a kamaszra. Életkorából adódóan legfontosabb feladata, 

hogy meghatározza önmagát és eddigi élettörténetéből származó tapasztalatai alapján integráljon egy 

egységes képet magáról. 

A serdülőkori fejlődés-lélektani krízisben testi, lelki és szociális (kapcsolati) vonatkozásban alapvető 

átalakulásokon megy át az ember. A lányok életében feladata a női szerep beépítése a 

személyiségbe. 

Az intézményben elhelyezett serdülő korosztály esetén általánosságban elmondható, hogy 

személyiségfejlődésük megrekedt, rigid mintázatok, feldolgozatlan traumák, elakadások jellemzik, 

problémamegoldásuk szűk szociokulturális környezetük jellegzetességeit hordozza, melyek 

hatékonysága csekély. Ezek sok esetben akadályát képezik a személyiség pozitív, építő, kreatív 

részeinek kibontakozását, elnyomás alatt tartva. A serdülők sokszor ellenállást tanúsítanak minden 

„idegen”, új lehetőséggel szemben, tükrözve a bizalom és bizalmatlanság problematikáját, az 

interperszonális kapcsolataik nehézségeit. A zaklatottság, a normális kommunikációra való 

képtelenség, a túlfűtött illetve depresszív állapot, a szerepbizonytalanság általánossá válhat, amely 

megterheli/meghaladhatja e kritikus időszakban az egyén megküzdési stratégiáit, lehetőségeit. Ennek 

következtében gyakori a droghoz, a tudatmódosító szerekhez való fordulás, és a deviáns 

csoportokhoz való sodródás. Viselkedési és magatartási problémák esetén az iskolai hiányzások, 

otthonról való szökések, a sodorhatóság, a drogfogyasztás, a szülőkkel szembeni agresszív 

megnyilvánulások, lopás, garázdaság, és öngyilkossági kísérletek, pszichiátriai megbetegedések 

indokai egyaránt szerepelnek. 

A mindennapi élet és tevékenységek elsősorban az iskolai elfoglaltságok köré szerveződnek. A 

családjából kiemelt gyermekek számára fontos, a korábbi megszokott iskolai közeg, ezzel is 

csökkenhet az átélt veszteség. A bekerülést követően 1 munkanapon belül feladat az iskolával való 

kapcsolatfelvétel, tájékozódás. Az osztályfőnökkel való telefonos kapcsolattartás napi szintű feladat. A 

bekerülést követő két héten belül megszervezésre kerül az osztályfőnökkel és az igazgatóval való 

személyes találkozás, kölcsönös információcsere céljából. A 14. évet betöltött lányok iskolájukba 

önállóan járnak. A magántanuló, tanórák látogatása alól felmentett, ill. súlyosabb iskolai 

lemaradásokkal küzdő gyerekek felzárkóztatását, iskolapótló foglalkoztatását a fejlesztő pedagógusok 

végzik. 

Az ideiglenes hatályú, nevelésbe vett gyermekek mellett, elsősorban ezekben a csoportokban 

kerülnek elhelyezésre átmeneti gondozás keretében a krízis ellátottak. Számukra külön napirend 

érvényes annak függvényében, hogy mikor kerültek a csoportba. A csoportba újonnan bekerülő 

ideiglenes hatállyal elhelyezett gyerekeknél 1 hét izolációs időszak van. Ez a kölcsönös megismerést 

szolgálja, valamint a szakértői bizottsági vizsgálatok miatt a lányok külső elfoglaltságon nem vesznek 

részt. Ez alól kivételt az iskolai elfoglaltság jelenthet. Az egy hetes időszak lejártát követően hetente 4 
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alkalommal van lehetőség önállóan külső program szervezésére. Ezek elsősorban a családdal való 

kapcsolatot célozzák meg. A szabályok súlyos be nem tartása, az időkorlátok megszegése a kimenő 

megvonását vonja maga után. 

A gyerekek részére heti csoport megbeszéléseken beszélhetik meg az elmúlt hét eseményeit, ez lehet 

a fóruma az aktuális konfliktusok rendezésének is. A tematikus csoport-foglalkozások a 

bűnmegelőzés, drogfogyasztás, prostitúció témával foglalkoznak. A téma alapját az aktuális 

csoportösszetétel adja meg. A szakmai munka minőségét az előírásoknak megfelelő szakemberek 

biztosítják, amely megfelel a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények, valamint 

személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 1. és 2. 

számú mellékleteiben megfogalmazottaknak. 

Pszichológiai segítségnyújtás minden gyerek számára elérhető, a krízisintervenció alapelvét 

figyelembe véve szupportív jelleggel. Minden gyermek vonatkozásában a pszichológus legalább egy 

alkalommal segítő támogatást ad/nyújt. Egyéni terápiás jellegű foglalkozások (krízisintervenciós 

ellátás) elsősorban a serdülőkorúak esetén verbális, szimbólum, mono-dramatikus módszerek 

alkalmazásával valósul meg, ahol mód van arra, hogy a bekerülés, mint trauma; a bekerülés okai, 

körülményei; valamint korábbi traumatikus élmények feltárása/feldolgozása megkezdődjön. A terápiás 

módszerek megválasztása függ a gyermek életkorától, személyiség állapotától és az elszenvedett 

trauma jellegzetességeitől. 

Lehetőségekhez mérten a személyiség komplex megsegítése érdekében csoportos terápiás 

foglalkozások kerülnek megszervezésre (művészetterápia, pszichodráma). 

A szabadidős tevékenység– melyek heti tervben kerülnek meghatározásra – korcsoportnak 

megfelelőek. 

Kiemelten nagy hangsúly van a szülői kapcsolattartásokon, melynek alapját gyámhivatali határozat 

adja meg. 

14 évet még be nem töltött gyermeknél iskolába, valamint külső helyszíni programra történő kisérését 

a csoportban dolgozók szervezik és oldják meg. 

A csoportokba felhasználására kerülő tisztaságszereket részleges csoportgazdálkodás keretében, 

havonta a csoport saját maga szerzi be, melynek keretösszege minden hónapban előre 

meghatározott. 

7.2. 2.számú Befogadó Otthon 

A 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 6. szám alatt található 32 férőhelyes gyermekotthon. 

Az épület jól megközelíthető a Hungária körút közelében található, 2 percre a Városligettől. A 

közelben több egészségügyi intézmény, iskola, óvoda, mozi, múzeum található. 

Tárgyi feltételek 

A kétszintes épület, kerttel, gumiborítású sportpályával, alagsorral és foglalkoztató melléképülettel 

rendelkezik, a főváros egyik legforgalmasabb területén, a Városliget szomszédságában helyezkedik 

el. 

Az Erzsébet királyné úti Befogadó Otthon 3 csoportban fogadja a 0-18 év közötti – elsősorban fiú – 

ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett gyermekeket. Az otthon a különleges, és a speciális 
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szükségletű gyermekek fogadására is alkalmas. Egyes esetekben utógondozói ellátást, kísérő nélküli 

kiskorú fiú gyerekek számára teljes körű ellátást biztosít. 

A gyermekcsoportok az intézmény két szintjén kerültek kialakításra, mindkét szint, két-két 

fürdőhelyiséggel rendelkezik, így a gyermekotthon – szükség esetén – koedukált elhelyezést is 

biztosítani tud. Az épület alsó szintjén portaszolgálat is működik. 

– Az alsó szinten előtér, étkező-társalgó, melegítőkonyha, nevelői szoba, fejlesztőpedagógiai 

szoba, 2 vizesblokk, valamint 4 ágyas, és 3 ágyas lakószoba található. 

– A felső szinten 2 irodahelyiség, nappali, melegítőkonyha, 2 vizesblokk, valamint 4 ágyas, három 

3 ágyas és egy 2 ágyas lakószoba került kialakításra. 

– Az épület pincéjében a szabadidő hasznos eltöltését biztosító konditerem kapott helyet, itt van 

lehetőség billiárdozásra, illetve asztaliteniszezésre is. 

– A pinceszinten került kialakításra az intézmény karbantartó műhelye. 

A Befogadó Otthonban a munkafeltételek biztosítottak, a gyermekotthonban dolgozók számára 

mindkét szinten külön-bejáratú WC és mosdóhelyiség biztosított, a nevelői szobában öltözőszekrény 

áll a kollégák rendelkezésére. A nevelői szobákban telefon, számítógép és internethasználat 

biztosított, a fénymásoló és a fax készülék a gyermekvédelmi ügyintéző irodájában található. 

A készpénz és nagyobb értékű eszközök tárolására páncélszekrény és pénzkazetta áll rendelkezésre. 

Eszközbeszerzéshez és a gyermekek szállításához (iskoláztatás biztosítása, szakértői vizsgálatok, 

külső szabadidős programok, táborok lebonyolítása, gyermekek költöztetése, stb.) a Fővárosi 

Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat gépjárműparkja rendelkezésre 

áll. 

 Melléképület 

– A három helyiségből álló melléképület egyik helyiségében került kialakításra a pszichológus 

szobája. 

– Itt található a kézműves műhelyünk is, ahol heti rendszerességgel csoportos művészetterápiás 

foglalkozásokra van lehetőség. 

– Az épület harmadik helyisége a ruharaktár, amiből szükség esetén az időjárásnak megfelelő 

ruházatot tudjuk a nálunk ellátásban részesülők számára biztosítani. 

 Kert 

A gyermekotthon kerttel rendelkezik, a kertben grillezési és tűzrakási lehetőség van, a sportpálya 

kosárlabda palánkkal fölszerelt, emellett kispályás focimeccsek lebonyolítására is lehetőség van. 

Személyi feltételek 

A gyermekotthon szakmai létszáma, valamint az alkalmazottak képesítése megfelel a 15/1998.(IV.30.) 

NM rendelet 1. és 2. számú mellékleteiben előírtaknak. 

A nevelői munkakörben dolgozó kollégák felsőfokú szociális vagy tanári képesítéssel, 

gyermekfelügyelői munkakörben foglalkoztatott munkatársak OKJ-s „Gyermek – és ifjúsági felügyelő” 

képesítéssel rendelkeznek. Minden csoportban csoportvezető nevelő kollégák látják el kiemelt 

feladataikat. A személyi feltételeinek kialakításakor arra törekedtünk, hogy egymást kiegészítő 

személyiségű, együtt szívesen dolgozó, azonos követelményeket és hasonló értékrendű munkatársak 

dolgozzanak együtt. Tevékenységüket a munkaköri leíráson túl a Befogadó Otthon szakmai 
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protokollja és az intézmény belső szabályzatai alapján végzik. Rendszeresen vesznek részt az 

intézmény által szervezett szakmai továbbképzéseken. Nagy hangsúlyt van a pedagógiai módszerek, 

alapelvek napi gyakorlatban történő összehangolásán. Ennek érdekében havonta team gyűlés 

keretében kerül sor a mindennapi gyakorlat kialakítására és egységesítésére. Csoportértekezletekre 

hetente, csoportvezető értekezletekre havonta kerül sor. Az intézmény munkatársainak 

kiválasztásánál a megfelelő végzettség és szakmai gyakorlat mellett fontos szerepet kap a megértő, 

elfogadó attitűd, a módszertani sokszínűség és a humorérzék. 

A gyermekcsoportban dolgozó kollégák munkáját egy főállású pszichológus és egy félállású 

fejlesztőpedagógus segíti, a művészetterápiás foglalkozásokat megbízásos jogviszony keretein belül 

egy grafikus végzettségű munkatárs vezeti. 

Nevelői team 

Heti egy alkalommal a csoportban dolgozó nevelők/csoportnevelő, a pszichológus és az otthonvezető 

(alkalmanként a fejlesztőpedagógus) részvételével team megbeszélés zajlik. Itt lehetőség nyílik az 

aktuális ügyek, a heti tervek, szabadidős programok átbeszélésére. 

Csoportértekezletek/dolgozói értekezletek 

Havi egy alkalommal kerül sor értekezletre (illetve szükség esetén-soron kívül) az adott csoportban 

dolgozó összes munkatárs bevonásával. 

A munkatársak rendszeresen részt vesznek a Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi 

Gyermekvédelmi Szakszolgálat által szervezett szakmai megbeszéléseken és továbbképzéseken. 

Az otthonban folyó szakmai munka 

A Domonkos csoportban elsősorban nagykamasz korú fiúk ellátására van lehetőség, míg az Egon 

csoport alacsonyabb életkorú fiúk, a kísérő nélküli kiskorúak, valamint nagyobb létszámú testvérsorok 

befogadására alkalmas. A gyermekek ellátásánál fő szempont, hogy a testvérek egy csoportban, az 

azonos nemű, illetve alacsonyabb életkorú testvérek pedig egy szobában kerüljenek elhelyezésre. 

A kamasz fiú csoportban a szakmai munkát a fejlődés-lélektani és életkori sajátosságok alapozzák 

meg. A családi problémák, a baráti elfogadás, a kortárs kapcsolatok, a párkapcsolati próbálkozások, 

az iskolai követelmények és ezen a területeken lévő elvárások a serdülő korba lépve szinte egyik 

pillanatról a másikra egyszerre nehezednek a kamaszra. Életkorából adódóan legfontosabb feladata, 

hogy meghatározza önmagát és eddigi élettörténetéből származó tapasztalatai alapján alakítson ki 

egy egységes képet magáról. 

A serdülőkori fejlődés-lélektani krízisben testi, lelki és szociális (kapcsolati) vonatkozásban alapvető 

átalakulásokon megy át az ember. A fiúk életében feladata a férfi szerep beépítése a személyiségbe. 

Az intézményben elhelyezett serdülő korosztály esetén általánosságban elmondható, hogy 

személyiségfejlődésük megrekedt, rigid mintázatok, feldolgozatlan traumák, elakadások jellemzik, 

problémamegoldásuk szűk szociokulturális környezetük jellegzetességeit hordozza, melyek 

hatékonysága csekély. Ezek sok esetben akadályát képezik a személyiség pozitív, építő, kreatív 

részeinek kibontakozását, elnyomás alatt tartva. A serdülők sokszor ellenállást tanúsítanak minden 

„idegen”, új lehetőséggel szemben, tükrözve a bizalom és bizalmatlanság problematikáját, az 

interperszonális kapcsolataik nehézségeit. A zaklatottság, a normális kommunikációra való 

képtelenség, a túlfűtött illetve depresszív állapot, a szerepbizonytalanság általánossá válhat, amely 
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megterheli/meghaladhatja e kritikus időszakban az egyén megküzdési stratégiáit, lehetőségeit. Ennek 

következtében gyakori a droghoz, a tudatmódosító szerekhez való fordulás, és a deviáns 

csoportokhoz való sodródás. Viselkedési és magatartási problémák esetén az iskolai hiányzások, 

otthonról való szökések, a sodorhatóság, a drogfogyasztás, a szülőkkel szembeni agresszív 

megnyilvánulások, lopás, garázdaság, és öngyilkossági kísérletek, pszichiátriai megbetegedések 

indokai egyaránt szerepelnek. 

A mindennapi élet és tevékenységek elsősorban az iskolai elfoglaltságok köré szerveződnek. A 

családjából kiemelt gyermekek számára fontos, a korábbi megszokott iskolai közeg, ezzel is 

csökkenhet az átélt veszteség. A bekerülést követően 1 munkanapon belül feladat az iskolával való 

kapcsolatfelvétel, tájékozódás. Az osztályfőnökkel való telefonos kapcsolattartás napi szintű feladat. A 

bekerülést követő két héten belül megszervezésre kerül az osztályfőnökkel és az igazgatóval való 

személyes találkozás, kölcsönös információcsere céljából. A 14. évet betöltött fiúk iskolájukba 

önállóan járnak. A magántanuló, tanórák látogatása alól felmentett, ill. súlyosabb iskolai 

lemaradásokkal küzdő gyerekek felzárkóztatását, iskolapótló foglalkoztatását a fejlesztő pedagógusok 

végzik. 

Az ideiglenes hatályú, nevelésbe vett gyermekek mellett, elsősorban ezekben a csoportokban 

kerülnek elhelyezésre átmeneti gondozás keretében a krízis ellátottak. Számukra külön napirend 

érvényes annak függvényében, hogy mikor kerültek a csoportba. A csoportba újonnan bekerülő 

ideiglenes hatállyal elhelyezett gyerekeknél 1 hét izolációs időszak van. Ez a kölcsönös megismerést 

szolgálja, valamint a Gyermekvédelmi Szakértői Bizottsági vizsgálatok miatt a fiúk külső elfoglaltságon 

nem vesznek részt. Ez alól kivételt az iskolai elfoglaltság jelenthet. Az egy hetes időszak lejártát 

követően hetente 4 alkalommal van lehetőség önállóan külső program szervezésére. Ezek elsősorban 

a családdal való kapcsolatot célozzák meg. A szabályok súlyos be nem tartása, az időkorlátok 

megszegése a kimenő megvonását vonja maga után. 

A gyerekek részére heti csoport megbeszéléseken beszélhetik meg az elmúlt hét eseményeit, ez lehet 

a fóruma az aktuális konfliktusok rendezésének is. A tematikus csoport-foglalkozások a 

bűnmegelőzés, drogfogyasztás, prostitúció témával foglalkoznak. A téma alapját az aktuális 

csoportösszetétel adja meg. A szakmai munka minőségét az előírásoknak megfelelő szakemberek 

biztosítják, amely megfelel a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények, valamint 

személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 1. és 2. 

számú mellékleteiben megfogalmazottaknak. 

Pszichológiai segítségnyújtás minden gyerek számára elérhető, a krízisintervenció alapelvét 

figyelembe véve szupportív jelleggel. Minden gyermek vonatkozásában a pszichológus legalább egy 

alkalommal segítő támogatást ad/nyújt. Egyéni terápiás jellegű foglalkozások (krízisintervenciós 

ellátás) elsősorban a serdülőkorúak esetén verbális, szimbólum, mono-dramatikus módszerek 

alkalmazásával valósul meg, ahol mód van arra, hogy a bekerülés, mint trauma; a bekerülés okai, 

körülményei; valamint korábbi traumatikus élmények feltárása/feldolgozása megkezdődjön. A terápiás 

módszerek megválasztása függ a gyermek életkorától, személyiség állapotától és az elszenvedett 

trauma jellegzetességeitől. 
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Lehetőségeinkhez mérten a személyiség komplex megsegítése érdekében csoportos terápiás 

foglalkozásokat szervezünk (művészetterápia). 

A szabadidős tevékenység– melyek heti tervben kerülnek meghatározásra – korcsoportnak 

megfelelőek. 

Kiemelten nagy hangsúlyt helyezünk a szülői kapcsolattartásokra, melynek alapját gyámhivatali 

határozat adja meg. 

14 évet még be nem töltött gyermeknél iskolába, valamint külső helyszíni programra történő kisérését 

a csoportban dolgozók szervezik és oldják meg. 

A csoportokba felhasználására kerülő tisztaságszereket részleges csoportgazdálkodás keretében, 

havonta a csoport saját maga szerzi be, melynek keretösszege minden hónapban előre 

meghatározott. 

Nevelésbe vett gyerekeknél a szakmai munka alapját az egyéni gondozási nevelési terv adja. 

Krízisellátott gyermekeket mindkét csoport integrált formában fogad. 

A teljes körű ellátás keretében a gyermekek számára a napi ötszöri étkezés biztosított. 

Ruházat beszerzésére az ideiglenes hatályú elhelyezést követő napokban, a szükségletek felmérése 

után és a gyermek ízlésének és jogszabályban előírt pénzügyi kereteknek megfelelően kerül sor. 

A gyermekek iskoláztatásának fontos szempontja, hogy az ideiglenes hatályú elhelyezés időtartama 

alatt lehetőleg ne történjen iskolaváltás, ennek érdekében a 14 év feletti gyermekek önállóan 

közlekednek eredeti iskolájuk és a gyermekotthon között, a 14 év alatti gyermekek kísérővel 

közlekednek. 

7.3. 3.számú Befogadó Lakásotthon 

A 1174 Budapest Magvető u.11. sz. alatt működik a 3. Befogadó Lakásotthon csendes, kertvárosi 

környezetben. Tömegközlekedéssel könnyen megközelíthető. A környéken található iskola, óvoda, 

gyermekorvosi rendelő, bolt, gyógyszertár. Az épület a kerület családi házas övezetében található, két 

kilométer távolságra a kerület központjától és annak közintézményeitől. Az infrastruktúra fejlettsége 

megegyezik a főváros hasonló övezeteivel. A közműhálózat kiépített, a vezetékes telefon és Internet 

használat biztosított. A főváros közlekedésének legközelebbi főcsomópontja, az Őrs vezér tere. A 

buszmegálló a lakásotthontól 300 méterre található. 

A lakásotthon12 gyermek fogadására alkalmas. 

A lakásotthonban elsősorban kamasz lányok gyermekeikkel történő együttes elhelyezésére van 

lehetőség, de a férőhely gazdálkodás optimális kihasználtsága érdekében ideiglenes hatállyal 

elhelyezett, valamint nevelésbe vett gyermekek ellátását is biztosítjuk. A lakásotthon alkalmas 

különleges, valamint speciális szükségletű gyermekek fogadására is. Utógondozói ellátást biztosít. 

A lakásotthonban önálló csoportgazdálkodás zajlik. 

Tárgyi feltételek 

A lakásotthon tárgyi feltételei megfelelnek a jogszabályokban megfogalmazott elvárásoknak. Az épület 

3 szintes, szinteltolásos, 300 m2 -es építmény nagy terasszal és kerttel. 

Az alsó szinten található tároló helyiségként funkcionáló garázs, a munkatársak számára kialakított 

fürdőszoba és külön WC, és a közösségi helyiség, ami alkalmas a házon belüli sportolásra és 
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kapcsolattartásra is. Továbbá itt található egy helyiség a hűtőszekrények és használati eszközök 

tárolására, valamint egy karbantartó műhely is. 

A középső szinten található: az előtér, az étkezőhelyiség, a konyha kamrával. Itt kapott helyet az 

iroda, egy WC, egy fürdőszoba és egy háromágyas szoba. 

A felső szinten található: egy WC, egy fürdőszoba, egy kétágyas szoba, egy négyágyas szoba, egy 

háromágyas szoba, valamint a nappali-társalgó. 

A szobákban minden gyermeknek különálló zárható szekrény áll rendelkezésre, a személyes tárgyak 

elhelyezésére. A használaton kívüli tárgyakat, eszközöket az alsó szinten található helyiségben 

tároljuk. A gyermekektől átvett értéktárgyakat az iroda páncélszekrényében tudjuk megőrizni. 

Az iroda rendelkezik a szükséges irodatechnikai és informatikai eszközzel. (fénymásoló, fax, 

számítógép, Internet hozzáférés, vezetékes telefon) Az otthonvezető szolgálati mobiltelefonon 

bármikor tájékoztatható, és ő is bármikor tud hivatalos ügyintézést kezdeményezni. A készpénz és 

nagyobb értékű eszközök tárolására páncélszekrény és páncélkazetta áll rendelkezésre. 

Eszközbeszerzésnél és gyermekszállításnál az anyaintézmény gépjárműparkja vehet igénybe. A 

lakásotthonban munkatársainknak számára is lehetőséget biztosítunk meleg étkezésre. 

Személyi feltételek 

A gyermekotthon szakmai létszáma, valamint az alkalmazottak képesítése megfelel a 15/1998.(IV.30.) 

NM rendelet 1. és 2. számú mellékleteiben előírtaknak. 

Gyermekfelügyelőink OKJ-s „Gyermek – és ifjúsági felügyelő” képesítéssel, a nevelői munkakörben 

dolgozó kollégák felsőfokú szociális vagy tanári képesítéssel rendelkeznek. Egy fő csoportvezető 

nevelő a team tagja. A munkatársak a munkaköri leírás a Befogadó Otthon szakmai protokollja és az 

intézmény belső szabályzatai alapján végzik munkájukat. Rendszeresen vesznek részt az intézmény 

által szervezett szakmai továbbképzéseken. A pedagógiai módszerek, alapelvek napi gyakorlatban 

történő összehangolása a legfontosabb szempont. Ennek érdekében kéthetente team gyűlés 

keretében kerül sor a mindennapi gyakorlat kialakítására és egységesítésére. Az intézmény 

munkatársainak kiválasztásánál a megfelelő végzettség és szakmai gyakorlat mellett fontos szerepet 

kap a megértő, elfogadó attitűd, a módszertani sokszínűség és a humorérzék. 

Leány-anyás ellátás 

A csoportban lévő anyák életkorát tekintve (13-24 év) fejlődés-lélektani szempontból a serdülő 

korosztályba tartoznak. Ennek megfelelően elsődleges feladatuk, önmaguk megismerése, identitásuk 

alakulásának folyamatában. Az anyák kortársaiknak megfelelően tükrözik a serdülőkori 

sajátosságokat: 

- kritika a felnőtt világgal szemben; 

- konfliktusok a felnőttekkel, egymással; 

- saját szükségleteik előtérbe helyezése; 

- érzelmi labilitás; 

- fokozott önállóságigény; 

- szülőkről való érzelmi leválás; 

- kortárscsoportok elsőbbsége; 

- a másik nemmel való kapcsolat felvétele; 
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- fokozott szexuális kíváncsiság. 

Fejlődés lélektani szempontból a legnagyobb problémát az okozza, hogy a gyermek vállalása 

megköveteli azt, hogy saját szükségleteiket háttérbe szorítva, gyermekük szükségletei felé legyenek 

nyitottak. További nehézséget jelenthet a női azonosságtudat felépítésére irányuló törekvéseikben az, 

hogy a serdülő gyorsan váltogatja önmagáról és az anyaságról alkotott elképzeléseit. 

A várandós serdülőknek egyrészt fel kell dolgoznia azt a gyászt, amely gyermekkori testének és 

szüleivel való azonosulásának elvesztése okoz, másrészt terhességének megéléséhez támaszkodnia 

kellene szüleivel való, felnőttként megélt azonosulására, a velük való kapcsolatára. 

Leányanya csoportunk egyaránt befogad normál, különleges és speciális szükségletű leányanyákat is. 

Általánosságban elmondható, hogy nagy különbség tapasztalható a normál szükségletű és speciális 

szükségletű kismamák között mind általános pszichés állapotuk, mind anyai szerepük, mind a 

részlegen tanúsított együttműködésük tekintetében. Ennek hátterében a kötődési problémák, a torzult 

kapcsolati mintázatok, az anya-gyerek kapcsolati minták hiánya állnak, melyek eddigi életük során 

viselkedési/magatartási és beilleszkedési problémákkal társultak. Személyiségüket legfőképp a 

biztonság hiánya, érzelmi/kapcsolati labilitás, gyenge legfőképpen negatív énkép, irreális kapcsolati 

elvárások, gyenge, irreális jövőkép jellemzi. Készségeikben/képességeikben koruknál jóval 

alacsonyabb szinten teljesítenek. Jelentősek az iskolai elmaradásaik. Szocializációs és 

kommunikációs, valamint probléma-megoldási készségeik szegényesek így az együttműködési 

hatékonyságuk is csökkent. Személyiségükben fellelhető az acting-out tendencia. Az elfogadás 

problematikája/konfliktusa áthatja a gyermekükkel, a helyzetükkel, az együttműködésükkel, a 

jövőjükkel kapcsolatos területeket is. Különösen vonatkozik ez a speciális szükségletű anyákra, akik 

korábbi, a már általuk megismert együttműködési mintázataik alapján kezdenek működni. Gyakoriak a 

gyermekkori nélkülözésre adott reakciók, a szorongás, a depresszió, a tökéletességre való kóros 

törekvés, deperszonalizációs érzések, düh és pánikrohamok. A háttérben traumatikus élettörténeti 

tényezők (gyermekotthoni elhelyezés, törvénytelen születés, elhanyagoltság, elutasítottság, árvaság, 

veszteségélmények, gyász), érzelmi egyensúly fokozott labilitása, kötődési problémák állnak. 

Többségük bizonytalanul kötődő nincs olyan kapcsolati tapasztalatuk, amit mozgósíthatnának 

gyermekükkel való kapcsolatukban. Megnehezíti a gyermekükkel való kapcsolat és saját 

személyiségének alakulását az énkép, az anya és a gyerek azonosulásának összjátéka. Tetten érhető 

gyermekeiket elhagyottak esetén a „rossz anya” és az „elhagyott gyermek” belső konfliktusa és ezzel 

való azonosulás. 

A mamákra jellemző továbbá a fokozott kapcsolatkeresés (általában otthonon kívül), a nagyfokú 

befolyásolhatóság, szégyen kontra bűntudat családi transzgenerációs mintázatai. 

A mamák aktuális helyzete, pszichés állapota függ attól, hogy korábban mennyi időt töltöttek vér 

szerinti családjukban, milyen szülői azonosulási lehetőségeik voltak. Ebből a szempontból a csoport 

összetétele igen heterogén. Többségben vannak azok, akik gyermekkoruk óta nevelkedtek 

gyermekvédelmi intézményekben, és vannak olyanok, akik terhességük ideje alatt, vagy közvetlenül 

az után, gyermekükkel együtt kerültek csoportba. A hosszabb ideig családjukban nevelkedett mamák 

szociális helyzete viszont korántsem jobb, mint a rendszerben nevelkedettekké. A családokban 

előforduló válás, szülők közötti, illetve a szülők és nagyszülők közötti diszharmonikus kapcsolat, a 
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szülő pszichopatológiája, családon belüli bántalmazás, abúzus, a szülő alkoholproblémái az 

alulszocializált, ingerszegény környezet, a szegénység, az aluliskolázottság mind olyan tényezők, 

melyek nagymértékben befolyásolják nemcsak a mama állapotát, hanem az anyai szerep, a 

gyermekével való kapcsolat (kötődés) alakulását is – a saját identitásának alakulásának 

folyamatában. 

A speciális szükségletű mamák viselkedését nagymértékben befolyásolják külső kapcsolataik (család, 

párkapcsolat). A mamák esetén már a bekerülésükkor nyilvánvaló, hogy a részlegen való lét 

elfogadása, (és ez kihat gyermek, anyaság elfogadására stb.) a gyermekkel való együttlét és a 

párkapcsolati elvárások között konfliktusos a helyzet. 

A Befogadó Otthon leányanya csoportja optimálisan 13-24 év közötti normál és/vagy speciális 

szükségletű anya és gyermeke együttes befogadását és gondozását tudja biztosítani. Elsődleges 

célunk a baba-mama egység/kapcsolat támogatása. 

A csoportba kerülés előtt fontos a csoport szokásainak/elvárásainak/szabályainak ismertetése. 

A mamák napi elfoglaltsága elsősorban a csecsemő/kisgyermek igényei és szükségletei köré 

szerveződik. Nagy hangsúlyt fektetünk a napirend kialakítására és betartására, mely biztosítja a 

stabilitás és biztonság élményét. 

Fontosnak tartjuk a mamák tapasztalati úton való megsegítését a gyermekük ellátásával kapcsolatos 

folyamatban: otthonos környezet kialakítása, napi ritmus biztosítása (etetési/szoptatási szokások, 

egészségügyi/higiéniai/fürdetési tevékenységek, öltöztetés, alvási szokások kialakítása). A napirend 

része az évszaknak megfelelő udvari, vagy külső helyszíni levegőzés/játszótéri program, az ebéd 

utáni csendes pihenő és az esti fürdetés/fektetés időszaka. 

Emellett a mamák személyiségállapotára és kettős fejlődés-lélektani krízisére (serdülő és anya) való 

tekintettel fontos szerepet játszik az egyéni terápiás (perinatális, anya-kapcsolati), ill. szupportív 

megsegítésük pszichológus és akár pszichiáter szakemberek bevonásával. 

A serdülőkori problémák mellett, helyzetüket nehezíti, hogy egyszerre több szerepnek is meg kell 

felelniük ezért heti rendszerességi gondozó-gondozott csoportokon lehetőség nyílik az aktuális 

történések/konfliktusok megbeszélésére/kezelésére melyek hatással vannak a személyiség, az 

anyává válás és a gyermekükkel való kapcsolat fejlődésére is. 

Hátrányaik az iskolai elmaradásaik tekintetében is halmozottak. Elmaradásaik legfőképpen az 

alapvető tanulási készségek területén tapasztalhatóak, mely korábban hozzájárult az iskolai 

előmenetelük akadályozottságához. Fejlesztőpedagógus vezetésével olyan fejlesztő, felzárkóztató és 

iskolapótló foglalkozásokon vesznek részt, melyek a hátrányok és kudarcok leküzdésével lehetővé 

teszi a fokozatosság elvét, és gyermekük korát szem előtt tartva az iskolai oktatásba való re-

integrációjukat. Ez azt jelenti, hogy kezdetben magántanulói státuszban vizsgákra való felkészítés 

keretében kapcsolódnak vissza az oktatási folyamatba, később heti pár órában, majd rendszeres 

iskolai keretek között. 

Minden mama tekintetében kéthavi jelentés készül, mely tartalmazza az elmúlt hónap történéseit, a 

gyermek gondozásával kapcsolatos feljegyzéseket, esetleges problémákat és a mama 

helyzetére/állapotára/fejlődésére/viselkedésére/kapcsolataira vonatkozó véleményeket (pedagógiai, 

fejlesztőpedagógusi, pszichológusi). Ez lehetővé teszi, hogy a változás/fejlődés folyamatait dinamikus 
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rendszerben szemléljük. A babák tekintetében 3 havonta készül jelentés, mely elsősorban a fejlődés-

lélektani szempontok figyelembe vételével íródik. Emellett fontosnak tartjuk a fotóalbum készítését az 

élettörténeti események detektálására. 

A csoportban tartózkodó mamák és babák ügyeinek intézésében gyermekvédelmi gyámjaik járnak el. 

Kiemelten nagy hangsúlyt helyezünk a családi kapcsolatok ápolására. 

Folyamatosan két szakkör működik a csoportban: a kézműves és a főző szakkör. Céljuk a szabadidő 

hasznos eltöltése mellett a háztartási ismeretek elsajátítása is. A mamák étkezését központi konyha 

működtetésével biztosítjuk figyelembe véve a kismamák szükségleteit a szoptatási időszak alatt. A 

babák étkezését a csoport külön anyagi forrásból biztosítja első sorban friss zöldségek/gyümölcsök, 

bébi ételek vásárlásával. 

A családi pótlék a jogszabályoknak megfelelően kerül felhasználásra. 

A csoportba felhasználására kerülő tisztaságszereket havonta a csoport saját maga szerzi be, 

melynek keretösszege minden hónapban előre meghatározott. 

Nevelésbe vett gyerekeknél a szakmai munka alapját az egyéni gondozási nevelési terv adja. 

Minden gyermek számára teljes körű otthont nyújtó ellátást biztosítunk a gyermekvédelmi törvény 

alapján. 

Leányanyás ellátás mellett a csoport ellátja más gyermekek fogadását is, melynél ugyanazokat a 

szakmai alapelveket érvényesítjük, amit más befogadó otthoni telephelyünkön, csoportban. 

 

 

Záradék: 

A szakmai programot a Befogadó Otthon nevelőtestülete megismerte, megtárgyalta, 

jóváhagyta. 

 

 

 

Budapest, 2016. május 2. 
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Személyi hatály 

A Házirend vonatkozik mindazon gyermekekre és fiatal felnőttekre, akik a Befogadó Otthon három 

telephelyén befogadásra kerültek beutaló határozat alapján, krízis ellátottként vagy saját kérésre. A 

gyermekek és fiatal felnőttek hozzátartozói és látogatói valamint a Befogadó Otthonban szolgálatot 

teljesítő önkéntesek és más szakemberek vagy gyakornokok szintén a Házirend hatálya alá tartoznak. 

A Házirend betartása a Befogadó Otthon minden dolgozójának érdeke és kötelezettsége. 

 

A Házirend alapelve, hogy szabályozásai nem állhatnak ellentétben a Gyermekek jogairól szóló 1989-

ben kihirdetett Egyezménnyel. és a Gyermekvédelmi Törvénnyel.  A Házirend nem vonhatja el és nem 

csorbíthatja a gyermek alkotmányosan és az Egyezményben biztosított jogait. Nem tehet nemzeti, 

etnikai, világnézeti, politikai, nemek szerinti vagy egyéb megkülönböztetést. 

A Házirend tartalmazza: 

1. A gyermeki jogokat 

2. A gyermeki kötelezettségeket 

3. Magatartási szabályokat 

Csoporton belüli szabályokat 

 - Kapcsolattartás és látogatás rendje 

 - Eltávozás és visszatérés rendje 

4. Panaszjog gyakorlását  

5. Zsebpénzzel, tisztasági szerekkel, ruhapénzzel való ellátás rendjét 

6. Záradékot 

1. A gyermeki jogok            

Jogod van ahhoz, hogy: 

- jogaidat és kötelességeidet megismerd, jogaid érvényesítésének lehetőségeiről tájékoztatást kapj,  

- szabadon kinyilvánítsd véleményedet, személyedet és vagyonodat érintő kérdésekben 

meghallgassanak, és választ kapj kérdéseidre, 

- érdekeid érvényesítése érdekében az Érdekképviseleti Fórum tagjait szabadon választhatod, 

- a téged érintő ügyekben az otthon vezetőjénél, az Érdekképviseleti Fórumnál, gyermekjogi 

képviselőnél, törvényes képviselődnél panaszt tegyél, 

- az otthon működésével, valamint csoporttársaiddal kapcsolatos panaszodat az otthonvezetőnél 

írásban terjesztheted elő. Az otthonvezető köteles a panaszt kivizsgálni és a szükséges 

intézkedéseket haladéktalanul, de legkésőbb a panasz kézhezvételét követő 7 napon belül 

megtenni és erről téged tájékoztatni. Az intézkedés elmaradása, illetve az általad nem 

megfelelőnek vélt intézkedés esetén, kérheted kérelmednek a nevelési igazgatóhelyettes elé 

terjesztését. A gyermekjogi képviselő neve és elérhetősége minden részlegen jól látható helyen 

kerül kifüggesztésre. 

- a számodra állandóságot, érzelmi biztonságot nyújtó teljes körű ellátásban, korodnak és 

szükségleteidnek megfelelő nevelésben, oktatásban részesülj. 
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- részt vegyél a felzárkóztató, tehetségfejlesztő programokon és érdeklődésednek megfelelő 

szabadidős foglalkozásokon, 

- elmond a véleményed a nevelésedről, oktatásodról, ellátásodról. Téged érintő kérdésekben 

meghallgassanak, tájékoztassanak. 

- támogatást kapj nevelődtől, annak érdekében, hogy a családi környezetbe visszatérhess, 

- látogatót fogadj, ápold családi és személyes kapcsolataidat, ám tudnod kell, hogy ha a gyámhivatal 

úgy ítéli meg, hogy a kapcsolattartók közül van olyan személy, aki fejlődésedet hátrányosan 

befolyásolja, a vele való kapcsolattartás jogát megvonhatja, szüneteltetheti. 

- személyes tárgyaidat használd, és azok védelmet élvezzenek. Mobiltelefonodat, hordozható 

számítógépedet, táblagépedet a biztonságos érték-és állag megőrzés miatt az otthonban le kell 

adnod, melyet iskolába menetelkor, kimenő idejére megkaphatsz. 

- utógondozásba, illetve utógondozói ellátásban részesülj. Az utógondozottakra vonatkozó 

szabályokat a fiatallal kötött megállapodásban külön is rögzítjük. 

- védelemben részesülj minden fejlődésedre ártalmas környezeti és társadalmi hatással, valamint az 

egészségedet károsító szerekkel szemben. 

- emberi méltóságodat tiszteletben tartsák, megvédjenek a fizikai, szexuális vagy lelki erőszaktól. 

- hozzáférj a TV-ben, rádióban, újságokban, egyéb médiában a korodnak megfelelő, ismereteidet 

bővítő műsorokhoz, megvédjünk az olyan káros hatásokkal szemben, mint a gyűlöletkeltés, az 

erőszak és a pornográfia. 

2. A gyermeki kötelezettségek          

Kötelességed, hogy: 

- gondozásod és nevelésed érdekében szüleiddel, törvényes képviselőddel, gondozóiddal 

együttműködj, képességeidnek megfelelően tegyél eleget tanulmányi, munkahelyi és a Befogadó 

Otthoni kötelezettségeidnek, 

- tartózkodj az egészségedet, személyiségedet károsító életmód gyakorlásától és az egészségedet 

károsító szerek használatától (dohányzás, alkohol, drog, játékgépek), 

- tanköteles korú gyermekeknek kötelessége oktatásban részt venni. Nem tanköteles korú 

gyermekeknek az otthonban fejlesztő foglalkozásban vesznek részt, 

- a leányanyás csoportban elhelyezett anyukáknak segítséggel kötelességük gyermekükről 

gondoskodni. A kisgyermekkel szembeni veszélyeztető bánásmód, bántalmazása esetén, vagy a 

gyermek elhagyása esetén kezdeményezzük a gyermektől való külön elhelyezést, 

- betartsd az otthon házirendjét. 

 

3. Magatartási szabályok              

Általános magatartási szabályok: 

- befogadó Otthon területére tudatmódosító szereket (alkohol, kábítószer stb.) nem hozhatsz be, 

nem adhatsz át másnak, és nem fogyaszthatsz, 

- a felszerelési és használati tárgyak épségére neked és látogatóidnak is vigyáznod kell, 

- a közös helyiségek (fürdőszoba, WC, stb.) használat utáni tisztaságáról köteles vagy gondoskodni. 



86 

- érünk, hogy figyelj oda a környezetbarát életre, takarékoskodj a villannyal, fűtéssel, vízzel, 

- más holmiját, személyes és használati tárgyait (cipő, ruha, tanszer, játék stb.) annak engedélye 

nélkül nem használhatod, 

- köteles vagy a tűz- és balesetvédelmi szabályokat betartani. Ennek értelmében sem lehet az 

intézmény területén dohányozni. Nem szabad gyufával, vagy más tűzokozásra alkalmas eszközzel 

játszani, azt magadnál tartani! 

- a látogatások meghittségének biztosítása érdekében a látogatási együttlét során jelenlévőket nem 

lehet zavarni, 

- hozzátartozóid a következő időpontokban látogathatnak az intézmény területén: 

szerda, péntek,  16.00 - 18.00. 

vasárnap: 15.00 - 18.00  

- telefonos kapcsolattartásra minden nap van lehetőséged az intézmény készülékén, este 17-18 óra 

között, 3 perc időtartamban a telefonszám leadásával. Telefonos kapcsolattartásra abban az 

esetben nincs lehetőséged, ha gyámhivatali határozatban ez szerepel, minden más esetben közeli 

hozzátartozóddal tarthatsz kapcsolatot, aki a határozatban szerepel, 

- a bekerülésedtől számított 1 hétig szülőd, testvéred az otthon házirendje alapján jöhet látogatni, 

ezt követően csak gyámhivatali határozattal az abban foglaltak szerint. Kivételt ez alól az képez, ha 

szülőd részéről sérelmedre elkövetett cselekmény miatt kerültél be, 

-  kötelességed reggel úgy felkelni, hogy az iskolában, munkahelyen, egyéb kötelező elfoglaltságon, 

időben meg tudj jelenni. 

-  az esti lefekvést kortól, egészségi állapottól, a másnapi elfoglaltságtól függően egyénre szabottan 

kerül meghatározásra. Betegség esetén az orvos utasításait tartsd be. 

4. A csoporton belüli szabályok: 

- Köteles vagy a saját felszerelésedet rendezett és tiszta állapotban tartani, a szoba és a közös 

helyiségek takarításában a beosztásnak, korodnak és fizikai és mentális állapotodnak megfelelően 

részt venni, a berendezési tárgyakra vigyázni. 

- A szándékosan vagy gondatlanságból okozott kár jóvátételében aktívan közre kell működnöd. 

(Mivel zsebpénzed felhasználásáról magad döntesz, ezt felajánlhatod a rongálás 

helyrehozatalára.) 

- A ház felszerelési tárgyait (tv, dvd, rádió, játékok, konyhai gépek stb.) csak rendeltetésszerűen 

használd, nem szabad azokat önhatalmúan szerelgetni, javítgatni. 

- A csoportok a napirendjüket maguk alakítják ki. A csoport mindennapi életével kapcsolatos 

véleményedre, javaslatodra számítunk. 

- Minden gyereknek kötelessége a csoportközösségben adódó feladatokat ellátni, alkalomadtán az 

otthon környezetének megóvása, rendben tétele érdekében tevékenykedni. 

Most nagyon figyelj! 

1. A Befogadó Otthont csak engedéllyel hagyhatod el. 

2. Szervezett programra mindig felnőtt kísér. 
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3. Kimenőt a csoportodban dolgozó felnőttől kérhetsz, ha azt a gyámhivatali határozat nem tiltja. A 

kimenő időtartama a 12 órát nem haladhatja meg. 

4. Kimenők rendje:   14 éven felüli gyermekeknek adható 

Szerda: 1230-1800, iskolai elfoglaltságaid után 

Péntek: 1200-1900, iskolai elfoglaltságaid után 

Vasárnap: 1000-1800 

Szombat rendkívüli kimenő nap 1000-1800 

5. Gyámhivatali vagy gyermekvédelmi gyámi engedéllyel eltávozásra is mehetsz, ennek ideje nem 

lehet több mint két nap (48 óra). 

6. Gyámhivatali vagy gyermekvédelmi gyámi engedéllyel két napnál több időre, szabadságra is 

mehetsz. 

7. Ha visszatértél kimenődről, eltávozásodról vagy szabadságodról, a csoportban dolgozó nevelőnél 

jelentkezz! 

8. Ha engedély nélkül távozol el, illetve nem térsz vissza a megbeszélt időpontra, a keresésedre 

indulunk. 

9. Engedély nélküli távolléted után, a kimenőd megvonható. Ez azt jelenti, hogy akár egy hétig sajnos 

nem tudunk neked kimenőt adni. Nem a meghatározott időpontra való visszaérkezés során 

mérlegeljük a következő kimenők lehetőségeit. 

10.       Az engedély nélküli távolléted idejére nem tudunk zsebpénzt biztosítani számodra   

11. Más gyermekotthonból átmenetileg nálunk lévő gyermekekre (krízises), valamint vendég 

státuszban nálunk lévő gyermekekre és menekült vagy oltalmazott státuszban lévő gyermekekre ettől 

eltérő, egyénre szabott kapcsolattartási- és kimenő rend vonatkozhat. 

A leányanyás csoportban elhelyezettek vonatkozásában eltérő, egyénre szabott kimenő rendet 

alakítunk ki, amely függ a kisgyermek korától, állapotától, az anyuka állapotától, kapcsolattartási 

lehetőségeitől. 

5. A panaszjog gyakorlása 
 

- Te és a szülőd panaszt, a Befogadó Otthon vezetőjénél, illetve az Érdekképviseleti Fórumnál 

szóban tehettek, - erről jegyzőkönyvet kell felvenni-, vagy a panaszt írásban terjeszthetitek elő. 

- Panaszodat a gyermekotthon vezetője és az Érdekképviseleti Fórum (indokolt esetben a 

gyermekotthon vezetőjének bevonásával és közreműködésével) is köteles kivizsgálni és a 

szükséges intézkedéseket haladéktalanul, de legkésőbb a panasz tudomására jutásától vagy a 

panaszos beadványának kézhezvételét követő 15 napon belül megtenni és erről tájékoztatni téged. 

Az intézkedés elmaradása vagy a panaszos által nem megfelelőnek ítélt intézkedés esetén, az 

Érdekképviseleti Fórumhoz a kijelölt gyermekjogi képviselőhöz vagy a fenntartóhoz fordulhattok 

segítségért. 

- A gyermekjogi képviselő nevét, elérhetőségét illetve a gyermekotthonban tartandó fogadóórái 

időpontját jól látható helyen, a faliújságon találod. 

- Az Érdekképviseleti Fórum a panaszaid ügyében köteles eljárni, erről a gyermekotthon vezetőjét 

tájékoztatnia kell, illetve közreműködését kérheti a panasz kivizsgálásához. 
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- A gyermekotthonban élő gyermekek/ fiatalok képviselői részt vesznek az Érdekképviseleti Fórum 

működésében. (ld. az ÉKF szabályzatot). Az Érdekképviseleti Fórum évente kétszer, indokolt 

esetben akár többször is összeülhet. 

6. A zsebpénzzel, tisztasági szerekkel, ruhapénzzel való ellátás rendje 
 
- Zsebpénzedet a törvény előírása szerinti összeget, havonta, ill. igény szerint heti-kétheti bontásban 

veheted fel. A zsebpénz átvételét követően, minden esetben alá kell írnod a zsebpénzkartont! 

- A tisztasági szereidet havonta kapod meg. 

- A téged megillető ruhapénzt, szükségleteid figyelembevételével - a törvény előírása szerint 

meghatározott összegben évszakonként veheted fel és költheted el. A vásárlásra elkísér egy 

nevelő. A ruhák megvásárlásáról ruhakartont vezetünk. 

Fogadóóra 

Az otthonvezető és a nevelési igazgatóhelyettes heti két órában fogadóórát tart, melyre előzetesen az 

intézmény ügyfélszolgálatnál (1081. Budapest, Alföldi u.9.-13.) kell bejelentkezni. Ebben az időben 

van lehetősége szüleidnek, testvéreidnek, nagyszüleidnek és hozzátartozóidnak a személyes 

beszélgetésre. 

Fogadóóra: hétfő 1000-1200 

7. Záradék 
 

- A Gyermekotthon folyamatos munkarend szerint működő bentlakásos intézmény.  Törvényben 

iktatott módon rendelkeznie kell házirenddel. 

- A Házirend az intézmény jogszerű működésének cégére, egy belső jogi forrás, ami helyi 

szabályok, kialakításával érvényesíti a törvényt. 

- A Házirend betartása a Gyermekotthon minden dolgozójának és lakójának érdeke és 

kötelezettsége. 

- Jelen Házirend, munkatársaink és az Érdekképviseleti Fórum jóváhagyásával és egyetértésével 

készült. 

- A Házirendet a vonatkozó jogszabály szerint a Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi 

Gyermekvédelmi Szakszolgálat igazgatója hagyja jóvá, a Befogadó Otthon munkatársai 

véleményének figyelembevételével és az Érdekképviseleti Fórum egyetértésével. 

- A Házirend egy példányát a Befogadó Otthon telephelyein jól látható helyen ki kell függeszteni. 

 

Budapest, 2015. május 2. 
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Az Érdekképviseleti Fórum a Gyvt. 35.§. (1) felhatalmazása alapján, a Fővárosi Gyermekvédelmi 

Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatának otthont nyújtó ellátásaiban részesülő 

gyermekek és fiatal felnőttek érdekvédelmét szolgáló választott testület. 

Az Érdekképviseleti Fórum tagjai: az ellátottak képviselői, az ellátottak szülei vagy más törvényes 

képviselői, az intézmény dolgozói, az intézményfenntartó képviselői. 

Az Érdekképviseleti Fórum hat főből áll, ebből két fő ellátott, egy fő az ellátottak törvényes képviselői 

közül, két fő az intézmény munkatársai közül kerül megválasztásra, kijelölés alapján egy fő pedig az 

intézményt fenntartó részéről. 

A választás szabályai  

Az Érdekképviseleti Fórum tagjait gyűlés keretében kell megválasztani, a fenntartói képviseleten kívül 

az intézmény igazgatója köteles megszervezni a tagok választását. 

Az ellátást igénybevevők közül a választás otthongyűlésen történik, a szülők és más törvényes 

képviselők, az igazgató által összehívott szülői értekezleten választják meg az Érdekképviseleti 

Fórumba delegált tagot, a dolgozók képviselőjüket munkatársi értekezleten választják. 

A Fórum tagjait a választásra jogosultak határozatlan időre, titkos szavazással választják. 

A megválasztás a jelöltre leadott 50%+1 fő szavazattal érvényes. Több jelölt esetén a választás 

kérdését egyenként kell feltenni. Ha a választás során nem kapják meg a jelöltek a szükséges 

többséget vagy szavazategyenlőség van, a szavazást meg kell ismételni. 

A Fórum alakuló ülését a választásokat követő 15 napon belül meg kell tartani. A választott képviselők 

egymás közül választják meg az elnököt és helyettesét. Az ülés a tagok kétharmadának jelenléte 

esetén határozatképes. A Fórum határozatait szavazás alapján, egyszerű többséggel hozza.  

Az elnök akadályoztatása vagy távolléte esetén a helyettest teljes elnöki jogkör illeti meg. 

Az Érdekképviseleti Fórum tagjának megbízatása megszűnik: 

- a tag lemondásával, halálával, intézményi jogviszonyának, közalkalmazotti jogviszonyának, 

illetve a fenntartónál a kormánytisztviselői jogviszonyának megszűnésével, 

- a tag visszahívásával, 

- annak az ellátottnak a halálával vagy intézményi jogviszonyának megszűnésével, akire 

tekintettel az illető szülő (törvényes képviselő) a Fórum tagja volt. 

Ha a Fórum képviselőjének tagsági viszonya bármilyen okból megszűnik, helyére 60 napon belül új 

tagot kell választani. 

Az Érdekképviseleti Fórum tagját delegáló visszahívja azt a tagot, aki az Érdekképviseleti Fórum 

munkájában 1 éven keresztül nem vett részt vagy ellene büntetőeljárás indul. 
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Az Érdekképviseleti Fórum feladatai 

Az Érdekképviseleti Fórumhoz panasszal fordulhat a gyermek, a fiatal felnőtt, a gyermek szülője vagy 

más törvényes képviselője a következő esetekben: 

– a gyermeki jogok sérelme 

– az ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében 

– az intézmény munkatársainak kötelezettségszegése 

– gyermekvédelmi nyilvántartásnak a gyermek vonatkozásában kitöltött adatlapjaiba, valamint 

az intézménynél keletkezett, illetve részére megküldött, a gyermekkel kapcsolatos iratba való 

betekintés megtagadása esetén. 

Az Érdekképviseleti Fórum jogszabályi felhatalmazás alapján: 

- megvizsgálja a hozzá benyújtott panaszokat és a hatáskörébe tartozó, az előzőekben felsorolt 

ügyekben dönt, 

- intézkedéseket kezdeményezhet a fenntartónál, a gyermekvédelmi gyámnál, a gyermekjogi 

képviselőnél, illetve más hatáskörrel rendelkező szervnél, 

- véleményt nyilváníthat az intézmény vezetőjénél a gyermeket, fiatal felnőttet érintő ügyekben, 

- javaslatot tehet az intézmény alaptevékenységével összhangban végzett szolgáltatások 

tervezéséről, működtetéséről, valamint az ebből származó bevételek felhasználásáról, 

- egyetértési jogot gyakorol a házirend jóváhagyásánál. 

Az Érdekképviseleti Fórum megvizsgálja és megtárgyalja az ellátásra jogosultak panaszait – kivéve az 

intézményi jogviszony keletkezésével, a munkaviszonyokkal, és az intézményi működést érintő, 

gazdasági ügyekkel kapcsolatos észrevételeket és panaszokat. A panaszokkal kapcsolatban – 

minden esetben intézkedést kezdeményez/het az intézmény vezetője felé. 

Az Érdekképviseleti Fórum az ellátásra jogosultakat érintő kérdésekben, illetve az ellátás 

szervezésével kapcsolatban az intézményvezetőtől minden esetben tájékoztatást kérhet. 

Amennyiben az Érdekképviselői Fórum az intézmény működésével kapcsolatban bármilyen 

jogszabálysértésre utaló jelet észlel, joga van intézkedést kezdeményezni a fenntartónál, illetve más, 

illetékes hatóságoknál. 

Az Érdekképviseleti Fórum a gyermekotthon vezetője, ill. a munkatársak szakmai munkájának, 

munkaköri kötelezettségük megszegésével, mulasztásával kapcsolatos panasz esetén, az 

intézményvezetőnél tehet írásos panaszt, illetve kezdeményezhet írásban kivizsgálást. Az 

intézményvezető ilyen esetben az Érdekképviseleti Fórum elnöke felé 15 napon belül írásos 

tájékoztatást ad – kivéve az érintett dolgozót közvetlenül érintő eljárási menetről és döntésről. 
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Az Érdekképviseleti Fórum működési rendje 

Az Érdekképviseleti Fórumot évente kétszer, ezen kívül indokolt esetben soron kívül össze kell hívni. 

Az elnök a tagok egyharmadának írásbeli kezdeményezése, illetve beterjesztett panasz esetén, a 

kezdeményezés illetve a panasz kézhezvételét követő 5 napon belül a kézhezvételtől számított 

legalább 8. napra köteles a Fórum ülését összehívni. Az Érdekképviseleti Fórum üléseinek 

időpontjáról az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról szóló 

214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) f) pontja alapján a gyermekjogi képviselőt értesíteni kell. 

Az Érdekképviseleti Fórum felé megtett panaszok esetén minden esetben meg kell állapítani az 

Érdekképviseleti Fórum kompetenciáját – kompetencia híján, az Érdekképviseleti Fórum a megfelelő 

fórumokhoz irányítja a panasztevőt. A panasztevőt minden esetben tájékoztatni kell panaszának 

kivizsgálási ügymenetéről és szükség esetén tájékoztatást kell adni a panasz orvoslásának más 

lehetséges módjáról. 

Panasszal csak írásos formában lehet élni, a szóbeli panaszt írásba kell foglalni. 

Az Érdekképviseleti Fórum üléseiről minden esetben jegyzőkönyvet kell készíteni. 

Az egyes panaszok kivizsgálásakor az Érdekképviseleti Fórumnak kötelessége az ügyben érintetteket 

kivétel nélkül meghallgatni, e nélkül hozott döntésük érvénytelen. A panasz kivizsgálásának 

folyamatáról az Érdekképviseleti Fórum ülésének meghirdetését követő 5 munkanapon, a kivizsgálási 

eredményről a meghozott döntést követő 3 munkanapon belül a panaszost írásban kell tájékoztatni. 

A vizsgálat eredményéről minden esetben írásban tájékoztatni kell a panasztevőt és az intézmény 

vezetőjét. A tájékoztatás az ügymenetben részvevők aláírásával érvényes. 

A panaszos az intézmény fenntartójához vagy a gyermekjogi képviselőhöz fordulhat, ha az intézmény 

vezetője vagy az érdekképviseleti fórum 15 napon belül nem küld értesítést a vizsgálat eredményéről, 

vagy ha a megtett intézkedéssel nem ért egyet. 

Jelen szabályzat visszavonásig érvényes. 

Felülvizsgálatot, megfelelő indoklással, az Érdekképviseleti Fórum bármely érvényesen megválasztott 

tagja kérvényezhet írásban évente egy alkalommal. 

 

Budapest, 2016. május 2. 

 

 

                                                                                           

 



93 

 

FŐVÁROSI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS 

TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT 
  

NEVELŐSZÜLŐI HÁLÓZAT 
  

1081 BUDAPEST, ALFÖLDI U. 9-13.         : 3232-900 

 :1430 BUDAPEST, Pf.: 20   neveloszuloiszolgalat@tegyesz.hu   /:480-1178 

 

 

MEGÁLLAPODÁS 
Nevelőszülőnél igénybe vett utógondozói ellátás esetén 

 
amely létrejött a Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata (a 
továbbiakban: az ellátást biztosító), valamint           utógondozói ellátott fiatal között, akinek személyi 
adatai: 
  
Születési helye:  ideje:   
Anyja neve:   
Személyi igazolvány száma:   
Törzsszáma:  
TAJ száma: 
  
Az utógondozói ellátást                                                     Gyámhivatal                   -án kelt 
                         sz. határozatával rendelte el. Az ellátás kezdete: 
Az ellátás időtartama: határozott időre szóló, az ellátás jogcíme szerint meghatározottak szerint (Gyvt. 
a Gyvt. 93. § (1) és (2) ) alapján.   
Az utógondozói ellátás jogcíme:  
Az utógondozói ellátást nyújtó nevelőszülő:                               mint befogadó, működtetője a 
Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat. 
Az utógondozói ellátás helye: 
Az utógondozó: 
 
I. A fiatal felnőtt számára nyújtott szolgáltatások és ellátások tartalma, módja 
 
Az érvényes nevelőszülői megállapodás és a gyámhivatal utógondozói ellátást elrendelő határozata 
alapján a nevelőszülő befogadja az utógondozói ellátott fiatalt, és a gyámhivatal határozatában 
megjelölt időtartam alatt teljes körű ellátást biztosít az érvényben lévő igazgatói utasítás szerint a 
fiatal felnőtt számára.  
A közösen kialakított házirend és napirend főbb elemei: 
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
Az ellátást biztosító a befogadó nevelőszülőn és a kirendelt utógondozón keresztül segítséget nyújt 
azon feltételek megteremtéséhez, amelyek az ellátásból kikerülő fiatal felnőtt önálló életének 
megkezdéséhez szükségesek, kiemelten kezelve az önálló lakhatás megoldásának kérdését. 
 
Az önálló gazdálkodás, pénzkezelés, jövedelem beosztása érdekében a befogadó nevelőszülő, az 
utógondozó és a fiatal megállapodnak a fiatal ellátására folyósított ellátmány felhasználásának 
módjáról, s ha szükséges, a zsebpénz biztosításáról, melynek összege nem lehet kevesebb a 
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 82.§ (1) c. pontjában meghatározott mértéknél. 
A közösen kialakított gazdálkodás főbb elemei: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

mailto:neveloszuloiszolgalat@tegyesz.hu
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Az ellátást biztosító a kirendelt utógondozón és a Nevelőszülői Szolgálat pszichológusán keresztül 
segítséget nyújt a fiatalnak a családi és kortárs kapcsolatok ápolásához, tanácsot ad, segítséget 
nyújt konfliktushelyzeteinek kezeléséhez, megoldásához, szükség esetén segíti a fiatalt szociális 
gondjai, nehézségei, életviteli problémái megoldásában. 

Családi és baráti kapcsolatok ápolása, egyezségek, értesítési kötelezettség, stb. 
………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

Az ellátást biztosító a befogadó nevelőszülőn és a kirendelt utógondozón keresztül segítséget nyújt a 
fiatal képességeinek, tehetségének megfelelő közoktatási, szakképző, ill. felsőoktatási intézmény 
vagy munkahely kiválasztásában, a felvétellel kapcsolatos teendők intézésében, 
tehetséggondozásban. 
Tanulmányok folytatása, illetve befejezése: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Egyéb rövid és hosszú távú 

célok:…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
Érdekképviselet, érdekérvényesítés: a fiatal az ellátással kapcsolatos esetleges panaszával az 
intézmény Érdekképviseleti Fórumához fordulhat (székhelye: 1081 Bp. Alföldi u. 9-13. tel.: 3232-900). 

 
II. Együttműködési kötelezettségek 
 
A BEFOGADÓ NEVELŐSZÜLŐ 

 
1. Az érvényes nevelőszülői megállapodás és a gyámhivatal utógondozói ellátást elrendelő határozata 
alapján befogadja az utógondozói ellátott fiatalt és a befogadást jelenti a Fővárosi Gyermekvédelmi 
Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat felé. (15/1998. (IV.30.) NM. rendelet 103.§. (1.) 
bekezdés) 
 
Az ellátás mindaddig nem változik, amíg a körülmények sem változnak. Ezért a befogadó vállalja, 
hogy 15 napon belül jelenti a Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat felé, ha az utógondozói ellátott életkörülményeiben olyan változás állt be, amely az 
ellátás módosítását vonhatja maga után. 
 
2. Kéri az illetékes gyámhivataltól a fiatal utógondozói ellátásának megszüntetését, ha 

 a fiatal felnőtt 15 napon belül a határozattal elrendelt utógondozói ellátást nem veszi igénybe 
és ennek okáról a befogadót nem értesíti (Gyvt. 93.§. (10) f) bekezdés) 

 a fiatal felnőtt nevelőszülőjével szemben elfogadhatatlan, az együttélés szabályait súlyosan 
sértő magatartást tanúsít, (Gyvt. 93. §. (10.) b.)  

 a fiatal felnőtt a házirendet többször súlyosan megsérti (Gyvt. 93. §. (10.) c.) 
 
3.  A nevelőszülő megszünteti a fiatal utógondozói ellátását a 15/1998 (IV.30) NM rendelet 108.§ (1.) 
bekezdés szerint, és az utógondozott távozását haladéktalanul jelenti a működtető Fővárosi 
Gyermekvédelmi Központ és Tegyesz felé (15/1998. (IV.30.) NM. rendelet 108. § (2.) bekezdés.). 
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AZ UTÓGONDOZÓI ELLÁTOTT 
 

1. Köteles a befogadóval és az utógondozóval együttműködni, a házirendet és az együttélés 
szabályait betartani, felkérésre elszámolni. 

2. 15 napon belül köteles jelenteni az illetékes gyámhivatalnak és az utógondozónak, ha az 
életkörülményeiben (munkaviszonnyal, tanulóviszonnyal, családi állapottal, 
jövedelemviszonyokkal, lakcímével kapcsolatban) olyan lényeges változás következik be, 
mely az utógondozói ellátásra vonatkozó jogosultságát befolyásolja. (149/1997.(IX.10.) Korm. 
rendelet 125. §) 

3. Személyi térítési díjat köteles fizetni a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 92.§ (8) értelmében a 
Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat részére. A 
fizetendő személyi térítési díj összegét az ellátás igénybe vételétől számított 30 napon belül 
az intézményvezető állapítja meg, s a fizetés illetve az elengedés módjáról írásban 
tájékoztatja a fiatalt (Gyvt. 148.§). A személyi térítési díj megállapításához a fiatal köteles 30 
napnál nem régebbi jövedelemnyilatkozatot és az azt alátámasztó bizonyítékokat benyújtani 
(328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 17.§). Ha előzetesen bejelenti, hogy – különösen a 
tanulmányaival, munkájával, személyes kapcsolatainak ápolásával összefüggésben – az 
ellátást a hónap nem minden napján veszi igénybe, a távollét idejére a megállapított személyi 
térítési díj 20%-át köteles fizetni.   

4. Vállalja, hogy 

 Munkából származó keresményének, egyéb jövedelmének ……….. %-át önálló 
életkezdésének elősegítése céljából megtakarítja. 

 Munkavállalása érdekében együttműködik a Munkaügyi Központtal. 

 Tanulmányait legjobb tudása szerint folytatja és eredményesen befejezi. 
5. Vállalja, hogy bármilyen forrásból származó megtakarított pénzével, otthonteremtési 

támogatásával és vagyonával kapcsolatos döntéseit egyezteti utógondozójával. Ugyanígy 
a tanulmányai megszakításával és folytatásával, illetve munkába állásával kapcsolatos terveit 
is egyezteti, s kikéri utógondozója véleményét, tanácsát. 

6. Tudomásul veszi, hogy ha jelen megállapodásban és a gyámhivatal utógondozói ellátást 
elrendelő határozatában foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, az az utógondozói ellátásból 
történő kizárását és a megállapodás felmondását eredményezi (Gyvt. 93. § (10.)).  

7. Tudomásul veszi, hogy jelen megállapodás az illetékes gyámhivatal utógondozói ellátást 
elrendelő határozatának érvényességi idejére terjed ki. 

 
AZ UTÓGONDOZÓ 

 
1. Havonta személyesen kapcsolatot tart az utógondozottal. 
2. Hetente egy alkalommal fogadóórát biztosít.  

Fogadónap:                Telefonos elérhetősége:  
3. Életvezetési tanácsokat nyújt, az utógondozott önálló életkezdését elősegíti, az 

otthonteremtési támogatás iránti kérelem benyújtásához segítséget ad. 
4. Éves jelentést küld a gyámhivatalnak a 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet 121. § (2) b) és ba) 

bekezdés szerint. 
5. Szükség esetén kéri a gyámhivatali határozat módosítását, megszüntetését, mellékelve a 

módosítás, illetve megszüntetés indokoltságát alátámasztó iratokat. 
6. A személyi térítési díjak megállapításának eljárását szabályozó Igazgatói Utasításban 

foglaltakat végrehajtja. 

 
 
III. Az ellátás megszüntetésének módjai 

 
A Gyvt. 93.§ (10) f) pont értelmében az utógondozói ellátást nyújtó (befogadó nevelőszülő) az 

utógondozói ellátásról szóló gyámhivatali határozat közlésétől számított tizenöt napon belül megkeresi 
a gyámhivatalt, és kezdeményezi az ellátás megszüntetését, ha a fiatal felnőtt az ellátást nem veszi 
igénybe, és ennek okáról nem értesíti az ellátást nyújtót. 

(9) Megszűnik az utógondozói ellátás 
a) a fiatal felnőttnek, az ellátás megszüntetésére vonatkozó bejelentését követő - a házirendben 

meghatározott - idő elteltével, 
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b) - ha a fiatal felnőtt az (1) bekezdés a) pontja szerinti ok miatt részesül ellátásban - a fiatal felnőtt 
21. életévének betöltésével, ha speciális vagy különleges ellátási szükségletűként töltötte be 
nagykorúságát, 22. életévének, 

c) - ha a fiatal felnőtt az (1) bekezdés b) pontja szerinti ok miatt részesül ellátásban - a fiatal felnőtt 
huszonnegyedik évének betöltésével, illetve a felsőfokú iskola nappali tagozatán tanulmányokat 
folytató fiatal felnőtt esetén a tanulmányok befejezésével, de legkésőbb huszonötödik életévének 
betöltésével, 

d) - ha a fiatal felnőtt az (1) bekezdés c) pontja szerinti ok miatt részesül ellátásban - a fiatal felnőtt 
22. életévének betöltésével. 

(10) A gyámhivatal az utógondozói ellátást megszünteti, ha a fiatal felnőtt 
a) ellátásának feltételei már nem állnak fenn, 
b) ellátását szociális bentlakásos intézmény biztosítja, 
c) a nevelőszülőjével vagy más utógondozói ellátást nyújtóval szemben elfogadhatatlan, az 

együttélés szabályait súlyosan sértő magatartást tanúsít, 
d) a házirendet többször súlyosan megsérti és az ellátás megszüntetésével az intézmény érdek-

képviseleti fóruma is egyetért. 

 
Budapest, …………………………………………. 

 
 
 
                       
                     az ellátást biztosító intézmény           utógondozói ellátott 
                                       részéről 
 
A megállapodásban foglaltakat megismertem, az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek 
fogadom el. 

 
 
 befogadó nevelőszülő utógondozó 
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Szakmai protokoll a Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat Befogadó Otthonaiban dolgozó munkatársak számára 

 
 
A Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Befogadó 

Otthonaiban szolgálatot teljesítő munkatársak szakmai feladatait és munkaköri kötelességeit a 

szakmai programmal és a munkaköri leírással összhangban a szakmai protokoll határozza meg. 

A protokoll sorrendbe veszi azokat a kötelező eljárásokat, tevékenységeket, adminisztrációs 

feladatokat, amelyeket az intézménybe utalt gyermek bekerülése és távozása közötti időszakban vele 

kapcsolatban el kell végezni. A protokoll egyértelművé teszi a kompetenciákat, igyekszik kijelölni azt, 

hogy kinek milyen feladata van a gondozás- nevelés folyamatában. A szakmai protokoll elolvasása és 

elsajátítása minden dolgozó számára kötelező. Felülvizsgálatára, kiegészítésére minden év 

februárjában kerül sor. 
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I. Gyermek fogadása 

Feladat Felelős 

Személyi adatlap kitöltése (1. adatlap) aktuális ügyeletes 

A házirend, tűzvédelmi szabályzat, együttélési 
szabályzat (2. adatlap) elolvastatása és 
aláíratása (lehetőség szerint a szülővel is) 
értéktárgyak átvétele és annak adminisztrálása. aktuális ügyeletes 

Tájékoztatás befogadásról az illetékes (3. 
adatlap) gyermekjóléti szolgálat felé. 
(Csak határozattal beutaltak esetében) növendékügyi előadó 

Tájékoztatás befogadásról az oktatási intézmény 
felé (4. adatlap) (csak határozattal beutaltak 
esetében). növendékügyi előadó 

Egészségügyi Anamnézis adatlap felvétele a 
szülővel, ha a betegszobán még nem került erre 
sor. nevelő 

Fénykép készítése és a körözési lap kitöltése. növendékügyi előadó 

Személyleírás adatalap kitöltése (5. adatlap). aktuális ügyeletes 

Értesítés befogadásról az irattár felé. növendékügyi előadó 

Nevelésbe vett gyermek esetén, vagy eseti 
gyámmal rendelkező gyermek esetén 
gyermekvédelmi gyám értesítése. aktuális ügyeletes 

Tájékoztatás befogadásról az iskola/óvoda felé. otthonvezető 

Adminisztrációs rendszerben adatok rögzítése 
(KENYSZI). növendékügyi előadó 

A szülő vagy törvényes képviselő tájékoztatása a 
befogadásról és a tájékoztatás tényének és 
időpontjának bejegyzése a csoportnaplóba. A 
hozzátartozóval történő személyes találkozásról 
a gyermek dönt. Az első találkozás csak kolléga 
jelenlétében történhet. aktuális ügyeletes 

Kapcsolatfelvétel az iskolával (a bekerülést 
követő 24 órán belül) a kapcsolattartás 
rendszerességének biztosítása, az iskolai 
teljesítményről folyamatos információgyűjtés 
a megbeszéltek naplóban történő rögzítés.  nevelő 

Határozat nélkül érkezett, vidéki 
gyermekotthonban elhelyezett gyermek esetén a 
gyermekotthon vagy a gyermekvédelmi gyám, 
törvényes képviselő azonnali értesítése.  ügyeletes/kríziskoordinátor 

Más gyermekotthonból érkezett gyermek esetén 
szökési körülményeinek feltárása, 
gyermekotthonnal való egyeztetés a sors 
rendezés érdekében kríziskoordinátor 

Határozat nélkül érkezett, vendég, vagy 
nevelőszülőtől érkezett gyermek esetében a 
gyermek meghallgatása, előzmények felkutatása 
(család, gondviselő, gyermekjóléti szolgálat, 
gyámhivatal). kríziskoordinátor 

Amennyiben szükséges az illetékes gyámhivatal 
írásban történő megkeresése, a gyermek 
ideiglenes hatályú elhelyezésének megkérése. kríziskoordinátor 

Határozat nélkül érkezett gyermekek 
vonatkozásában az illetékes gyermekjóléti 
szolgálat/központ írásban történő értesítése a 
gyermek hazakerüléséről, tájékoztatása, ha nem 
kerül sor beutalásra. kríziskoordinátor 

Szociális munkás értesítése hétköznap 8 és 16 
óra között. otthonvezető 
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A fenti esetben krízisesként ellátottak 
adatlapjának kitöltése.  ügyeletes 

Beutalt gyermek érkezése esetén a Szakértői 
Bizottság és az Elhelyezési Szolgálat értesítése 
munkanapokon 24 órán belül. 

otthonvezető 

A befogadott gyermek tisztaságszerrel,  
ruhával történő ellátása. 

ügyeletes 

Szabályok ismertetése, hálóhelység (a gyermek 
fizikális és mentális állapotának, illetve a 
csoportdinamika figyelembe vételével, 
ellenőrizhetően) és szekrény kijelölése. 

ügyeletes 

A csoporttársak bemutatása, a lehetőségekhez 
mérten az intézmény bemutatása. 

ügyeletes 

Tájékoztatás a kapcsolattartás módjáról, idejéről. ügyeletes 

Tájékoztatás arról, hogy kérés vagy panasz 
esetén kihez lehet fordulni.  

ügyeletes 

Szükség esetén, a gyermek soron kívüli, étellel 
való ellátása, lefürdetése, átöltöztetése.  ügyeletes 

 
II. Kríziskezelés 

 

Feladat Felelős 

A gyermek reakcióinak, viselkedésének 
bejegyzése a csoportnaplóba. ügyeletes 

Amennyiben a gyermeknek igénye, beszélgetés 
a bekerülés körülményeiről, okairól. Az 
érzelmeknek, indulatoknak az elfogadható 
mértékig szabad utat kell biztosítani. Fokozott 
jelenlét és kommunikáció biztosítása. Bizalom 
kialakítása, biztonságérzés erősítése. ügyeletes 

Az otthon pszichológusának értesítése a 
növendék érkezéséről és az első találkozás 
biztosítása.  nevelő 

Sokkos állapot, a megszokottnál erőteljesebb 
stresszes tünetek esetén a betegszoba 
értesítése. pszichológus/nevelő/ ügyeletes 

A gyermek terápiás hatású fejlesztésének 
megtervezése a bekerüléstől számított egy héten 
belül. pszichológus 

A gyermek pszichés állapotáról tájékoztatás 
hetente legalább egyszer az otthonvezető, 
nevelési igazgatóhelyettes felé. pszichológus 

 
III. Gondozás, nevelés 

 
Feladat Felelős 

A gyermekcsoportban állandó felügyeletet kell 
biztosítani, az éjszakás éber ügyeletet tart.  ügyeletes 

1. Napirend, heti terv, értékelés 

Feladat Felelős 

Az együttélési szabályzat elkészítése, folyamatos 
frissítése, otthonvezető jóváhagyásával, kollégák 
bevonásával. nevelők 

A heti terv elkészítése és otthonvezetőnek 
történő leadása.  
A heti tervnek tartalmaznia kell heti 3 foglalkozást 
és minden második héten egy szombati, 
tervezett közös programot.  nevelők 



100 

A heti tervről az otthonvezető visszajelzést ad.  

Heti értékelés megtartása a gyerekekkel. A 
csoport működésének értékelése. A korrekcióra 
szoruló viselkedés, jelenség feltárása. Lehetőség 
szerint minél több alternatív jutalmazási 
lehetőség alkalmazása. A csoporton belüli 
konfliktusok kezelése. A felnőttekkel kapcsolatos 
panaszok meghallgatása. A hétvégi program 
közös tervezése.  nevelők 

A gyermekek állapotáról folyamatos tájékoztatás 
az otthonvezető felé. nevelők 

Nevelésbe vett gyermeknél egyeztetés a 
gyermekvédelmi gyámmal szükség szerint, de 
legalább hetente. otthonvezető 

2. Hálórend és környezet kialakítás 

Feladat Felelős 

A környezet tisztántartása a rend megőrzése a 
mindenkori ügyeletes feladata. Fokozott 
figyelemmel kell kísérni a hűtőszekrény 
tisztántartását az ételek szabályos tárolását. A 
csoportban található eszközök állapotára és a 
csoport rendjére, fizikai állapotára ki kell térni az 
ügyelet átadásánál. Az ügyelet átadásánál az 
erre vonatkozó információkat a csoportnaplóban 
kell rögzíteni. ügyeletes 

A részlegek esztétikus kialakításáért, a faliújság 
állandó frissítéséért a csoportnevelők felelősek. nevelő 

3. Szabadidő szervezése, látogatások 

Feladat Felelős 

Az egyik legkiemeltebb feladat a szabadidővel 
történő hasznos gazdálkodás megszervezése, a 
szabadidő kulturált eltöltésének és tartalmassá 
tételének tervezése. A tervezés a nevelők 
feladata a gyermekfelügyelők és a gyermekek 
bevonásával együtt. A programok végrehajtása a 
mindenkori ügyeletes feladata melyet röviden 
ismertetnie kell a csoportnaplóban. A külső 
szakköri vagy sportfoglalkozásokat, ha csak 
lehet, továbbra is biztosítani kell a gyermeknek. 
A csoportok maguk alakítják ki és működtetik 
belső foglalkozásaikat, szakköreiket. A szakköri 
foglalkozások eseményiről szakköri füzetet 
vezetnek. ügyeletes/nevelők 

A látogatások ideje alatt lehetőséget kell 
biztosítani a hozzátartozókkal történő 
kommunikációra. Az aktuális ügyeletes feladata 
annak ellenőrzése, hogy a gyermek valóban az 
arra, jogosult hozzátartozóval találkozzon a 
látogatás ideje alatt. A látogatások tartalmáról és 
minőségéről feljegyzés készül a 
csoportnaplóban, kapcsolattartási naplóban. ügyeletes 

A házirendben engedélyezetteken kívüli kimenőt, 
rendkívüli eltávozást az otthonvezető 
hozzájárulásával lehet engedélyezni. otthonvezető 

A kimenőre, eltávozásra bocsátott gyermektől 
meg kell kérdezni hol, kinél fogja tölteni a 
szabadidejét. A pontos név, cím, telefonszám 
rögzítésre kerül a naplóba. ügyeletes 

A büntetés végrehajtási intézményben vagy 
egyéb külső intézményben ellátott gondozottak nevelő 



101 

esetében a rendszeres látogatás 
megszervezése. 

Az udvari levegőzés alkalmával a kísérő 
gondoskodik arról, hogy kellő mennyiségű játék 
és sporteszköz álljon rendelkezésre az udvaron 
töltött idő hasznos eltöltéséhez. Kezdeményezi 
és aktívan részt vesz az udvari csoportos játékok 
lebonyolításában (fogócska, bújócska, kidobó, 
foci,stb.) ügyeletes 

4. Egészségügyi ellátás, higiénia, egészséges életmódra nevelés 

Feladat Felelős 

A gyerekek egészségügyi ellátása a 
betegszobával együttműködve valósul meg. Az 
egészségügyi szolgálat által előírt gyógyszeres 
és egyéb terápiák betartása a mindenkori 
ügyeletes feladata. Ezeket szintén rögzíteni kell a 
naplóban. Eddig ismeretlen egészségügyi 
probléma esetén azonnal jelezni kell a 
betegszobának. A gyógyszereket gyermekek elől 
elzárva kell tartani.  ügyeletes 

A higiéniai szokások kialakítása és folyamatos 
ellenőrzése, valamint az egészséges életmódra 
nevelés állandó feladata csoportban szolgálatot 
teljesítő munkatársnak. Serdületlen gyermekek 
esetében részt vesz a fürdetésnél, és 
figyelemmel kíséri, irányítja annak menetét. A 
gyermekek közvetlen fürdetését fürdető 
szivaccsal végzi. A testi érintés előtt, tájékoztatja 
a gyermeket annak szükségességéről és kéri a 
gyerek beleegyezését. A lehetőségekhez képest 
maximálisan igyekszik tiszteletben tartani a 
gyermek egészséges szégyenérzetét és intimitás 
iránti igényét. ügyeletes 

A tiszta, rendezett ruházat biztosítása a 
mindenkori ügyeletes feladata. A ruházat 
kikészítése, mosása, teregetése és szükség 
szerinti javítása elsősorban az éjszakás 
munkatárs feladata. ügyeletes 

A főétkezések terített asztalnál, kulturált 
formában zajlanak, az ügyeletes részvételével. 
Az étkezések ideje alatt alkalmat találunk a 
kulturált étkezés, és az étellel való bánásmód 
elsajátítására. Felügyeljük az evőeszközök 
tisztántartását és az ételkezelésre vonatkozó 
szabályok betartását. ügyeletes 

5. Iskoláztatás 

Feladat Felelős 

Iskolás gyermek esetén a befogadást követő 24. 
órán belül fel kell venni a kapcsolatot az 
iskolával.  nevelők 

Az iskolába járás/kisérés módjáról a gyermek 
életkorának és érettségének megfelelően kell 
dönteni. 14 év alatti illetve érzékszervi, értelmi 
vagy mozgássérült gyermek nem közlekedhet 
egyedül. A kíséréssel kapcsolatos 
bizonytalanság esetén az otthonvezető dönt.  nevelők 

Az iskola pontos címét, az osztályfőnök nevét, 
telefonszámát mindenki által hozzáférhetően kell 
adminisztrálni. Legalább heti egy alkalommal fel 
kell venni a kapcsolatot az iskolával.  nevelők 
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(Tartósan szököttek esetében legalább havonta 
egyszer írásban.) A szülői értekezleteken, 
fogadóórákon lehetőség szerint részt kell venni.  

Napi szinten, a lecke kikérdezése, táska 
bepakolása a másnapi iskolai felkészítés, tízórai 
elkészítése és bepakolása ügyeletes 

Az iskolai befizetések igénylése, befizetése, 
elszámolás.  nevelők 

Más gondozási helyre történő távozás esetén az 
iskola értesítése nevelők 

Iskolaváltás esetén, magántanulóvá minősítés 
kezdeményezésekor a törvényes képviselő és az 
otthonvezető tájékoztatása.  nevelők 

Az iskolával kapcsolatos mindenfajta információ 
naprakész pontos vezetése a csoportnaplóban. ügyeletes 

A fejlesztőpedagógus felméri, a gyermek tudás 
szintjét tanulási képességeit, fejlesztési 
szükségleteit, indokolt esetben felveszi a 
kapcsolatot az oktatási intézménnyel. fejlesztőpedagógus 

Amennyiben súlyos tanulási nehézség, 
intellektusbeli hiányosság tapasztalható 
javaslatot kell tenni a gyermek tanulásra 
vonatkozó szakértői vizsgálatára az elhelyezési 
szolgálat esetfelelősénél. fejlesztőpedagógus/ nevelő/pszichológus 

 
IV. Tervezési megbeszélés előkészítése 

 

Feladat Felelős 

A gyermek megérkezésekor kapcsolatfelvétel a 
Szakértői Bizottság, Elhelyezési Szolgálat 
munkatársával. otthonvezető 

A pedagógiai vélemény elkészítése a határozat 
megérkezésétől számított 10 napon belül. nevelő 

A személyes találkozás biztosítása a gyermek és 
a Szakértői Bizottság, Elhelyezési Szolgálat 
szociális munkása között. Szökésekről illetve 
hosszabb szökés utáni érkezésről tájékoztatás a 
Szakértői Bizottság, Elhelyezési Szolgálat 
esetfelelőse felé. nevelő 

Az tervezési megbeszélésre kísérés. nevelő 

Az tervezési megbeszélést követően a javasolt 
gondozási hely felkeresése a gyermekkel, 
szülővel. nevelő 

A gyámhivatali megbeszélésekre, tanácskozásra 
kísérés. nevelő/gyermekvédelmi gyám 

 
V. Távoztatás 

 

Feladat Felelős 

Eltávozáskor a gyermek búcsúztatásának 
megszervezése. ügyeletes 

Távozáskor a szülő értesítése és annak 
naplóban történő regisztrálása. ügyeletes 

A zsebpénzkarton lezárása, maradék zsebpénz 
átadása.  zsebpénzfelelős/nevelők 

A gyermek átszállításának megszervezése, 
iratanyag összekészítése. növendékügyi előadó 

Ruhaleltár elkészítése. leltárfelelős 

Megőrzésre átvett értéktárgyak ügyeletes 
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visszaszolgáltatása. A személyes használati 
eszközök kulturált összecsomagolása. (a 
bepakolásnál mindig jelen van az ügyeletes) 

Távozás után a szekrény, ágyneműtartó 
kitisztítása az ágynemű áthúzása, mosatása. ügyeletes 

Távozási értesítő leadása az irattár felé. növendékügyi előadó 

Pszichológusi esetátadás az új gondozási hely 
szakemberével. otthonpszichológus 

 

VI. Rendkívüli esemény 
 

Feladat Felelős 

1. Azonnali tájékoztatás 

Rendkívüli eseményről azonnali tájékoztatást kell 
adni, hét közben az otthonvezető, hét végén az 
ügyeletes vezető részére, amennyiben 
nevelésbe vett, úgy a gyermekvédelmi gyám 
azonnali értesítése. ügyeletes 

A gyermekek vonatkozásában azonnali orvosi 
beavatkozást igénylő súlyosabb baleset, 
betegség esetén, illetve haláleset kapcsán. ügyeletes 

Személyi sérüléssel, vagy jelentős anyagi kárral 
járó bűncselekmény, rongálás vagy egyéb 
esemény kapcsán. ügyeletes 

Rendőrségi házkutatás, letartóztatás esetében. ügyeletes 

A gyermekek ellátását, testi épségét 
veszélyeztető körülmények esetén. ügyeletes 

Bántalmazás felmerülése esetén egészségügyi 
szakszemélyzettel kapcsolatfelvétel azonnal, 
súlyos bántalmazás esetén rendőrség értesítése, 
rendkívüli eseményről feljegyzés készítése, 
hétköznap otthonvezető azonnali értesítése, 
hétvégén vezetői ügyeletes. ügyeletes 

2. Engedély nélküli eltávozás 

Engedély nélküli eltávozás esetén 14 év alatti 
gyermek esetében azonnal, 14 év felettiek 
esetében 24 órán belül körözés kiadása. A 
körözés kiadásával párhuzamosan a törvényes 
képviselő értesítése és az értesítés időpontjának 
naplóban történő rögzítése. 

hivatali időben a növendékügyi előadó azon 
kívül az ügyeletes 

Az eltávozás módjának és idejének rögzítése a 
naplóban. 

ügyeletes 

Az engedély nélküli eltávozásról történő 
visszaérkezéskor a körözés visszavonása, 
törvényes képviselő, gyermekvédelmi gyám 
értesítése. 

növendékügyi előadó/aktuális ügyeletes 

Az engedély nélküli eltávozás időtartama alatt 
történtekről beszámolót kell íratni a gyermekkel, 
ha állapota ezt engedi. ügyeletes 

Nevelésbe vett gyermekek esetében az engedély 
nélküli eltávozásokkal kapcsolatos összesítőt kell 
leadni az irattárnak minden hónap végén. növendékügyi előadó 

Nevelésbe vett gyermekeknél a távozás tényéről, 
körülményeiről a gyermekvédelmi gyám 
tájékoztatása. 

aktuális ügyeletes 
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VII. Vagyonvédelem 
 

Az intézmény, a gyerekek és a kollégák vagyonának, anyagi javainak megőrzése közös felelősség. 
Hanyag kezelés, felelőtlen értékmegőrzés megállapítása esetén munkaügyi fegyelmi 
következményekkel kell számolni. 

Az értékek felügyeletét átadás- átvételi elismervénnyel kell nyilvántartani. 

A részlegeken található műszaki értékek és kulcsok átadását a naplóban kell rögzíteni. Kulcsot 
gyermeknek, más illetéktelen személynek átadni szigorúan tilos! 

A szekrények, nevelői szoba, pénzkazetták, páncélszekrények, tároló helyiségek zárása kötelező 
feladat. 

A zsebpénzért illetve a ruházat megőrzéséért és naprakész vezetéséért az ezzel a feladattal 
megbízott kolléga felel. 

A nagy értékű tárgyi eszközök átadás-átvétele a műszak átadásánál írásban is megtörténik a 
naplóban. 

 
VIII. Adatvédelem 

 

Az adatvédelmi szabályok betartása minden munkatársnak kötelessége. 

Hivatalos szervek megkeresésére csak írásosos felkérés alapján adunk tájékoztatást, az 
otthonvezető aláírásával. 

Krízises gyermeket csak törvényes képviselőnek vagy meghatalmazottjának lehet kiadni, a személyi 
igazolványban található adatok, adatlapon történő feltüntetésével. 

 
 
 
 
2016. május 2.                   
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FŐVÁROSI  GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS 
TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT 

 

UTÓGONDOZÓ SZOLGÁLAT 
 

1081 BUDAPEST, ALFÖLDI U. 9-13      :3232-900 

: 1430 BUDAPEST, Pf.: 20        /:3232-948 

 

 

MEGÁLLAPODÁS 
amely létrejött a mai napon 

 

az utógondozói ellátást biztosító Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi 
Gyermekvédelmi Szakszolgálat, mint az utógondozó otthon illetve a külső férőhely 
működtetője, mint befogadó 
az utógondozói ellátást igénybevevő fiatal felnőtt: ……………………………………………… 
mint utógondozott 
az utógondozást végző: …………………………………………………………………………… 
mint utógondozó között az alábbi feltételekkel: 

 
A BEFOGADÓ 

 
A gyámhivatal utógondozást elrendelő határozata alapján befogadja az utógondozottat és a 
befogadást jelenti a Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat felé.  
A gyámhivatal határozatában megjelölt időtartam alatt teljes körű utógondozói ellátást 
biztosít az érvényben lévő igazgatói utasítás szerint az utógondozói ellátott számára.  
Az ellátás mindaddig nem változik, amíg a körülmények sem változnak. Ezért a befogadó 
vállalja, hogy 15 napon belül jelenti a Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi 
Gyermekvédelmi Szakszolgálat felé, ha az utógondozói ellátott életkörülményeiben olyan 
változás állt be, amely az ellátás módosítását vonhatja maga után. 

 
Segíti az utógondozói ellátott önálló életkezdését.  

 
Kéri az illetékes gyámhivataltól az utógondozott ellátásának megszüntetését, ha 
Az utógondozott 15 napon belül a határozattal elrendelt utógondozói ellátást nem veszi 
igénybe és ennek okáról a befogadót nem értesíti. 
Az utógondozott a házirendet többször súlyosan megsérti. 
Az utógondozott elfogadhatatlan magatartást tanúsít.  

 
Megszünteti az ellátást a 15/1998 (IV.30) NM rend. 122. § (1.) szerint, és az utógondozói 
ellátott távozását haladéktalanul jelenti a Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi 
Gyermekvédelmi Szakszolgálat felé. 

AZ UTÓGONDOZOTT 
 

1. Köteles a befogadóval és az utógondozóval együttműködni, a házirendet és az 
együttélés szabályait betartani, felkérésre elszámolni. (149/1997.(IX.10.) Korm. 
rendelet 125 §.) 

2. 15 napon belül jelenti az illetékes gyámhivatalnak és az utógondozónak, ha az 
életkörülményeiben (munkaviszonnyal, tanulóviszonnyal, családi állapottal, 
jövedelemviszonyokkal, lakcímével kapcsolatban) olyan lényeges változás következik 
be, mely az utógondozói ellátásra vonatkozó jogosultságát befolyásolja. 
(149/1997.(IX.10.)Korm. rendelet 125. §) 

3. Vállalja, hogy 
a. Munkából származó keresményének, egyéb jövedelmének ……….. %-át 

önálló életkezdésének elősegítése céljából megtakarítja, 
b. Munkavállalása érdekében együttműködik a Munkaügyi Központtal 
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c. Tanulmányait legjobb tudása szerint folytatja és eredményesen befejezi. 
4. Térítési díjat köteles fizetni a Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi 

Gyermekvédelmi Szakszolgálat részére. 
5. Vállalja, hogy bármilyen forrásból származó megtakarított pénzével, otthonteremtési 

támogatásával és vagyonával kapcsolatos döntéseit egyezteti utógondozójával. 
6. Tudomásul veszi, hogy ha jelen megállapodásban és a gyámhivatal utógondozói 

ellátást elrendelő határozatában foglalt kötelezettségeit nem teljesíti az utógondozói 
ellátásból történő kizárását és a megállapodás felmondását eredményezi.  

7. Tudomásul veszi, hogy jelen megállapodás az illetékes gyámhivatal utógondozói 
ellátást elrendelő határozatának érvényességi idejére terjed ki. 

 
AZ UTÓGONDOZÓ 

 

1. Havonta személyesen kapcsolatot tart az utógondozottal. 
2. Hetente egy alkalommal fogadóórát biztosít.  

a. Fogadónap:………………………………………Telefonos 
elérhetősége:………………………. 

3. Életvezetési tanácsokat nyújt, az utógondozott önálló életkezdését elősegíti, az 
otthonteremtési támogatás iránti kérelem benyújtásához segítséget ad. 

4. Éves jelentést küld a gyámhivatalnak a 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet 121. § (2) b) 
és ba) pontja szerint. 

5. Szükség esetén kéri a gyámhivatali határozat módosítását, mellékelve a módosítás 
indokoltságát alátámasztó iratokat. 

6. A személyi térítési díjak megállapításának eljárását szabályozó Igazgatói Utasításban 
foglaltakat végrehajtja. 

A KÖZÖSEN KIALAKÍTOTT EGYÜTTMŰKÖDÉS FŐBB ELEMEI: 

 Napirend, programok, baráti kapcsolatok ápolása, értesítési kötelezettség, stb. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 Gazdálkodás. Pénzfelhasználás, hobbi finanszírozása 
…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 Tanulmányok folytatása, illetve befejezése 
…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 Rövid- és hosszútávú célok: 
…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

A fiatal az ellátással kapcsolatos esetleges panaszával az intézmény Érdekképviseleti 
Fórumához fordulhat (székhelye: 1081 Bp. Alföldi u. 9-13. tel.: 3232-900.)  

 

Budapest, …………………………………………. 
 

Befogadó   Utógondozói ellátott    Utógondozó 
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NYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 
 

Az ellátást igénybe vevő neve: 
 

 leánykori neve: 
 

 címe: 
 

A rendszeres havi jövedelem összetevői Havi összege 

1 
Főállású munkaviszonyból, másodállásból, mellékfoglalkozásból, 

valamint egyéb jogviszonyból 
(pl. táppénz) 

 

2 Társas és egyéni vállalkozásból 
 

3 
Saját jogú nyugdíjszerű, és egyéb rendszeres ellátásból 
(pl. családi pótlék, árvajáradék, gyes, gyermektartásdíj) 

 

4 

Az önkormányzatok és a munkaügyi szervek által folyósított 
rendszeres pénzbeli ellátásból 

(pl. munkanélküli járadék, szociális támogatás, kiegészítő családi 
pótlék, jövedelempótló támogatások) 

 

5 
Egyéb forrásból 

(pl. ösztöndíj, bérbeadás) 

 

6 ÖSSZES RENDSZERES BRUTTÓ JÖVEDELEM (1+2+3+4+5) 
 

7 
A személyi jövedelemadó, az egészségbiztosítási járulék, a 

nyugdíjjárulék és a munkavállalói járulék összege 

 

8 ÖSSZES RENDSZERES NETTÓ JÖVEDELEM (6-7) 
 

 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak 
megfelelnek. 
 
Kelt: 
 
 
 
  a fizetésre kötelezett aláírása 
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Együttélési szabályzat 
 
A lakó elhelyezési körülményei 

 

A lakók az ügyeletes által kijelölt szobában rendezkedhetnek be. A szobákhoz minden lakó köteles 

pótkulcsot másoltatni. A Szolgálat pótkulcsot nem ad ki. 

A szobakulcsot a szobából, illetve az Otthonból való kiköltözéskor az ügyeletesnek át kell adni. 

A szobát, lakói jó közérzetük és higiéné megőrzése érdekében kötelesek tisztán, és rendben tartani. 

Az Otthon takarítása a Takarítási rend alapján történik, és a lakók maguk végzik. Egy hónapban, egy 

főre, egy hét takarítás jut. Az Otthon ebből a szempontból, három zónára oszlik: 

Emelet: fürdő, WC, előtér, terasz 

Földszint: fürdő, WC, konyha 

Pince: mosókonyha, számítástechnika terem, kazánház, ping-pong terem 

A takarítást mindennemű figyelmeztetés nélkül, naponta éjfélig kell elvégezni, amit az ügyeletes 

ellenőriz, és dokumentál. Ha a beosztott takarító előreláthatólag nem tudja elvégezni feladatát, köteles 

gondoskodni valakiről maga helyett. 

 

Az Otthon nyitvatartása 

 

Az Otthon 24 órán keresztül tart nyitva, ám kérünk minden lakót, hogy lehetőség szerint 23 óráig érjen 

be az otthon területére, mivel az esetleges éjszakai készülődés a szobatársak nyugalmát zavarhatja. 

A lakó, a váratlan kimaradásról, akár telefonon is tájékoztathatja az ügyeletest. 

  

Alkohol- és drogfogyasztás, dohányzás 

 

Az Otthon területén – az udvaron is – tilos bármilyen alkohol, és drog fogyasztása. 

Az alkoholos vagy drogos állapotnak felróható bármilyen viselkedés (hangoskodás, agresszív 

magatartás, mások zaklatása, károkozás, stb.) esetében a lakó figyelmeztetésben részesül és az 

éjszakát az épületen kívül kell töltenie. 

Az Utógondozó Otthonba kábítószer-fogyasztók is felvételt nyerhetnek, amennyiben vállalják, hogy 

utógondozásuk elsődleges célja a szerről való leszokás. Ennek érdekében is, a házon belüli 

drogfogyasztás és terjesztés- tilos! 

A kábítószer terjesztése, azonnali kizárást von maga után. 

A szobákban higiéniai és tűzvédelmi okokból tilos a dohányzás. 

 

Látogatási rend 

 

Az Otthon területén a következő időpontokban van lehetőség látogatók fogadására: 

 

hétköznap:  16h-20h-ig 

hétvégén:  10h-20h-ig 

A lakónak látogatója érkezését és távozását is jeleznie kell az ügyeletesnek. 

A látogatók a lakószobákba csak akkor mehetnek be, ha a vendéglátó a szobatársaival erről 

megegyezik. Azzal a szabállyal, hogy a lakószobába nem mehet be látogató, az esetleges lopásokat, 

illetve az ezeket követő gyanúsítgatásokat akarjuk megelőzni. 

 

A többi lakó nyugalma érdekében, a látogatót fogadóknak meg kell érteniük, hogy társainak 

kellemetlenséget jelenthet, hogy mindennapi esti tevékenységüket számára idegen emberek kísérik 

figyelemmel. 
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Telefonálás 

 

A lakónak lehetősége van az irodai telefonhasználatára a munkahelykeresés és a családi kapcsolatok 

ápolása érdekében. 

 

Károkozás 

 

A lakó az általa okozott kárért anyagi felelősséggel tartozik, és a helyreállításban köteles tevékenyen 

részt venni. A károkozásról az ügyeletes jegyzőkönyvet vesz fel, a rongáló írásbeli figyelmeztetésben 

részesül.  

A helyreállítás során felmerülő költségeket a Szolgálat a károkozó kötelező előtakarékosságából 

levonhatja. (A helyreállításról szóló számlákat a lakó iratanyagába iktatjuk.) Ha a kár meghaladja a 

lakó jövedelmének 50%-át, akkor a Szolgálat lehetőséget biztosít részletfizetéses törlesztésre. Ha a 

törlesztő részlet összegét az egyéni gondozási szerződésben foglaljuk írásba az összeg 

meghatározásába a Szolgálat team-je is beleszól. Akkor, amikor a team, e kérdésben dönt, a kárt 

okozó lakó is jelen lehet. 

 

Lopás 

 

A Szolgálat leltárában szereplő tárgyak eltulajdonítása az Otthonból való kizárást vonja maga után. 

Úgy véljük, hogy annak a lakónak, aki ebből a közösségtől bármit elvesz, szükségszerűen távoznia 

kell, hiszen súlyosan megsérti a többiek életterét. Nem a Szolgálat szünteti meg lakhatási lehetőségét, 

hanem az elkövető fejezi így ki, hogy nem akar beilleszkedni az Otthon lakóinak közösségébe. 

Szolgálatunk nem kíván „igazságosztó” szerepet játszani. Ezért az a károsult, aki felelőtlenül elöl, 

hagyja értékeit, az ne számítson arra, hogy az Otthonban dolgozó munkatárs „rendőrként” próbálja 

visszaszerezni az eltulajdonított értékeit, tárgyait. Ha valakinek távollétében feltörik a szekrényét, a 

Szolgálat – erejéhez képest – a legmesszebbmenőkig támogatja a károsultat. 

Nagyobb értékek megőrzésére lehetőség van az ügyeleti páncélszekrényben.  

 

TV, rádió, és egyéb tárgyak használata 

 

Az Otthon nappalijában található TV-t minden lakó korlátlanul használhatja, este 22 óra után azonban 

le kell halkítani. Természetesen a lakók tulajdonát képező műszaki cikkek a szobákban is 

használhatók, de az ebből adódó konfliktusok elkerülése érdekében javasoljuk a fülhallgató 

használatát. 

A ház pincehelységének használatáról: 

Zenélés: 20 h-ig. 

Csocsó, ping-pong stb.: 23h-ig. 

Számítógép-használat az ügyeletessel való egyeztetés alapján hétköznap legkésőbb 23h-ig és 
hétvégén 24h-ig. 
 
Előtakarékosság 

 

Minden lakó köteles havi rendszerességgel előtakarékoskodni. Ennek összegét az egyéni gondozási 

szerződés szabályozza. Az előtakarékosság az egyéni gondozási szerződés kiemelt pontja. 

 

Szolgálatunk igen fontosnak tartja ezt a szabályt, hiszen a lakók későbbi önálló életének zálogát 

jelentheti az a pénz, amit saját magának tett félre. Az előtakarékosság minden formája elfogadható. 
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Az utógondozó személye 

 

Az Utógondozó Otthonba való bekerülésről, a Szolgálat team-je dönt felvételi beszélgetés keretében, 

aminek időpontja szerdánként 10h. (Ettől az időponttól a Szolgálat eltérhet, de erről a jelentkezőket 

időben tájékoztatja.) A felvételt követően a Szolgálat kijelöli az utógondozó személyét. A lakó, és 

utógondozója közti együttműködést, az egyéni gondozási szerződés szabályozza. Amennyiben az 

ebben foglalt célokat a lakó saját hibájából nem teljesíti, az a Házirend súlyos megsértésének 

minősül, azaz az Otthonból való kizárást vonja maga után. Annak eldöntése érdekében, hogy a lakó 

az Együttműködési Megállapodás saját hibájából sértette-e meg, a lakó, az Utógondozó Otthon 

Érdekképviseleti Fórumához fordulhat. 

 

Egyéni gondozási szerződés 

 

Az egyéni gondozási szerződés, a lakó beköltözésekor, személyesen köttetik. A szerződés feltétele az 

utógondozói ellátásnak. 

 

Az egyéni gondozási szerződésbe foglalt célok megfogalmazásában, a lakónak saját érdekéből 

fakadóan aktívan kell részt vennie. A vállalt célok elérésével a szerződés változtatható, vagy új 

szerződés írható. 

 

Szexualitás 

 

Az Utógondozó Otthon területi adottságaiból adódóan, valamint a többiek nyugalmának biztosítása 

érdekében a szexualitás az Otthon területén kerülendő. Egyéb lehetőség híján a lakónak, az 

Együttélési Szabályzat Látogatásra vonatkozó pontját, mint fő szabályt kell alkalmaznia. 

 

Állattartás 

 

Az Utógondozó Otthon lakói saját szobájuk területén tarthatnak kis testű állatot. Az állattartáshoz a 

szobatársak írásos, valamint a Szolgálat team-ének beleegyezése, szükséges. A kisállat gazdája 

felelős az állat gondozásáért és az állat tartásával járó minden költséget ő viseli.  

 

Fegyelmi vétségek 

 

Az Otthonban lakó fiatalok, amennyiben az együttélési, fegyelmi valamint az általánosan elfogadott 

etikai szabályokat megszegik, figyelmeztetésben részesülnek. Amennyiben a lakó, a neki felróható 

viselkedésén változtatni nem tud, a Szolgálat team-je kezdeményezi ellátása megszüntetését. 

 

Érdekképviseleti fórum 

 

Az 1997. évi XXXI. Törvény foglalkozik ezzel a kérdéssel. A Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és 

Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Érdekképviseleti Fórumának szabályzatában foglaltak szerint. 

 

Az Együttélési Szabályzatban foglaltakat tudomásul vettem. 

 

 

                       

 ………………………………………………………………………… 

       lakó aláírása 
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Kiegészítés az Együttélési Szabályzathoz 
Érvényesvisszavonásig 

Az Utógondozó Otthon szakmai team –je az alábbi kiegészítéseket teszi a kötelezően betartandó 

szabályok mellé: 

1. Az otthon berendezési tárgyainak, az otthon értékeinek tudatos rongálása azonnali kizárást von 

maga után. Az otthon felújított részének megóvása különösen fontos része ennek a 

szabálynak.  

2. Az ügyeletes felszólítására, vagy az ügyeletessel egyeztetett időpontban, a lakónak azonnali 

kötelessége a ház ráháruló részének kitakarítása. Ha a takarítás nem történik meg, a lakónak 

ki kell költöznie. A kiköltözés idejét és módját az ügyeletes határozza meg. Ez a kiegészítés 

az Együttélési Szabályzat „A lakó elhelyezési körülményei” c. pontját egészíti ki.  

3. A lakók egymás közti kommunikációja nem térhet el a társadalmilag elfogadott minimumtól. Ez 

alatt azt értjük, hogy minden lakó, minden lakóval - és a Szolgálat munkatársaival is – olyan 

tisztelettel beszéljen, amit ő maga is elvár a másiktól. . 

4. Minden lakónk köteles szeptember hónapban felkeresni utógondozóját és gondozási 

szerződést kötni vele. 

5. Az ellátmányban részesülő utógondozói ellátottak napi 1.000 Ft-nál többet személyes 

használatukra nem vehetnek fel. Az utógondozóval kötött egyéni megállapodás változtathat a 

főszabályon, de csak abban az esetben, ha a team elfogadja az új megállapodást. 

6. Az utógondozó otthon által biztosított internet hozzáférés az alábbiak szerint változik: csak 

WLAN -on keresztül lehet kapcsolódni. Az ehhez szükséges eszköz beszerzése a lakó 

feladata. Szolgálatunk internet-hozzáférést a lakók számára 16-23 óra között biztosít. 

7. Minden szobát kötelesek a lakók hetente egyszer rendesen kitakarítani.  Célszerűnek tartjuk, 

hogy ennek időpontja vasárnapra essen, mikor az ügyeletes a lakókkal közösen ellenőrizheti 

a szobák tisztaságát. Az otthon kertje és a járdák tisztántartása is a lakók feladata, melyet 

szintén minden hét vasárnapjáig kell elvégezni. Egy év alatt három nagytakarítást kell a 

lakóknak végrehajtaniuk. Ezek időpontja: a tanév kezdete, karácsony és húsvét. 

8. A személyes higiéné fontosságát újra hangsúlyozzuk! A fürdés, a mosás, a személyes terek 

rendben tartása minden lakónak kötelessége. Ha a szabályt lakónk nem tudja betartani, az 

otthont el kell hagynia. Tilos éjszaka ruhában, mosdatlanul aludni! 

9. Az otthon területére érkező vendégek látogatási időben történő fogadásáról az ügyeletest 

mindig értesíteni kell. Látogatási időn kívül vendég nem tartózkodhat az otthon területén. A 

vendéglátó felelősséggel tartozik vendége viselkedéséért. Az otthon területén kiskorú még 

vendégként sem tartózkodhat! 

Az Együttélési Szabályzatban foglaltakat tudomásul vettem. 

 
                       
 ………………………………………………………………………… 
       lakó aláírása 

 


