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Bevezető 

A BMSZKI Családok Átmeneti Otthona I.-II. 80 gyermek illetve felnőtt lakhatását 

biztosítja 18 összkomfortos, bútorozott lakrészben.  

Ezek a különálló lakrészek 41, 2 m2 (1+1/2 szobás), 55,5 m2 (1+1/2 szobás, étkezős) 

és 62 m2 (1+2 ½ szobás, étkezős) alapterületűek. A családok gyermeklétszám szerint 

kerülnek a különböző méretű lakrészekbe, melyek mindegyikéhez konyha, fürdőszoba, 

mellékhelyiség és erkély tartozik. 

Az átmeneti gondozás keretében ellátott családokat az épület 1.-3. emeletén helyezzük 

el. Az épület műszaki állapota folyamatos karbantartással megfelelő. 

A két intézmény működtetése 1 műszaki előadó, 1 karbantartó és 2 takarító munkájára 

támaszkodik. 

A családok átmeneti otthona a családi krízis következtében, illetve bántalmazás, 

fenyegetés és szociális krízis miatt bekerülő családok számára nyújt szociális és 

mentálhigiénés segítséget. Az intézményben folyó segítségnyújtás célja, hogy ügyfeleink 

önfenntartásra, problémáik megoldására, gyermekeik fizikai, mentális és érzelmi igényeinek 

kielégítésére képessé váljanak. 

A Gyermekvédelmi Törvény szerint ”az otthontalanná vált szülő kérelmére a családok 

átmeneti otthonában együttesen helyezhető el a gyermek és szülője, valamint legfeljebb 21. 

életévének betöltéséig a gyermek nagykorú testvére, ha az elhelyezés hiányában lakhatásuk 

nem lenne biztosított, és a gyermeket emiatt el kellene választani szülőjétől, családjától Gyvt. 

51. §)”. 
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Munkatársak, szakmai munka, szakmai fejlődés 

 

A szakmai munkát 2015-ben a csáo-ban Rendes Brigitta intézményvezető, Bán Dóra, 

Hegedüs Andrásné, Lakatos Zsuzsanna, Rivó Mária Erzsébet családgondozók és Györki 

Endre szociális asszisztens kezdte meg. Mivel január 1-jén épületünkbe költözött a BMSZKI 

Krízis Anya-gyermek Szállása, szakmai teamünk Pál Csaba kollégával bővült. Szintén 

ügyeletesi feladatokat láttak el megbízási szerződéssel a BMSZKI egyéb telephelyeiről 

érkezett munkatársak. A családgondozók végezték a családok esetkezelését, mindennapi 

ügyeinek intézését, az asszisztensek pedig ügyeletesi feladatokat láttak el. Tavasz folyamán 

lehetőség adódott két új családgondozó, Tóth Nikolett és Nagy Krisztina felvételére, szociális 

munkás végzettséggel. Ezután Hegedüs Andrásné és Rivó Mária Erzsébet ügyeletes 

munkakört láttak el. Novemberben sajnálatos módon a team régi tagja, Györki Endre betegség 

következtében elhunyt, nagy űrt hagyva maga után munkatársaiban. 

Az újonnan belépő munkatársak részt vesznek a BMSZKI új belépőknek tartott 

képzésében, melyre havonta egy alkalommal kerül sor 9 alkalommal. Ezen a képzésen 2015-

ben az intézmény teamjéből a két 2015-ben belépett, és egy 2014-ben belépett munkatársunk 

vett részt.  

Kollégáink ezen kívül az alábbi szakmai továbbképzéseken vettek részt: 

Interjútechnikák tanfolyam – 1 munkatárs 

Csoportdinamika tanfolyam  – 1 munkatárs 

Családdinamika tanfolyam – 1 munkatárs 

Addiktus szakmai műhely – 1 munkatárs 

Utógondozás szakmai műhely – 1 munkatárs 

Munkatársaink a családgondozáson illetve ügyeletesi teendőkön kívül egyéb 

feladatokat is vállaltak, melyekről ebben a beszámolóban később bővebben lesz szó. Három 

munkatársunk utógondozást is folytatott az év során, amely a lakhatási támogatással az 

intézményünkből kiköltözött családok utógondozását jelentette. A három családból egy 

utógondozása már lezárult, kettő még 2016-ban is folytatódik. 

Hetente kerül sor a csoportos esetmegbeszélőre a szakmai vezető irányításával. 
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Szakmai teamünk aktívan részt vesz a családok átmeneti otthonait érintő 

konferenciákon, szakmai műhelyeken. 2015 június 1-én Lakatos Zsuzsanna, Tóth Nikolett és 

Bán Dóra kolléganő, az Anya-Gyermek Krízisszállás szociális munkásával, Pál Csabával 

kiegészülve megjelent Sopronban az évente többször megjelenésre kerülő csáos szakmai 

műhelyen, ahol az intézményeket érintő aktuális változásokról, illetve a nyáron bevetésre 

kerülő bérkompenzációról kaptunk tájékoztatást.  

2015 szeptemberében két kolléganőnk, Tóth Nikolett és Nagy Krisztina 

intézményvezetőnkkel részt vett a Balatonföldvári évente megrendezésre kerülő hajléktalan 

ellátó szervezetek konferenciáján. 

Az Anya – Gyermek Krízisszállás folyamatos együttműködésben dolgozik az OKIT 

(Országos Kríziskezelő Telefonhálózat) munkatársaival, akikkel idén sikerült egy személyes 

találkozót leszervezni. Novemberben egy teamre hívtuk el őket, ahol az eddig ismert 

nevekhez, most arcokat is csatolhattunk 

A nyári időszakban – immáron már hagyományosan – Hegedüs Andrásné kolléganő 

meginvitálta a teamet nyaralójába, Velencére; ahol egy felejthetetlen napot töltöttünk el közös 

grillezéssel, és játékkal kicsit kiszakítva a hétköznapokból – a kötetlenség jegyében. 

 Szakmai teamünk intenzív kapcsolatot ápol a főváros és a régió családok átmeneti 

otthonaival valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer intézményeiben dolgozó 

szakemberekkel. Esetkonferenciákat kezdeményezünk illetve esetkonferenciákon veszünk 

részt a gyermekvédelmi jelzőrendszer szereplői részvételével, ha  

o egy gyermek veszélyeztetését tapasztaljuk,  

o ha egy védelembe vételt már nem látunk indokoltnak, 

o ha egy gyermek fejlődésében megakadást látunk, 

o ha egy gondozási vagy fejlesztési irányban szakmai megerősítésre van 

szükségünk 

és a szociális esetmunkában való megfelelő továbblépéshez a jelzőrendszer tagjainak 

támogatására, megerősítésére, további információira van szükségünk. 
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2015 év a számok tükrében 

(Nagy Krisztina és Hegedüs Andrásné) 

2015 évben a Családok Átmeneti Otthonában 18 lakásban, 34 család részére tudtunk 

átmenetileg segítséget nyújtani.  

2015. január 01-én 18 család, az év folyamán, 16 család költözött be. 2014 december 

31-én 16 család tartózkodott életvitelszerűen intézményünkben.  

56 felnőtt és 91 kiskorú gyermek ellátását biztosítottuk az év során és  2015 évben 5 

gyermek született.  

Az adatokban az előző évekhez képest jelentős változás nincs. Összehasonlítva a 

2014–es elmúlt év létszámadataival, 1% csökkenést tapasztalhatunk. (2014-ben 36 család, 161 

fő vette igénybe szolgáltatásunkat. Ebből 59 felnőtt és 102 gyerek volt. 18 család költözött ki 

és 17 család költözött be.) 

Szakmai protokollunk szerint a bekerülési elsőbbséget élvező egyedülálló édesapa 

kiskorú gyermekeivel, jelentkező családunk ebben az évben nem volt. 

A nálunk lakó családok kétszülős családok nagyrészt. Az év folyamán felvételt nyert 8 

egyedülálló anya gyermekeivel. Egy esetben történt családegyesítés, az édesapa a jogviszony 

alatt költözött a családjához, és sajnos 3 alkalommal megtörtént a család szétszakadása, 

családi konfliktus, bántalmazás miatt alakult ki egyszülős családszerkezet.  

 

A bekerülés jellemző okai:  

 a család megélhetési (anyagi, életvezetési) és lakhatással összefüggő problémái (krízis 

elhelyezés, hajléktalanná válás, elégtelen, egészségtelen lakhatási körülmények), 

 a szülők és a gyermekek egészségi problémái, szenvedélybetegség, a családban, 

 bántalmazás (fizikai, szexuális, lelki), 

 családi konfliktusok (szülők egymás közötti, szülők-gyermek közötti), 

 a gyermek(ek) magatartási és tanulási problémái voltak. 

Elmondható, hogy az esetek többségében ritkán fordult elő egyetlen ok, mely miatt az 

intézmény szolgáltatását kérték a szülők, törvényes képviselők sokkal inkább jellemző volt a 

problémák halmozott, komplex megjelenése. A családokra jellemző, hogy nagyon szűk az a 

társas mező, melyben életük zajlik, kapcsolataik zöme az ellátórendszerre korlátozódik. 
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Családok összetétele, jellemzői gyermekszám szerint: 

 

1. táblázat: családok összetétele gyermekszám szerint 

 

 

1 ábra: Diagramban ábrázolva a családok összetétele gyermekszám szerint 

 

Az év során az intézményünkben élő összes családot nézve látható, hogy ellátottaink 

leginkább két- és háromgyerekesek, ők a családok 50%-át lefedik. Ezt követik az egy 

gyereket nevelő családok, de a sokgyerekes családok elhelyezése sem ritkaság. Ez azzal 

magyarázható, hogy részükre a szobás elhelyezésű családok átmeneti otthonai nem nyújtanak 

megfelelő alternatívát. 
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Gyermekek kor és nem szerinti megoszlása, aránya:  

 

2. táblázat: gyerekek megoszlása korcsoportonként, nemek szerint 

 

 

 

 

2 ábra: diagramban ábrázolva a családok összetétele gyermekszám szerint 

 

A gyerekek korcsoportonkénti bontását nézve, a különböző korcsoportok között 

jelentős különbségek nem tapasztalhatók, közel egyenletes a megoszlás.  Ugyan ez érvényes a 

nemek szerinti megoszlásra is.  
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Külön kiemelnénk, a 18 év feletti „gyerek” kategóriát, mely két nagykorú, egyik 

esetben nappali tanuló jogviszonnyal rendelkező lakónkat takarja, másik esetben tartósan 

beteg gyermeket. 

A fenti táblázatból látható, hogy a korcsoportokat összevetve a fiúk és a lányok száma 

között vannak ugyan eltérések egyik vagy másik javára, de a fiúk és lányok összlétszáma 

közel hasonló (44 illetve 37 fő).  

Az év során a családok átmeneti otthonába öt gyerek született. 

Az adatokban az előző évekhez képest jelentős változás nincs.  

Felnőttek jellemzői : 

 

3. táblázat: A felnőttek bontása korcsoportonként:  

 

 

3. ábra: A felnőttek bontása korcsoportonként  

 

Az elmúlt évekhez a szülők kora természetesen a 21-40 év között magasan 

felülreprezentált, hiszen ehhez az életkorhoz tartozik a kisgyermekek nevelése.  



8 

 

Kiemelnénk, hogy 2015 évben 20 év alatti anyával vagy apával rendelkező család nem 

igényelte nálunk a felvételt, ellátó körünkbe ilyen fiatalon gyermeket vállaló család nem 

került.  

 

Iskolai végzettség szerinti megoszlás: 

 

4. táblázat: A felnőttek legmagasabb iskolai végzettsége 

 

4. ábra: A felnőttek legmagasabb iskolai végzettsége 

Kiugróan magas azoknak a felnőtteknek az aránya, akiknek legmagasabb iskolai 

végzettsége a befejezett nyolc általános iskolai osztály (30 fő, 54%). Ezt követi a szakmunkás 

képző iskola (19 fő, 34%).  

Az elmúlt évekhez képest, csak 3 főnek nincs meg a 8 általános iskolai végzettsége. 

Egyik fő tervbe vette, hogy a hiányzó 8. osztályt, intézményünk segítségével, 2016 évben 

elvégzi, befejezi. 2015-ben nem volt diplomás ügyfelünk. 
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Jövedelem szerinti megoszlás 

 

5. táblázat: A felnőttek száma aránya jövedelmi szintjük alapján 

 

5. ábra: A felnőttek száma aránya jövedelmi szintjük alapján 

 

A családok átmeneti otthonában élő felnőttek havi jövedelmek tekintetében nem 

látunk nagy szórást. Nincs olyan jövedelemsáv, amelybe kiemelkedően sok ellátott felnőtt 

esne, és olyan sincs, amelybe túl kevés a többihez képest. Mivel ügyfeleink leginkább 
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kétszülős családok, megengedhető az is, hogy rövid ideig az egyik félnek ne legyen 

jövedelme. 

Rendszeres munkából származó jövedelme 24 felnőtt ügyfelünknek van. A női 

rendszeres alkalmi, vagy bejelentett munkahellyel rendelkező munkavállalók száma 12 fő. 

Jogviszony hossza szerinti megoszlás a kiköltözött családokat vizsgálva:  

Az intézményi jogviszony hossza a családok átmeneti otthonában 12 hónap, ami 

indokolt esetben 6 hónappal, illetve a törvényi kivétel szerint tanítási év végéig 

hosszabbítható meg.  

 

6. táblázat: A kiköltözött családok jogviszony hosszának száma, arányai 

 

 

6. ábra: A kiköltözött családok jogviszony hosszának száma,  arányai 
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A 2015 évben 20 kiköltözött család volt. A legtöbben (14 család) a tárgyévben nálunk 

jogviszonyban lévő családok közül 70% 1 – 1,5 év közötti időtartamot töltöttek 

intézményünkben.  

Egy évnél rövidebb ideig 2 család vette igénybe szolgáltatásainkat, egyik esetben a 

családból a fiatal édesanya költözött el, édesapát és gyermekeit elhagyva. Az édesapa az 

édesanyjához költözött gyermekeivel. 4 hónapig voltak az intézmény lakói. 

A másik esetben egy egyedülálló édesanya 3 kamasz gyermekével, szintén 4 hónapos 

jogviszony után új élettársi kapcsolatba kezdett és elköltözött.  

Egy családnál láttuk indokoltnak az itt tartózkodás hosszabbítását másfél év után a 

tanév végéig, a sikeres előtakarékosságukat ezzel is segítve.  
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2015 évben beköltözők összesítése, honnan költöztek be 

 

 

7. táblázat: Beköltöző családjaink honnan érkeztek 

 

 

 

7. táblázat: Beköltöző családjaink honnan érkeztek 

 

Az előző, 2014 évhez képest, (2014 – 6 család) növekedett a családok átmeneti 

otthonából/ anyaotthonból érkező „vándorló” családok száma. Az ő esetükben 

intézményünknek fokozott célja, hogy a tartósan fedél nélkül maradt családokat segítse, 

támogatása annak érdekében, hogy továbbra is családként élhessenek, erőt gyűjthessenek és 

megerősödjenek, önálló lakhatásra ösztönözze őket rejlő erőforrások mozgósítsa.  
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2015 évben intézményünkből történő kiköltözés helye szerinti megoszlás:  

 

 

 

8. táblázat: Beköltöző családjaink hova költöztek intézményünkből 

 

 

 

 

8. ábra: Beköltöző családjaink hova költöztek intézményünkből 

 

 

2015-ben a 20 kiköltöző család közül 4 családnak nem sikerült megszakítani a csáo-k/ 

anyaotthonok közötti vándorlást. A többi költöző családból 6 családnak sikerült albérletbe 

költöznie. A bérleménybe költöző családok közül 4 családnak sikerült fővárosi lakhatási 

támogatást nyernie. Egy családunknak sikerült önkormányzati bérlakásba költözni.  
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2015 évben csáo-ba való beköltözés és kiköltözés helye szerinti megoszlás 

 

 

8. táblázat: Csáo-ba való beköltözés és kiköltözés helye szerinti megoszlás 

 

2015 év folyamán a családok átmeneti otthonába történő vándorlást, 2 családunknál 

sikerült megállítani, és önálló albérletbe költözést elősegíteni.  

Szintén pozitívum, hogy az albérletüket elvesztett családok közül, 5 család ismét 

képes volt albérletbe költözni, önállóan vezetni életét.  

Negatívumként értékeljük, hogy a hajléktalan ellátó rendszerből érkező családjainkat, 

nem sikerült képessé tenni, sem másik családok átmeneti otthonban történő költözésre, sem 

önálló albérletbe költözésre, hogy a társadalom perifériájára került egyéneket visszasegítsük, 

reintegráljuk a társadalomba. Meggyőződésünk, hogy hitünkkel, odafigyelésünkkel képesek 

leszünk elősegíteni az arra rászorulók életminőségének javítását. 
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Egyszülős családok a családok átmeneti otthonában 

(Tóth Nikolett) 

 

Az elmúlt időszakban egyre gyakoribbá vált az egyszülős családok jelentkezése az 

intézményünkbe. 

Az előző évben 3 olyan család is beköltözött intézményünkbe, ahol a szülő egyedül 

neveli gyermekeit. A legtöbb esetben az édesanya marad egyedül gyermekével/gyermekeivel. 

Az egyszülős családok nagy része anyagi nehézségekkel küzd. Kevés munkaadó örül annak, 

ha az alkalmazottjának 1,2,3 vagy akár több gyermeke van, ha ezek a gyerekek kiskorúak, 

akkor még kevesebb esélye van egy szülőnek elhelyezkedni. Azoknak a szülőknek, akik 

hozzánk bekerülnek, nem diplomájuk van, a legjobb esetben is egy szakmával rendelkeznek.  

Ha van gyereked, akkor nagy esély van rá, hogy nem tudsz annyi időt munkával 

tölteni, mint azt a főnököd szeretné. Ha ráadásul még egyedül is neveled a gyermekeidet, 

akkor óvodába, bölcsődébe kell vinned őket, ami azt jelenti, hogy reggel 9-től tudsz dolgozni 

16 óráig. Vagy marad a másik lehetőség az éjszakai raktáros/árucsomagoló munka. De ha 

éjszaka dolgozol, akkor ki van a gyerekekkel? A hozzánk bekerült egyszülős családok 

életében az egyik legnehezebb feladat a megfelelő munka megtalálása, megtartása és a szülői 

feladatok ellátása közötti egyensúly megtalálása.  

Az elmúlt év során volt alkalmam 2 olyan édesanyával is foglalkozni, akiknek jelenleg 

a fő problémájuk a munka és a család közti egyensúlyozás. 

Szülő vagy barát? 

Elsőként egy olyan család történetét szeretném bemutatni, ahol a családban élők 

szerepei nem tisztázottak. A tisztázatlan szerepek pedig bonyodalmakat szülnek a család 

életében. Ennél az esetnél sokkal inkább éreztem a tinédzsereket szülőnek, mint magát az 

anyát. Az eset jól tükrözi azt, hogy sokszor a fiatalok jobban érzékelik a problémát, mint az 

anya.  

Tímea 36 éves édesanya 3 gyermeket nevel, Tomi 17 éves, Attila 15 éves és Kriszti 11 

éves. Az anyát azért vettük fel intézményünkbe, mert másként a gyermekek szakellátásba 

kerültek volna. Tímea eleinte együttműködő volt, itthon volt, főzött, mosott takarított, nevelte 

a gyerekeket, már amennyire egy 15 és 17 évest még lehet nevelni. A fiúk nagyon apásak 

voltak, az édesapa viszont nem költözött velük, mert az édesanya elmondása szerint többször 

is bántalmazta őt. Tímea egy hónap után talált munkát egy jégkrém gyárban, ahová 3 

műszakban járt dolgozni. A gyerekek ez idő alatt a legidősebb fiú felügyeletére voltak bízva. 
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Tomi már nem járt iskolába, Attila sokat hiányzott, egyedül Kriszti volt az, aki rendszeresen 

iskolába járt. Tomi itthon apai szerepet töltött be a testvérei életében. Attila édesapjával 

szeretett volna élni, azonban azzal ő is tisztában volt, hogy az apja nem tudja magához venni, 

mivel hajléktalanszállón élt. Tímea eleinte rendesen járt dolgozni, munka után itthon volt és 

főzött valamint ellátta gyermekeit. Azonban a kollégáimnak feltűnt, hogy mikor Tímea 

dolgozik, a középső fiú nem tölti benn az éjszakát az intézményben. Egy alkalommal el is 

mesélték, hogy bulizni járnak, kiderült, hogy Attila többször is elment már Tímea tudtával 

szórakozni.  Az édesanya sok esetben „falazott” gyermekeinek. A Tímeával történt 

beszélgetések során egyre inkább nyilvánvalóvá vált, hogy az édesanya barátként kezeli 

gyermekeit, akikkel „mindent” megbeszél. A gyerekek mindent megtehettek anélkül, hogy 

annak bármilyen következménye lett volna. Épp ezért, mikor Attila ismételten nem töltötte 

benn az éjszakát, leültem vele beszélgetni és közöltem vele, hogy mindaddig, míg nem tartja 

be a szabályokat, minden héten le kell jönnie hozzám egy elbeszélgetésre. Ezt Attila elfogadta 

és szívesen jött le hozzám, hogy beszámoljon az elmúlt hét/napok eseményeiről. Így tudtam 

meg, hogy év végén meg fog bukni 3 tantárgyból, ezt az édesanya elfelejtette közölni, szerinte 

mindig rendben volt minden. A legtöbbször arra panaszkodott, hogy nem tud hatni 

gyermekeire. Ezért próbáltuk Tímeával az anyai szerepeket erősíteni, de sajnos ez nem 

sikerült. A családtagok nem bíztak egymásban, ez érződött a kapcsolatokból. Az Attilánál 

való beszélgetések alatt többször is szóba került, hogy Tímea már nem egyszer elhagyta 

gyermekeit és ilyenkor ők semmit nem tudtak édesanyjukról. Míg az édesanya eltűnt az 

életükből, addig édesapjuk nevelte őket. A tinédzserek sokszor őszintébbek voltak 

velem/velünk, mint az édesanya. A család sajnos felbomlott, mikor Tímeának új kapcsolata 

lett, egy 22 éves fiúval. A fiúk ezt nem bírták elviselni, és nem tolerálták édesanyjuk 

viselkedését, aki többször is intézményen kívül töltötte az éjszakát, de már nem a munka 

miatt. Végül a 2 fiú az édesapjának testvéréhez költözött, a lány pedig az anyjával maradt. 

Tímea belátta, hogy fiaira, már nincs hatással, nem bíznak benne és nem szeretnének vele 

élni.   

A család nem először volt családok átmeneti otthonában, 2008 óta az intézmények 

között mozognak, az anya tavaly kapott egyedül lehetőséget arra, hogy egyedül próbálja meg 

a gyermekeivel. Azonban ez már késő volt, a fiúk anyjuk többszöri cserbenhagyása után, nem 

tudtak bízni benne. Az anyai szerepek eltűnésével kezelhetetlen volt a kapcsolatuk. Ez az eset 

bizonyította, hogy a tinédzserek mennyire törékenyek és milyen hamar el tudják veszteni a 

bizalmat az emberekben. Tímea nem tudta kezelni gyermekeit, és nem volt velük és velünk 

szemben sem őszinte. Kriszti az édesanyjához jobban kötődött, azonban Tímea sajnos őt is 
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bevonta sokszor a hazugságokba, a lány, mint egy barátnő, úgy támogatta édesanyját. De 

sokat őrlődött is, mivel bátyjait szerette és kötődött hozzájuk. Tomi miután kiköltözött apja 

testvéréhez, még egyszer visszajött húga miatt. Azt mondta, nem szeretné egyedül hagyni 

anyjukkal. De végül mégis apja mellett kötött ki, Attila jobban hallgatott rá, mint bárki másra. 

Az Attilával való beszélgetések során az is tisztázódott, hogy Attilának szüksége lenne a 

bátyjára, mint testvérre, aki vele megy szórakozni, találkozik a barátaival. Ezt többször is 

szóvá tette, hogy Tomi nem jár sehova, nem találkozik a barátaival és szinte ki se mozdul, úgy 

viselkedik, mint egy harmincas éveiben járó háromgyermekes apa. Tomi viszont Attila 

kezelhetetlenségét említette többször. Tomi 17 éves létére nagyobb felelősségérzettel volt 

testvérei iránt, mint Tímea vagy, az apjuk.  

A szülők közötti feszültségek és viták, valamint a folyamatos bizonytalanság 

kikészítették a gyerekeket, még ha ezt nem is mutatták ki egymás előtt. Ilyen esetekben 

fontos, hogy a kamaszokkal tudjunk beszélni. Az első alkalomnál lehet, hogy elviccelik majd 

a dolgokat és nem veszik komolyan a beszélgetést, de a második alkalomnál már egyre jobban 

megnyílnak. 

A szerepek folytonos változása nem segítette az egyéniségük fejlődését. Hiszen valljuk 

be, nem egyszerű a harmincas apából visszaváltani a 17 éves kamaszra. Ez sok esetben a 

testvérek között is konfliktusokat okozhat. 

Munka versus család 

A következő esetemnél a gyerekek nevelése elmarad a munkára hivatkozva. 14 és 9 

évesen a gyerekeknek egyedül kell boldogulniuk az iskola és a barátok világában. Ilyenkor 

különösen fontosnak tartom azt, hogy ne hanyagoljuk el a fiatalokat. A család működését 

nehezítette továbbá, hogy az anyának új párkapcsolata lett. Erre minden esetben számítanunk 

kell. Véleményem szerint az nem gond, ha új párkapcsolatot kezd egy édesanya. Az aggasztó, 

ha nagyobb figyelmet szentel új párjának, mint a gyermekeinek. 

Erika egy 3 gyerekes 34 éves édesanya. A gyerekek: 14 éves Petra, 14 éves Laci és a 9 

éves Viki. Az édesanya akkor került be intézményünkbe, amikor a gyermekek édesapja 

meghalt. Ezért is kérte felvételét hozzánk. A család bekerült, az első időszakban az édesanya 

itt is együttműködőnek tűnt. Kért gyermekeinek pszichológust, édesapjuk elvesztésére 

hivatkozva. Elmondása szerint őt nem viselte meg annyira a dolog, hiszen már régóta nem 

laktak együtt és a viszonyuk is megromlott. Az anya úgy került be hozzánk, hogy volt 

munkahelye, takarítónőként dolgozott. A team nem látta akadályát annak, hogy míg ő 

dolgozik, addig a 14 éves Petra vigyáz testvéreire, hiszen biztos munkahelye van, és a 
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gyerekek sem voltak lázadó és kezelhetetlen tinédzserek. Valamint a családnak bevételre van 

szüksége a megélhetéshez. Egy hónap után azonban kezdett egyre inkább nyilvánvalóvá válni, 

hogy a gyerekek túl sokat vannak egyedül. Petra pedig fiatal, csinos „új lányként” rengeteg 

bókot kapott nem csak a vele egykorú fiúktól. A lány naivságát látva, többször is 

elbeszélgettem vele, hogy ne fogadja az idősebb férfiaktól a bókokat. Több kolléga is felhívta 

a figyelmét arra, hogy ne barátkozzon tőle idősebb férfiakkal.  

Erika reggeltől estig dolgozott, de olyan is volt, hogy nem töltötte az intézményben az 

éjszakát, munkára hivatkozva. Az anyával, már amikor tudtam beszéltünk, elmondta, hogy 

azért kell sokat dolgoznia, mert kölcsönkért több embertől is, és most azt törleszti. De már 

nincs sok adóssága. Ilyenkor minden esetben elmondtam, hogy míg ő nincs itthon, Petra túl 

sok időt tölt az intézményen kívül testvérével, Vikivel, ilyenkor többen is bókolgatnak neki. 

Erika többször is megígérte, hogy beszél lányával, azonban ennek semmilyen következménye 

nem látszódott. Fia, Laci pedig egyre többször töltötte mostoha testvérénél a hétvégét. Végül 

arra a döntésre jutottam, hogy felajánlom azt, hogy Petrával leülök beszélgetni. Az édesanya 

ezt elfogadta és jó ötletnek tartotta. Azonban az együttműködés más jelét nem láttam az 

anyánál. Decemberben személyre szóló együttműködést fogadott el és írt alá, amelyhez egy 

levelet is csatoltam, mert kommunikálni vele nem igazán tudtam. Azon gondolkodtam, hogy 

hogyan is lehetne családgondozni úgy, hogy az anya nincs jelen a család életében. 

Erika több esetben is lányával üzent nekem és általa kérdezett meg dolgokat. Ez nem a 

legjobb megoldás, itt is az kezdett kikristályosodni, hogy a legidősebb gyermek szülői 

feladatokat lát el, már amennyire egy 14 éves lány tud ilyeneket ellátni. Az anya és a 

gyerekek is azzal magyarázták a rengeteg munkát, hogy a pénz miatt dolgozik Erika olyan 

sokat és nincs más választása. 

Később kiderült, hogy Erika életében is megjelent egy férfi, akivel új párkapcsolatba 

kezdett. Szülői feladatit egyre inkább hanyagolta. A gyerekek sok időt töltöttek a recepción a 

kollégákkal és velem beszélgetve. A beszélgetésekből úgy tűnt, beletörődtek anyjuk 

viselkedésébe, Petra nem is látta a problémát. Amikor anyjukról kérdeztem őket, hogy nem 

hiányzik-e nekik, csak annyi volt a válaszuk, hogy nincs mit tenni a pénzért dolgozni kell.  

Ebben az esetben a munka és az anyai szerepek egyensúlyának felborulását mutatja be. 

Azonban ez a mi gyermekvédelmi intézményünkben elhanyagolásnak minősül. (Ilyen esetben 

célszerű a védelembe vétel.) Mindaddig, míg az anya nem látja be a problémát, nem tudunk 

segíteni. Szerinte mindent a gyermekeiért tesz, azonban azt elfelejti, hogy míg ő nem 

tartózkodik otthon, addig a gyerekek azt csinálnak, amit akarnak. Ezek a gyerekek túl nagy 
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bizalmat kapnak, túl nagy rajtuk a felelősség, ezáltal nem tudják kiélvezni a korukat. Túl 

korán fel kellett nőniük, amit ők is belátnak. A 9 éves Viki sokszor korának nem megfelelően 

viselkedik, hisztizik és sok esetben, mint egy 1. osztályos gyerek kényeskedik, ezáltal 

próbálja meg felhívni magára a figyelmet. Így próbálja meg elérni azt, hogy törődjenek vele. 

A két idősebb gyerek között sok volt a vita. Laci megpróbál férfi és apa szerepet betölteni a 

családban, azonban ezt nővére nehezen viseli el, mivel többször van ő húgával, mint fivére. 

Neki kell takarítani, ő vigyáz a testvérükre.  

Laci bevallotta, hogy nem szereti az intézményben tölteni a hétvégét, mert nem tud mit 

csinálni, ilyenkor féltestvéreihez megy, ahol véleményem szerint több szeretetet és figyelmet 

kap, mint itthon. A legnagyobb teher Petrára hárul, itthon lenni, figyelni testvérére, és anyja 

elhanyagolt teendőit pótolni. Az eset kimenetele még nem tisztázott, de ez az eset is 

bizonyítja, hogy nagyon bonyolult ezeknek a családoknak az élete. 

 

Sérült gyermek a családban 

(Lakatos Zsuzsanna) 

 

A fogyatékosság szó a gyógypedagógia alapfogalma. Gyermekeknél azt a 

tulajdonságot, vagy tulajdonságcsoportot jelenti, amitől speciális szükséglete keletkezik 

valakinek a gyógypedagógiai ellátásra. Születés előtti, szülés közbeni károsodás vagy a korai 

életszakaszban lezajlott betegség után fennmaradt, orvosi beavatkozással már nem 

befolyásolható állapot. Ez jelentkezhet az érzékszervek, a mozgás, az értelmi funkciók 

területén.    

Intézményünkben 2015-ben egy olyan család élt, ahol a családban élő mindkét 

gyermek értelmi fogyatékos volt. A gyerekek közül a nagyobbik fiú 12 éves, akinek 

autisztikus tünetei is voltak. Ő speciális iskolába járt Budapesten. A kisebbik lány, akinek 

értelmi fogyatékosságának legszembetűnőbb jele a beszédhiányosság, és a halandzsa beszéd 

volt.  A kislány elmúlt 5 éves, és még nem volt szobatiszta sem.  Óvodába nem járt, mégpedig 

azért, mert az a kerület, ahonnan a család beköltözött az intézményünkbe, illetékesség 

megszűnésére hivatkozva egyszerűen kirakta a kislányt az óvodából. Hónapokon keresztül 

volt ellátás, fejlesztés nélkül a sérült gyermek.  A kerületi óvodákat az édesanyával 

felkerestük, írásban, telefonon, személyesen. A legtöbb óvodának ugyan az alapító okiratában 

benne foglaltatik, hogy melyik az a fogyatékosság, ami mellett ellátnak, fogadnak gyermeket, 
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mégis mindenhol ellenállást tanúsítottak. Az elutasítás sajnálatos módon nem minden esetben 

volt egyértelmű. Sok óvoda először a szakértői vizsgálati dokumentummal nem volt elégedett. 

Kérte az újat, és a kerületileg illetékes szakértői bizottság véleményét. Lett szakértői 

vélemény, de akkor pszichológusi vizsgálati véleményt szerettek volna. Közben pedig teltek a 

hónapok és a gyermek ellátás és nevelés nélkül volt.  

Ez egy diszfunkcionálisan működő család, az édesanya hányatatott, bántalmazott 

gyermekként nevelkedet, sokat nélkülözött, sokat éhezet.  A pénzbevételüket nem képesek 

beosztani. Az anyuka gyermekkorára hivatkozva óriási mennyiségű étellel és édességgel 

halmozza el a gyerekeket, ezzel fejezve kis szeretetét.  Nincs kontroll, hiányzik a 

következetes nevelés. A szülők közt az összetartás erős, az egymáshoz való kötődésükkel, 

egymásba kapaszkodásukkal szinte kizárják a külvilágot. Segítséget, tanácsot nem, vagy 

nagyon ritkán, és csak külső nyomásra fogadnak el. Még ha az édesanya hajlik is a segítség 

elfogadásra, az apuka biztos, hogy meggátolja.  Az intézményben töltött hónapok alatt 

kiderült, hogy a szülők egyedül nem tudják biztosítani azt a biztonságot, türelmet, speciális 

nevelést, szocializálást a két gyermek számára, ami mellett a gyermekek megfelelőn 

fejlődnének. ( A kislány rendszeresen meztelenre vetkőzött, mind az intézményben, mind a 

közlekedési eszközökön stb) . 

A édesanyával hosszas közös gondolkodás után megegyeztünk, hogy mindkét 

gyermek számára a legideálisabb az lenne, ha hetes iskolába és óvodába járnának. Találtunk 

egy ilyen intézmény Egerben, amely hajlandó volt befogadni mindkét gyermeket.  Az anyuka 

egyetértett a váltással. Az apa a tervet a családja elleni támadásnak élte meg, hogy elvesszük, 

elszakítjuk tőle a gyermekeit.  Több leüléses beszélgetés, és a XIV. kerületi Gyermekjóléti 

Központ külső nyomására értette meg az apa, hogy mindként gyermek számára a 

legideálisabb nevelkedési környezet a hetes óvoda és iskola.   

2015 szeptemberétől a szülők hétfő reggel elviszik, és pénteken haza hozzák a 

gyermekeket. A kislány beszéde beindult, köszön, tárgyakat megnevez. November végére 

szobatiszta lett, szükségleteit jelzi, ruházatát magán hagyja.  Fogyatékosságának megfelelő 

fejlesztést megkapja.  

Azt gondolom, hogy ebben az esetben szükség less arra, hogy a gyerekek megszokják 

a bentlakásos intézményi légkört. A családdal folytatott munkafolyamat tapasztalataiból azt 

kell, hogy mondjam, hogy a szülők nem lesznek alkalmasak arra, hogy a felnőtt autista férfit, 

és a középsúlyos értelmi fogyatékos felnőtt nőt ellássák, gondozzák.  A jelenlegi intézmény, 

ahová a gyermekek járnak, felnőtt korukban is alkalmas lesz őket ellátni. Remélhetőleg a 
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szülők is időben belátják, hogy gyermekeik hosszútávon biztonságban csakis bentlakásos 

intézményi keretek között lesznek.  

Hatósági intézkedések intézményünkben / Gyermekvédelmi gondoskodás  

(Nagy Krisztina) 

Az intézményünkben nyújtott szolgáltatások célja az átmenetileg vagy tartósan 

otthontalanná vált gyermekek és családjaik veszélyeztetettségének megelőzése, 

megszüntetése, a gyermekek saját családjukban történő nevelkedésének biztosítása, hogy 

továbbra is családként élhessenek, erőt gyűjthessenek és megerősödjenek. Támogatást kapnak 

azok a családok is, amelyek családként még soha nem éltek együtt, vagy hosszabb-rövidebb 

idő óta külön kényszerültek élni, hogy a családegyesítés során lehetőséget kapjanak az 

együttélésben rejlő erőforrások kipróbálására, mozgósítására. Szükség esetén a családok 

átmeneti otthona befogadja a különböző okok miatt lakhatás nélkül maradt egyszülős 

családokat is, vagy az otthonából távozni kényszerülő szülőt és gyermekét. 

A gyermeket veszélyeztető körülmény számos okra visszavezethető. Veszélyeztetheti 

a gyermeket a családjának helyzete, amely lehet szociális helyzet, állapot, a család 

működésében rejlő ok vagy a szülők iskolázatlansága, magatartása.  

Védelembe vétel 

 

A védelembe vételt a Gyer. ( 149 / 1997 (IX.10) Korm. rendelet, és a Gyvt.1997 évi 

XXXI. tv ) szabályozza. 

Ha a szülő a gyermek veszélyeztetettségét nem tudja megszüntetni a családok átmeneti 

otthonának igénybevételével, de feltételezhető, hogy – még további segítséggel – mégis 

biztosítható a gyermek fejlődése a családi környezetében, akkor a gyermeket területileg 

illetékes gyámhivatal védelembe veszi. A gyámhivatal hivatalból legalább évente 

felülvizsgálja az intézkedés indokoltságát. A védelembe vétel esetében a szülő felügyeleti joga 

megmarad. 

A 14. évét be nem töltött gyermeket szüleitől elválasztani csak kivételesen indokolt 

esetben szeretnénk. A védelembe vételi eljárással, mint egy utolsó lehetőséggel próbáljuk a 

nálunk élő családoknál a gyermekek veszélyeztetését állami kényszerintézkedéssel 

megszüntetni, hogy intézkedéssel minden lehetőségét „ki tudjunk meríteni” a gyermekek 

családban tartásának érdekében.  
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Veszélyeztetett gyermekek a CSÁO-ban és más dilemmák 

 

CSÁO vagy szakellátás? – Fontos, hogy a gyermekek érdekeinek megfelelő döntést 

hozzunk, a CSÁO ne a szakellátás „előszobája” legyen. 

 Kvázi hajléktalanság – nehéz azokkal a családokkal, akik CSÁO-ról CSÁO-ra 

vándorolnak. 

A paradoxon: védelembe vétel a CSÁO-ban  – nem a környezet a veszélyeztető!  

 

Veszélyeztető okok: 

 a gyermek magatartása, iskolakerülése, egyéb, saját magát veszélyeztető állapota; 

 a szülők magatartása, italozása, agresszív viselkedése, életvitele, életmódja; 

 a gyermek bántalmazása, elhanyagolás, nem megfelelő nevelési eszközök használata; 

 a család nem tartja be az alapellátásban elkészített gondozási-nevelési tervet; 

 az előremutató együttműködési készség hiánya; 

 a házirend elleni súlyos vétség, stb. 

 

2015 év védelembe vételi esetei intézményünkben:  

A családok átmeneti otthonába 2015 év folyamán 4 család érkezett kiskorú 

gyermekekre folyamatban lévő vételelembe vételi eljárással. A 4 családban 8 gyermek volt 

érintett.  

 

Védelembe vételi okok:  

 Iskolai hiányzás, (1 család, 1 gyermek) 

A beköltöző család több családok átmeneti otthonában lakott az elmúlt években. 

2013–ban az előző intézmény kezdeményezte az iskolával közösen a védelembe vételt. A 

gyermek ekkor 12 éves, iskolai problémái azóta sem oldódtak meg, a védelembe vétel a mai 
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napig fennáll. Intézményünk családgondozója több alkalommal esetmegbeszélőt tartott az 

iskolával, a gyermek problémáira közösen megoldást keressenek, hogy a 2015 évben, 14 

évesen az 5. osztályt befejezze.  

 

 Szülői kompetenciák hiánya, szülő magatartása, (1 család, 3 gyermek) 

A beköltöző édesanya egyedül nevelte két nagyobb kamasz fiát, és kiskamasz lányát. 

Másik családok átmeneti otthonából érkeztek, nem volt megoldott a lakhatásuk. 

Intézményünkbe egy utolsó lehetőségként a gyermekek szakellátásba kerülését megelőzendő 

nyertek felvételt. A családgondozó munkája során egyformán próbált a kamasz gyerekekkel 

és az édesanyával dolgozni, a közöttük lévő hosszú idő óta fennálló konfliktusokra megoldást 

találni.  A család dinamikájába már nem tudott hatékonyan segítséget nyújtani. A nagyobb 

gyerekek nem akartak az édesanyjukkal maradni. Ismerőshöz, rokonokhoz költöztek, 

édesanya kislányával egy új élettársi kapcsoltba menekült. Jogviszonyukat néhány hónap után 

megszüntették. 

 

 Bántalmazás gyanúja, (1 család 1 gyermek) 

Intézményünkbe már közel két éve folyamatban lévő eljárással érkezett a család. 

Jelzéssel élt az óvoda a szülői bántalmazásra, a gyermek fejlesztésével kapcsolatos teendők 

elhanyagolásával. Vándorló, költöző életmód miatt az iratanyag 4 illetékességet járt meg. 

Nehéz a minden illetékességi területen felmerülő újabb elvárásoknak megfelelni, újabb 

családgondozóval együttműködni, egy érdekérvényesítő képességben kevéssé jártas 

édesanyának. Pár hónap közös munka után, a védelembe vételi eljárásban előírt 

együttműködési feltételeket teljesítette az édesanya. A felülvizsgálat átnyúlt 2016 év elejére, 

de a védelembe vételi eljárás megszüntetéssel zárult. 

 

 Szülői magatartás, elhanyagolás, (1 család 3 gyermek)  

A család intézményünk krízis ellátásából nyert felvételt, három 7 éven aluli gyermek 

ideiglenes hatályú elhelyezését, a családból való kiemelését megelőzve. Édesanya negyedik 

gyermekével várandósan érkezett. Több családok átmeneti otthonában megforduló családról 

van szó, legutolsó lakhatásukat is intézménybe nem megfelelő magatartásuk miatt vesztették 

el. A gyermekek sokszor ápolatlanok, elhanyagolt külsejűek, rossz szocializációjuk, 
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magatartásuk miatt nehezen illeszthetőek közösségbe. 2014 év folyamán kerültek a fent 

nevezett problémák miatt védelembe vételi eljárás alá. Családgondozó kollégánk intenzív 

munkával próbálja az édesanyának a legalapvetőbb normákat, szabályokat megtanítani, 

alkalmassá tenni gyermekei nevelésére, gondozására. Ősz folyamán született gyermekére is 

kiterjesztettük a védelembe vételt, így az eset szerepel az intézményünkben kezdeményezett 

eljárások között is.  

2015 évben a felülvizsgálatok során az eljárásokat fenntartotta az illetékes 

gyámhivatal.  

 

Ideiglenes hatályú elhelyezés 

 

Erre az intézkedésre abban az esetben kerül sor, ha a gyermek felügyelet nélkül marad 

vagy testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését családi környezete vagy önmaga súlyosan 

veszélyezteti, és emiatt azonnali elhelyezése szükséges. Ideiglenes elhelyezésről alapvetően a 

gyámhivatal és a rendőrség hoz döntést.  

2015 évben kezdeményeznünk kellett egy ilyen eljárást. Hajléktalan édesanya, 

agresszív édesapa, 2014- ben intézményünkben született a gyermekük, a jogviszony lejárta 

után, minden lehetséges hosszabbítási lehetőséget kimerítve se tudta a család a további 

lakhatását megoldani. Édesanya második gyermekét nem tervezte, de vállalta. Az újszülött 

gyermek érkezésekor kerültek csecsemőotthoni elhelyezésre ideiglenes hatályú határozattal a 

testvérek.  

 

Családgondozás tapasztalatai egy civil szervezet „segítségével” 

(Bán Dóra) 

 

Az általam választott téma, úgy gondolom, napjainkban rendkívül aktuális a szociális 

szakmában. Tapasztalataimat már korábban is összegezni szerettem volna ezen eset kapcsán, 

így egyértelmű volt, hogy erről fogok írni az éves szakmai beszámolónkban. 

Még 2014-ben kerültem kapcsolatba egy családdal, akik az intézményünkbe kérték 

felvételüket. A család korábban nem lakott családok átmeneti otthonaiban (elmondásuk 
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szerint), azonban a rendszert ennek ellenére jól ismerték. A gyermekjóléti szolgálat 

munkatársa is csak egyszer találkozott velük, nem voltak szorosabb kapcsolatban. 

A család személyiségi jogait védve neveket nem használok, azonban minimális 

információk ismertetését az eset feltétlenül megköveteli. 

A családban adott az apa, aki születése óta nem lát; és adott egy édesanya, aki csupán 

23 éves. Kapcsolatukból két gyermek született, akik között a lehető legkevesebb a 

korkülönbség. Az apa első kapcsolatából egy lánya született, aki szintén velük élt. 

A család beköltözésekor megkapta az általános tájékoztatást az intézmény és a 

rendszer működéséről; mint minden családomnak, nekik is elmondtam, hogy abban az esetben 

tudok nekik segíteni, ha ők őszintén elmondják az aktuális helyzeteket, problémákat. 

A családdal el is indult a gondozási folyamat, bár az, hogy a családgondozójukat 

felkeressék, elég nehezen indult be. Természetesen a családgondozás része, hogy a családot a 

lakóterében szólítjuk meg, azonban fontos kritérium, hogy a család maga keresse fel a 

szociális munkását, hiszen az önkéntes igénybevétel alapelvének nem csak a beköltözés előtt, 

hanem a gondozás során is fenn kell állnia. 

Már az első percben voltak meglepő fordulatok a szülőkkel. Ugyanis több alkalommal 

civil ruhás nyomozók keresték őket az intézményben. Ekkor derült ki, hogy a szülők nevén 

több felsőkategóriás személygépjármű van tulajdonban. A család ekkor is szembesítve volt a 

ténnyel, ha nem mondják el ügyeiket, egyedül nem biztos, hogy sikerül ezeket 

felgöngyölíteni. 

Fél évvel a beköltözés után azonban feltűnően egyre kevésbé keresték az intézmény 

dolgozóit; a szülőkkel kötött megállapodások nem teljesültek. Amikor pedig jeleztük, hogy az 

együttműködés hagy kívánni valót maga után, a család közölte, hogy van egy alapítvány, aki 

segít nekik. Erre természetesen felmerült a kérdés, az alapítvány nevét illetően, de a család 

nem tudott pontos névvel szolgálni. Annyit mondtak, hogy anyagilag tudnak nekik segíteni, 

albérlet kiváltásánál, és a jogi ügyekben segédkeznek majd nekik. 

A szülők a térítési díjjal már a beköltözéskor megcsúsztak, így többször is több 

hónapos tartozást halmoztak fel. Elmondásuk szerint ez a tulajdonukban lévő autók miatt volt, 

amelyek az országban szabálysértéseket követtek el, és azok után nekik kellett a bírságokat 

kifizetni. Konkrétumokat nem sikerült megtudnunk, egy rendőrségi jegyzőkönyvből derült ki, 

hogy állatkerti belépőkért cserébe írtak alá egy választási papírt, melyről állításuk szerint 

hamisították az aláírásaikat, és úgy kerültek autók a nevükre.  

A család komoly életvezetési problémákkal küzdött, annak ellenére, hogy vak volt az 

édesapa, követelte magának, hogy úgy kezelje mindenki, mint egy látó embert. És bár 

próbáltuk úgy kezelni, az élet számtalan területén nem sikerült motiválni, hogy milyen 
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funkciót tölt be egy édesapa a családban. Ezáltal minden teher az édesanyára hárult, aki nem 

bírta el ezt a nyomást. 

A család életében egyre többször bukkant fel ez a bizonyos alapítvány. Aztán egyre 

többször jött egy újságíró is, aki szintén ehhez az alapítványhoz volt köthető, egyre többször 

jártak látogatni a családot. 

A család júliusi hónapban költözött be intézményünkbe, ezért a harmadik negyedéves 

megállapodás következő év áprilisában járt le. A szülők egyre inkább távolodtak az 

intézménytől, ha beszéltünk is, többnyire elégedetlenségüknek adtak hangot. Mivel több, mint 

60.000 Ft-tal térítési díj tartozást halmoztak fel az intézményünkben, így nem javasolt az 

intézmény a családnak új jogviszonyt. A kiköltözés napján, amikor a család már összepakolt, 

bezsákolt minden személyes holmit, egy telefont kaptuk a nem megnevezett alapítvány egyik 

munkatársától, aki arra kért minket, hogy adjunk új jogviszonyt a családnak. A beszélgetés 

során kiderült, hogy a szülők nem szóltak arról, hogy mennyi tartozást halmoztak fel, és hogy 

szól intézményünk házirendje. Ők csupán azt kommunikálták feléjük, hogy sok család vár a 

helyükre és mi ezért szüntetjük meg a férőhelyüket. A keretek és szabályok elmagyarázása 

után, az alapítvány önkéntese továbbra sem értette a fő problémát. Felajánlotta, hogy az 

alapítvány kifizeti a szülők tartozását. Jeleztem, hogy ezt szakmailag nem tartom 

célravezetőnek, hiszen már több esetben kapott haladékot a család, és szerintünk nem halat 

kell nekik adni, hanem meg kell őket tanítani halászni. Ezután kérte az intézményvezetőt a 

telefonhoz, akinek ugyanezen álláspontját kifejtette. A beszélgetés végére az lett a 

megállapodás, hogy maradhat a család, az alapítvány kifizeti a hátralékot, viszont az 

intézmény javaslatot tesz a gyermekek védelembe vételére, ugyanis a szülők életvitele 

veszélyezteti gyermekeiket. Ekkor az önkéntes felháborodott amiatt, hogy mi hatósági eljárást 

indítanánk. Mi válaszul tájékoztattuk a gyermekvédelem rendszerének fő vonalairól. 

Fogalmai e tekintetben hiányosak voltak, még a családok átmeneti otthonának elnevezésével 

sem volt tisztában.  

A család végül megkapta az újabb három hónapos jogviszonyt, azonban tájékoztattuk 

arról a szülőket, hogy ezzel az életvitellel veszélyeztetik a gyermekek életét, ezért védelembe 

vételre teszünk javaslatot. A család akkor úgy tett, mintha ezt elfogadná, és irányunkba 

együttműködést próbáltak tanúsítani. Az alapítvány önkéntesével való megbeszélés végül úgy 

zárult, hogy ők kifizetik a BMSZKI számlájára a család tartozását, a továbbiakban pedig 

keresnek bennünket, és együttműködünk. Ennek ellenére a következő három hónap egyre 

feszültebben telt. A szülők a kezdeti hálálkodást követően, próbálták fenntartani az 

együttműködés látszatát, azonban egy idő után nyílt támadásokat intéztek velünk szemben 
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szóban és írásban, helyzetüket számos kereskedelmi csatornának megküldték, ezzel is jelezve, 

hogy mennyire kiszolgáltatott helyzetben vannak, és segítségre szorulnak. 

A lakhatás megoldásáért semmit nem tettek, egyetlen intézménybe mentek el 

felvételizni. Állandóan albérletben gondolkodtak, holott ez az ő esetükben nem volt reális, az 

állandó tartozások is ezt mutatták. 

A védelembe vételi eljárást az intézmény elindította, azonban az alapítvány a háttérből 

folyamatosan hergelte a családot ellenünk. A három hónap alatt változás nem történt, a térítési 

díjak továbbra sem kerültek befizetésre, és a szülők teljesen eltávolodtak az intézménytől. A 

civil szervezettel a kapcsolat nem valósult meg, egyszer keresték fel személyesen az 

intézményt, ebben a néhány perces beszélgetésben a családgondozó végzettségét firtatták. 

Meggyőződésük lett, hogy szimpátia alapján gondozzuk a családokat, ezzel a családdal mi 

nem akarunk együtt dolgozni, emiatt túl szigorúak vagyunk velük. 

 Még egyszer a kiköltözés előtt telefonon felkeresték az intézményt, akkor már nem a 

családgondozóval, hanem az intézmény vezetőjével beszéltek. A téma ekkor is a család 

további jogviszonya volt, amibe már nem egyezett bele az otthon. A család távozott egy 

másik átmeneti otthonba, melyet természetesen tájékoztattunk a helyzetről. Továbbá a 

költözésnek „hála” a védelembevételre sem került sor, ugyanis az új helyen a család újra 

lehetőséget kapott. Időközben kiderült, hogy az édesanya várandós, és 2015 augusztusára 

várja harmadik közös gyermeküket. A gyermek családi jogállásának tisztázása végett az 

édesapa elment a gyámhivatalba, ahol egy véletlen kapcsán az intézmény épp befutott 

védelembe vételi javaslatát is kézhez kapta. Erre a szülők az alapítvánnyal egyetértésben 

levelet írtak a gyámhivatalnak, melyben próbálták magukat tisztára mosni; és intézményünket 

és a rendszert rossz fényben feltűntetni. (A szülőnek nyilván van irat-betekintési joga, 

azonban, egy másik ügy kapcsán, nincs átjárhatóság.) A védelembe vétel végül nem történt 

meg. 

Sajnálatos módon hasonló helyzetekről rendszeresen hallunk. Az esetet összegezve 

magamban, azóta is a megoldási folyamatok érdekelnek. Hogyan lehetne mindezt megelőzni, 

hogyan lehetne együttműködni. Az alapvető probléma nem a civilek jelenlétével van. Sőt, 

nagy szükség van rájuk. A gondozási folyamat során az lett világos számomra, hogy a 

probléma a tájékozatlansággal van; azzal, hogy olyan laikus segítők, önkéntesek vesznek részt 

sok szervezet munkájában, akik nem felkészültek, és nincs elég információjuk a 

gyermekvédelem rendszeréről.  

Amikor egy alapítvány létrejön, meghatározza alapvető célját, és számos olyan 

tevékenységet megjelöl alapító okiratában, melyeket a későbbiekben gyakorolni kíván. A 
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civilség önmagában jó célt szolgál. Betömködi a rendszer okozta hiányosságokat, az állam 

feladatain enyhít.  

Jelen esetben az volt a probléma, hogy nem tájékozódtak az adott család hátteréről, 

illetve nem kerestek fel egy olyan szakembert sem a környezetükben, aki a gyermekvédelem 

működését ismeri. Mindezzel hatalmas kárt tettek a család életében.  

Az egyik alapvető probléma, hogy a gyermekvédelmi rendszer tagjai nem működnek 

együtt. A számtalan átalakítás, a túlterheltség szétszabdalja a szakmát, aminek az az 

eredménye, hogy sok laikus próbál segíteni az ügyfélkörünknek. Sokkal összefogottabb, 

folyamatosan egymással kommunikáló gyermekvédelmi rendszerre lenne szükség. 

Természetesen vannak kivételek, azonban a fő irányvonal még sok esetben szakmán belül 

sem érvényesül.  

Fontosnak tartom, hogy fel kellene intézményileg keresni, azon civil szervezeteket, 

akiknek ügyfélkörünk – a hátrányos helyzetű, mélyszegénységben élő családok – a 

célcsoportja. Ennek elsődleges útjának a személyes felkeresést, illetve intézményünkbe való 

meghívást látom; utóbbi azért lenne szerencsésebb, hogy a külső szemlelő lássa meg, hogy az 

általa ismert család milyen körülményből érkezik. 

Továbbá minden egyes család felvételekor (illetve később a gondozás folyamán) ki 

kellene térni arra, hogy van-e az életükben bármilyen civil szervezet, vagy magánszemély, aki 

támogatja őket, akikkel folyamatos a kapcsolat; és amennyiben igen, felvenni velük a 

kapcsolatot és tájékoztatni őket a rendszer, és az otthon működéséről, illetve a családgondozás 

folyamatáról.  

Természetesen ezek tervek, melyeket igyekszem majd beépíteni saját szakmai 

munkámba. Minden negatív tapasztalat ellenére, azt gondolom, hogy az együttműködés 

elengedhetetlen a civilek és a szakma között. Sőt, a megoldás a szakmai civilekben keresendő, 

akik civilként, de mégis a szakmát ismerve kellő tapasztalattal tudnak egy ilyen helyzetben 

megállni, és segíteni a rászorulóknak. Ezzel lenne igazán teljes a szociális, gyermekvédelmi 

szakma. 
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Ügyfeleink részére biztosított rendszeres szolgáltatásaink és egyszeri 

programjaink 

(Tóth Nikolett) 

 

Kamaszcsoport 

Kolléganőmmel létrehoztunk egy kamaszcsoportot, ahol a gyerekek őszintén 

kérdezhetnek és beszélhetnek. A cél, hogy az ugyanolyan korban lévő fiatalok, egymás között 

tudjanak mindenféle dologról beszélni, valamint, hogy legalább ilyenkor kamaszok 

lehessenek. Nem ritka, hogy a 2 szülős családok esetében is a legidősebb gyermek besegít a 

szüleinek, azzal, hogy vigyáz testvéreire. Nem egyszer hallottunk már olyat, 14-16 éves 

lányoktól, hogy ő nem akar gyereket, mert már most elege van a testvéréből. 

A kamaszok igénylik a törődést, még ha el is lökik maguktól a felnőtteket. Szükségük 

van valakire, akikkel megbeszélhetik a dolgaikat. Sokszor vicc formájában, de behoznak 

olyan dolgokat beszélgetésekbe, amik igazán érdeklik őket.  

 

Kézműves foglalkozás 

Célja, hogy a kisebb gyermekek is részt vehessenek valamilyen foglalkozáson. 

Valamint ezáltal próbálunk segíteni a szülőknek a mindennapokban. A gyerekek minden 

héten valamilyen kézügyességet igénylő foglalkozáson vesznek részt.  

 

Gyereknapi program 

A tavalyi évben is megrendeztük a gyermeknapot. A rendezvényen nem csak a 

családok átmeneti otthonában élő gyermekek vettek részt, hanem a bérlakásokban élő 

gyermekek, sőt az intézmény közelében élő kamaszok és kicsik is részt vettek a 

programokban. Mivel jó idő volt, ezért sikerült kinn tartanunk a programokat, amik között 

volt: arcfestés, különböző versenyek, ugróiskola, vízibomba kidobós, valamint lufi hajtogatás. 

 

Filmnézés 

Havonta minimum egyszer sor került arra, hogy egy pénteki vagy egy szombati napon 

a kamaszokkal és gyerekekkel megnéztünk egy filmet vagy mesét. Általában a gyerekek 

választották ezeket, ilyenkor készültek mindig valamilyen rágcsálnivalóval.  
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Gyerek buli 

Az évben háromszor is sikerült a gyerekekkel egy kis zenés, esti gyerek bulit tartani. 

Ezen kicsik-nagyok részt vehettek. Programok: activity, székfoglaló és tánc. 

 

Karácsony 

A tavalyi évben is kaptunk “cipősdobozos adományokat”, amelyeket december 22-én 

át is adtunk a gyerekeknek.  

 

 

 

Egyéb szervezetek, munkatársak által nyújtott szolgáltatásaink, 

programjaink 

(Bán Dóra) 

 

Korábbi éveinkhez hasonlóan 2015-ben is számos külső szervezet kereste fel 

intézményünket, ezáltal is színesítve egyrészt az intézményünkben folyó szakmai munkát, 

másrészt családjaink hétköznapjait. 

A családok átmeneti otthonának kötelező szolgáltatását, a pszichológusi (egyéni és 

páros) tanácsadást az intézmény megnyitása óta a Felismerés Alapítvány pszichológusaival 

biztosítjuk, heti négy órában. 

Az év első jelentősebb eseménye, Szanyi Tibor képviselő adományozása volt, aki 

visszatérő adományzóként nagyobb mennyiségben élelmiszerrel és játékokkal támogatta az 

intézményünkben folyó szakmai munkát, illetve családjainkat. 

2015 májusában gyermeknapot szerveztük, ahol a BMSZKI-ból több kolléga, valamint 

az Alterego Alapítvány a Családokért segítette a szervezést, kollégáival és Waldorf 

Gimnáziumba járó önkénteseivel. 

2015 őszétől újabb tanévre nyertünk pszichológust, Baksa Noémi személyében a 

Felismerés Alapítvány jóvoltából, aki heti négy órában látja el ügyfeleink ügyes-bajos lelki 

dolgait.  

Ősszel az ELTE TÁTK is megkeresett bennünket Tánczos Éva személyében, hogy egy 

harmadéves szociológus hallgatót, és három első éves szociális munka szakos hallgatót 

fogadjunk a fél évre gyakornoknak, illetve önkéntesnek. Ők októbertől decemberig látogatták 

intézményünket, segítve munkánkat, és ezáltal megismerve leendő szakmájukat. 

Az együttműködés azóta is töretlen, és sokszor tudunk egymásra támaszkodni. 
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2015 decemberében a Mikulás egy egész hétvégén át volt itt az intézményünkben, 

meglátogatva gyermekeinket. Többek között az Alterego Alapítvány a Családokért segítette a 

munkáját, majd másnap a Food Angels krampuszai lepték el az intézményt. Ez folytatva 

karácsonykor Szanyi Tibor újra felkereste otthonunkat, és 100.000 Ft értékben vásárolt be 

tartós élelmiszert családjainknak részére, továbbá ígéretet tett több gyermekágy megvételére.  

Egy bizonyos Szabó Péter nevű vállalkozó pedig minden családunknak egy kartonnyi 

szárazélelmiszert, ezzel is bemutatva, hogy van kiút a nehézségekből, hiszen egyszer 

valamikor ő is az utcán tengette életét. Karácsony napján pedig a Budapest Bike Maffia 

továbbított nekünk sok száz darab mézeskalácsot, melyet a Léthatáron Alapítvány Női 

fapadján élő ügyfelek készítettek. Tőlük kaptunk továbbá egy nagy vödörnyi LEGO Duplo 

játékot is, melyet a gyermekek közösen használhatnak a továbbiakban.  

December 18-án részt vettünk a Zuglói Gyermekjóléti Központ ifjúsági szociális 

munkásai (ZUMCSA) által szervezett karácsonyi programon, ahová gyermekeink 

kolléganőnk Lakatos Zsuzsanna vezetésével két önkéntes, első éves szociális munka szakos 

hallgatóval kiegészülve kézműves foglalkozást tartottak több XIV. kerületi intézmény és civil 

szervezet közreműködésével. 

Tavasszal újraindult kisfilmkészítő csoportunk, melyet az Életrevaló Egyesület 

keddenként tartott gyermekeink számára. Álljon itt most az ő éves szakmai beszámolójuknak 

egy, a mi intézményünkre is vonatkozó részlete: 

 

„Segítői alapelvek - (pszicho)terápiás keret: 

Vállalt feladatunknak éreztük, olyan szabadidős tevékenységet és színteret biztosítani, ami a helyi 

közösség erőforrásaira támaszkodva olyan közösségi tevékenységek feltételeinek, tartalmának és 

módszertanának kimunkálása és megvalósítása, amelyek erős és vonzó alternatívának tekinthetők a 

célcsoportjaink számára.  

Célzott csoportfoglalkozásaink a tagok által látogatott színtereken (lakótelepek, leromló 

lakókörnyezetek, ifjúsági közösségi terek) integrált, könnyen hozzáférhető élményterápiás jellegű 

foglalkozásokra irányult.  

 

Célcsoport:  

Lelki egészség szempontjából rizikócsoportba sorolható gyermekek és serdülők, akik átmeneti 

gyermekotthonban élnek (X. kerület-Pongrác-telep, Gyöngyike utca) vagy családok átmeneti otthonában (XIV. 

ker. Rákosszeg park 4.).  

A gyerekek között megtalálható, olyan 8-17 év közötti, hátrányos helyzetű fiatal, akik korábban már 

álltak gyermekpszichiátriai kezelés vagy addiktológiai gondozás alatt. A gyermekek jelentős százaléka 
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alkalmazkodási, komorbid, magatartás és tanulási zavarral küzdő, drogérintettségnek (pszichoaktív anyagok) 

fokozottan kitett peremhelyzetű fiatalok. 

A célcsoport jellemzői: 

 alulszocializáltak, hiányzik a kulturális ösztönző erő, identitásuk saját miliőjükben is kialakulatlan;  

 családi szerkezetük hiányos: érzelmileg elhanyagoltak 

 hangulati problémákkal küzdenek 

 disszociális tüneteket mutatnak 

 beilleszkedési zavarokkal küzdenek 

 devianciák jellemzik (alkalmi pszichoaktív szerhasználók) 

 életmódjuk rendszertelen: alvási és étkezési szokásaik kaotikusak 

 az iskolalátogatásukban sok az igazolatlan hiányzás 

 jövőképük kialakulatlan 

 

 

Terápiás (segítői) célok:  

A program célja átfogta mindazon törekvéseket, amelyek minden segítői foglalkozás kereteinek 

tisztázásakor megfogalmazódnak. A program elsődleges célja az érzelmi elakadás folyamatának pozitív irányú 

elősegítése, az addikciós ártalmak csökkentése, az emócionális és hangulati deficit kivédése.  

 Familiáris veszteségek oldása, érzelmi támogatás biztosítása (supportálás) 

 Kortárskapcsolatok erősítése 

 Művészetterápia hatékonyságának megtapasztalása csoportos formában 

A kábítószer-probléma (pszichoaktív-szerek) kezelése érdekében a művészetterápián (rajzolás) keresztül, 

úgy éreztük, pozitív élményhez lehet juttatni a gyerekeket, tartalmas időtöltést biztosítva számukra, mely 

maradandó élményhez és fenntartható produktummal bír.  

A prevenciós program a helyi szintű közösségi kezdeményezésekbe is integrálódni próbál, oly módon, hogy 

a kőbányai csoport a Pongrác-telepi Művelődési Házban kerülne megrendezésre, ahol jelenleg városrész 

rehabilitáció folyik.  

A kisfilmkészítő műhely és önismereti csoport a gyermekek számára hatékony segítői módszernek bizonyul. 

Fontos élményt és erőforrást jelent, új kommunikációs csatorna és kifejező eszköz is számukra. Csökkenti az 

addikciós ártalmakat, erősíti a megküzdési képességeiket, mindamellett kreatív és konstruktív erőiket is fejleszti. 

Az alkotás segít abban, hogy ne a veszteségélmény domináljon, hanem a célok és a jövőbeni érzelmi egyensúly 

motivációként jelenhessen meg. Az önismereti játékok a közös ventillatív csoportfolyamattal való ismerkedés, a 

kortárskapcsolatok erősödése játék új világot nyithat meg a gyermek előtt, melyben kifejleszthetik az önmaga és 

környezete feletti kontrollt, amelynek megtapasztalása elengedhetetlen a normális fejlődéshez, az öntudat 

kialakulásához, az egészséges pszichés működéshez.  

A segítői csoportokon elengedhetetlen volt, hogy a gyermekeket más-más szempontok alapján is 

megfigyeljük. Számos olyan, a szociabilitást is érintő élethelyzettel találkoztunk, amely során más arcát mutatja 

be csoportfoglalkozásokon, kiscsoportos helyzetben, strukturált helyzetben, vagy szabad játék során.  
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Az önismereti csoportok központi célja az önkifejezés erősítése, támogatása, a művészetterápia 

(filmkészítés) verbális (exploráció) és non-verbális (alkotás) módjainak elsajátítása. Ehhez kínál változatos 

eszközöket a csoport.  

Az önismereti csoportokban pszichodramatikus feladatokkal segítettük az egészséges önértékelés 

kialakulását. A csoport során létrehozott alkotások sok esetben saját személyiségük mélyebb ismeretét, jövőre 

irányuló céljaik, tevékenységeik józanabb megítélését is hordozzák. Alkotásaik szembesítették őket olyan 

problémákkal, melyekről nehezen, vagy egyáltalán nem beszélnek.  

Napjainkban egyre több gyermeket érint a mentális és addiktív viselkedés kóros állapota, amellyel sok 

serdülő nehezen tud megküzdeni és ezáltal másodlagos szomatikus és pszichés ártalmaknak van kitéve. 

Számukra ez a fajta csoportforma elengedhetetlen bizonyult az új életvezetési stratégiák kialakításához.” 

 

 

 

M3 Park Munkásszállás bérbeadott lakrészei 

 

Az M3 Park Munkásszálló 4-es épületében  a szálló nyitásakor 36 lakás jellegű lakrész 

volt található a 4-9. emeleteken.  2015 január 1-jétől a BMSZKI Krízis Anya-Gyermek 

Szállás épületünkbe való költözésével a munkásszállás területe egy emelettel, azaz hat 

lakással csökkent. Az így marad 30 lakrészből 10 db 42,2 m², 10 db 55,1 m²  és 10 db  60,9 

m² alapterületű. 

A 6-os épületben összesen 29 lakásból 9 db 42,2 m², 10 db 55,1 m²  és 10 db 60,9 m² 

alapterületű. A lakások az épület alsó öt, 2009-ben felújított emeletén találhatók. A felső, 

felújítatlan emeletek jelenleg lakatlanok. 

Többségében a munkahely könnyebb megközelíthetősége miatt választják a vidéki 

állandó lakhellyel rendelkező bérlőink ezt a lakhatási formát annak típusától függetlenül, ami 

lehet férőhely bérlet és lakásbérlet. Bérlőink között számos gyermekes család van, de vannak 

céges bérlőink is, akik a dolgozóik elszállásoltatását kívánják nálunk megoldani.  

A megürült lakrészekre pályázati űrlapot kérünk kitölteni és lakrészüresedés esetén 

egy prioritási lista alapján döntünk. Eszerint előnyben kell részesíteni: 

1) Első helyen: azt a családot, aki a BMSZKI Családok Átmeneti Otthonából jelentkezik és 

legalább egy kiskorú gyermekkel költöznek. 

2) Második helyen: azt a családot, melynek felnőtt tagja a BMSZKI valamely intézményében 

rendelkezik intézményi jogviszonnyal és különélő kiskorú gyermekükkel költöznek össze 

vagy az anya várandós. 



34 

 

3) Harmadik helyen azt a családot, aki másik családok átmeneti otthonából jelentkezik, és 

legalább egy kiskorú gyermekkel költözik.  

4) Negyedik helyen azt a családot, melynek jelenleg nincs jogviszonya családok átmeneti 

otthonában és legalább egy kiskorú gyerekükkel költözik. 

5) Ötödik helyen azt a családot, ahol nincs kiskorú gyermek, de a családtagok között 

rokonsági kapcsolat áll fenn (szülő, gyerek, házastárs, élettárs). 

6) Hatodik helyen azt a pályázót, aki egy teljes lakrészt bérel (nem rokon) hozzátartozóival 

együtt. 

7) Hetedik helyen azt a pályázót, aki egy férőhelyet bérelne. Ezen belül előnyt élvez az, aki a 

lakrészen belül valamelyik férőhely bérlőjének családtagja 

8) Nyolcadik helyen azt a pályázót, aki az előző csoportokba nem sorolható, de a kiírási 

feltételeknek megfelelő pályázatot adott be. 

 

 

A BMSZKI Családok Átmeneti Otthonának 2016 éves terve 

 

2016 év elején újfent munkaerőhiánnyal indulunk. Elhunyt kollégánk helyére és 

jelenlegi, fizetés nélküli szabadságon lévő munkatársaink helyettesítésére szociális és 

gyermekvédelmi szakembereket kívánunk felvenni.  

Prioritásként kezeljük munkatársaink szakmai képzését, első sorban azt értve ez alatt, 

hogy a team minden tagja folyamatosan képezze magát egyrészt a szakma változását, 

másrészt pedig saját egyéni érdeklődését és szakmai útját követve. A képzés és a folyamatos 

fejlődés a biztosítéka annak, hogy munkatársaink ne égjenek ki, és saját lelki egészségük és 

szakmai tudásuk karban tartásával ügyfeleiknek jó segítői, biztos támaszai és előrelendítői 

legyenek az önállóságuk felé. 

Folytatni kívánjuk együttműködéseinket a főváros és a régió szakmai szervezeteivel, a 

gyermekvédelmi jelzőrendszer szakembereivel az ügyfeleinknek való egyénre szabott 

segítségnyújtás érdekében.  

Ugyanígy folytatni szeretnénk az eddigi évek rendszeres gyerekprogramjait és a 

felnőttek részére nyújtott szolgáltatásainkat is, színesítve és speciálissá téve a rászoruló 

családoknak ezt a komplex ellátását amíg itt vannak a BMSZKI Családok Átmeneti 

Otthonában – nem tévesztve szem elől azt a helyzetet, azt a célt, amikor már nem lesznek 

itt… 
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BMSZKI Krízis Anya-Gyermek Szállás 2015 évi szakmai beszámolója 

(Pál Csaba) 

 

Tartalom 

 

- A Krízis anya-gyermek otthon bemutatása 

- A bekerülés módja, feltételei 

- Ügyfélkör 

- Bántalmazott családok 

- Teljes családok 

- Egyszülős családok 

- Esetkezelés 

- 2015-ös év a számok tükrében 

- Javaslatok, változtatások 

 

A Krízis anya-gyermek otthon bemutatása 

 

A BMSZKI intézményrendszerén belül már 2008-at megelőzően is működött családok 

átmeneti otthona, mely azonban csupán ezt követően érte el jelenlegi formáját a Rákosszeg 

parki telephelyen. A Dózsa György úti komplexumban nem maradt kihasználatlanul a korábbi 

CSÁO-s részleg. Működését tekintve az intézmény fapados teamjéhez lett csatolva, és olyan 

anyák és gyermekeik befogadását tűzte ki célul, akiknek bármilyen okból kifolyólag 

megszűnt a lakhatása, akár tartósan, akár ideiglenesen.  
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A 2015-ös esztendőben a BMSZKI Krízis Anya-gyermek Szállása átköltözött a Dózsa 

György úti telephelyről a XIV. kerületbe a BMSZKI Rákosszeg park Családok Átmeneti 

Otthonába. 

Nagy változás az előző évekhez képest, hogy a családok elhelyezése immár önálló lakásokban 

történik, bár egy-egy lakásban még így is több család egyidejű elhelyezése valósul meg.  

A rászoruló anyák és gyermekeik számára két lakást tartunk fönn. Egyik két, míg a másik 

három szobás, így a hozzánk bekerült családok számára külön lakószobák állnak 

rendelkezésre, de közös konyha, és fürdő használat. Az intézmény engedélyezett 

férőhelyszáma 14 fő. 

 

A legfontosabb szemlélet, ami mentén elkezdte működését, és amit jelenleg is tart, hogy nem 

hagyunk utcán gyermeket. 

A legtöbb anyaotthon, vagy családok átmeneti otthona várólisták és interjúk mentén működik, 

amiket követve a szakmai team dönt egy-egy család felvételéről üresedés esetén, majd az 

adott intézményi szerződés szerint ott is lakhatnak egy, másfél vagy akár két évig, 

amennyiben a vállalt feltételeket tartani tudják. 

Ezzel szemben a krízis anyaotthonban nincs várólista. A jelentkezést követően üres férőhely 

esetén azonnal felvételre kerülnek a családok és megkezdődik az ellátás illetve a háttérmunka.  

 

A krízis anyaotthon öt napig tud lakhatást biztosítani a beköltöző családok számára, ami 

megfelelő együttműködés esetén újabb öt nappal hosszabbítható. A benntartózkodók számára 

24 órás folyamatos ellátást biztosít egy állandó nappalos szociális munkás (8-16ig), és 24 órás 

recepció által (ahol szintén szociális munkások teljesítenek szolgálatot.). 

A kliensek számára biztosítja a főzési, mosási lehetőséget, élelmet és ágyneműket illetve 

adományruházatot. Emellett az ingyenes háziorvosi ellátást is. 

 

A 2015-ös év sok pozitív változást hozott a krízis otthon életében. Az új telephely nagyobb, 

komfortosabb lakhatást biztosít a korábbinál. Emellett egy családgondozókból álló szakmai 

team van a segítségemre a családok átmeneti otthona munkatársainak személyében. Emellett 

kölcsönösen együttműködő, jó munkakapcsolat épült ki a zuglói gyermekjóléti szolgálattal, 

kik segítik az intézmény beilleszkedését a kerületbe.  
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Bővült a személyes kapcsolatfelvétel az ellátórendszer más családos és anyaotthonaival, amit 

azért is tartok fontosnak, mert a családok számára fontos, hogy képet tudjak festeni az 

esetleges tartós lakhatást biztosító befogadó otthonról ahová kerülni fognak.  

 

A tavalyi év egyik fontos pontja az OKIT-al (Országos Kríziskezelő és Információs 

Telefonszolgálat), való kölcsönös együttműködés, és annak megerősítése. A két ellátási forma 

azonos nézőpont mellett, az ügyfelek érdekeit szem előtt tartva, egyeztet és dolgozik együtt.  

A bekerülés módja, feltételei 

 

Jelentkezés akár családgondozón keresztül, akár önállóan lehetséges telefonon vagy 

személyes megkereséssel. Minden olyan lakhatását vesztett édesanyát (vagy gondviselőt) 

fogadunk, akinek gyermeke/i még nem töltötte/ék be a 18. életévüket. Utóbbi alól kivételt 

képez a még huszonegyedik életévét be nem töltött tanulmányi jogviszonnyal rendelkező 

gyermek. Az intézmény immár alkalmas az egy év alatti csecsemők fogadására is. 

 

Ügyfélkör 

 

Általában a hozzánk bekerült családok a mélyszegénységből, hajléktalanhoz közeli állapotból 

érkeznek, azonban ez sem törvényszerű. Ha kategorizálni kellene, akkor talán a következő 

csoportokba tudnám sorolni a rászoruló családokat: 

- Hajléktalan családok (általában lakcím és lakhatás nélküli családok, akik még 

szívességi lakáshasználattal sem tudnak élni, az ellátó rendszer tartja fönn őket, 

intézményről-intézményre vándorolnak.) 

- Mélyszegénységből érkezett családok (főként vidéki - leggyakrabban Szabolcs-

Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád és Heves megye – lakhatásból 

érkezettek, ahol egy lakásban több generáció és több család is lakik. Nem ritka eset, 

hogy 10-16 fő él egy háztartásban, és nem férnek el, vagy az illetékes gyermekjóléti 

szolgálat nem tartja alkalmasnak a körülményeket a gyermek családban való 

neveléséhez. Az esetek jelentős többségében cigánycsaládokról beszélek a 

mélyszegénységből jött családoknál, azonban itt meg kell jegyeznem azt is, hogy 
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gyakran az erős családi kötelékeknek hála pár nap alatt találunk olyan családtagot, aki 

segít a rászorult rokonon, bár az is igaz, hogy ez sok esetben ugyanolyan zsúfolt 

lakhatás, mint az előző. ) 

- Lakhatási gondokkal küszködők (ideiglenes, vagy tartós anyagi nehézségekkel 

szenvedő családok ahol csak az egyik szülőnek van, vagy egyik szülőnek sincs állandó 

bejelentett munkája, és albérletről-albérletre vándorolnak. Ide sorolom a deviza 

hiteleseket is. Illetve aggasztóan gyakori példa, amikor egy-egy család különböző 

okokból kénytelen albérletet váltani, a főbérlők pedig a legritkább esetben fogadnak 

főként több gyermekes családokat, és ez jelentősen megnehezíti a bérlemény keresést.) 

- Családi konfliktus okán bekerülő családok (szerencsés esetben csupán féltékenység, 

veszekedés miatt lakhatásukból eljött családok. Ezen konfliktusok az esetek nagy 

többségében pár nap alatt csöndesülnek, és ritkán vezet vissza ahhoz, hogy a család 

ismétlődő családdá váljon az intézményben. Ebbe a kategóriába sorolom a 

bántalmazott családokat is, de róluk lentebb bővebben ejtek szót. Ugyanezen 

kategóriában az anyagi körülmények nem mérvadóak. Sokkal inkább a szociális háló 

hiánya. Sok édesanya, jöjjön akármilyen társadalmi osztályból, szinte „a családja 

börtönében él”. Nincsenek olyan rokonok, barátok, ismerősök, akikhez bizalommal 

fordulhatna, vagy nem vállalja föl a közvetlen környezetében a problémáját, és így 

inkább elbujdosik.) 

 

A krízis anyaotthon esetében külön kell választani a bántalmazott családokat, a teljes 

családokat, és az egyszülős családokat a velük folytatott munka tekintetében. 

 

Bántalmazott családok 

 

Bántalmazott családok esetén az azonnali intézkedés még inkább indokolt. Az ő esetükben 

azonnal felvesszük a kapcsolatot az OKIT-al az Országos Kríziskezelő Információst 

Telefonszolgálattal. Rajtuk keresztül igyekszünk a bántalmazott családot egy védett otthonba 

eljuttatni. Az OKIT rendelkezik az országos üres férőhelyek és a védett befogadó otthonok 

címjegyzékével. Szükséges, hogy a bántalmazott szülő saját szavaival elmondja a 

bántalmazás körülményeit, és jelenlegi helyzetüket, veszélyeztetettségüket a diszpécsernek. 

Amennyiben indokoltnak látják az ügyfél és a szociális munkás beszámolója alapján a védett 

otthon szükségességét, akkor jobb esetben egy-két órán, rosszabb esetben egy-három napon 
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belül felajánlanak egy befogadó otthont, ahol biztonságban lehet az édesanya a gyermekeivel. 

Ha a család elfogadja az elhelyezést, akkor 30 napon át krízis ellátásban lesznek a befogadó 

otthonnál. Ez idő alatt nem vehetik föl a kapcsolatot a bántalmazó féllel, tartózkodási helyük 

pedig titkos. A harminc nap leteltével vagy a befogadó otthonnál hosszabbítják meg a 

tartózkodásukat, vagy a veszélyeztetés függvényében keresnek számukra egyéb tartós 

bentlakást biztosító anyaotthont.  

 

Teljes családok 

 

Teljes családoknál az intézményi tartós elhelyezés családok átmeneti otthonaiban lehetséges. 

A CSÁO-k döntő többsége elsősorban, (szabad férőhely esetében, illetve kerületi illetékes 

előzetes bejelentkezésének hiányában) egy részük kizárólag lakcím illetékesség alapján fogad. 

A fővárosban 17 családok átmeneti otthonáról van tudomásom. A CSÁO-k közül 5 intézmény 

kizárólag adott kerületből, kerületekből, 10 elsősorban adott kerületekből vagy városból, 

illetve megyéből, és csupán 2, ami az ország egész területéről fogad családokat. A vidéki 

intézményekkel hasonló a helyzet megyei, városi, illetve kistérségi szinten. A lakcími 

illetékesség lényegesen megnehezíti a család közös lakhatásban való elhelyezését. Mivel 

krízis otthonunk csupán az anyák és gyermekeik számára nyitott, ezért az édesapákat, 

élettársakat sem tudjuk fogadni az anyaotthonban. A férfiaknak cégünk hajléktalan szállóin 

tudunk felajánlani ideiglenes férőhelyet, míg családjuk nálunk tartózkodik. 

 

Egyszülős családok 

 

Egyszülős családok esetén az anyaotthonok maradnak, mint választási lehetőség. A CSÁO-

kal szemben talán annyiban szerencsésebb a helyzetük– legalábbis a fővárosban – hogy a 

kilenc fővárosi anyaotthonból csupán kettő intézmény, ami elsősorban adott kerületekből, a 

maradék hét pedig az ország egész területéről fogad rászoruló anyákat és gyermekeiket. 

Esetükben egy másik igen súlyos probléma kerül előtérbe, a gyermekfelügyelet. A legtöbb 

intézményben az anyának kötelessége megoldani a gyermek felügyeletét, hisz mind az 

anyaotthonok, mind a családok átmeneti otthonai alapellátást nyújtanak. Ez egy több, de akár 

egy gyermekes anyának is komoly problémát jelent, ha munkát akar vállalni, még akkor is, ha 

a gyermek iskolába, óvodába jár. Vannak anyaotthonok, ahol megoldják a gyermekek 
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felügyeletét illetve a közoktatási intézménybe való eljutásukat, de erre nem minden 

anyaotthon képes. Az egyszülős családoknál így sajnos az önálló lakhatásba jutás esélye 

jelentősen csökken, hisz ha nincs, aki vigyázzon a gyerekre, akkor az anya nem tud elmenni 

munkába, ha pedig nincs munkája, akkor nincsen pénze, amiből a gyermek ellátását és 

lakhatásukat biztosítsa. Ez az a családtípus, ahol a legkedvezőtlenebbek a lakáshoz jutás 

lehetőségei, illetve a szülőnek itt kell a legnagyobb erőfeszítéseket tenni azért, hogy fent is 

tudjon tartani egy lakást, és a gyermek számára egészséges körülményeket is biztosítani tudja. 

 

Esetkezelés  

 

A beköltözéskor megmutatjuk az intézményt, és a családok leendő szobáját. Miután 

beköltöztek kezdetét veszi az adatrögzítés és az interjú. Az interjú alatt igyekszem kideríteni 

milyen körülmények vezettek odáig, hogy a család lakhatása megszűnt. Igyekszem fényt 

deríteni arra, hogy az anya illetve gyermekek álltak, állnak e kapcsolatban családsegítő illetve 

gyermekjóléti szolgálattal, vagy laktak e korábban anyaotthonban. Amennyiben igen, akkor 

az interjút követően felveszem a kapcsolatot ezekkel az intézményekkel, hogy tőlük is 

információt nyerjek a család hátteréről, illetve tájékoztatást nyújtsak jelenlegi helyzetéről. Az 

ügyféltől és a szociális ellátótól szerzett adatok alapján pedig megkezdem a család 

elhelyezésére vonatkozó munkát.  

Van, hogy a felvételre került család lakhatási problémái valóban csak ideiglenesek, és nincs is 

másra szükségük, mint pár napra, míg a lakhatás rendezéséig van hol aludniuk és el tudják 

látni gyermekeiket. Ennek a leggyakoribb oka költözés, albérlet vesztés vagy családi 

konfliktus. Ezen krízis helyzetek megoldására valóban elegendő az öt nap. 

 

A hozzánk bekerült családokat elsősorban a fővárosi és pest megyei anyaotthonokba illetve 

családok átmeneti otthonaiba próbálom felvetetni, amennyiben nem bántalmazott anyáról 

és/vagy gyermekről van szó. Ha rendelkeznek vidéki lakcímmel, akkor a lakcímileg illetékes 

befogadó otthonokkal próbálkozom első körben. Amennyiben nem találok a család számára 

üres férőhelyet a fővárosban és a lakcímileg illetékes városban, vagy megyében, akkor sorra 

veszem az összes országos befogadó intézményt.  

Néhány intézménynél egy előzetes regisztráción meg kell jelennie a kliensnek, ami a család 

jelentkezését jelenti az adott otthonba. Üresedés esetén, e regisztráció alapján hívják be a 
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családokat interjúra, majd értesítik ki az interjút követően, hogy felvételt nyertek, avagy sem. 

A befogadó otthonok többségénél elég a telefonos, és/vagy írásos regisztráció. Ezekhez 

általában csatolni kell a családgondozó, vagy annak hiányában a krízis otthon szociális 

munkásának ismertetőjét, javaslatát, kérelmét. 

A befogadó otthonok keresésével párhuzamosan minden nap tartom a kapcsolatot a klienssel 

és próbálom felderíteni egyéb szociális-kapcsolati tőkéjét. Sok esetben csak az intézményi 

tartózkodás vége felé fedik föl azon rokonaikat, ismerőseiket, akikhez ideiglenes segítségért 

fordulhatnak. Szerencsére a legtöbb esetben akad ilyen. A támogató, segítő személyek szerepe 

azért nagyon fontos, mert az 5+5 nap alatt sok esetben nem találunk üres befogadó hellyel 

rendelkező otthont, ezért az ideiglenes befogadóknál kell, hogy kivárják a családok a 

várólisták leteltét. 

 

A 2015-ös év a számok tükrében  

 

Az előző évhez hasonlóan teljes munkaidőben, napi nyolc órában végeztem a feladataimat. A 

kihasználtság nagyobb, mint az eddigi években, de nem drasztikusan. Az elmúlt három év 

statisztikái arra engednek következtetni, hogy a jelenlegi 14 engedélyezett férőhely helyett 18, 

vagy 20 férőhely szám már ideális lehet.  

Minden évben egyre több és több az ellátottak száma. Idén már 151 különböző családot 

vettünk fel, az összes felvétel 166 család volt, és a 34 ismételt ügyfél közül 6 család volt friss, 

2015-ös kliens, azaz 28 család volt, akik több évre visszamenőleg forognak az 

ellátórendszerben. Ez a szám sajnos a tavalyi 16-hoz mérten lényegesen több. A szakma évek 

óta küzd a vándorló családok problémájával. Az egyik kulcskérdése a gyermekvédelemnek mi 

nem hogy stagnálna, de évről évre ismételt kumulálódó probléma. 

Az ellátott családok számának növekedését idén sem negatív értéknek tekintem. 2008-tól 

2011-ig szinte minden évben 70-80 körüli volt a felvett családok száma, azonban ez nem a 

kevesebb rászoruló, hanem megállapításom szerint a munka intenzitásának hiányából fakadt. 

Természetesen tragédia, hogy idén is ilyen sok krízisbe került család szorult segítségre, de 

még így sem volt lehetőségünk az összes rászorulót felvenni az anyaotthonba. Ha puszta 

számokról beszélnénk akkor mondhatnám hogy elenyésző a 2015-ös 4-5 család akit nem 

tudtunk felvenni, de nem számokról hanem emberekről, anyákról és gyermekeikről beszélünk.  
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Az ismeretlen helyre távozott családok aránya – akárcsak tavaly - elég alacsony volt, 3%, ami 

5 családot jelentett. Albérletbe költözöttek 24%, ez 36 családot jelent azonban ennek 

egyharmada munkásszállóba költözött mint bérleménybe. Az ő esetükben semmiképpen sem 

beszélhetünk egy biztos, védett lakhatásról, csak mint átmeneti szükség megoldásról. Itt ki 

szeretném emelni, hogy ez az átmeneti időszak sok család esetében akár éveket is jelenthet. 

Ismerősükhöz, családjukhoz, vagy otthonukba visszaköltözöttek 42%, ami 63 családot jelent. 

Ez kevesebb mint az előző évben, hiába a több ellátott. A társintézménybe közvetlenül felvett 

családokat illetően idén is az a helyzet mint az ezt megelőző években. Minimális az eltérés. 

25% ami 2015-ben 38 családot jelentett. Ez a számadat viszont azt mutatja, hogy a 

társintézmények folyamatos kihasználtsággal működnek, telítettek. 

2015-ben ugyan kevesebb volt az ideiglenesen elhelyezett gyermekek száma. Négy családot 

érintett ami csupán 2,6%-a a teljes forgalmunknak, de ezen felül 5 családnál volt szükség 

gyermeke átmeneti otthonának az igénybevételére, ami ugyan alapellátást biztosít, de a szülő 

és gyermek még ha csak ideiglenesen is, de nem, lakhatnak együtt.  

 

2015. Krízis Anya-gyermek Szállás 

151 különböző család (összes benntartózkodás 166 család. 34 ismétlődő az anyaotthon 

fennállása óta, ebből 6 család friss 2015-ös ügyfél a maradék 28 kering a rendszerben, azaz  

123 teljesen új ügyfél) 

 

Ismeretlen hely  5    3,31% 

IH:    4    2,64% 

GYÁO   5    3,31% 

Lakhatása megoldódott: 137    90,72% 

Ebből: 

Családjához/ismerőséhez: 63    41,72% 

Albérlet(ebből munkásszálló): 36(12)    23,84%    

Társintézmény:  38    25,16%  
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2015. a gyermekek kormegoszlása szempontjából 

 

2015. Gyermekek kormegoszlása .
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A tavalyi évben érzékelhetően nőtt az ellátott gyermekek száma. Összesen 269 gyermek lakott 

a krízis otthonban.  

 

Kapcsolattartás és jelzőrendszer 

A 2014-es évre tervem volt a társintézmények meglátogatása és a jelzőrendszer többi tagjával 

való személyes kapcsolatépítés. Mindezekre sajnos nem, vagy csak korlátozott mértékben volt 

lehetőségem. 2015-ben ezen terv megvalósítása tovább folytatódott. Több gyermekjóléti és 

CSÁO- látogatása megvalósult, de még közel sem értem a lista végére.   

A 2015-ös évben is a XIII. kerületi gyermekjóléti szolgálat szervezésében több szakmaközi 

ülésen részt vettem és bízom benne, hogy eme rendezvénysorozat a következő évben is 

folytatódik, ez kiegészült a XIV. kerületi gyermekjólétivel folytatott közös munkával. 

Feltétlenül szükségesnek érzem a jelzőrendszer tagjaival való szoros együttműködést és a 

szakmai kapcsolat ápolását így a 2016-ös esztendőben sem fog csökkeni ezen irányú 

törekvésem. 
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A leggyakoribb kérdés a működésünket illetően az öt napra vonatkozik. A legtöbbek számára 

öt nap rendkívül kevésnek hat, sokak szerint pedig nem elegendő egy család elhelyezéséhez. 

A védett otthonok krízis ellátásai is harminc napra vonatkoznak, miért van akkor, hogy itt 

csak öt nap áll a családok rendelkezésére, ami csupán újabb öt nappal hosszabbítható. Ez az 

idő arra tökéletesen elég, hogy az adott család hátterének utána járjunk és felkutassuk a 

lehetséges befogadó otthonokat vagy családi kapcsolatokat. Sok esetben valóban nem lelünk 

ennyi idő alatt befogadó intézményre, de a már fentebb említett alternatív, ideiglenes lakhatási 

lehetőségek valamelyike szinte minden esetben kiutat jelent. Azonban ha nem lenne a sürgető 

határidő, a kényszer érzése, akkor a legtöbb család hosszabb átmeneti lakhatásra rendezkedne 

be nálunk és a krízis otthon funkcióját veszítené. A 14 férőhely, amivel rendelkezünk nem 

sok. Gyakran így is bedugul az otthon és nem tudunk jelentkező családot felvenni csak 

napokkal később. Ha hetekig vagy akár egy hónapig szólna az ellátás több tucat családot 

kellene utcán hagynunk. Az öt nap alatt egy rendkívül intenzív munka által és a kliens 

együttműködésével van lehetőség áthidaló, vagy szerencsésebb esetben tartós megoldást 

találni. 

Említettem az ismétlődő, vagy visszatérő családokat. Minden évben az újonnan bekerült 

rászorultak 8-9%-a, a korábbi évek beköltözötteinek 10-15%-a ismételt megjelenő az 

otthonban. A már visszatérő kliensek mindig aggodalomra adnak okot, hisz ez a legtöbbjük 

esetében azt mutatja, hogy akár hosszas évek óta az ellátórendszer lakói és igazi önálló 

lakhatásra képtelenek. 

Az öt plusz öt nap az adott tárgyhónapra vonatkozik. Így ha egy család hónap végével 

kiköltözik tőlünk, kihasználva a tíz napot a rákövetkező hónap első napjával visszatérhet az 

intézménybe. Ez lehetőséget biztosít arra, hogy kicsit játszunk az idővel. Szerencsére a 

legritkább esetben fordul elő ilyen jellegű „hosszabbítás”. A lehetőségekhez mérten 

igyekszünk rugalmasak. Ha egy családnak letelik a tíz napja, de az adott anyaotthon jelzi 

felénk, hogy ők csak a tizenharmadik napon tudják felvenni a családot, akkor természetesen 

tartjuk az édesanyát és gyermekeit a felvétel napjáig. Az ilyen hosszabbítások minden esetben 

vezetői engedéllyel történnek. Elsődleges célunk, hogy ne maradjon utcán gyermek és a 

szakma egyik alapelve az is, hogy a gyermek családban maradhasson. Minden eszközzel azért 

küzdünk, hogy erre lehetőséget teremtsünk. 
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Javaslatok, változtatások, 2016 évi terv 

 

2014-ben megfogalmaztam, hogy szükség van több helyre. Ez megvalósításra került a 

Rákosszeg parkban. Tavaly mindösszesen 4-5 olyan alkalom volt, amikor nem tudtunk helyet 

biztosítani rászoruló családoknak. Ezzel párhuzamosan az év utolsó hónapját leszámítva 

mindig nagy létszámmal üzemelt az otthon, ezt mutatják a fentebbi számok is.  

A 2015-ös év lehetőséget biztosított, ha kellett létszám fölött is, hogy helyet biztosítsunk a 

rászorulóknak.  

Kritikus pont volt az alkalmazottak foglalkoztatása. Továbbra is egyedül látom el a krízis 

otthont, de lényegesen jobb a helyzet a korábbi évekhez mérten. Egy családgondozókból álló 

szakmai team biztosít ügyletet az esti órákban és a helyettesítésem is megoldódott az egyik 

családgondozó kolléga személyében.   

2016-ban több olyan változásra, változtatásra törekszünk, ami nem pusztán a családok tartós 

elhelyezésére vonatkozik, hanem az itt töltött időre biztosít számukra védettebb, 

kényelmesebb, értékesebb ellátást. Könyvtár, és társasjáték klub létrehozása, illetve egy külön 

lakrész olyan családok számára kik alapvetően felvételt nyernének adott CSÁO-ba, de 

férőhely hiányában ez nem valósítható meg. A számukra ez egy „várólistás” lakás lenne, hogy 

ne kényszerüljenek munkásszállóra, vagy szakellátásba, míg az átköltözésük megvalósul.  

 

 

 


