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Bevezetés

Meglátásom szerint a 2018. évben sikerült több vezetői elképzelésemet is sikerrel
megvalósítani, az általam hozott és preferált szakmai értékrendet elfogadatni, és a
feladatellátást ezen elvek és gyakorlatok mentén megvalósítani: a szakmai stáb
összekovácsolódott, a vezetői elképzelések, a szakmai koncepció elfogadottá, napi
munkájukban gyakorlattá váltak.

2018. év folyamán a Fenntartó ellenőrzése keretében kormányhivatali ellenőrzés történt.
Három területen átfogóan folytatták le vizsgálatukat: közegészségügyi, törvényességi, és a
módszertani szempontok alapján. Az eddig eljuttatott jegyzőkönyvek szerint A
Gyermekotthonban folyó szakmai munkát illetően nem emeltek kifogásokat, sőt azt
előremutatónak értékelték.
Szeretném, ha a napi gyakorlatot „folyamatos szakmai műhelymunkának” élnénk meg, ahol a
gondozottak aktuális személyiségkorrekciós nevelési-gondozási feladatain kívül, közösen
dolgozunk a kiszámíthatóságot, biztonságot nyújtó norma, érték és keretrendszeren.
Reményeim szerint, a jövőbeni együttgondolkodás, a nyílt kommunikáció – problémaorientált
látásmód, kooperációt preferáló és a feladatokra orientáló vezetői attitűd egy empatikus, a
segítő szemléletet erősítő nevelési légkört eredményez majd továbbra is.
Jóindulatú, elfogadó, odaforduló és gyermekközpontú légkörről, bánásmódról jeleznek vissza
az elégedettségi kérdőíveket kitöltők is és a szülőktől, gyerekektől, a társintézmények
munkatársaitól pozitív is visszajelzéseket kapunk a Gyermekotthon légköréről, a
gyermekekkel való törődésről a velük, szüleikkel való kapcsolatokról.
Az Otthonban való tartózkodással kapcsolatosan még az vád is ért minket, hogy túl jól érzik
itt magukat a gyerekek.
Ha ezt azzal érjük el, hogy a bekerülő gyerekeket a család tüneteként kezeljük és a velük
történtekért nem őket hibáztatjuk, nem rajtuk kérjük számon, nem belőlünk gyártunk
bűnbakot, hanem megpróbáljuk a viselkedésük hátterét feltárni, az ok okozati összefüggéseket
megtalálni és minősítés helyet megfejteni őket – vállaljuk a kritikát. Sok esetben szinte nyílt
ellenállásra késztetnek bennünk az olyan szülői elvárások, hogy a gyermekotthonban történő
elhelyezéssel büntessük meg a gyereket azokért a viselkedés, és, magatartásproblémákért,
amit beérkezésekor tanúsítanak.

Ilyenkor merül fel kérdésként bennünk, hogy vajon a szülők mennyire látnak rá saját
működésük hibái, mennyire képesek az önvizsgálatra, mennyire látják be azt, hogy szinte
minden alaklommal az ő produktumuk az a problémahalmaz vagy tünet együttes, amellyel,
gyermekeik küzdenek.
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A családdal kapcsolatba kerülő szakemberek közös felelőssége ilyenkor, hogy valamelyest
láttassuk be a szülőkkel, saját hibás működéseiket, segítsük őket ahhoz, hogy ezeken tudjanak
változtatni, hogy megértsék „ senkit nem lehet jóvá tenni, csak szeretni” / Böjte Csaba/

A 2018-ban megfogalmazott célok megvalósításában eredménynek tekintem, hogy a
gyermekotthon kihasználtsága nőtt, november, december hónapban a közel 100 %-ot érte
el. Az ellátási szerződéssel rendelkező XV. és XVI. kerületek is folyamatosan igénybe veszik
a szolgáltatást.

1997. évi XXXI. törvény
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról1
VI. Fejezet
Gyermekjóléti alapellátások
Gyermekek átmeneti otthona
50. § (1)348 A gyermekek átmeneti otthonában az a családban élő, tizenkettedik életévét
betöltött vagy tizenkettedik életévét be nem töltött, nem helyettes szülőnél elhelyezett
gyermek helyezhető el, aki átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül marad, vagy elhelyezés
hiányában ezek nélkül maradna, valamint akinek ellátása a család életvezetési nehézségei
miatt veszélyeztetett.
(2) A gyermekek átmeneti otthona segítséget nyújt – a gyermekjóléti szolgálattal
együttműködve – a gyermek családjába történő visszatéréséhez.
(3)349 A gyermekek átmeneti otthona legalább tizenkettő, de legfeljebb negyven gyermek
teljes körű ellátását biztosítja.
(4)350 Az átmeneti lakásotthon olyan otthon, amely legfeljebb tizenkettő gyermek átmeneti
gondozását biztosítja önálló lakásban, családias körülmények között.
(5)351 A gyermekek átmeneti otthona önálló helyettes szülőt vagy helyettes szülői hálózatot
működtethet és ebben az esetben ellátja az ezzel kapcsolatos – a 49. § (4) bekezdésében
meghatározott – feladatokat. Az átmeneti otthon által foglalkoztatott helyettes szülők az
átmeneti otthoni férőhely felének megfelelő létszámú gyermek teljes körű ellátását
biztosíthatják.
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Személyi feltételek alakulása

A humánerőforrás a jelenlegi ellátotti létszám tükrében maximálisan rendelkezésünkre áll.
Viszont a statisztikából is kitűnik, hogy november, december hónapokban az ellátotti létszám
megközelítette a teljes kihasználtságot. Ekkor merült fel a teljes állású nevelő és egy
gyermekvédelmi asszisztens alkalmazása. A pályáztatásra sor került, a lezárás, elbírálás
határideje 2019. január 22.
A tanév elején, október környékén már tapasztaltunk emelkedést, ezért 2018 őszén a CSGYKból félállásra jelentkező munkatársat (nevelőt) foglalkoztatunk.
2018 novemberében egy fő gyermekfelügyelő távozása történt, az ő helyét sikerült rövid időn
belül megbízási szerződésű, nagy gyermekvédelmi tapasztalattal rendelkező kolléganővel
betölteni.
A gyermekvédelmi asszisztensi munkakör betöltését az átlagosnak mondható 10 fő gyermek
létszám tükrében nem láttam szükségesnek, ahogy a heti 10 órában alkalmazható
családgondozói munkakört sem. Ezt a feladatot nevelő kolléganőmmel való
együttműködésben eddig hatékonyan el tudtuk végezni.
A 2018 szeptemberétől heti 20 órában Huszár Katalin (pszichológus végzettségű) tölti be a
pszichológiai tanácsadó munkakört. A pályakezdő kolléganő főállásával jól össze tudja
fésülni az Otthonunkban ellátandó feladatait, lelkes, agilis.

Családgondozói munkakör betöltését illetően továbbra sem született döntés.

Vass Mária
Huszár Katalin
Böcskei Erika
Király Edina
Remport Lászlóné
Kiss Béla
Belán Mihályné
Lángi Andrásné
Németh Imréné
Szegedi Judit
Szeleczki Anett
Tóth Judit

Személyi feltételek 2018. június 30.
szakmai egység vezető
pszichológiai tanácsadó
nevelő / félállás, megbízással/
nevelő
gyermekvédelmi asszisztens
gondnok
gyermekfelügyelő
gyermekfelügyelő
gyermekfelügyelő
gyermekfelügyelő / megbízással/
gyermekfelügyelő
gyermekfelügyelő
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A munkatársak szakmai továbbképzése érdekében (vezetői szakmai terveim között is
szerepelt) négy gyermekfelügyelő munkatársam is jelentkezett a Főnix Füred Oktatási
Központ által szervezett szociális továbbképzésre.
A „viselkedés és lelki zavarok gyermek- és serdülőkorban” című, 30 T-pontos akkreditált
elméleti képzés költségét mindnyájuk esetében a munkáltató fizette ki, Dr. Varga József
Igazgató Úr javaslatára, támogatásával.
A június 20-21-22-i napokon lezajlott képzésen résztvevők és eredményesen vizsgázók:
Belán Mihályné
Milák Melinda
Szeleczki Anett
Tóth Judit
Mivel teljesen megváltozott 2018. július 1-től a továbbképzési rendszer, a továbbképzési
időszak tartama négy évre korlátozódott. A rendelet szerint 2018. július 1-én továbbképzésre
kötelezett továbbképzési időszaka 2018. júlkis 1- én egységesaen újra kezdődik. A pontszerző
időszak hossza fix, ha a továbbképzési kötelezettség a továbbképzési időszak vége előtt
teljesül, az új továbbképzési időszak csak az előírt továbbképzési időszak letelte után indul.
Fizikai környezet, infrastruktúra
A szakmai egység, telephely épületének állapota jó, kielégítő.
A belső terekben a kötelező tisztasági festés megtörtént, az igényelt olajlábazat kialakításra
került. A gyermekek számára a WIFI hozzáférés biztosított és a közös helyiségben külön
számítógép áll rendelkezésükre.
A bútorzat cseréjére, nemcsak az elhasználódás, hanem a bekerülők életkora miatt is nagy
igény merült föl. A második emelet csecsemők, ill. kisgyermekek elhelyezésére szolgált
korábban, kiságyakkal, kisméretű komódokkal volt berendezve. A kamaszok számára
szükséges heverők, ruhásszekrények pótlására továbbra is nagy szükség van.
Az otthon tárgyi feltételei alapvetően biztosítottak, a hiányzó eszközök, felszerelések
pótlására folyamatosan volt lehetőségünk (bútorzat, illetve az ágyneműk, paplanok, párnák,
lakástextíliák cseréje, amelyek megkoptak, elhasználódtak az évek alatt).
Amennyiben további beszerzésekre kerülhet sor, további ágyak, szekrények, íróasztalok,
ezekhez székek, étkezőasztalok, további matracok beszerzését preferálnánk.
Leadtuk a nagy értékű beszerzésekkel kapcsolatos igényfelmérést is, illetve a fenntartó a
felújítással kapcsolatban is bekérte terveinket, elképzeléseinket. A felújítási tervben pedig
„mertünk nagyot álmodni”: a nyílászárók cseréjétől kezdve a linóleum kicserélése és a
vizesblokkok felújításán át. A vizesblokk felújítása azért nagyon szükséges, mert az első
emeleti fiú zuhanyzóban rejtett vízszivárgás van, amitől ázik a földszinti nevelői és
fürdőszoba.
Néhány elengedhetetlenül fontos beszerzésére kaptunk felhatalmazást:
- így került két kanapé, a már szétesettek helyére,
- hat darab szekrény, mert a meglévő komódjellegű bútorzat, a főleg kamasz lányok ruházata
elhelyezésére funkcionálisan alkalmatlannak bizonyultak
- konyhai eszközök (vízforraló, mikro, szeletelő gép, evőeszköz, poharak, kancsók)
- ágytakarók, paplanok, párnák, függönyök, ágyneműk
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- zuhanyfüggönyök, csúszásgátlók illetve kilépők.
- három darab heverő
- tíz darab ebédlői szék
- a nagyon elhasználódott matracok cseréje is megtörtént, öt darab matrac megvásárlására
került sor
2017. december elején megkezdődtek a lakóterek, életterek festése, ezen kívül jelentkezett
egy önkéntes csapat a GE Internacional, akik hangulatos, díszítő dekorációt festettek a tiszta
falakra két ütemben a 2018-as év első felében.
A tavaly, október évi népegészségügyi osztály által lefolytatott közegészségügyi ellenőrzés
még kifogást tudott emelni a gyerekek szobáinak falai elszennyeződését tapasztalva, de a
2018 május 29- én történt ellenőrzés már rendben talált mindent.
A kábel TV kiépítése is megtörtént, ami nagyon hiányzott már.
A földszinti étkező-nappaliban a vezetékek kiépítése után elhelyezésre került egy, a gyerekek
használatára szánt számítógép internetkapcsolattal.
A fent említett önkéntesek a tavasz folyamán rendbe tették a homokozót, fertőtlenítették,
felásták illetve az udvar hátsó traktusát kigazolták és fenyő mulccsal beterítették. Ugyanitt a
kerítést nádszövettel vonták be.
Összességében mára egy sokkal szebb, tisztább, „megjelenésében” esztétikusabb
környezetben élhetnek a befogadott gondozottak. Folyamatosan dekoráció, virágok
elhelyezésével kívánjuk még ezt a hatást fokozni.
Az itt élők számárára törekszünk az otthon-élményt biztosítani az elfogadó, odaforduló segítő
gondoskodás, nevelés mellett.
2018 Karácsonyára Gyermekotthonunk az újpesti érdekeltségű vietnámi üzletemberek
adományaként két kerékpárhoz, pingpong asztalhoz és egy bokszzsákhoz jutott hozzá.
Terveink között szerepelt a pincehelyiségben egy sportolásra alkalmas tér kialakítása,
célzottan kértem megkeresésük alakalmával a fenti eszközöket, úgyhogy 2019 januárjában
szeretnénk be is üzemelni a kézműves műhely mellett az úgynevezett konditermet is.

JAVÍTÁSI, KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK 2018. ÉV
-

Áramvédő relék éves ellenőrzése
Villanyzsámoly és tűzhely éves karbantartása
Személyfelvonó ellenőrzés
Falfestés javítás
Személyfelvonó berendezés ellenőrzése
Duguláselhárítás (szennyvízelvezetés) több alkalommal
Hőközpont ellenőrzés
Női öltöző polc, tükör és WC javítás
Kártevő irtás
Kerti pad összeszerelés és javítás
A folymatosan beszerzésre kerülő lapraszerelt bútorok összeszerelése és
szobaberendezés
Kerti csap (ideiglenes) kiépítése
Klímaberendezések tisztítása, fertőtlenítése, karbantartása ellenőrzése
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-

Hőközpont ellenőrzés
Ajtószerelés, zárjavítás
Függöny vásárlása és felszerelése
Elektromos háztartási gépek ellenőrzése
Hordozható kézi szerszámok időszakos felülvizsgálata és szigetelés, ellenállás mérés
Villámvédelmi felülvizsgálat
Villamos berendezések Tűzvédelmi Szabványossági felülvizsgálata
Játszótér esedékes karbantartása (negyedévenként)
Lomtalanítás
Kertészeti munkálatok, fák kivágását követő munkálatok
Vészvilágítás ellenőrzése
Kapu elektromos ellenőrzése, javítása
Tűzoltó készülékek időszakos ellenőrzése, cseréje
Selejtezés
Ruhásszekrények zárhatóvá tétele, zárcserék

Az „Aranyhíd” Gyermekek Átmeneti Otthonában történő pedagógiai munka
bemutatása

3-6 éves:
6-10 éves:
10-14 éves:
14-18 éves:
18 év fölött:
összesen:

A gyermekotthonban ellátottak kora 2018.12.31-én
Összesen
Fiú
0
0
0
0
7
3
4
0
2
0
13
3

Lány
0
0
4
4
2
10

3-6 éves:
6-10 éves:
10-14 éves:
14-18 éves:
18 év fölött:
összesen:

A gyermekotthonban 2018. évben ellátottak kora 2018.12.31-én
Összesen
Fiú
4
2
6
4
12
4
13
2
4
1
39
13

Lány
2
2
8
11
3
26

Az elkészített és mellékelt statisztikák, táblázat szerint 2018-ban 34 új bekerülést
regisztráltunk. Az ellátotti létszám a 2018. évben 39 fő volt (5 gyermek már az előző
évben is a Gyermekotthon lakója volt.)
A fenti táblázatból kiderül, hogy a kamasz korosztályból kerülnek be a legtöbben. A
kamaszkor ellentmondásos jellegéből fakadóan a családban már eleve meglévő
problémák, konfliktusok ilyenkor intenzívebbé válnak, fölerősödnek.
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A 2018- ban ellátottak közöl 6 fő már az ezt megelőző években is személyes gondoskodás
keretében átmeneti gondozásunk alatt állt, vagyis ezek a gyerekek már második alkalommal
kerültek az Otthonban elhelyezésre.
A 39 fő gondozott gyermekből nagy részük egyszülős családban él, csak 5 teljes
családdal volt kapcsolatunk az év során
Két növendékünk vált nagykorúvá a gondozás során. Mindkettőjüket a tanév végéig van
módunk ellátni. Sajnos mindkettőjük esetében elég bizonytalan a családi háttér. ( A
szakellátásba való kerülést az utógondozói ellátás miatt javasoltuk, de mindketten
elutasították azt…)
Egy kamasz lány és egy kettes testvérsor esetében a védelem bevételi eljárás során előírták az
átmeneti gondozást, kötelező jelleggel kellett igénybe venniük az ellátást.
A bekerülő gyerekek nagy része egyszülős családból érkezik, ami azt is feltételezi, hogy
gyermekek egy traumát, a válást, az egyik szülőtől való elszakadást már biztos megélték,
illetve az odavezető konfliktusokat is. Esetenként a problémafeltárás során szembesülünk
azzal, hogy a gyermekét egyedül nevelő szülő új párkapcsolata generál feszültségeket.
A szülők sok esetben nem számíthatnak egyéb támogató kapcsolatokra sem, nagyszülők,
testvérek sem jelentenek segítő hátteret.
A bekerülések okaként ebben az évben jellemzően nem a lakhatás megoldatlansága merült fel.
Egyre nagyobb számban jelentek meg a szülők életvezetési problémáiból, valamint a
családi konfliktusokból fakadó elmérgesedett, tarthatatlan szülő-gyermek kapcsolatok
miatti elhelyezési javaslatok is. A családdal foglakozók úgy ítélték meg, hogy a fizikai
távolság, a nem közös fizikai térben létezés segítheti a mindkét fél számára már tartós
stresszorként jelenlévő feszültségek, konfliktusok kezelését, megoldását. Természetesen az
objektív távoltartás mellett egyéb támogató módszerek, mediáció, családterápia is szükséges.
A szülő- gyermek konfliktus, a szülők és a gyermek között megromlott kapcsolat során
esetenként már olyan rögzült magatartásformákkal kerülnek be a 14-16 éves korosztály
esetében (csavargás, szerhasználat), amelyek az otthonban alkalmazott pedagógiai
módszerekkel (meggyőzés, belátás, pozitív megerősítés stb.) már nagyon nehezen
visszafordíthatók, így a családi kapcsolatok visszaépítésében nem tudunk elég hatékonyan
közreműködni.
2018-ban 2 esetben a fenti okok miatt volt nevelésbe vételre szükség. Szakellátásba került
még ebben az évben még 2 gyermek:
-

egy gondozottunk szülése után csecsemőjével közös elhelyezését kérte
egy gondozottunk esetében a szülő agresszivitása miatt került sor lakásotthoni
elhelyezésre

A 2018 évi egyéb gondozási folyamatok:
- hazagondozások: 22 fő került vissza a családjába, közülük Családok Átmeneti
Otthonába került egy 5-ös testvérsor, plusz egy fő, összesen 6 fő.
- 2018. december 31-én még gondozás alatt állt 13 fő.
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Sok esetből kitűnik, hogy az alapellátás látókörébe átlagosan már két-három éve bekerültek a
kliensek, de esetenként a család folyamatosan költöző életmódja teszi nehézzé a segítő
munkát, illetve a nyomon követésüket.
A bekerülők közül 10 gyermek már védelembe vételi határozat hatálya alatt állt, 8
gyermek esetében a gondozási folyamat során tettek javaslatot az esetmenedzserek (3
esetben másodszor).
A családból bekerülőknél a szocializációs hiányokon túl esetenként más jellegű
hiányosságokat is észlelünk, ruházat, okmányok, higiénés problémák, szakorvosi ellátás
hiánya, stb.
Az átmeneti ellátásban részesülő bekerülő gyermekek, kamaszok alapvetően egy
feszültségekkel, konfliktusokkal teli családi környezetből érkeznek be.
Tapasztalatunk, hogy az iskola és a család által közvetített szocializációjuk nem
hatékony, mert a lázadó korban lévő serdülők nem ismerik el az általuk aktuálisan
elutasított felnőtt társadalom által elvárt normák, szabályok, értékek létjogosultságát.
Esetenként a korábbi életszakaszokban elszenvedett életesemények, traumák – érzelmi
vagy/és fizikai elhanyagolás, a szülői jelenlét hiánya, a szülő életvezetési problémái- negatív
szocializációs minták, lelki, fizikai bántalmazás, a szülők vagy a szülők és nagyszülők, a
családtagok között tartósan fennálló problémák (válás, generációs feszültségek,
presztízsharcok, őszintétlenség stb.) megkérdőjelezi, főleg a kamaszokban, a szülők
kompetenciát. A hiteltelenség, az elfogadás, a törődés, a szülői érdeklődés hiánya eltávolítja a
kamaszokat a családi miliőtől, s mindazt, amit tőlük nem kapnak meg a sok esetben hasonló
hiányokat, frusztrációkat megélő kortárs csoportba sodorja őket.
Egy gyermek a szülőtől, több éve szenvedett el lelki és sok esetben fizikai
bántalmazást, megfélemlítést. Ez szakmai véleményem szerint már korábban is indokolta
volna a folyamatosan veszélyeztető kapcsolatrendszerből való kiemelését. Az elszenvedett
bántalmazás teljes mértékben indokolta a 13 éves lány szakellátásba való bekerülését és
gyermekvédelmi gyám kirendelését.
Ijesztő adat az idei statisztikában: a bekerülők közel 30%-a szenvedett el lelki, fizikai
bántalmazást. A gyerekek az iskola és a családsegítők közvetítésével kerültek elhelyezésre.
Minden gyermeknek joga van méltóságának megőrzéséhez és ahhoz, hogy biztonságban,
szeretetteljes kapcsolatrendszerben éljen. Ezen jogok sérelmét a szakmának meglátásom
szerint gyorsan fel kell, fel kellene számolni, ha ez az alapellátás keretein, szolgáltatásain
belül eredménytelen, nem telhetnek el évek, míg ez beigazolódik vagy eldől. Ez esetben a
szakmai gyakorlat vagy intézményi rendszer is korrekcióra szorul, mert a veszélyeztető
helyzet fenntartásához, hiszen akár a vágyott szakmai optimizmusra hivatkozás ( „megígérte
a szülő hogy nem fogja megverni…”), akár a szigorúbb intézkedési forma sok esetben
igencsak nem alaptalanul prejudikált időigényességére, kapacitás hiányára való hivatkozás
nem jelent szerintem felmentést a gyermek személyiségét, pszichés megterhelődését okozó
élethelyzet fenntartását jelentő szakmai és etikai felelősség alól.
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A tanulást segítő módszerek beépítése a pedagógiai munkában
Sokszor maga a szülő is értékvesztett szerepet él meg gyermeke miatt, aki nem képes, vagy
nem akar normákat betartani. Ezeknél a serdülőknél már kis eredmények is mérföldkőnek
számítanak. Pl.. egy szintvizsga letevése, ált. iskola 8 osztályának abszolválása, egy szakma
megszerzésének folyamata, iskolába járás, gyakorlatokon való részvétel. Az otthon minden
nap biztosít számukra tanulószobát, ami 1.5 órás tevékenység. Tanulmányi eredményeiket,
iskolai magatartásukat, hiányzásaikat napi szinten követjük, telefonos kapcsolatban állunk az
osztályfőnökökkel.
Az elmaradt hiányaikat pótoltatjuk, a megszakadt iskolalátogatásokat újra kezdeményezzük,
korrepetálást szervezünk számukra.
Sokszor még a kamasz korosztályú ellátottjainknál is előfordul, hogy nincs folyamatosan
végzett tanulással töltött idejük, nincs konkrét tapasztalatuk arról, hogy a tanulással
kapcsolatban mit és hogyan érdemes egymás után tanulnia.
Legtöbbször arról számolnak be,: hogy „csak úgy ráragadt valamiféle információ „ a tanítási
órán, de ő „ nem szokott leülni tanulni…..”
Fontos, meghatározó tényező, hogy mi biztosítunk egy fix, a mindennapokban ugyanazon
időben ismétlődő időszakot. Tapasztalatunk, hogy aki koncentráltan tölti el ezt az időt,/ itt
kapnak alapot a későbbi időszakokra,/ egyfajta beállítódást is megtanulnak.
A célunk az volt, hogy, a bekerülés után, minél hamarabb megfelelő szokásokat és
tevékenységeket rögzítsünk bennük, átláthatóvá és szervezetté tegyük számukra a tanulási
folyamatot.
Fontos tényező az is, hogy a gyermekek mindennapjairól friss információink vannak, a
hozzáállásunk a gyermekek felé nem számon kérő jellegű, inkább motiváló, és megértő
attitűddel ötvözött.
Többször tapasztaltuk, hogy egy-egy gyermek egyéni bánásmódban részesítése: gyors és jó
eredményeket produkált. A gyermek örömmel számolt be jobb osztályzatáról, érdekeltebb lett
saját jövője, iskolai előmenetele iránt.
Kezdetben fontos a „vezetés” célzott irányítás, pár közös tanulási alkalom után a kiskamasz
korosztály, csak ellenőrzést, néha egy kis korrepetálást igényel, de már önállóan végzi
feladatait. Hatékonyan és intenzíven tölti el a tanulásra szánt időszakot.

A gyermekek személyiségállapotainak korrekciója az Átmeneti Otthonban
Az elmúlt időszakban egyre több esetben tapasztaltunk a bekerülő kamaszok körében
kísérletező, szociális-rekreációs használó: szórakozáshoz, kikapcsolódáshoz kapcsolódik a
drogfogyasztásuk. Előfordult szituációs droghasználó fiatal is, aki problematikus helyzetének
kezelésére, életkörülményének elviselhetőbbé tételére alkalmazta a cannabist.
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Általánosságban megállapítható hogy a serdülő korosztálynál a beilleszkedés könnyebb, nem
okoz nagyobb gondot az alkalmazkodás, a csoportban élés (felerősödik a kortárscsoportok
jelentősége) Szenzitív periódusban vannak, próbáljuk enyhíteni számukra a megfosztottság
élményét, ami azért mindig ott húzódik a háttérben. Érzelmi odafordulással, a feltétel nélküli
elfogadás élményével próbáljuk élhetővé tenni a mindennapjaikat.
Mindnyájuk számára fontos a fizikai közelség és, az hogy a gyermekfelügyelőink is megértik
az igényeiket, szükségleteiket, akik a nap 24 órájában rendelkezésre állnak.
A Gyermekotthon lakói (óvodáskorúak, együttműködő kisiskolások, serdülők) illetve szüleik
felé tartozom azzal, hogy gyermekeik nyugalmát, biztonságát a negatív hatásoktól, mintáktól
megóvom őket. Ez a felelősség esetenként arra kötelez, hogy a javaslatot tevő családsegítő
központ felé jelezzem, az együttműködési megállapodást felbontom a szülővel, ha gyermeke
disszociális magatartásával veszélyezteti társait. Erre a legvégső esetben kerül sor, és minden
alkalommal megragadom az alkalmat, hogy a gyermek, a szülő számára már ezt megelőzően
visszajelezzem a hibás működést: szülői konzultációk, fegyelmező beszélgetések,
otthonvezetői szóbeli, írásbeli figyelmeztetés, esetkonferenciára történő javaslat stb.
Számos ellátottunk esetében a negatív háttér, és a korábban megélt traumák késleltetik,
visszafogják, esetleg egyfajta „a depresszióban jelentkező „érdektelenséget,fásultságot,
lemondást, eredményeznek az olyan gyermeknél is, aki előzőleg jobb eredményeket ért el.
Ezeknek az ellátottjainak a pszichés, lelki megsegítése is folyamatos, szinte napi jellegű az
otthon dolgozói által. Illetve pszichiátriai ellátásuk is folyamatos a IV. ker. SZTK rendelésein,
Henter Judit gyógypedagógus, Dr. Kovács Alice gyermekpszichiáter által.
Egy barátságos, engedményeket adó, de korlátozó jellegű attitűddel jobb eredményeket
tudtunk náluk elérni, mint egy felnőtt – dominanciájára épülő befolyásolási attitűddel. Ezért
kap hangsúlyt a szóbeli megerősítés, és a jutalmazás, pozitív megerősítés. bekerült gyermekek
nagy része negatív énképe az eddigi életút szeretet- és kapcsolati veszteségeik okán, nem
bíznak önmagukban, önelfogadásuk sérült. Arra törekszünk, hogy teljesítményhez,
eredményhez, sikerekhez juttassuk őket. Hogy önmagukkal kapcsolatban új felismerésekhez
jussanak. Szerethető vagyok, képes vagyok rá, stb.
Ezáltal kezdjenek önépítkezésbe.
Mivel sokszor alulmotiváltak, szükségük van először egy elfogadó környezetre, utána tudnak
csak bármilyen előremutató lépést tenni. Kevésbé traumatizált előélettel, személyiséggel,
még” működő” tanulói státusszal érkezők, a bekerülés után 2-3 hét pihenőidő elteltével, erőre
kapnak és beindulhat egy pozitív jellegű változás-spirál.

Az gyermekotthonban zajló pszichológusi tevékenység bemutatása

2018 szeptemberétől dolgozom félstátuszú pszichológusként az Aranyhíd Gyermekek
Átmeneti Otthonában. Munkám során az egyéni tanácsadás mellett nagy hangsúlyt fektetek a
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gyerekekkel való spontán interakciókra, hétköznapi beszélgetésekre. Leginkább azokkal a
gyerekekkel dolgozom egyéni foglalkozások során, akik maguktól kerestek meg, illetve
akinek családsegítői ajánlásra kell pszichológiai ellátásban részesülnie. Úgy látom az itt lakó
gyerekek nagy része kevésbé nyitott az egyéni foglalkozásokra, azonban a kötetlen
beszélgetéseket sokszor maguk kezdeményezik. Leggyakrabban felmerülő témák az iskolai
történések, kortárs és családi kapcsolatok, az intézményi történések és az ezen területeken
felmerülő konfliktusok. Kisebb, óvodás vagy kisiskolás korosztálynál fejlesztő játékokon
vagy valamilyen kreatív foglalkozáson keresztül főként a pozitív megerősítés és szociális
készségfejlesztés a célom. Ha szükségesnek ítéljük a szülőkkel is konzultálok gyermekükről,
valamint igyekszem a szülővel való szerződéskötéskor, vagyis a felvételekor is jelen lenni. A
szabad interakciók és egyéni foglalkozásokkor tett megfigyeléseimről valamint
meglátásaimról rendszeresen konzultálok az intézetvezetővel, nevelőkkel és
gyermekfelügyelőkkel egyaránt, amellyel a gyerekek hazagondozását igyekszem segíteni.
Ennek érdekében a havi rendszerességgel tartandó intézményi team-megbeszéléseken is részt
veszek. Kezdeményezésemre havi egy alkalommal intervíziós megbeszélést tartunk a
családsegítőben dolgozó pszichológus kollégákkal. Október közepétől kéthetente filmklubot
szervezek a gyerekeknek. Ennek célja olyan filmek vetítése, amely a korosztályt foglalkoztató
problémákat érinti, különös tekintettel az élet olyan területeire, amelyre maguk is befolyással
tudnak lenni (pl. kortárs kapcsolatok). A vetítések után vezetett beszélgetést is terveztem,
melyre nagyobb hangsúlyt szeretnék fektetni a jövőben. Ezen kívül társasjáték-estet vagy
egyéb tematikus csoportfoglalkozást is be szeretnék majd vezetni.
(Huszár Katalin, pszichológus)
Szabadidős tevékenységek a pedagógiai munkában a 2018-évben.

Mindig az aktuális ünnepek, illetve események köré szerveződik az otthon szabadidővel
eltölthető élete.
Hetente egy alkalommal képzőművész tanárnő: Szarka Hajnalka foglalkozik a gyermekekkel
délutánonként.
A téli időszakban a kültéri programok vannak előnyben. Igénybe szoktuk venni a Városháza
előtti téren felállított jégpályát. Kisebbek és nagyobbak számára mind aktív, tartalmas
mozgásos kikapcsolódást biztosít a térítésmentesen igénybe vehető program. Jó idő esetén a
gyermekotthon közelében felépített, testedzésre is alkalmas játszótereket látogatjuk és az
adományba kapott kerékpárokat is örömmel használják a környéken a gyerekek.
A Megyeri Művelődési Központ szombatonként a kisebb korosztály számára rendez
bábszínházi műsorokat, hangszereses népi zene bemutatókat. Ide alkalmanként szoktunk
elmenni.
Idén februárban az Experidance Tánccsoport jegyszervező csapata hozott gyermekeink
számára személyre szóló ajándékokat. (Ruházat, cipők, sminkszerek…) Felajánlották a
kedvezményes jegyeket, illetve a tiszteletjegyeket is zenés, táncos előadásaikra. A téli
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időszakban alkalmanként az Erkel Színház egy-egy gyermekek számára is érthető és
befogadható darabjára szoktunk elmenni.
Az István Úti Ifjúsági Ház kiállításait is folyamatosan megtekintjük, a családi délelőttökre,
ami magába foglal játékos tornát, bábelőadást, játszóházat, és arcfestést is főként a kisebbeket
szoktuk elvinni. A tavaszi időszakban budapesti városnézéseket, Eleven Park látogatását is
megszerveztük.
Május 26-án részt vettünk az Újpesti Családi Napon. Ahol végigkövettük a színpadi
programokat, koncerteket, és az egyéb meghirdetett programokat is. A Sanofi Gyógyszergyár
meghívásában egy csodálatos Eleven Parki játszóházi programban részesülhettek a
gyermekek.
Az idén is kérelemmel fordultunk a már hagyományosnak mondható nyári szünidei
programlehetőség (Halassy Uszoda, illetve Tarzan Park )ügyében. Kérelmünk támogatásra
talált a működtetők, fenntartó részéről- így heti egy alakalommal mind két intézményt
ingyenesen látogathattuk a nyár folyamán.
A 2018 nyarán lebonyolított Gyomaendrődi nyári táborról külön beszámolót készítettem
fényképekkel illusztrálva. A visszajelzések szerint a beszámoló visszaadta a tábori program
élményekben teli, jó hangulatát.
Az otthonba bekerülő gyermekek eddigi sporttevékenységeit mindig feltérképezzük, és
támogatjuk az otthonon kívüli folytatását. A mindennapokban vacsora előtt, illetve utána a
játszótéri, udvari, vagy egyéb játékot, futóversenyt szervezünk a gyermekeknek.
Nagyon hasznos hogy kaptunk számítógépet az ellátott gyermekink számára. Ennek
használata részben a házi feladatok elkészítésében,másrészt a kapcsolattartásban, majd a
délutáni, esti, pihentető és szórakoztató tevékenységekben hasznos célokat segít.
(Király Edina nevelő )

Továbbra is kiemelt jelentőséggel bírnak az alábbi szakmai célkitűzéseim:
-

A gyermekotthon kihasználtságának növelése.
A törvényben előírt, személyes gondoskodás keretében történő teljes körű ellátás
biztosítása.
Az ellátás során keletkező dokumentációk pontos és naprakész vezetése
(gyermekvédelmi adatlapok, megállapodás, nevelői feljegyzések stb.).
Az esetleges jogszabályi háttér változásának megismerése és alkalmazása.
A fluktuáció elkerülése, a szakmai stáb megtartására való törekvés.
Szakmai továbbképzéseken, érzékenyítő programokban való részvétel, illetve
szupervízió és rekreáció biztosítása a kiégés megelőzése céljából.
A gyermekotthon tárgyi feltételeinek folyamatos pótlása, illetve az életminőség
folyamatos javítása, az otthonélmény megteremtése.
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Mind a bent lévő gondozottak esetében, mind az újonnan bekerülőknél arra fókuszáltam, hogy
mihamarabb ismerjük a gyermek aktuális személyiségállapotát, mint testi fizikai, mind
értelmi, érzelmi szociális hiányosságait, sajátosságait.
Sok információt tartalmaztak az eddigi feljegyzések, bekért orvosi- és szakértői vélemények,
a szülőkkel, munkatársaimmal való beszélgetések, de leginkább a gyermekek viselkedési,
szokásai, sokszor már rögzült magatartásmódok. Mindezeket összegezve jó eredménynek
tartom, hogy ma minden ellátottunk megkapja a szükséges terápiát, fejlesztést. Ennek
érdekében együttműködöm dr. Kovács Alice Gyermek és ifjúságpszichiáterrel, illetve a
Pedagógiai Szakszolgálattal.
Az Aranyhíd Gyermekek Átmeneti Otthonában, a gyermekotthoni szolgáltatáson, teljes
körű ellátáson kívül azzal tudjuk még segíteni az átmenetileg nehéz helyzetbe került
szülőket, hogy erősítjük azokat a kapcsolatokat, kötődéseket (ha megvannak!), amelyek
a szülők és a gyermekek közötti szeretetteljes, ragaszkodásról, elköteleződésről szólnak.
Mindkét szereplő érezze részünkről, a jóindulatot, az elfogadást, megértést a
segítségnyújtás szándékát abban, hogy ők mihamarabb újra családként élhessenek.
Ítélkezésnek, minősítésnek nincs helye az otthon falai között, mert abban a pillanatban
elvesztettük a gyermek jóindulatát, együttműködési szándékát. A szülővel való
kommunikáció minősége, a hozzájuk való viszonyulásunk pillanatok alatt képes
szakadékot képezni köztünk és a gyermek között. A vér szava felülírhatatlan, a minták
már hatottak, a gyerekek bekerüléskor már sok tünetet hordoznak, de ha a nem nyerjük
meg őket a szülőkkel együtt- esélyünk sincs a személyiség korrekcióra.
Ehhez elengedhetetlenül szükség van még a gyermek bekerülés kori helyzetének,
személyiségállapotának
feltérképezésére,
hogy
minél
személyre
szólóbban
készülhessenek a fejlesztési, nevelési tervezések, minél hatékonyabb lehessen az egyéni
differenciált gondozás, fejlesztés.

Vezetői intézkedések:
A kommunikációval, a pontos információáramlással kapcsolatban kellett változtatásokat
kezdeményeznem. “Az intézmény vezetőjeként kiemelt jelentőséget tulajdonítok az
információk gyors, szakszerű és célszerű áramoltatásának.”
Az eseménynapló általam kért vezetésese ma már automatizmus. Ahogy kapcsolattartási lap
vagy a gyógyszerezési füzet is.
(Az eseménynapló tartalmilag nem volt elég informális, valamint formai szempontból sem
felelt meg. A bevezetett forma alapján minden gondozott érkezése, távozása és a vele
történtek nyomon követhetővé váltak.)
A nevelői feljegyzések folyamatosan elkészülnek, ahogy a szükséges adatlapok is.
Ezek megfogalmazásához igyekszem minél több segítséget nyújtani, részben, hogy
tartalmilag minél magasabb szakmai színvonalat érjünk el (közös gondolkodás), részben,
hogy meglátásaimmal könnyítsem, segítsem a nevelői feladatokat eddig még egyedül ellátó
kolléganő munkáját.
A gyerekekkel történtekről, vagy az általuk illetve a szülőktől hallottakról gyakran készítünk
feljegyzéseket, emlékeztetőket-, amelyek segítenek a gyermek, a család problémáinak
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megismerésében, feltárásában és közelebb visznek bennünket az aktuális cselekvési tervek,
intervenciók megfogalmazásához.
Mivel a hivatalos Házirend a Szakmai Program szerves része, azt módosítani nem egyszerű,
ezért azokat a változtatásokat, amiket feltétlenül alkalmazni kellett, egy un.” Házirendhez
kapcsolódó feladatok” címszó alatt tettük közzé. A gondozottak életkori sajátosságaihoz
kellett igazítani a napirendet, hiszen eltérő módon és más időpontban zajlanak a gondozási
feladatok egy óvodáskorúnál és egy kamasznál. A kimenők rendjét is bevontuk ebbe az”
iránymutató írásba”.
Ezeket a módosításokat, kereteket a team-üléseken közösen beszéltük meg a munkatársakkal,
hogy a végső formában megjelenésre és a növendékekkel is aláírásra kerülő változattal
mindenki egyetértsen. Néhány ügyben magukat a gyerekeket is bevontuk . Így alakítottuk ki a
felelősi rendszert, a Napirendet külön a tanítási időszakra, külön a szünet időszakára. Havi
rendszerességgel, vagy aktuálisan probléma felmerülése esetén otthongyűlést tartunk, ahol a
közösen beszéljük át az aktualitásokat.

Kapcsolatok
Kiemelt törekvés részünkről, hogy minden az ellátáshoz, működéshez fűződő
kapcsolatunk korrekt, a kölcsönös és hatékony együttműködés jegyében történjen.
Reményeink szerint ezt tapasztalják mindazok, akik kapcsolatba kerülnek, kerültek
velünk.
A szakmai munkánk ellátásához, a folyamatos feladatellátás érdekében kért és kapott
minden támogatást jelen beszámolómban is hangsúlyozottan megköszönöm a magam és
munkatársam nevében is!
Nagyon jó a kapcsolatunk az intézményt ellátó gyermekorvossal, heti rendszerességgel keresi
fel intézményünket, de külön kérésre azonnal. A szakrendelésekhez szükséges beutalókat is
kiállítja számunkra. A környékbeli gyógyszertár (Károlyi Patika) munkatársai is sok hasznos
tanáccsal látnak el bennünket egy-egy nem vény köteles, de ajánlott készítmény
kiválasztásánál, ár-érték arányban igyekeznek mindig hatékony készítmények megvásárlását
ajánlani.
Törekszünk arra, hogy a különböző hagyományos ünnepek illetve születésnapok, egyéb
rendezvények (pl. búcsú alkalom az otthonunkból való kikerüléskor) jelen legyenek a szülők,
és ezek az alkalmak hangulatosak legyenek. Az elmúlt félévben alatt több ilyen
“rendezvényre “ került sor, és nagyon jó volt látni, mint a gyerekek, mint a szülők örömét,
meghatottságát.
Törekszem az társadalmi szolidaritás, civil összefogás keretében megjelenő megkereséseket
fogadni. Ennek jegyében történt meg a szint” díszítő festése”, kert rendezése, programok
lebonyolítása, adomány- támogatások ( van aki élményt adományoz, van aki játékokat,
ruházatot, édességet stb.)
Ennek köszönhető, hogy Mikulásra, Karácsonyra nagyon sok ajándék érkezett hozzánk, az
otthonba: GE, Újpesti Cérnagyár, Kalocsai György Újpesti vállalkozó és társai gyümölcs
adománya, a már említett vietnámi vállalkozók, civil személyek.
Nevelő kolléganőmmel részt vettünk a szakmaközi megbeszéléseken, jómagam pedig a
kerületekben tartott éves jelzőrendszeri szakmai konferencián mutattam be a
gyermekotthont, az itt zajló munkát, ellátást, gondozást, nevelést.
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Részt vettünk az esetkonferenciákon.
Szülőkonzultációkat szerveztünk, környezettanulmányt, családlátogatást folytattunk.
Szülőknek segítettünk ügyintézésben, pl. pályázatok, kérvények megírásában.
A kompetenciánkon túlmutató szakirányú ellátás megtalálásában, igénybevételében
nyújtottunk támogatást.
Az óvodákkal, iskolákkal, munkatársaimmal szinte napi kapcsolatot tartunk fenn, részt
veszünk gyermek kísérésében, ha arra szükség van.
Az intézmény az alábbi szervezettekkel tart / tartott fenn kapcsolatot, működött együtt:
-

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATA

-

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE: IGAZGATÓSÁG, MUNKAÜGYI OSZTÁLY,
PÉNZÜGYI OSZTÁLY, MŰSZAKI OSZTÁLY

-

GAZDASÁGI INTÉZMÉNY

-

ÚJPEST SZI CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

-

IV. KERÜLETI KORMÁNYHIVATAL –GYÁMÜGYI OSZTÁLY

-

NAPRAFORGÓ CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

-

„FIÓKA” CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

-

IV., XV., XVI. KERÜLETI NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

-

ÚJPESTI SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET

-

IV. KERÜLETI VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

-

IV. KERÜLETI RENDŐRKAPITÁNYSÁG / KÖRÖZÉSI ALOSZTÁLY

-

SANOFI

-

ÚJPESTI SZENTHÁROMSÁG TEMPLOM

-

FPSZ IV. KERÜLETI TAGINTÉZMÉNYE – FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI
SZAKSZOLGÁLAT

-

NEOROPSZICHIÁTRIA

Összegzés:
A gyermekvédelmi munkát nem lehet hit nélkül végezni. Hinnünk kell abban, hogy
közreműködésünkkel a szülők nem esnek ki végleg szülői szerepükből, és nem szoknak le
teljesen a szülői felelősségvállalásról, a gyerek és a szülők visszatalálnak egymáshoz, a
köztük lévő érzelmi kötődés felül tudja írni a különböző nehéz élethelyzetekben keletkezett
konfliktusokat, feszültségeket, ellenállásokat.
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Nagyon nehéz viszont azt a fajta szülői attitűdöt kezelni, ahol a szülő szinte kizárólag a
gyermeknek rója föl a hibás viselkedést, a zavarokat, de saját felelősségét, működésének
(életvezetés, nevelési elvek, eszközök, biztonság hiánya, érzelmi elhanyagolás stb.)
anomáliáit, ártó, esetenként a gyermek személyisége alakulását súlyosan károsító tendenciáit
nem látja be, nem ismeri föl, sőt elutasítja.
Megdöbbentő szavak, melyekkel gyakran találkozunk:
- engem is vert az apám, mégis ember lett belőlem…
- nem lesz belőled semmi…
- most már tényleg végleg lemondok rólad…
Felkérések: ne engedjük, ki a gyereket, zárjuk be, cseréljük ki!, büntessük meg…
Természetesen folyamatosan törekszünk arra, hogy a gyerek viselkedésének hátterét, okokozati összefüggéseit megértse a szülő (a gyermek mindig a család tünete! ) képes legyen az
önreflexióra és a változásra.
Ahogy tesszük ezt a gyerekeknél is. A biztonságon kívül, az érzelmi ajánlatunk,
gondoskodásunk, pedagógiai munkánk minden eleme azt szolgálja, hogy értékelje át önmagát,
legyen tisztában értékeivel, lássa be esetleges hibáit, higgyen abban, hogy képes a változásra,
higgyen abban, hogy értékes egyedei és megismételhetetlen.

„ Minden ember azt kapja vissza az élettől, amit ő maga kisugároz környezete felé.”

Budapest, 2019. január 17.

…………………………..
Vass Mária otthonvezető
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