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Preambulum
2021 a nagy változások éve volt Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ (továbbiakban:
Intézmény) működése vonatkozásában, így intézményvezető személyének változása, valamint
április 1. napjával a nevelőszülői hálózat, majd november 1. napjával két - egyenként 48
férőhelyes - szakmai egység egyházi fenntartóhoz kerülése, és a Területi Gyermekvédelmi
Szakszolgálat kiválása a feladatellátásból. Mindezen strukturális változásokkal együtt az
FMGYK és TEGYESZ szakmai és funkcionális létszámának, valamint az eszközeinek elosztása
– feladat-arányosan – átadása is megtörtént.
2021. április 01. napjától a nevelőszülői hálózatot a Hajdúdorogi Metropolitai Egyház által
fenntartott Görögkatolikus Szent István Gyermekvédelmi Központ működteti. A Fejér megyei
gyermekvédelmi szakellátásból így 507 kiskorú és 40 utógondozói ellátott került ki. A fenntartó
váltással az FMGYK és TEGYESZ munkavállalói közül a nevelőszülői tanácsadók, és az ezen a
területen dolgozó ügyintézők is az új fenntartó állományába kerültek.
Az FMGYK és TEGYESZ az EFOP-2.2.14-17-2017-00023 uniós pályázattal beszerzett eszközöket,
a pályázatból felújított, korszerűsített kapcsolattartó helyiséget is átvette.
Az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat megalakulásával 2021. július 01. napjától az
FMGYK és TEGYESZ-ből kivált a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, jogutódlással az
otthont nyújtó feladatok ellátására létrejött a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ. Az
intézmény vezetésével a sárbogárdi szakmai egység vezetője került megbízásra. A két
intézmény továbbra is ugyanazon épületben kapott helyet, de a helyiségek a feladatellátásnak
megfelelően átszerveződtek, jól elkülönült a két intézmény. A munkavállalók tekintetében
meghatározó elv volt, hogy minden dolgozó a szétválást követően azon a területen dolgozzon
tovább, ahol ezt megelőzően is dolgozott.
Az Intézmény IV. számú szakmai egységének dégi és lepsényi 4 lakásotthonát (48 férőhellyel)
a Hajdúdorogi Metropolitai Egyház Szent István Görögkatolikus Gyermekközpontja, míg a
székesfehérvári 48 férőhelyes gyermekotthont (5 csoporttal) az Országos Szociális
Intézményfenntartó Központ intézménye működteti, Befogadlak Baptista Gyermekotthon
néven, 2021. november 1. napjától kezdődően.
A változásokkal az intézmény alapműködését meghatározó dokumentumok, hatósági
szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzések is megváltoztak.
A 2021-es év utolsó átalakulását követően a jelenlegi Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ
fenti változások tükrében – 2021. október 14-től kinevezett intézményvezető irányításával – a
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában 6 szakmai egységgel biztosítja az
otthont nyújtó feladatok ellátását.

2

1. Az intézmény alapműködését meghatározó dokumentumok, hatósági engedélyek
Az intézmény Alapító Okiratának módosítása 2021. évben, az intézményt érintő szerkezeti
átalakításoknak megfelelően többször megtörtént, utolsóként a II/7459-5/2021/PKF számon, 20
A szolgáltatói nyilvántartásba rögzített adatok időtartama (határozatlan, ideiglenes
hatályú), a módosítás időpontja és okai:
Név

Cím

Fejér Megyei
Gyermekvédelmi
7000 Sárbogárd Gagarin
Központ I. sz. Szakmai
u. 21/a.
Egysége

Fejér Megyei
Gyermekvédelmi
Központ I. sz. Szakmai
Egysége

Fejér Megyei
Gyermekvédelmi
Központ I. sz. Szakmai
Egysége

Fejér Megyei
Gyermekvédelmi
Központ I. sz. Szakmai
Egysége

Fejér Megyei
Gyermekvédelmi
Központ II. sz.
Szakmai Egysége

7000 Sárbogárd,
Salamon u. 10.

7000 Sárbogárd, Ady
E. u. 16.

7000 Sárbogárd Szent
István u. 46/a.

2422 Mezőfalva Bartók
B. u. 77.

Működési engedély
időtartama

Utolsó módosítás
időpontja, oka

határozatlan

2021.10.22-én, az
intézmény
ágazati
azonosítójában
bekövetkezett
változás miatt.

határozatlan

2021.10.22-én, az
intézmény
ágazati
azonosítójában
bekövetkezett
változás miatt.

Határozatlan idejű
engedély esetén
annak oka

FE/06/00162-2/2019. számú határozattal a Fejér Megyei
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala törölte a
lakásotthont a szolgáltatói nyilvántartásból, tekintettel arra,
hogy fenntartói döntés alapján ezen lakásotthon 2018.07.01.
napjától a feladatellátásból kivonásra került.

határozatlan

2021.10.22-én, az
intézmény
ágazati
azonosítójában
bekövetkezett
változás miatt.

határozatlan

2021.10.22-én, az
intézmény
ágazati
azonosítójában
bekövetkezett
változás miatt
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Fejér Megyei
Gyermekvédelmi
Központ II. sz.
Szakmai Egysége

2422 Mezőfalva Mátyás
király u. 36.

határozatlan

2021.07.01. az
intézmény
nevében
bekövetkezett
változás miatt

határozatlan

2021.07.01. az
intézmény
nevében
bekövetkezett
változás

Fejér Megyei
Gyermekvédelmi
Központ III. sz.
Szakmai Egysége

2424 Előszállás Balatoni
u. 51.

Fejér Megyei
Gyermekvédelmi
Központ III. sz.
Szakmai Egysége

FE-06/00711-1/2019. számú határozattal a Fejér Megyei
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala törölte a
2424 Előszállás Balatoni
szolgáltatói nyilvántartásból a lakásotthont, tekintettel arra,
u. 42.
hogy az otthont nyújtó ellátást biztosítani 2018.08.20. napja
óta munkaerő hiánya miatt biztosítani nem lehetett.
FE-06/00125-13/2020. számú határozattal a Fejér Megyei

Fejér Megyei
Gyermekvédelmi

2424 Előszállás Árpád u.

Központ III. sz.

30.

Szakmai Egysége

Fejér Megyei
Gyermekvédelmi
Központ III. sz.
Szakmai Egysége

Fejér Megyei
Gyermekvédelmi
Központ V. sz.
Szakmai Egysége UGE
otthon és a hozzá
tartozó külső
férőhelyek

Fejér Megyei
Gyermekvédelmi
Központ VI. sz.
Szakmai Egysége

Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala törölte a
szolgáltatói nyilvántartásból a lakásotthont, tekintettel arra,
hogy az otthont nyújtó ellátást biztosítani a 2016.05.22.
napján történt tűzeset óta nem lehetett.

2424 Előszállás Cifra
kert 2.

2424 Előszállás Cifra
kert 1.

2462 Martonvásár,
Bajcsy Zs. u. 32.

határozatlan

2021.10.22-én, az
intézmény
ágazati
azonosítójában
bekövetkezett
változás miatt

határozatlan

2021.10.22-én, az
intézmény
ágazati
azonosítójában
bekövetkezett
változás miatt

ideiglenes
2023.12.31.
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a határozatlan
2021.02.08.
idejű bejegyzés
ideiglenes
feltétele, a
hatályú
jogszabályban
működési
előírt tárgyi,
engedély kiadása
elhelyezési,
ellátási érdekből személyi feltételek
megteremtése

Fejér Megyei
Gyermekvédelmi
Központ IX. számú
Szakmai Egysége

2481 Velence, Bárczi
Gusztáv u. 4-6.

ideiglenes
2023.12.31.

2021.02.08.
ideiglenes
hatályú
működési
engedély kiadása
ellátási érdekből

a határozatlan
idejű bejegyzés
feltétele, a
jogszabályban
előírt tárgyi,
elhelyezési
feltételek
megteremtése

2. Az intézmény infrastrukturális feltételei (épületek állaga, gépészeti, elektromos
hálózat állapota, stb.)
I. sz. szakmai egység (Sárbogárd)
A szakmai egység ingatlanjainak teljes körű műszaki felújítása 2010-ben történt, az azt
követő években a bútorzatok cseréjére, és felújítására is sor került, majd 2020-as év őszén
mindhárom lakásotthon tisztasági meszelése megtörtént, a nyílászárók javítását és
mázolását elvégezték, valamint a Szent István 46. szám alatti lakócsoportunkban lévő
fürdőszoba korszerűsítésére is sor került.
Leginkább a fűtésrendszerek korszerűsítésére lenne szükség, hiszen valamennyi
gázkazánnal problémák merülnek fel, ezen kívül a Salamon és Gagarin utcai lakócsoport
elektromos hálózatában is folyamatosan jelentkezik probléma a szennyvízelvezető
dugulása is gyakori. A Salamon utcai lakócsoport emeleti fürdőszobájában vízelvezetési
probléma miatt az alsó szint mennyezetén leázás tapasztalható Az ingatlanok külső
szigetelése, kerítései javításra, festésre szorulnak.
A 2021. év végi pénzmaradvány felhasználásával a szakmai egység mindhárom
lakásotthonában részben megvalósult a bútorzat és a háztartási eszközök cseréje.
II. sz. szakmai egység (Mezőfalva)
A II/1. Bartók B. utcai lakásotthonban az épület külső vakolata, a hátsó terasz burkolata
javításra szorul. Az ereszcsatorna tisztításra, javításra szorul. Az utóbbi években komoly
problémát okoz a nyári időszakban az útról beömlő esővíz a garázsba, onnan az irodába.
Az elektromos rendszer elavult, korszerűsítésre szorul. A lakószobák bútorzata
elhasználódott, új szekrényekre, ágyakra van szükség.
A II/2. Mátyás király utcai lakásotthonban, a konyhában a műpadló elhasználódott. Az
épület hátsó megközelítéséhez nincs járda, a közlekedés balesetveszélyes. Az elektromos
rendszer elavult, korszerűsítésre szorul. A lakószobák bútorzata elhasználódott, új
szekrényekre, ágyakra van szükség. Az év végén biztosított forrásból több háztartási
eszköz, lakástextília lecserélésére megtörtént.
III. sz. szakmai egység (Előszállás)
Az évenkénti festési munkálatok is nagymértékben hozzájárulnának a lakásotthonok
állagának megóvásához. A Cifrakert u. 2. szám alatti ingatlan körbekerítése 2021. december
hónapban megtörtént. A szakmai egység mindkét lakásotthonában részben megvalósult a
bútorzat és a háztartási eszközök cseréje, az év végén biztosított pénzmaradványból.
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Cifrakert u. 2.
Az épületben évek óta fennálló igény, a nyílászárók, bejárati ajtók cseréje. A nappaliban
lévő ablakokon rendszeresen befolyik az esővíz. A lakásotthon felújítására, korszerűsítésre
nagy szükség van. A nyílászárók elavultak, korszerűtlenek, az ablakok fa keretei
korhadtak, így nem képesek azt megtartani, ezért biztonsági okokból a beszögelésük,
befúrásuk megtörtént. Így jelenleg az emeleti szobákban (3 szoba) a szellőztetés nem
biztosítható. Az összes ablak cseréje a balesetveszély elkerülése miatt is elengedhetetlen.
Az ablakokról a rovarhálók hiányoznak. Az emeleti folyosón a laminált padló szétcsúszott,
töredezett, balesetveszélyes. A földszinten lévő fürdőszobában a falicsempe több helyen
lepotyogott, a járólap kopott, sérült, a zuhanytálcák, mosdókagylók állapota sem megfelelő,
a fürdőszobai polc is elhasználódott, cseréjük elengedhetetlen lenne. A fürdőszoba teljes
körű felújítása sem csak esztétikai tekintetből lenne fontos, hanem higiéniai szempontból
is. A konyhában lévő szekrények kopottasak, a radiátorok több helyen rozsdafoltosak,
festése/cseréje is aktuális volna. A hátsó bejárati ajtónál a lépcső töredezett, a beton járda
megrepedt, megemelkedett. A vakolat a garázs ajtó mellett, illetve az oldalsó falon
lepotyogott. Az udvari járda megrepedt, megsüllyedt így a közlekedés szempontjából
szintén balesetveszélyes. Lényeges lenne az épület külső hőszigetelése a fűtés
hatékonyabbá és gazdaságosabbá tétele miatt is. A lakásotthon felújítására, korszerűsítésre
nagy szükség van.
Balatoni u. 51. A korábbi években megvalósult az épület külső hőszigetelése, a nyílászárók
cseréje következtében komfortosabb, takarékosabb és kulturáltabb lett az épület. A fokozott
igénybevételnek köszönhetően, az amortizáció miatt egyéb területen itt is a javítás igénye
jelentkezik. A különböző helyiségekben: lakószobák, étkező, főzőfülke, folyosó, fürdő
járólapja kopott, töredezett, balesetveszélyes, a fali csempék több helyen lepotyogtak. Itt is
mindenféleképpen felújításra lenne szükség, szintén nem csak esztétikai és higiéniai okból,
hanem a balesetmentes munkavégzés szempontjából is. A házak állaga az intenzív
használat és a rendszeres karbantartás hiánya miatt jelentős romlásnak indult.
A fent összefoglalt hiányosságok pótlását a balesetveszély elkerülése, a gondozott
gyermekek komfort érzetének javítása, illetve a törvényi rendelkezések betartása miatt is
szükségesnek tartom.
A Cifrakert út 4. szám alatti iroda és a Cifrakert út 6. szám alatti kapcsolattartó helyiség
egy vízhálózati rendszeren van. Az irodai konyhában a mosogatónál, a tavalyi évben
kialakult dugulás továbbra is problémát okoz.
A szakmai egység szolgálati gépkocsija, amelyet az utógondozói otthonnal közösen
használnak, 2021 évben is több alkalommal szervízben volt. A 2009. 04. hóban gyártott autó
karosszériája erősen romlik, a gépjármű cseréje lenne indokolt.
V. sz. Utógondozó Otthon (Előszállás) Cifrakert 1.
Az utógondozói otthonban 2015-ben teljes körű felújítás történt. Az épület felújításával, az
új bútorok elhelyezésével egy kulturált, ízlésesen berendezett, otthonos lakhatást nyújtó
utógondozói otthon áll rendelkezésre a fiatal felnőttek számára.
A konyhában valamennyi felszerelés – tűzhely, szag elszívó, mosogató, stb.- elhelyezésre
került, ezzel lehetőséget biztosítva az önálló életvitel elsajátítására. Biztosított számukra az
önálló főzési lehetőség. A fürdő és a WC helyiségek nemenként biztosítottak. Az épület
felújításával egy időben az épülethez tartozó udvar és kerítés is felújításra került. Az otthon
lakói és dolgozói sokat tesznek azért, hogy a külső környezetük is esztétikus, rendezett
legyen. A házat körüli udvart kamera rendszer figyeli a nap 24 órájában.
Az otthonban karbantartási munkákra a következő területeken van szükség:
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- izzók pótlása (folyamatos)
- a terasz burkolat javítása,
- WC tartályok, csapok, kapcsolók javítása.
Az Utógondozó Otthonhoz tartozó külső férőhelyek:
Székesfehérvár, Sarló u.4. szám alatt lévő utógondozói külső férőhelyes lakásban az
elektromos hálózat teljes felújítása megtörtént a 2021-es évben, valamint megtörtént a
bútorzat cseréje is. Jó minőségű ágyak és új szekrények kerültek a lakásba. Az elavult és
elhasználódott háztartási gépek cseréje is megtörtént. Új hűtőszekrény, mosógép,
gáztűzhely, mikrohullámú sütő került a lakásba. Mindezek ellenére az elhelyezési
körülmények nem megfelelőek. Teljeskörű felújításra van szükség. A sürgető felújítási és
karbantartási munkák:
A teljes burkolat cseréje, a nyílászárók cseréje, javítása, a konyhabútor cseréje, a szaniterek
cseréje, a lakás tisztasági meszelése.
A Székesfehérvár, Sarló u.6. szám alatt lévő lakásban megtörtént a bútorzat cseréje. Jó
minőségi ágyak és új szekrények kerültek a külső férőhelyre. Szükséges felújítási és
karbantartási a tisztasági meszelés.
VI. sz. Különleges Gyermekotthon (Martonvásár)
- Az előző évekhez viszonyítva az elhelyezési feltételek tekintetében jelentős változás nem
történt.
- A tárgyi feltételeink színvonala a közel 16 éves használatból és a nagymértékű
igénybevételből adódóan tovább romlott.
A bútorok leamortizálódtak, két ház esetében az étkező garnitúrák, megrongálódott beltéri
ajtólapok, ágymatracok, valamint háztartási gépek egy része cserére szorult. Az év végi
eszközbeszerzések által a házakban lettek szárítógépek, porszívók. 2 ház esetében új
automata mosógép, hűtőszekrény, szőnyeg került cserére, és 1 ház esetében új étkező
garnitúra. A mindennapi karbantartási feladatokat, a házakban szükségessé vált kisebb
javítási, felújítási munkálatokat 10 órában alkalmazott karbantartó munkatársunk látja el.
Gyakran jelent problémát a karbantartáshoz szükséges alapanyagok, eszközök hiánya (pl.
festék, faanyag, csavar stb.) A karbantartó segítségével lehet a házak állapotán javítani, és
apróbb javításokat elvégezni. A házak teljes körű meszelése nem valósult meg – fürdők,
közlekedők – (Covid helyzet miatt). A fürdőszobák vizesedésének, penészesedésének
okfeltárását és megszüntetését továbbra sem sikerült megoldani. Az iroda, fejlesztő - és
kézműves szobaként használt faház
IX. sz. Különleges Gyermekotthon (Velence)
A Székesfehérvári Tankerület vagyonkezelésében lévő gyermekotthonban a gyerekek
kollégiumszerűen vannak elhelyezve, egy folyosón található minden funkcionális
helyiség (lakószobák, fürdők, nevelői szobák, tanulós helyiségek, iroda, raktárak)
Vizesblokkok a gyermekotthonban továbbra is nagyobb felújításra szorulnak. A
szerelvények elsősorban a zuhanyok esetében hiányosak, sok helyütt még a zuhanykiállás
is hiányzik. A négy fürdő helyiségben összesen 12 zuhany van (minden helyiségben 3),
melyből 5 teljesen használhatatlan a többi zuhany a csempeburkolat sérülései miatt
balesetveszélyes. Az első fürdő zuhanyzóit nem tudják a gyerekek fürdésre használni,
mivel a meleg víz nem jut el a fürdőbe.
A lány ellátottak számára kijelölt fürdőben a járólapok közül folyamatosan szivárog a víz,
valószínűleg sérült a vízelvezetés, szükséges lenne az elvezető csövek cseréje.
A WC-k közül négy lezárásra került, mert a használatakor az egyik esetben a falból folyik
a víz, a többi esetben pedig nem folyik le még a víz sem.
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A Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala a helyszíni ellenőrzése
során jegyzőkönyvbe foglalta a vizesblokkok állapotát, hiányosságként ismét a csempe
burkolat és a zuhanykiállások javítására szólította fel a fenntartót.
A 2021-es évben két alkalommal került sor a vizesblokkokban dugulás elhárításra, mely
csak rövid ideig jelent megoldást a vízelvezetési problémákra.
A téli időszakban problémát okoz, hogy az ablakok nem nyithatók, csak buktathatók, ez
a szellőztetés szempontjából nagy hátrány, hiszen gyakrabban találkozhatunk penész
foltokkal a párásabb, nedvesebb (pl. fürdők) helyiségekben.
A folyosó két végén a nyílászárók cseréje, javítása nagyon fontos lenne, fém keretben egy
rétegű üveggel van megoldva. A fém keretből a rögzítő anyag (gitt) több helyen is
hiányzik, a keret penészes, rozsdás.
A folyosó két végén az ablakok korszerűtlensége miatt nagyon hideg van. A szobák,
nevelői szobák, iroda, fejlesztő szoba, tanulós helyiségek, közös helyiségek állapota
lelakott, a falak piszkosak, a bútorzat régi elnyűtt.
A gyermekotthon bejárati ajtaja javítására vagy teljes cseréjére szorul, az ajtóból
hiányoznak a plexi lapok, valamint az ajtó rögzítése sem megoldott, így a bejárati folyosót
nem lehet bezárni. A gyermekotthoni folyosón a fa lambéria több helyen is sérült.
Az összes helyiségben az ajtó zárak átvizsgálásra kerültek, szükséges lenne több helyütt
cserére (kilincs, zár, zárbetét, cilinder).
A szobaajtók ajtókazettái töredezettek, hiányosak, fontos lenne szakember általi javításra.
A gyermekotthonban 2016 óta nem került sor tisztasági festésre, mely mára már esztétikai
és egészségügyi szempontból is elengedhetetlenné vált. A gyerekek szobái lelakottak,
piszkosak, sok helyütt penészes és lepergett a vakolat. A szobákban lévő beépített
szekrények festése megkopott, besárgult, a polcok hiányosak, a szekrény zárak rosszak.
A szobákban lévő öntött vas radiátorok szinte minden helyiségben is rozsdásak, festésre
lenne szükség. A gyerekek szobáiban hiányoznak a bútorok, lakás textíliák, melyek nagy
része a többszöri ágyi poloska irtás hatására rongálódott meg.
Az év végén biztosított forrásból háztartási eszközök pótlása valósult meg.
3. Az intézmény humánerőforrás gazdálkodása
Személyi feltételek:
A 2021. év a szervezeti átalakulásokról szólt, melynek során, mint a szakmai, mint a
funkcionális létszám folyamatosan változott, a fluktuáción túl is. Az integrált szervezetből
elsőként a Nevelőszülői Hálózat vált ki március 31. napjával, majd ezt követte a
Szakszolgálat és a Gyermekvédelmi Központ szétválása, mely mérföldkő volt az
intézmény humánerőforrás összetételében is.
A Gyermekvédelmi Központ kiválásával 2021. július 1. napjával az engedélyezett
álláshelyek az alábbiak szerint alakultak:
A központban 13 engedélyezett álláshely – 11 funkcionális, 2 szakmai álláshely
I. sz. Szakmai Egységben – 25 engedélyezett szakmai álláshely
II. sz. Szakmai Egységben – 14 engedélyezett szakmai álláshely
III. sz. Szakmai Egységben – 25 engedélyezett szakmai álláshely
IV. sz. Szakmai Egységben – 25 engedélyezett szakmai álláshely
V. sz. Szakmai Egységben – 4 engedélyezett szakmai álláshely
VI. sz. Szakmai Egységben – 19 engedélyezett szakmai álláshely
IX. sz. Szakmai Egységben – 22 engedélyezett szakmai álláshely
48 Férőhelyes Gyermekotthon - 32 engedélyezett szakmai álláshely
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Az összes engedélyezett álláshelyek száma 179 volt 2021.10.31. napjáig. Két szakmai
egységet érintően – IV. sz. Szakmai Egység Dég, 4 lakásotthon), 48 Férőhelyes
Gyermekotthon Székesfehérvár - fenntartó váltás következett be 2021. november 1.
napjával, így az engedélyezett szakmai álláshelyek száma 179-ről 122-re csökkent.
A Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ 2021. december 31. napján 122 engedélyezett
álláshellyel rendelkezett, melyből 34 álláshely betöltetlen volt– 1 funkcionális, 33 szakmai
– ennek többsége pedagógus álláshely (pszichológus, fejlesztő pedagógus, házvezető –
nevelő) amelyek betöltéséhez felsőfokú végzettség szükséges.
Az álláshelyek betöltésével kapcsolatosan elmondható, hogy az év végére a funkcionális
álláshelyek betöltésre kerültek a Központban, 1 karbantartói álláshely kivételével. A
szakmai álláshelyek tekintetében folyamatos az üres álláshelyek hirdetése, de a felsőfokú
képesítéseket igénylő munkakörök esetében legtöbbször eredménytelen a pályázati kiírás
jelentkező hiányában. A gyermekek 24 órás ellátását biztosító gyermekfelügyelőknél
jelentős munkaerőmozgás tapasztalható. Az üres álláshelyekre pályázók esetében egyre
kevesebb a szakképzett jelentkező, de a feladat ellátásának kényszere miatt szakképzetlen
dolgozó is felvételre került, képesítés hiányában, de a felvételt nyert munkavállalók közül
mindenki vállalta, a munkaköre betöltéséhez szükséges, előírt szakmai képesítés
megszerzését. Az elmúlt időszakban a két különleges gyermekotthonban valamint a II.
számú szakmai egységben nehezebb betölteni az üres álláshelyeket.
Megbízási szerződéssel 2 fő volt alkalmazva, a martonvásári szakmai egységekben 1 fő
karbantartói munkakörben heti 10 órás munkaidőben, valamint 1 fő pszichológus az
előszállási szakmai egységünkben.
A szakmai álláshelyek tekintetében 2021.07.01 napja és 2021.12.31. napja közötti
időszakban:
közalkalmazotti kinevezés: 18 fő közalkalmazotti jogviszony megszüntetése: 88 fő
esetében – ebből 27 fő a IV. számú Szakmai Egységben, 38 fő a 48 Férőhelyes
Gyermekotthonban került sor többségében a fenntartóváltás miatt; 3 fő a nők 40 évével
vonult nyugdíjba.
A megszüntetésre kerülő közalkalmazotti jogviszonyok többsége közös megegyezéssel;
a próbaidő alatti jogviszony megszüntetések többségében munkavállalói oldalról, de
néhány esetben munkáltatói oldalról is került sor a jogviszony megszüntetésére.
A Covid-19 fertőzöttség miatt kialakult járványhelyzet elleni védekezés során
bevezetésre kerülő oltási kötelezettség, nem okozott jelentős munkaerő elvándorlást a
szakellátás területéről.
Az év során tartósan távollévő dolgozók száma 8 fő, melyből 6 fő GYED/GYES, 1 fő
fizetés nélküli szabadságon, 1 fő tartósan keresőképtelen állományban volt.
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4. Szakmai munka, tendenciák bemutatása, az összegző statisztikai adatok elemzése
4.a, Az ellátott gyermekek és fiatal felnőttek összlétszáma, a férőhely kihasználtság
alakulása a csoportban, illetve a külső férőhelyeken elhelyezett utógondozói
ellátottak száma

Összlétszám, férőhely kihasználtság

Szakmai

Lakásotthon/csoport,
gyermekotthon címe

egység neve

Férőhely
Gyermekek
kihasználás
és fiatal
(%)
felnőttek
összlétszáma

Csoportban, ill. külső fhelyen

elhelyezett uge-k száma

I/1. Gagarin u. 21/a.

11

85

I/2. Salamon u. 10.

11

100

I/4. Szent István u. 46.

7

100

II/1. Bartók Béla u. 77.

15

125

II/2. Mátyás király u. 36.

12

120

7

87,5

10

93

22

57

VI/1. Bajcsy Zs. U. 32
VI. sz.
Különleges
VI/2. Bajcsy Zs. u. 33
Gyermekotthon
VI/3. Bajcsy Zs. U. 34
Martonvásár

8

100

5

7

87,5

0

8

100

0

IX/1. Bárczi G. u. 4-6.
IX. sz.
Különleges
IX/2. Bárczi G. u. 4-6.
Gyermekotthon
Velence
IX/3. Bárczi G. u. 4-6.

10

100

10

100

1

11

110

1

Mindösszesen

149

96,8

7

I. sz. Szakmai
egység,
Sárbogárd
II. sz. Szakmai
egység,
Mezőfalva

III. sz. Szakmai III/1. Balatoni u. 51.
egység,
III/4. Cifra kert 2.
Előszállás
V. sz. Szakmai
egység,
Előszállás

V. Cifra Kert 1.

Intézményi szinten 2021. évben komoly elhelyezési gondot okozott több esetben a
férőhelyek telítettsége. Több lakásotthonban/csoportban a férőhely feletti ellátottat
kellett elhelyezni (Többségében a tartósan engedély nélkül távol levők helyére lehetett
elhelyezni ellátottakat.)
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4.b, az újonnan bekerült gyermekek száma, életkori összetétele, testvérsorok száma,
honnan érkeztek (családból, nevelőszülőtől, másik gyermekotthonból)
2021-ben az FMGYK-ból kivált gondozási helyekkel nem számolva, az otthont nyújtó
ellátásba érkezett kiskorúak több mint 50%-a nevelőszülőtől érkezett.

(b)
Életkor

6.

7.

Újonnan bekerült gyermekek száma, életkori összetétele, testvérsorok száma, honnan érkeztek

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Családból

2

I. sz.
Nevelőszülő
Szakmai
Érkezés től
egység,
(honnan)
Sárbogárd
Másik
gyermekott
honból
Életkor

14.

11

7.

8.

9.

10.

16.

2

17.

Összesen

1

5

1

11.

1
12.

13.

14.

2
15.

16.

17.

Összesen

Családból

0

II. sz.
Szakmai
Nevelőszülő
Érkezés től
egység,
Mezőfalva (honnan) Másik
gyermekott
honból
Életkor
6.

1

Családból
1
III. sz.
Szakmai
Nevelőszülő
Érkezés
egység,
től
(honnan)
Előszállás
Másik
gyermekott
honból
6.
Életkor
Családból
VI. sz.
Szakmai
Nevelőszülő
Érkezés
egység,
től
(honnan)
Martonvásár
Másik
gyermekott
honból
Életkor
6.
IX. sz.
Szakmai
egység,
Velence

1

8.
1

9.

10.

1
11.

12.

13.

2

1

1

1

2

2

14.

15.

16.

17.

Összesen

1

7

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

2
15.

16.

17.

Összesen

1

8.
1

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

1

Nevelőszülő
Érkezés
től
(honnan)
Másik
gyermekott
honból

16.

17.

Összesen

1
1

2

2

1

3
1

1

2
1

3

3-as

4-es

több

2-es

3-as

4-es

több

0

0

0

0

2-es

3-as

4-es

több

2

1

0

0

2-es

3-as

4-es

több

0

0

0

0

2-es

3-as

4-es

több

1

0

0

0

4

1

0

0

1

19
Újonnan
bekerült
gyermekek

Testvérsorok II.

4
Újonnan
bekerült
gyermekek

Testvérsorok III.

14
Újonnan
bekerült
gyermekek

Testvérsorok VI.

1

0
7.

2-es

5
2

7.

Testvérsorok I.

3

0

Családból

összesen

1
1

7.

Újonnan
bekerült
gyermekek

12

1
6.

15.

4

2

19

2

4

4

6

11

1

4

1

1
Újonnan
bekerült
gyermekek

Testvérsorok IX.

8
2

13

51

51

Testvérsorok
intézményi
mindösszesen

4.c, Az újonnan bekerült, valamint a nevelésben lévő gyermekek esetén a testvérek
együttes elhelyezése
Újonnan bekerült és már nevelésbe vett gyermekek
I. sz.
Szakmai
egység,
Sárbogárd

II. sz.
Szakmai
egység,
Mezőfalva

III. sz.
Szakmai
egység,
Előszállás

VI. sz.
Szakmai
egység,
Martonvásár

IX. sz.
Szakmai Összesen
egység,
Velence

12 évnél
fiatalabb
ellátottak
száma

2

3

8

5

5

23

Testvérek
együttes
elhelyezéseinek
száma

1

0

3

1

0

5

4.d, a kezdeményezett és megvalósult gondozási hely váltások száma, indoka, eredménye,
különös tekintettel a Gyvt. 80/B. § (3) bekezdése szerinti esetben történt gondozási hely
megváltoztatásra

d, Gondozási hely változások

Gondozási Kezdeményezett
hely
változások Megvalósult

I. sz.
Szakmai
egység,
Sárbogárd

II. sz.
Szakmai
egység,
Mezőfalva

III. sz.
Szakmai
egység,
Előszállás

VI. sz.
Szakmai
egység,
Martonvásár

6

1

9

1

1

18

6

1

9

1

0

17

IX. sz.
Szakmai
egység,
Velence

Összes

A gondozási hely változások jellemzően:
nevelőszülőhöz, vagy más gondozási helyre kerülés (más gondozási helyre –
bántalmazás miatt)
speciális otthonba kerülés
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4.e, a különleges, speciális és kettős szükségletű és az utógondozói ellátást igénylők
száma, ezeken belül bontva a Gyvt. 53.§ (2) bekezdés szerinti indoka az alábbi
táblázatban foglaltak szerint
Szükségletek szerinti létszámadatok 2021.12.31.
Különleges
Speciális szükségletű
szükségletű
Tartósan
3 év
Súlyos
Súlyos
Pszichoaktív
beteg,
alatti
pszichés disszociális szert
fogyatékos
tüneteket tüneteket
használó
mutató
mutató

Kettős
szükségletű
Emberkeres
kedelem
feltételezett
áldozatává
vált

I. sz.
Szakmai
egység,
Sárbogárd

12

0

0

0

1

0

1

II. sz.
Szakmai
egység,
Mezőfalva

4

0

0

0

1

0

0

III. sz.
Szakmai
egység,
Előszállás

8

0

0

0

0

0

0

VI. sz.
Szakmai
egység,
Martonvásár

23

0

0

0

0

0

0

IX. sz.
Szakmai
egység,
Velence

28

0

0

0

0

0

1

75

0

0

0

2

0

2

Összesen

13

-

4.f, a hazagondozások alakulása
Hazagondozások alakulása
I. sz.
II. sz.
III. sz.
VI. sz.
IX. sz.
Összes
Szakmai Szakmai
Szakmai Szakmai
Szakmai
egység,
egység,
egység,
egység,
egység,
Sárbogárd Mezőfalva Előszállás Martonvásár Velence
Hazagondozott
gyermekek
1
3
7
1
2
14
száma
4.g, az ellátórendszerből távozott utógondozói ellátottak száma, távozásuk helye
V. sz. Utógondozó otthonból: 20 fő
- saját tulajdonú ingatlanba:
1 fő
- bérleménybe, albérletbe költözött:
12 fő
- családjukba tértek vissza:
3 fő
- ismeretlen helyre:
4 fő
VI. sz. különleges gyermekotthonból: 1 fő családjához
IX. sz. különleges gyermekotthonból: 6 fő
ebből 2 fő a családjához,
1 fő önálló életet kezdett,
3 fő támogatott lakhatást vett igénybe
4.h, a családi kapcsolattartások jellemzői (hány gyermeknek van, milyen gyakorisággal
jellemző a gyermekotthonokban élő gyermekek esetében)

Kapcsolattartások
Szakmai egység
neve
I. sz. Szakmai
egység,
Sárbogárd
II. sz. Szakmai
egység,
III. sz. Szakmai
egység,
VI. sz.
Különleges
Gyermekotthon
IX. sz.
Különleges
Gyermekotthon
Összesen

Lakásotthon/csoport,
gyermekotthon címe
I/1. Gagarin u. 21/a.
I/2. Salamon u. 10.
I/4. Szent István u. 46.
II/1. Bartók Béla u. 77.
II/2. Mátyás király u. 36.
III/1. Balatoni u. 51.
III/4. Cifra Kert 2.
VI/1. Bajcsy Zs. U. 32
VI/2. Bajcsy Zs. U. 33
VI/3. Bajcsy Zs. U. 34
IX/1. Bárczi G. u. 4-6.
IX/2. Bárczi G. u. 4-6.
IX/3. Bárczi G. u. 4-6.

Tényleges Kapcsolattartás gyakorisága Jellemzően hol történik a Nincs
létszám Havi 1 alk. Havi 2 alk. Havi több Gondozási Szülőnél/csa kapcsolat
alk.
helyen
ládnál
tartás
11
0
0
10
10
5
1
11
0
0
11
11
4
0
7
0
0
6
6
2
0
10
2
1
2
3
2
5
10
3
1
1
0
4
5
7
4
0
0
4
0
3
10
7
0
0
6
1
3
8
4
0
1
3
1
2
7
1
1
0
5
1
1
8
7
0
0
5
0
1
10
3
3
3
5
4
1
10
2
5
2
4
5
1
11
4
3
2
8
1
2
120
37
14
38
70
30
25
14

A kapcsolattartások helye jellemzően a vérszerinti családok otthona. A család nem szívesen
utazik a gondozási helyre, sok esetben anyagi okok miatt. Az intézmény megfinanszírozza
az ellátottak hazautazásait, és az iskolai szünetekre minden esetben élelmiszer csomaggal
indítják haza a gyerekeket.
A más gondozási helyeken nevelkedő testvérekkel és szüleikkel való kapcsolattartás legtöbb
esetben a székesfehérvári telephelyen valósul meg, de az is előfordul, hogy a testvérek
váltakozva utaznak egymás gondozási helyére, és ott találkoznak.
4.i) a gyermekek, fiatal felnőttek iskoláztatásának mutatói (külön kitérve a magántanulói
jogviszony előfordulására) a felzárkóztatás, tehetségfejlesztés gyakorlata, lehetőségei
Iskoláztatás
Szakmai egység
neve
I. sz. Szakmai
egység,
Sárbogárd
II. sz. Szakmai
egység,
III. sz. Szakmai
egység,
V. sz.
Utógondozó
Otthon
Előszállás
VI. sz.
Különleges
Gyermekotthon
IX. sz.
Különleges
Gyermekotthon
Összesen

Lakásotthon/csoport,
gyermekotthon címe

Tényleges
létszám

Ált. isk.

I/1. Gagarin u. 21/a.
I/2. Salamon u. 10.
I/4. Szent István u. 46.
II/1. Bartók Béla u. 77.
II/2. Mátyás király u. 36.
III/1. Balatoni u. 51.
III/4. Cifra Kert 2.

11
11
7
10
10
7
10

6
7
5
8
7
4
10

V. Cifra Kert 1.

22

0

7

VI/1. Bajcsy Zs. U. 32
VI/2. Bajcsy Zs. U. 33
VI/3. Bajcsy Zs. U. 34
IX/1. Bárczi G. u. 4-6.
IX/2. Bárczi G. u. 4-6.
IX/3. Bárczi G. u. 4-6.

8
7
8
10
10
11
142

2
5
6
5
5
11
81

0
0
0
0
0
0
8

Tankötelesek száma
Gimnázium, Szakközépisk.
szakgimnázium szakiskola
0
4
1
2
0
1
0
1
0
3
0
2
0
0

Főiskola,
egyetem

Nem tanul

0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
0
1
0

11

3

1

5
2
2
3
4
0
40

0
0
0
0
0
0
3

1
0
0
2
1
0
10

Az ellátottak nagy része tanköteles, többségük általános iskolás. Gyengébb képességű
gyermekeink az iskolában felzárkóztatási foglakozásokon vesznek részt.
Problémát jelent azon gyermekek rendszeres iskolába járatása, akik bekerülés előtt is sokat
hiányoztak az intézményből. Jellemző a túlkorosság az általános iskolában, ennek
következtében sokszor már nem tanköteles a gyermek. A tanulmányok sikeres befejezése
érdekében „Dobbantó” programban, vagy felnőtt képzésen vesznek részt ellátottjaink.
A 2 különleges gyermekotthon ellátottjai az ingatlanokon működő szegregált köznevelési
intézményekben tanulnak. Rajtuk kívül minden ellátott többségi iskolába jár.
Az utógondozó otthonban egy fiatal felnőtt kivételével mindenki tanul. Hárman felsőfokú
oktatási intézmény hallgatói.
4.j) az intézményben zajló hitélet, a fiatalok sport-, és szabadidős tevékenységeinek
lehetőségei
Minden szakmai egység éves programot készít – többnyire az ellátottakkal közösen.
Ezeknek a programoknak nagy része a már kialakított hagyományokon alapul.
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A Pandémiás időszak erősen korlátozta a szabad mozgást, így több olyan programot (házi
versenyek, vetélkedők, kézműveskedések, főzések, stb.) kellett betervezni, amely „zártabb”
közegben is megvalósítható. A lakásotthonokban rendelkezésre állnak sporteszközök, kintibenti játékok. Amint oldódott a veszélyhelyzet, a gyerekek ismét járhattak a különböző
„külsős” klubokba, szakkörökbe.
Az ellátottak körében nem jellemző a vallás gyakorlása. Részben a köznevelési
intézményekben van lehetőségük bibliaórákra járni, vagy akinek igénye van rá, hite szerint
járhat a település templomába is. A vallási ünnepeken minden szakmai egységben
megemlékeznek, a legkedveltebb a karácsony.
Nyáron minden szakmai egység ellátottja eljutott valamilyen táborba.
4.k) az engedély nélküli eltávozásokra vonatkozó adatok, az engedély nélküli
eltávozások megelőzése érdekében folytatott intézményi gyakorlat, valamint a szökések
kezelésére kidolgozott protokoll
Engedély nélküli eltávozások
Szakmai egység
neve

Lakásotthon/csoport,
gyermekotthon címe

I. sz. Szakmai
egység,
Sárbogárd

I/1. Gagarin u. 21/a.
I/2. Salamon u. 10.
I/4. Szent István u. 46.
II/1. Bartók Béla u. 77.
II/2. Mátyás király u.
36.
III/1. Balatoni u. 51.
III/4. Cifra Kert 2.

II. sz. Szakmai
egység,
Mezőfalva
III. sz. Szakmai
egység,
Előszállás
VI.
sz.
Különleges
Gyermekotthon
Martonvásár
IX.
sz.
Különleges
Gyermekotthon
Velence
Összesen

Engedély nélüli eltávozott gyermekek száma
1 alk.
2 alk.
3 alk.
4, vagy
több
alk.
1
2
0
0
2
0
1
0
0
1
0
0
3
0
0
4
0
0
1
4
1
2

1
2

0
0

3
3

VI/1. Bajcsy Zs. U. 32
VI/2. Bajcsy Zs. U. 33
VI/3. Bajcsy Zs. U. 34

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

IX/1. Bárczi G. u. 4-6.
IX/2. Bárczi G. u. 4-6.
IX/3. Bárczi G. u. 4-6.

1
2
0

0
0
0

0
0
0

1
0
0

12

6

2
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Összességében intézményi szinten megállapítható, hogy ez előző évekhez viszonyítottan
csökkent az engedély nélkül eltávozó ellátottak száma.
A szökések okai jól körülhatárolhatók; a bekerüléskor jellemző a hazaszökés. Vannak
gyerekek, akik nem képesek elfogadni, alkalmazkodni a lakásotthoni körülményekhez,
vagy olyan erős kortárs-kapcsolatokkal kötődnek más csoportokhoz, hogy odavágynak.
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A legtöbb esetben a dolgozók elfogadó, biztonságot nyújtó viszonyulása a gyerekekhez,
megállítja, csökkentheti az engedély nélküli eltávozásokat.
Az engedély nélküli eltávozások esetén követendő protokoll ismerete minden munkavállaló
számára kötelező, hiszen ha kikerül a „látókörünkből” egy ellátott, sok veszély fenyegetheti.
Amennyiben egy elszökött gyermeket nem sikerül fellelni, akkor feltétlen szükséges a
rendőrségi bejelentés és segítség kérése. Ugyanilyen jelentősége van annak, hogy a
visszakerült gyermekkel beszélgetni kell a veszélyekről és megpróbálják kideríteni a szökés
okát.
4.l) a gyermekek/ fiatal felnőttek függőségeinek a bemutatása, a megelőzés és a kezelés
lehetőségei, gyakorlata.
E téren a legnagyobb problémát a dohányzás jelenti. Sajnos a bekerülő gyermekek többsége
már igen fiatalon elkezdett dohányozni, és annak is örülnek a gondozási helyeken, ha
sikerül csökkenteni a dohányzást. Probléma, hogy a dohánytermékek nagyon sokba
kerülnek, a gyerekeknek nincsen rá elegendő pénze, ezért a megszerzése sok esetben nem
legális úton történik. Szerencsés viszont, hogy a drog- és egyéb bódító szerek fogyasztása
nem jellemző az ellátottak körében.
Alkohol fogyasztás néhány esetben előfordult, főképpen az utógondozói ellátottak körében.
Mindezen káros szenvedélyek visszaszorítására, a megelőzés, kezelés érdekében végzett
tevékenységek:
- közösséget formáló programok szervezése,
- sport programokon való részt vétel,
- egyéni, csoportos megbeszélések, konfliktuskezelés,
- szakemberek tájékoztatója, (védőnő, rendőr)
- rendszeres kapcsolattartás az oktatási intézményekkel,
- kiadványok, szórólapok, könyvek biztosítása a fiatalok számára.
4. m) a gyermekvédelmi gyámsággal kapcsolatos feladatellátás tapasztalatai
A gyermekvédelmi gyámok a törvényi előírásoknak megfelelően többnyire havi,
rendszerességgel látogatják a gyámoltjaikat, a gondozási helyen. Az oktatási
intézményekkel a gondozási hellyel együttesen tartják a kapcsolatot. Folyamatos
elérhetőséget biztosítanak telefonon és elektronikus úton. A gondozott gyermekekkel
kapcsolatosan felmerülő akár iskolai, akár egészségügyi, kapcsolattartási és viselkedésbeli
problémák esetén közösen beszélik meg a további teendőket. A szakmai kapcsolatra a
hatékony együttműködés a jellemző. Kedvezőtlen az a körülmény, hogy egy
lakásotthon/gyermekotthon több esetben 6 - 7 - 8 gyámmal is kapcsolatban van, illetve, több
esetben változik a gyermekvédelmi gyám személye.
4.o) az intézményben igénybe vehető mentálhigiénés szolgáltatások (pszichológus,
fejlesztőpedagógus)
Sajnálatos, hogy ezeket a segítőket nélkülözni kényszerül a működtető. Intézményi szinten
mindössze egy pszichológus van, - aki megbízási szerződéssel dolgozik - az előszállási
szakmai egységben, és 3 szakmai egységben, 1-1 fejlesztőpedagógust más szakmai
egységekben sikerült alkalmazni. A folyamatos álláshirdetések ellenére az alacsony bérezés,
a kevésbé szerencsés munkaidő, és az egyre súlyosabb devianciákat mutató ellátotti kör
miatt nem lehet betölteni ezeket a státuszokat.
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Az intézmény felkutatta azokat, a gondozási helyek közelében működő civil szervezeteket,
amelyek rendelkeznek olyan szakmai segítő csapattal, hogy rendszeresen tudnak
foglalkozni a segítésre szoruló ellátottaknak. Sok segítséget kapunk tőlük, de nem tudják
helyettesíteni az azonnali krízishelyzetekben a helyszínen való azonnali megsegítést.
4.p) az ellátás során felmerülő problémák, és a megoldásra vonatkozó javaslatok
A működtető és a fenntartó számára az alábbiak a legfontosabbak:
 A szakmai beszámoló 2. pontjában részben rögzítésre kerültek azok az infrastrukturális,
az ingatlanok állagát leíró körülmények, melyek javítása feltétlen szükséges az
ellátottak lakhatási és életkörülményeinek jobbá tétele érdekében.












Komoly probléma a munkaerőhiány, munkaerő elvándorlás. (Előszálláson, jelenleg
nem működik a Balatoni u. 42. szám alatti lakásotthon, mert 2018. év folyamán a
munkaerő elvándorolt. Napjainkban rövid távon is érzékelhető annak a veszélye, hogy
a meglévő dolgozók a rájuk nehezedő többletmunka miatt elhagyják a területet. Ennek
érdekében javasoljuk, és kértük, hogy továbbra is, a szakmai egységekben a jogszabály
által nem előírt állandó helyettes továbbra is részt vehessen a feladatellátásban.
Az ellátórendszert érintő probléma az is, hogy az ellátás költségeit, élelmiszer,
ruhaneműk, energia, stb. árainak nagymértékű emelkedését, nem követi az ellátottakra
fordítandó ellátmány összege.
Az elmúlt években, leginkább az utóbbi hónapokban az ellátottak létszámának
emelkedése nagymértékben megnőtt, viszont három lakásotthonnak az elmúlt években
történt kivonása miatt a rendelkezésre álló férőhelyek száma is jelentősen, 10 %-kal
csökkent.(33 férőhely)
A férőhelyek kihasználtsága a gondozási helyek mindegyikén rendkívül magas. Az
üres férőhelyek száma intézményi szinten nulla. Megállapítható – valamennyi ellátási
forma tekintetében – hogy 100 %-os feltöltöttséggel – több lakásotthon/csoport esetében
engedélyezett létszám fölötti - nagyon nehezen működtethetők a gondozási helyek.
Sajnálatos módon a IX. számú, velencei szakmai egység egy csoportját (10 férőhely) nem
tudjuk működtetni, mert a szükséges szakdolgozói létszám hiányzik.
Az ellátott gyermekek szükséglet szerinti elhelyezése a férőhelyhiány miatt rendkívül
nehezen megoldható feladat. A lakás- és gyermekotthoni egységeinkben a
csoportösszetétel sok esetben nem felel meg a jogszabályban előírtaknak, a korlátozott
üres férőhelyek száma megnehezíti a csoportösszetétel jogszabályi előírásoknak történő
megfeleltetését. A különleges ellátási szükséglettel bíró ellátottak elhelyezése esetén
például igyekeznek figyelembe venni azt, hogy a gondozási helyen a gyermek számára
megoldott-e a megfelelő oktatási intézmény biztosítása, emiatt vannak olyan
telephelyek, ahol a településen működő speciális iskola befogadóképessége miatt, a
jogszabályi előírásokban rögzített csoportösszetételhez képest, magasabb a különleges
ellátási szükségletű gyermekek száma.
Az idei évet érintő egyházi fenntartóváltás következtében a székesfehérvári 48
férőhelyes gyermekotthon a Baptista Szeretetszolgálat működtetésébe került Ennek
következtében intézményünk több elhelyezési formáját, illetve megyeszékhelyen
működtetett gyermekotthonát is elveszítette. Az intézményünk fenntartásában lévő
lakásotthoni és gyermekotthoni egységekben nincs lehetőségünk elhelyezni
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szakellátásban nevelkedő kiskorú, vagy utógondozói ellátott édesanyát és gyermekét
együttesen, illetve 0-3 éves különleges gyermekotthoni csoport működtetésére sincs
lehetőség. (Bekerülnek a gyermekvédelmi szakellátásba olyan 0-3 éves kisgyermekek,
akik ellátását a nevelőszülők – a gyermekek egészségügyi állapota miatt – nem tudják
vállalni.)
Megyénkben nincsen speciális ellátási szükséglettel bíró gyermekek ellátását biztosító
gyermekotthon vagy lakásotthon, annak ellenére sem, hogy erre az ellátási formára is
nagyon nagy szükség lenne, hiszen sok olyan ellátottat gondozunk integráltan, akik
vonatkozásában a speciális vagy kettős ellátási szükséglet megállapításra került. A normál
lakásotthonban/csoportban való, integrált elhelyezésüket csupán az indokolja, hogy nincs
számukra férőhely a szükségletüknek megfelelő központi, vagy más megyei speciális
intézményekben. További problémát jelent, hogy megyénkben nincs befogadó otthon
sem. Az átmeneti gondozásba kerülő ellátottak elhelyezése normál lakásotthoni, éppen
üres férőhelyeken történik intézményünk különböző telephelyein.
5.) Együttműködés:
A gyermekjóléti szolgálatokkal, gyámhivatalokkal való együttműködés értékelése
A gyermekjóléti szolgálatokkal és gyámhivatalokkal jó a lakásotthonok
együttműködése, de ez több esetben is személyfüggő.
Az újonnan bekerülő gyermekek esetében különösen fontos a szoros, jó
együttműködés a gyermekjóléti szolgálatok és az illetékes gyámhivatal
munkatársaival.
Az illetékes rendőrkapitánysággal való együttműködés értékelése
Kölcsönösen segítik a szakemberek egymás munkáját, főként az engedély nélküli
eltávozások, az esetleges szabálysértések és bűnelkövetés körülményeinek a rendezése
érdekében.
Az oktatási intézménnyel való együttműködés értékelése
Különösen szoros, napi szintű együttműködés szükséges a köznevelési
intézményekkel. Az iskola vezetőségével és az illetékes osztályfőnökökkel közösen
törekszünk a felmerülő problémák megoldására, szükség esetén közös
esetmegbeszéléseket szervezünk.
Az egészségügyi intézményekkel való együttműködés értékelése
Mind az alapellátásban dolgozó, mind a szakellátásban dolgozó orvosokkal
zökkenőmentes, jó kapcsolatot tudtak kialakítani a szakmai egységek dolgozói az
évek során.
Az egyházakkal való együttműködés értékelése
Ápolni kell a kapcsolatot az egyházakkal, akik nyitottak és segítőkészek..
A települési önkormányzattal, kulturális intézménnyel
Ellátottainkkal együtt részt veszünk a település életében – települési rendezvényeken,
ünnepélyeken. bekapcsolódunk az önkéntes települést szépítő kezdeményezésekbe
6., Panasz és közérdekű bejelentések, valamint azok kezelése:
Az Intézményben a panaszjog gyakorlása biztosított. Ennek módját a Házirendek
tartalmazzák. A gyermek- és lakásotthonokban a gyerekek panasszal élhetnek a
gyermekjogi képviselő felé, elérhetőségük minden gyermek számára jól látható helyen
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kifüggesztésre került. A gyermekjogi képviselők rendszeresen látogatják a gondozási
helyeket, melynek során az ellátottakkal is találkoznak.
A gyermek- és lakásotthonok minden csoportjába Panaszláda került elhelyezésre,
amelyekbe a bedobhatják írásos panaszaikat. Az intézményben Érdekképviseleti Fórum
működik.
Panaszesetek:
- Telefonos panaszbejelentés érkezett Lepsényből. M. A. (lepsényi lakos) jelezte, hogy
a lakásotthonban elhelyezett "gyerekek viselkedése botrányos. Az utcán
hangoskodnak, randalíroznak, belekötnek az utcán közlekedő gyalogosokba, csúnya,
káromkodó szavakkal illetik őket. A helyzet nem viselhető."
A panaszügyben jelzett problémák megoldása érdekében munkamegbeszélésre
került sor a lepsényi lakásotthon dolgozói részvételével, valamint az érintett
ellátottak bevonásával.
-

S. M. a Campus Sétány, Lövölde u. 18-24. és a Lövölde u. 21/a-b-c társasházak közös
képviselője panaszbejelentéssel élt a 48 férőhelyes gyermekotthonban élő gyermekek
– társasházi lakókat és gyermekeiket zaklató – magatartása miatt. Az ügyben a Fejér
Megyei Gyermekvédelmi Központ Intézményvezetője a panaszt kivizsgálta, de a
panaszügy lezárását megelőzően a gondozási hely egyházi fenntartásba került.

-

A Fejér Megyei Kormányhivatalhoz, mint működést engedélyező szervhez érkezett
H. P. K. sárbogárdi szakmai egységben elhelyezett kiskorú vérszerinti szülőjétől
panaszbejelentés a gyámhatóság, az alapellátás, illetve a szakellátás eljárásai ellen. A
fenntartó kérésének megfelelően intézményvezető eleget tett a fenntartói
vizsgálatban kérteknek, tájékoztatást megadta, a szükséges dokumentumok másolata
megküldésre került, jelenleg még folyamatban van a panaszbejelentés kivizsgálása.

-

Az Intézmény Sárbogárd, Szent István utca 46. szám alatti lakásotthonának
szomszédja által történt panaszbejelentés a fenntartó felé, miszerint az ő
melléképületükhöz közel ültetett fák ágai átnőttek a melléképületük teteje fölé.
Kérésükre 2021.09.03-án a délelőtti órákban ezek az ágak, eltávolításra kerültek.

-

Gyermekjogi képviselő egy esetben élt jelzéssel az intézményvezetés felé, mely eset a
48 férőhelyes gyermekotthon egyik ellátottja elleni bántalmazási eset gyanúja
ügyében történt. Az esetben belső vizsgálat elrendelésére és lefolytatására került sor.
7., Érdekképviseleti fórum működése:
Érdekképviseleti fórum összehívására a vizsgált évben egy alkalommal került sor. 2021.
november 1. napjával megvalósuló és a IV. számú szakmai egységét, valamint a
székhelyintézmény 48 férőhelyes gyermekotthoni szolgáltatását érintő egyházi átvétel
miatt az Érdekképviseleti Fórumnak tárgyalnia kellett a fenntartóváltást, azt, hogy
intézmény mely szervezeti egysége, milyen körülmények között kerül átadásra.
Tekintettel arra, – hogy időközben az intézmény szervezeti átalakulása miatt az
Érdekképviseleti Fórum Elnökének tisztsége is megszűnt – az új vezető kijelöléséről
valamint új tagok választásáról is gondoskodni kellett.

20

8. Rendkívüli eseményekkel kapcsolatos statisztikai adatok, tapasztalatok
Az év során keletkezett rendkívüli események száma, típusa, belső vizsgálatok
lefolytatása és eredményei. A szükséges intézkedések, az esemény kezelése,
megszüntetése érdekében, és érintett szervek bevonása az ügy lezárásához.
Az intézményben történt rendkívüli események összefoglaló táblázata
Sárbogárd
Mezőfalv Előszállás
Martonvásár
Szakmai
UGE
a
egységek
Előszáll
ás
Események 9 eset
Nem volt 7 eset
2 eset
Nem volt
száma
rendkívü
rendkívüli
li
esemény
esemény
Belső
3 esetben
5 esetben
vizsgálat
elrendelése
Esemény
1 alk.
5 alk.
1 alk.
tárgya
alkohol
egészséget
kár
fogyasztás
érintő
okozás
1 alk.
2 alk.
1 alk.
egészséget
COID-19
COVIDérintő
fertőzöttség 19
1 alk.
fertőzött
csoporton
ség
belüli
verekedés
6 alk.
COVID-19
fertőzöttség

Intézkedés

Azonnali
orvosi
segítség

Velence

1 eset

Közlekedési baleset

Pszichológusi
megsegítése

2021. évben az FMGYK intézményében 19 rendkívüli esemény történt. Ennek több, mint 50%-a
COVID-19 fertőzöttség volt. (Az év első időszakában a COVID-19 fertőzöttséget rendkívüli
eseményként kellett jelenteni.) A többi, „valós” rendkívüli eseményt nagyobb számban az
ellátottak sérült pszichés állapota miatti, saját maguk elleni önbántalmazás (többségében
falcolás) tette ki. Minden esetben azonnali orvosi, majd pszichológus magas.
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9., A gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményekben felmerült
gyermekbántalmazási esetek kivizsgálása és kezelése
2020.12.31. napjáig a bántalmazások száma összesen: 63, egy esettel több, mint az elmúlt
évben, bár az idei év vonatkozásában a nevelőszülői hálózatban történt bántalmazási
esetekről az egyházi kiszervezés napjáig, április 01-ig, míg az egyházi fenntartóváltással
érintett két szakmai egység vonatkozásában csak november 01. napjáig rendelkezünk a
bántalmazási esetekkel kapcsolatosan információkkal.
A bántalmazási esetek telephelyenként a következő megoszlásban történtek:
 Nevelőszülői hálózatban (04.01-ig): 5 esetben.
 számú szakmai egység, Sárbogárd: 5 esetben.
 számú szakmai egység, Mezőfalva: 4 esetben.
 számú szakmai egység, Előszállás: 18 esetben.
 számú szakmai egység, Dég (11.01-ig): 12 esetben.
 számú szakmai egység, Utógondozói otthon: 1 esetben.
 számú szakmai egység, Martonvásár: nem történt bántalmazási eset.
 IX. számú szakmai egység, Velence: 1 esetben.
 48 férőhelyes gyermekotthon (11.01-ig): 17 esetben.
A bántalmazás helyszíne 49 esetben a gondozási hely volt, míg egy esetben a
bántalmazás a vér szerinti családban, 13 esetben pedig külső helyszínen vagy más
intézményben, pl.: iskolában valósult meg.
Bántalmazás típusa szerint kortárs bántalmazás 48 esetben, felnőtt bántalmazott
gyermeket 11 esetben míg nevelőszülő általi bántalmazás 4 esetben fordult elő.
Bántalmazás jellege szerinti megoszlás a következő: elhanyagolás és fizikai bántalmazás
1 esetben, fizikai bántalmazás 44 esetben, érzelmi bántalmazás 1 esetben, szexuális
bántalmazás 8 esetben, fizikai és érzelmi bántalmazás 8 esetben, érzelmi bántalmazás 1
esetben, míg fizikai és szexuális bántalmazás 1 esetben fordult elő.
Azonnali gondozási hely változtatására a bántalmazott ellátott vonatkozásában 1
esetben, míg a bántalmazó tekintetében 4 esetben került sor, míg a gondozási hely
megváltoztatására irányuló eljárás megindítására bántalmazás miatt, bántalmazott
ellátott vonatkozásában 6 esetben, míg bántalmazó vonatkozásában 3 esetben került sor.
A belső vizsgálatok lefolytatására minden esetben sor került. Három esetben felmerült
szakember általi mulasztás a bántalmazási eset kapcsán, emiatt az érintett három
munkavállaló szóbeli figyelmeztetésére került sor.
A gyermekbántalmazási esetek ügyében 33 esetben azonnali rendőrségi feljelentés
megtételére került sor.
10. Önkéntes tevékenység, társadalmi felelősségvállalás
Az Intézmény jó kapcsolatban áll a gyermekjóléti szakemberekkel, számos civil- és
egyházi szervezettel, amelyek segítik, támogatják a gyermekek ellátását. Kiemelkedően
jó a kapcsolat a Fejér Megyei Esély Gyermekvédelmi és Gyermeksegítő Alapítvánnyal,
mely utóbbinak egyik támogatotti célcsoportja az intézmény ellátotti köre.
Az intézmény a társadalmi felelősségvállalás körében sok támogatást kap a megyében
és a megyeszékhelyen működő gazdasági egységektől, szolgáltatóktól,
magánszemélyektől. Az általuk nyújtott megsegítés természetbeni és pénzbeli. Sok
esetben közösen szervezett programot, programon való részvételt ajánlanak fel. Az
adományok sorában a pénzfelajánláson túl élelmiszer, gyümölcs, játék, informatikai
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eszköz, bútor és ruha adomány szerepel. Ez a támogató, befogadó, környezet optimális
teret biztosít a teljeskörű, színvonalas, a gyermekek érdekét szolgáló és segítő
feladatellátáshoz.
A támogatások legnagyobb része a karácsonyt megelőző, adventi időszakra
koncentrálódik, azonban az intézmény vezetése igyekszik a különböző felajánlások
egész évre terjedő, egyenletes elosztását megszervezni.
A támogatók sorában szükséges megemlíteni azon intézményi munkavállalókat és
családtagjaikat, akik a mindennapi feladatellátáson túl, szabadidejük, terményeik, saját
tulajdonú eszközeik felajánlásával segítik a szakellátásban nevelkedő ellátottak
körülményeinek javítását, szabadidős programjainak színesebbé tételét, gondozását,
nevelését.
11., Intézményi programok
Az előző évek során hagyományossá vált összintézményi programok, mint pl.
sportrendezvények, futballtornák, Gyermekvédelmi Napok rendezvénysorozata, közös
nyári táborozások, adventi rendezvények. A Covid világjárvány miatti védelmi
intézkedések miatt többségében nem kerülhettek megrendezésre. Amikor az
intézkedések lehetővé tették az intézmény ellátottjai részt vettek közös sportesemény
látogatásokon. Mikulásnapi rendezvényen vettek részt a Nádasdladányi Nádasdy
kastélyban, a „Vértezd fel magad” projekt keretében a Budai Várba és a Hadtörténeti
Múzeumba is ellátogattak. A világjárvány miatt a 2021-es évben inkább a kisebb
csoportokban, szakmai egységek szintjén szervezett programok megvalósulását
részesítették előnyben.
A szakmai egységek által szervezett programok: kerékpártúrák, tematikus táborok,
játszóházak, kézműves programok, alkotó táborok, úszótábor, sportnapok, szakkörök,
bográcsozás, szalonnasütés, kalandtáborok, színjátszás, tánccsoport működtetése, népi
hagyományok megismertetése, különböző tematikus foglalkozások, részvétel és
felkészülés országos és helyi pályázatokon, programokon, mint: rajzverseny, falunapi
fellépés. Ezeken túlmenően a gyermekek részt vettek az iskolai közösségi
programokban, a helyi sportklubokban sportoltak, bekapcsolódtak a települési szintű
rendezvényekbe, fesztiválokba.
12. Terepintézményi tevékenység
A Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központot 2021-ben két hallgató esetében kereste meg
felsőoktatási intézmény azzal a céllal, hogy gyakorlati helyéül szolgáljon hallgatója
számára.
Így az intézmény 1 hallgató esetében tudott terephelyként gyakorlati lehetőséget
biztosítani, a székesfehérvári 48 férőhelyes gyermekotthonban, valamint egy hallgató
esetében a II. számú, mezőfalvai szakmai egység szolgált gyakorlati helyként.
Az Intézmény továbbra is fontosnak tartja azt, hogy a felsőfokú képzésekben részt vevő
hallgatóknak legyen lehetősége az elméleti ismeretek elsajátítása mellett a gyakorlatba
átültetni a megszerzett tudást, így szívesen ad helyet a szakemberek gyakorlati
képzésének a jövőben is. Természetesen azon munkavállalók, akik az adott munkakör
betöltéséhez még nem rendelkeznek a megfelelő végzettséggel és tanulmányokat
folytatnak valamelyik képzőközpont által szervezett képzésben, gyakorlati helyként a
munkavégzésének helye szolgál.
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13. Az intézmény fejlesztési terve, a jövőre vonatkozó célok, javaslatok, elképzelések
Férőhelyoptimalizálás:
Normál gyermekotthoni férőhelyek létesítésének legegyszerűbb lehetősége az elmúlt
években kivont lakásotthoni férőhelyek visszaállítása lehetne.
Az egyik, 10 férőhelyet biztosító lakásotthon kivonása Sárbogárdon történt, ahol egy
csereingatlan felajánlására került sor. Az egyeztető tárgyalások ezen ingatlan
lakásotthonként történő működtetésére folyamatban vannak.
A másik kivonásra került lakásotthon Előszállás, Balatoni út 42. szám alatti 11 férőhelyet
biztosító lakásotthon volt, melynek kivonását a munkaerőhiány okozta nehézségek
indokolták. Az ingatlan visszaállításához szükséges az ingatlan felújítása, a
környezetének rendbetétele, az alapvető háztartási eszközök és bútorzat biztosítása. A
kivonáskor kialakult munkaerőhiány pótlása megoldható, hiszen a településen működő
szakmai egység két jelenlegi lakásotthonából, valamilyen okból távozó munkaerő
pótlása zökkenőmentes megoldható volt az elmúlt időszakban.
Ezen két ingatlan vonatkozásában dologi kiadások jelentkeznek a felújítás és a
működéshez szükséges tárgyi eszközök beszerzésének tekintetében, a szakdolgozói
bérekre vonatkozóan többletkiadást nem jelentene a lakásotthonok működésbe való
visszaállítása, hiszen ezen státuszok jelenleg betöltetlenek, a hozzájuk rendelt bérkeret
nem került elvonásra.
Ezen két normál lakásotthon visszaállításával 21 új férőhely állna rendelkezésre, mely a
normál ellátási szükségletű gyermekek elhelyezésén túl, a jogszabályban előírt létszámig
speciális, különleges és kettős ellátási szükségletű ellátottak elhelyezését is lehetővé
tenné.
Különleges ellátási szükségletű gyermekek ellátása az intézmény két
gyermekotthonában történik. A VI. számú - martonvásári - szakmai egységben
értelmileg akadályozott gyermekek és utógondozói ellátott fiatalok ellátása folyik 24
férőhelyen, valamint a IX. számú szakmai egységében - a velencei különleges
gyermekotthonban - az engedélyezett 40 férőhelyen 31 fő tanulásban akadályozott
ellátottról gondoskodnak. A súlyos munkaerő hiánya miatt újabb ellátottak fogadását, a
negyedik csoport megnyitását nem tudják biztosítani. Ezen velencei gyermekotthon a
Klebelsberg Tankerületi Központ fenntartásából irányítószervi döntés szerint átkerült a
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő Fejér Megyei
Gyermekvédelmi Központhoz, otthont nyújtó ellátást biztosító különleges
gyermekotthoni szakmai egységként. A gyermekotthon közös épületben található az
előző fenntartó iskolájával és kollégiumával. A gyermekek elhelyezési feltételei a
korábban részletezettek szerint rendkívül rosszak. Ezen szakmai egység kiváltása
feltétlenül szükséges lenne. A kiváltás során, és a negyedik csoport működtetésével a
normál lakásotthoni csoportokban integráltan elhelyezett különleges ellátási
szükségletű gyermekek száma csökkenthető lenne, a jogszabály által előírt feltételek
betarthatóvá válnának.
Szakmailag indokolt lenne egy „baba-mamás” csoport kialakítása, hiszen az ilyen típusú
elhelyezést az intézmény az egyházi fenntartóváltást követően nem tudja megoldani.
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Jelenleg két olyan kiskorú ellátott nevelkedik intézmény két szakmai egységében, akik
várandósak, egyelőre még nem látható, hogy a szülést követően hol lehet elhelyezni őket
a gyermekeikkel azonos gondozási helyen.
Amennyiben a fent említett férőhely optimalizálási folyamat megvalósulna, mely
értelmében két kivont ingatlan működésbe történő visszaállítására kerülne sor, abban az
esetben az I. számú, sárbogárdi szakmai egység Szent István utca 46/a. szám alatti
lakásotthonának „baba-mamás” csoporttá történő átalakítására kerülhetne sor, mellyel
4 anyának és gyermekeiknek együttes elhelyezését lehetne biztosítani.
Humánerőforrás problémái:
A humánerőforrás területén jelentkező problémák jelentik az egyik legnagyobb kihívást
a szakterületen. A munkaerő elvándorlása, a fluktuáció, a szakképzett munkaerő hiánya,
a pedagógushiány az intézmény valamennyi szakmai egységében jelen lévő probléma.
Az intézmény öt - kiskorú ellátottakat gondozó - szakmai egységéből mindössze egyben
van pszichológus szakember, ő is szerződéses jogviszonnyal biztosítja a feladatellátást.
Pedagógus munkakörben dolgozó szakemberek több, mint fele hiányzik, több szakmai
egységben nincs fejlesztőpedagógus és házvezető-, vagy csoportvezető nevelő
pedagógus sem. A gyermekfelügyelői álláshelyek betöltése a megye egyes területein,
leginkább a kistelepüléseken és a déli régióban, viszonylag zökkenőmentesen
megoldható, azonban Martonvásáron és Velencén, a települések közelében lévő
nagyvárosok kínálta munkalehetőségek miatt nehezebben lehet találni alkalmas
munkavállalókat ezen státuszok betöltésére is.
Nagy örömmel fogadták a dolgozók a különleges gyermekotthoni pótlék nagymértékű
emelkedését, mely reményeink szerint, ezen nehéz területen dolgozó munkavállalókat
segít a pályán tartani, illetve új munkavállalók felvételét eredményezheti.
A szociális, valamint a gyermekvédelmi terület megbecsületlensége, a fokozottan
megterhelő munkavégzés, az alacsony bérek, a nehéz munkakörülmények nem teszik
vonzóvá a szociális, gyermekvédelmi pályát. Azon munkatársak, akik ennek ellenére a
területen maradnak, mindennapos áldozatos munkájukkal biztosítják a gondozásukra
bízott ellátottak támogató segítését, nevelését, gondozását.
Gyermekvédelmi szakemberek toborzására a különböző fórumokon történő folyamatos
álláshirdetéseket, valamint a területileg illetékes munkaügyi központokkal való
mindennapos kapcsolattartást használja az Intézmény.
Sajnos legnagyobb problémát a közoktatáshoz hasonlóan a gyermekvédelmi szakellátás
területén is a felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek hiánya jelenti. A
rendkívül súlyos munkaerőhiány megoldásának érdekében szükséges lenne a 15/1998.
(IV. 30.) NM rendelet II. részének, „a képesítési előírások a gyermekvédelmi személyes
gondoskodás egyes formáiban dolgozók részére” módosítása, mely lehetőséget
biztosíthatna a munkakör betöltésére nem csak pedagógus végzettségű szakemberek,
hanem egyéb, a feladat ellátásához megfelelő felsőfokú végzettséggel rendelkezők
részére. A minimális meghatározott szakmai létszámok, a jelenlegi ellátotti létszám,
valamint az egyre nehezedő feladatellátás miatt már nagyon alacsonynak számítanak,
az emelésükre lenne szükség.
Lakásotthononként, csoportonként 1 fő pedagógus asszisztens végzettségű
munkavállaló bevonása indokolt lenne, ezzel lehetne segíteni a gyermekfelügyelők
mindennapi rendkívül megterhelő munkavégzését, a lakásotthon- vagy csoportvezető
nevelő pedagógusok, pl. az online oktatás miatt megnövekedett feladatellátását,
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valamint átmeneti megoldásként pedagógushiány esetén a lakásotthon és a csoport
vezetését is megoldhatnánk ezzel, hiszen van olyan lakásotthon és csoport ahol
pedagógus hiányában immár hónapok óta a gyermekvédelmi asszisztens látja el a
csoportvezető nevelői feladatokat.
Elhelyezési, ellátási feltételek javítása:
Az egyes gondozási helyek (gyermekotthonok, lakásotthonok) tárgyi-elhelyezési
feltételei biztosításához javaslatot terjesztett elő az intézmény a fenntartó részére. Ennek
érdekében felmérést készített a szakmai egységek bevonásával az időszerű karbantartási
és felújítási feladatokról, a cserére szoruló, pótlandó, vagy hiányzó berendezési
tárgyakról, eszközökről, valamint a hatósági ellenőrzések során megjelölt hiányosságok,
elvégzendő karbantartási és felújítási munkálatok vonatkozásában jelzéssel élt a
kirendeltség felé. A tervszerű karbantartással megvalósulhat az állagmegóvás, az
ellátottak számára biztosítandó egészséges, esztétikus környezet.
A velencei szakmai egység kiváltása rendkívül fontos feladat. Az épületrész állaga
leamortizált, a kialakított élettér nem felel meg a hatályos jogi és szakmai normáknak. A
kiváltás indokolt és szükséges.
A gondozási helyek szakmai önállóságának biztosításával módszereiben,
eszközrendszerében sokszínű, a szakmai és jogi normák értelmezésében és betartásában
egységes, színvonalas intézményi működés feltételeinek megteremtése és folyamatos
biztosítása elsődleges feladat.
A működés feltételeinek biztosításakor és a működés során a költségtakarékosságra, a
gazdaságossági szempontokra is figyelemmel kell lenni. A gyermekek ellátásának
színvonalát a gyermekotthoni, lakásotthoni egységek és a fiatal felnőttek tekintetében
javítani szükséges, ez azonban csak abban az esetben tud megvalósulni, ha az intézmény
költségvetése konszolidálásra kerül.
A teljes körű ellátás részeként biztosítandó ellátásokra fordítandó összeg gondozási
helyenként azonos, azonban a rendelkezésre álló fedezet évek óta nem elegendő. A
szükségletek kielégítésére fordítható összegeket a Csoportgazdálkodási Szabályzat
rögzíti. Az abban meghatározott egyes összegek évekkel korábban csökkentésre
kerültek a pénzhiány miatt, sőt egyes szükségletek kielégítéséhez forrás nem került
hozzárendelésre (születésnap, ünnepi ajándék, stb.). A lakásotthonok és csoportok
gazdálkodása megfelelően szabályozott, az ellátásra fordítandó összegek emelését
indokolt a rendelkezésre álló fedezet függvényében.
2008. óta problémát okoz, hogy nem emelkedett az intézmény utógondozói otthonában,
annak külső férőhelyein elhelyezett fiatal felnőttek számára biztosított ellátmány
összege; így a nem tanulók 18.000.- forintot, a középfokú köznevelési intézményben
tanulók 24.000.- forintot és felsőfokú hallgatói jogviszonnyal rendelkezők 32.500 forintot
kapnak havonta.
Az elmúlt évek során a jogelőd intézmény által teremtett hagyományok ápolása,
megtartása, új hagyományok megteremtése fontos feladat. Így: farsangi mulatság, Föld
Napja, Víz Világnapja programok, pályaválasztási és pályaorientációs program,
Gyermek-és családi nap, bűnmegelőzési és drog-prevenciós programok, kirándulások,
táborozások, vakációnyitó és búcsúztató program, Gyermekvédelmi Napok
rendezvénysorozata, Gyermekvédelmi vándorkupa és Grassroots sportrendezvények,
Adventi készülődés, Karácsonyváró.
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Saját rendezvényeken túl motiválják munkatársakat a települések, egyházi és civil
szervezetek, valamint a fenntartó által kínált kulturális és sport programokon való
részvételre.
Tárgyi feltételek:
Az intézmény gépkocsiparkja, a szakmai egységben használt személyautók
elhasználódottak (14 évesek, vagy annál idősebbek), nagy fokban amortizálódottak.
Magas fenntartási költséggel üzemeltethetők, gyakran szorulnak javításra, szervizelésre.
Cseréjük, korszerűsítésük mindenképpen indokolt. Fontos a munkavállalók és az
ellátottak biztonságos járművekkel való közlekedése. Új intézményi gépkocsik
beszerzésére irányuló kérelmet fog az Intézmény benyújtani a fenntartó irányába.
Szakmai együttműködés:
A gyermekvédelmi szakellátás rendszerében az idei év során számos változás történt.
A gyermekvédelmi szakszolgáltatás és az otthont nyújtó ellátás szétválasztása új típusú,
de mindenképpen rendkívül szoros együttműködést kíván a különböző szakterületen
tevékenykedő szakemberektől, a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő ellátottak
érdekében. A gyermekvédelmi szakellátás missziója továbbra sem lehet más, mint a
gyermekek jogainak érvényesülése érdekében a védelem biztosítása a gyermekek
számára a fejlődésüket akadályozó vagy hátráltató veszélyek ellen, családot helyettesítő
ellátás biztosítása számukra, továbbá a családi kapcsolatok támogatása és megerősítése,
amelyek, a gyermekek mielőbbi hazakerülését szolgálják.
Rendkívül fontos feladat a szakellátás területén dolgozó szakemberek képzésének,
továbbképzésének, szupervíziós megsegítésének, rekreációjának biztosítása érdekében
pályázati lehetőségek keresése, benyújtása, szervezése és lebonyolítása. Kiemelt
hangsúlyt helyeznek a csoportokban/lakásotthonokban dolgozó szakemberek körében a
harmonikus együttműködés, az egységes értékrend és szabályok érvényre juttatása
érdekében. Fontos szándék az Intézmény szakmai egységei közötti kapcsolatok
erősítése, mely az ellátottak közötti ismerkedési lehetőségeket, valamint az intézményi
kollégák közötti tapasztalatcsere, jó gyakorlatok a hasonló típusú problémák elemzését
teszi lehetővé. A szakmai egységekben azonos munkakörben dolgozó szakemberek
közötti munkacsoportok szervezését és működtetését tervezi az Intézmény a gyermekek
minél hatékonyabb és szakszerűbb ellátásának, a szakmai munka még
professzionálisabb elvégzésének céljából.
A jogelőd intézmény által kialakított intézményi gyakorlatot folytatva fontos, hogy
valamennyi gondozási helyen nevelkedő gyermek számára legyen lehetőség közös
üdülésre, nyaralásra, táborozásra. Ennek megvalósítására az intézmény vezetésének és
a szakmai egységeknek az eddigiekhez hasonlóan folyamatosan figyelemmel kell
kísérni a pályázati lehetőségeket és élni kell a források pályázati úton történő
megszerzésének lehetőségével. A gyermekek fejlesztésére, szabadidejük hasznos
eltöltésére kialakított jó gyakorlatokat meg kell őrizni és további lehetőségek
megteremtésén kell közösen dolgoznunk. Meg kell teremteni a lehetőségét a különböző
szakmai egységek szakemberei közötti tapasztalatcserének, melynek hatására a jó
gyakorlatokat, kedvezményes lehetőségeket, hasznos ötleteiket egymással meg tudják
osztani és a másik egységekben is tudják alkalmazni.
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Rendkívül fontos feladatnak tartjuk a napi adatszolgáltatások, nyilvántartási
rendszerek, informatikai rendszerek naprakész, pontos, precíz vezetését, határidőre
történő megküldését, melyet valamennyi érintett szakembertől elvár a fenntartó.
14. Összegzés
Az Intézmény hat szakmai egysége, jól működő, a gyermekek, fiatal felnőttek teljeskörű
ellátását biztosító, a gyermeki jogokat és az ellátottak érdekeit mindenkor szem előtt
tartó, a jogszabályi előírásoknak megfelelően működő egység. A munkatársak áldozatos
munkájának, kreativitásának, együttműködésének köszönhetően minden nehézség
ellenére is elmondható, hogy az Intézményben elhelyezett ellátottak nevelése,
gondozása szakmailag, erkölcsileg megvalósul. Az Intézmény vezetése arra törekszik,
hogy a hat szakmai egység a saját jellegzetességei megőrzése mellett egy egységes
értékrend mentén működő, színvonalas szakmai munkát végző, a gyermekek érdekeit
mindenekfelett érvényre juttató, összetartó munkavállalói közösséggel rendelkező
intézményként működjön.
Az intézmény egyes telephelyeinek infrastrukturális állapota rendkívül eltérő.
Valamennyi lakásotthon kertes, családi házas ingatlan, mely ingatlanok udvarait az
ellátott gyermekek és a lakásotthonban dolgozó munkatársak közösen ápolnak,
gondoznak. A lakásotthonok otthonossága, dekorációja az ott élő ellátottak és a
dolgozók személyiségétől, kreativitásától függően változó. Valamennyi telephely
vonatkozásában elmondható azonban, hogy az ingatlanok felújításra szorulnak, a
lakásotthonok, gyermekotthonok bútorzata minden telephelyen meglehetősen
amortizálódott, javításuk sok esetben már nem megoldható, szükség lenne a cseréjükre.
A Gyermekvédelmi Központ iroda épületében az intézményi szétválást követően a
működés feltételei biztosítottak. Bár egy épületben, de viszonylag elkülönülten valósul
meg a megosztott feladatellátás a két intézmény között. Az intézmény munkatársai
részére 8 iroda és egy mellékhelyiség áll rendelkezésre. Az irattározási lehetőség egy
melléképületi helyiségben oldható meg. Egy nagyobb irodahelyiségből kialakításra
került egy tárgyaló helyiség is.
Az intézmény informatikai fejlesztése megvalósult, a mindennapos feladatellátás
biztosított. Az intézmény honlapja megújulás alatt áll, teljesen új weboldal fogja várni a
látogatókat 2022. április 01. napjától. Az intézmény vonatkozásában a jogszabályi
előírásoknak megfelelő szabályzatok módosítása, aktualizálása jelenleg folyamatban
van - az intézményt érintő szerkezeti változások és a névváltozás okán. Ezen
szabályzatok módosításának határideje egybeesik a honlap megújulásának dátumával,
hiszen a weboldalon a szabályzatok közzétételre kerülnek.
Összességében, az elmúlt év rendkívüli változásai miatt, az elkövetkezendő év
vonatkozásában egy kevésbé mozgalmas, nagyobb állandóságot nyújtó, a Covid
járványtól mentes, hatékony szakmai munkával teli, sikeres, a gyermekek teljeskörű
ellátását és hatékony nevelését segítő, konstruktív intézményi működést biztosító évet
remélünk 2022-ben.
Székesfehérvár, 2022. 03. 02.

28

