
BÁRKA  
GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA 

 2016 
Férőhelyek száma:14 

Kőbánya: 12 
Zugló: 2 

Ellátottak: 12 férőhelyen: 3-18 éves gyerekek 
                                          2 férőhely áll rendelkezésre egy anya 0-3 éves 

gyereke számára 



Kőbánya területéről ellátva: 43 gyermek – 6 anya 
Zugló területéről ellátva: 10 gyermek 
Összesen 43 gyermek – 6 anya 
Az Átmeneti Otthon átlagos kihasználtsága:  
4 091:366= 11,17-es átlag gyerekszám. 
 



. 

Anya ellátása 0-3 éves gyermekével. 
Miért? 
1. Szolgáltatás bővítése 
2. Létjogosultságunk, hasznosságunk  
3. Munkavállalók megtartása 
 Munkatársaink:  
1 fő nevelő 
1 fő családgondozó 
4,5 fő 
gyermekfelügyelő/gyermekvédelmi 
asszisztens 
1 fő takarító 
1 fő szakmai egységvezető 
 
Összesen – 8,5 fő 
Munkánkat segítik: 
- Sofőr – minden reggel a 

gyermekeket intézményekbe 
szállítja 

- Pszichológus, utcai szoc. munk.: Heti 
2 – 4 óra foglalkozás 

- Pályázatok – kisfilmkészítő  
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Ellátottak életkor és nemek szerinti megoszlása és a 

gondozás időtartama 

 

 

 

 

 

  

Életkor 0-3 4-5 6-13 14-18 Összesen 

Fiú/lány                         F L ő 

Gyermek   4     3     29     17   31 22 53 

0-3 hónap

4-6 hónap

7-10
hónap

10-12
hónap
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Gyerek Anya
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Az  ellátás indoka – milyen okból láthatunk el 
szülőt?  

A szülők életvezetési
problémái

A szülők egészségi problémái

A gyermek egészségi
problémái

A szülők lakhatási problémái
miatt

Bántalmazás

Családi konfliktus

A gyermek magatartási
problémái



 

Felmerülő nehézségek problémák: 

- Az ellátott anya státusza. Ellátott, de nem gyerek. 

Felnőtt de nem munkatárs. 

1 Hogyan szólítsam meg, hogyan jelezzek? 

Pl. gyermeke mezítláb szaladgál a hideg kövön. Mikor? 

Azonnal, a következő konzultáció során? Milyen 

helyzetben? Ott helyben minden gyermek és szülő 

előtt,  vagy behívom az erre a célra szolgáló 

helységben?  Ki? Minden munkatársunk, vagy a vele 

folyamatosan dolgozó, konzultáló munkatárs? 

Pl. gyermeke önfeledten játszik a többi gyermekkel a 

nappaliba, az anya lent dohányzik a háztól 50 m-re. 

Pl. gyermeke sír a szobában, ő folyamatosan telefonál a 

szoba előtti folyóson. 

Pl. takarítás, tévénézési szokások, szórakozás 

 

 



BÁRKA GYERMEKEK ÁTMENEI 
OTTHONA 

1.TELJES KÖRŰ ELLÁTÁS – az anyának is? 
2. HÁZIREND – külön az anyáknak is!!!!!! 
3. EGYÜTTMŰKÖDÉS KÜLÖNBÖZŐ INTÉZMÉNYEKKEL. 
 Nagyobb kontroll,  
inkább megfigyelhető a család dinamika 
4. MEGTARTANI A CSALÁD INTIMITÁSÁT 
- Külön család az intézményen belül 
5. HETI KONZULTÁCIÓ: SZÜLŐ GYEREK 
- az anyák minden nap, mondhatni  
állandó jelleggel bent tartózkodnak. 
Azonnal – add meg uram azonnal 
Tervezetten – előre megbeszélünk, egyeztetünk időpontot 



MEDDIG TART  

Gyermekek: míg elérünk változást 
Szülők: míg elérünk változtatást 
Gyáo: Cél, hogy a bentlakó gyermekek minél hamarabb visszakerülhessenek saját 
családjukba 
Önköltség: 44 110 000 Ft /(366 x 14) = 8 608 Ft/fő/nap 
Állami normatív támogatás: 12 394 000 Ft / 366/14 fő = 2 418 Ft/fő/nap 
Intézményi térítési díj: 6 190 Ft/fő/nap  



Házirend 
 
Együttélés szabályai: 
-  Időpontok 
 - Étkezés 
- Tisztálkodás 
- Környezet tisztántartása 
- Pihenés, nyugalom 
- Egészség - betegség 
- Kötelezettségek 
- Jogok 
- Hitelesség, őszinteség 
- Önérvényesítés, önkifejezés 
- Társaság – barátság 

 
Javasolom, hogy minél inkább elkülöníteni térben, időben a 
„családot” a többi ellátott gyermektől 



Családi Konzultációk: 
- Egymásra figyelés: 
       - egyszerre nem beszélünk, megvárjuk míg a másik befejezi 
       - halom amit mondasz, halod amit mondok 
       - értem amit mondasz, érted amit mondok 
       - elfogadom amit mondasz, elfogadod amit mondok 
A család házirendje:  - elfogadni ami elfogadható, megerősíteni ami jól működik, kérni, 
hogy legyen tekintettel az intézményes életformára. 
Ő egy felnőtt ember, kialakult személyiségével,  saját igényeivel, szokásaival, 
beidegződéseivel. 
Pl. Intézmények házirendje: 
 - időpontok 
 - segítés – segítség 
 - kötelesség – jog 
 - hogyan kommunikálok, hogyan kommunikál 
 - fejlődés – tanulás – tanítás - haladás 
 - önérvényesítés – tolerancia 
 - együttélés – néha a közhelyek tárháza, amit felvonultatunk 
Mindenkinek joga van kiszámítható, biztonságot adó létre, nyugodt hétköznapokra. 
Senkinek nincs joga zavarni ebben másokat. 
Mindenkinek megvan a saját előélete, ami miatt a jelenben így működik. 
Mindenkinek megvan a saját terhe amit cipel, és ez nem egy láncon függő kereszt ami 
összehasonlítható – kié nagyobb, kié nehezebb? 
Csodát csak attól várjunk aki csodákra képes, mi sajnos nem vagyunk. 
Abból főzünk amink van. 
 
 
 



NEM KISKORUSÍTANI 
- Nem gyerekként kezeljük 
NEM HOZNI MEGALLÁZÓ HELYZETEKBE 
- Tekintettel a többi gyerekre (kamaszok), és a többi szülőre 
PONTOSAN DEFFINIÁLLNI A KOMMPETENCIA HATÁROKAT 
- Kitől mit mikor hogyan kérhet (munkatársak) 
- Hogyan viszonyulhat a többi ellátotthoz? 
- Hogyan viszonyulhat a többi szülőhöz? 
HOGYAN FEJEZHETI KI ELVÁRÁSAIT ? HOGYAN  KRITIZÁLHAT? 
- Kiről , miről nyilváníthat véleményt – kinek és hol? 
 
 
MITŐL MÁSABB MINT A CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA? 
- Az ellátottak többségénél nincs jelen a szülő, a mi 

felelőségünkre vannak bízva. 
- Az otthon dinamikája sajátosan alakul, az erőviszonyok 

ennek függvényében formálódnak (ki a góré?) 
- Mit élhetnek át/meg a bent lakó gyermekek. Az ő anyja 

miért lakik itt? De ciki, de gáz, ennek itt kell laknia, nincs 
neki hol? Én kifutnék ha az anyám itt landolna. 
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Ellátás megszűnése- kikerülés Más hozzátartozóhoz
került

Törvényes képviselővel
otthonába távozott

Szakellátásba került

Átmeneti gond maradt

Átmeneti gond más
intézménybe (Csáo)

Munkásszálló

Kollégium

Hetes iskola



 

Az anya gyerek szoba tervezésénél tudtuk, hogy nem lesz zökkenőmentes anyák ellátása ilyen kis 

területen, ahol nem nagyon tud elkülönülni az anya és gyereke a többi ellátottunktól. Az ellátás során 

tapasztaltunk meg néhány olyan nehézségét az ellátásnak, ami nem ritkán igen nehezen kezelhetőnek 

bizonyult. Kizárólag a szobájuk különül el, a nappali, a fürdőszoba, a közösségi terek mind közösek. 

Nehezíti az elkülönülést az is, hogy többen ismerik egymást még a bekerülésük előtti időkből, 

vannak közös élményeik – sokszor indulataik, előítéleteik. Az anyák életkora alacsony, majdhogynem 

„haveri” a viszony az ellátott kamaszok és közöttük.  

- előfordult, hogy a bent tartózkodó anya – feltehetően önvédelemből – kritikus volt a 

munkatársainkkal szemben, és az ellátottainkat – főleg a kamaszokat - bátorították, esetenként 

uszították a munkatársaink által képviselt normákkal szemben. Tette mindezt természetesen nem 

nyíltan, így még konfrontálnunk is nehéz volt vele. 

- az is előfordult, hogy a bent tartózkodó anya – ugyancsak feltehetően önvédelemből – a gyerekeket 

elkezdte a szüleik ellen hangolni – milyen szülő az aki…….stb., és elkezdett törődni a saját gyereke 

helyett, vagy mellett, az ellátásban lévő gyerekkel, akihez nem lehetett köze. Ez nem tett jót a gyerek 

és szülője közötti kapcsolatnak, bár az ellátás során készített gondozási terv pont ezt hivatott erősíteni. 

- ami a legtöbb gondot okozott, az anyák „összehaverkodása” az aktuálisan ellátott – többnyire 

magatartásproblémás, viselkedés zavaros – kamaszokkal volt. Többnyire mindannyian 

cigarettáznak, az anyák is és a kamaszok is. Sajnos volt anya, aki sorozatosan ellátta cigarettával egyes 

ellátottainkat, előfordult, hogy házon kívül együtt alkoholt is fogyasztottak. Ez természetesen utólag 

derült ki. 

- a legkritikusabb talán az volt, amikor az egyik anya, összebarátkozott az egyik ellátott 

kamaszlánnyal, és komolyan aggódtunk, hogy ezzel a prostitúció fele is vezeti őt.  

Azt mindenképpen hangsúlyoznám, hogy ezek a problémák az ellátás igénylésekor, az ellátás 

kezdetén nem látszanak, a folyamat során derülnek ki. A fentebb említett ellátott anya 

munkaigazolást hozott egy kft-től, ami ingatlanokkal foglalkozott. A későbbiek során derült ki, hogy 

ez egy fiktív cég, fedőneve egy pornófilm készítő vállalkozásnak. Amikor az ellátást másodszorra is 

igényelni szerette volna, nem vállaltuk, hogy újra ellátásba vegyük, tekintettel az ellátott gyermekekre.  

Az anya szobával nem a családok átmeneti otthona feladatait kívántuk átvállalni, ezért a bekerülő 

anyákat lehetőleg minél hamarabb próbáljuk kigondozni. Ez nem jelenti azt, hogy megoldódott a 

problémájuk, hanem inkább azt képviseljük, hogy abban segítsük őket, hogy a számukra 

legmegfelelőbb ellátáshoz jussanak. 



 
 
 
 
 

  
  

Ellátott 

anya 

Ellátás 

időtartama 

Ellátott 

gyerek 

száma 

Ellátott 

gyermekek 

életkora 

Bekerülés 

indoka 

Kikerülés 

1. 169+8 nap 

(159 nap 2015 

évről átnyúlik) 

2 1és 2 éves Hajléktalanság  munkásszálló 

2. 60 nap  1 6 éves Hajléktalanság Rés – Családok 

átmeneti otthona 

3. 120 nap 4 8,6,5 és 3 éves Bántalmazás otthonukba távoztak 

4. 90 nap 3 13,11 és 8 éves 

halmozottan 

fogyatékos 

Hajléktalanság Rés – Családok 

átmeneti otthona 

5. 10 nap 2 12 és 9 Bántalmazás otthonukba távoztak 

6. 10 nap 1 5 (az anya 

várandós 9. 

hónap) 

Hajléktalanság Rés – Családok 

átmeneti otthona 



SIKER vagy KUDARC 
 
 
„ 

 
 
 
 
„Boldogan éltek míg meg nem haltak” 
 vagy 
„Gondoztam eleget, gondozza majd 
más is” 
  



Az ellátásban lehetőségek is rejlenek, melyek  
sokban hasonlítanak a Családok Átmeneti 
Otthona ellátás lehetőségeihez : 
- Ellátáshoz jutnak 
- Helyben vannak 
- Mintát nyújtunk, mintát látnak, kapnak a 

gyermekek ellátását, gondozását, elfogadását, 
ha úgy tetszik tiszteletét illetően, ami sokszor 
nagyon különbözik a saját gyermekkorukban 
tapasztaltaktól 

- Megoldási stratégiákat látnak 
- Konfliktus kezelési technikákat, mintákat 

figyelhetnek meg 
- Adekvát indulat kezelési módokat  

figyelhetnek meg 

 
Köszönöm  a 
figyelmet! 
 
 
 


