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Emlékeztető 

A gyermekek átmeneti otthonai szakmai műhelyének 2017.05.10-i találkozójára a Józsefvárosi 

Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központban került sor. Az intézmény bemutatását 

követően Farkas Ágnes (DMJV Gyermekvédelmi Intézménye) összefoglalta a Révfülöpi ATOSZ 

konferencián elhangzottakat. 

A találkozó első témájaként a gyermekek szülővel együtt történő elhelyezésének szakmai 
kihívásait foglalta össze Mihály Blanka, a X. kerületi BÁRKA Gyermekek Átmeneti Otthonának 
szakmai vezetője.  
 
Az otthonban tizenkét – 3-18 éves kor közötti –  gyermeket tudnak egyidejűleg fogadni, emellett 
lehetőség van az egy anya és 0-3 éves korú gyermeke fogadására is, egy erre a célra kialakított 
kétágyas szobában. Anya nélkül nem látnak el 0-3 éves korú gyermeket. 
Miért szükséges az anyák ellátása? 
 Szolgáltatásbővítés céljából, 
 létjogosultságunk, hasznosságunk hangsúlyozása, 
 munkavállalók megtartása miatt. 

 
Az elmúlt évben 4 anya lakhatási problémák miatt, 2 anya bántalmazás miatt került az otthonba. 
Az anya bent tartózkodása nehézséget jelent mivel ellátott, de nem gyerek. Felnőtt, de nem 
munkatárs. Nevelni kell az anyát is, de ki, hogyan és mikor? 
 Az együttélés, bent tartózkodás szabályait az az anyás elhelyezésre vonatkozó Házirend 

foglalja össze.  
 Sok esetben bizalmas viszony alakul ki az anyák és az ellátott kamaszok között, ami 

nehézséget jelent, ezért célszerű a család életterét és időbeosztását elkülöníteni a többi 
ellátott életterétől és időbeosztásától.  

 Az anya gyermekével együttes elhelyezése nagyobb a kontrollt jelent a család felett, illetve 
jobban megfigyelhető a család dinamikája. 

 A család intimitásának megtartása nehézséget jelent. 
 Heti konzultáció (szülő- gyermek- család részvételével) biztosítja a gondozási folyamat 

tervezettségét, célzottságát.  
 Fontos, hogy ne kiskorúsítsuk az anyát! 
 
Miben tér el ez az ellátási forma a családok átmeneti otthonaiban nyújtott szolgáltatástól? 
 Az otthon teljes körű ellátást biztosít az anyának is. (Ezt nem tartjuk indokoltnak, a 

jogszabályban célszerű lenne szükség szerinti ellátást meghatározni a szülő részére.) 
 A gondozási idő jellemzően 2-3 hónap. Cél, hogy mielőbb megoldást találjon lakhatási 

problémájára az anya. 
 A bekerülő anyák átlagéletkora alacsony.  
A statisztikai mutatók alapján megállapítható, hogy az anyás ellátottak többsége családok 
átmeneti otthonába megy át, vagy visszakerül családi körbe, esetenként munkásszállóra 
költözik.  
 
Mit nyújt az ellátás az anyák számára? 
 ellátáshoz jutnak, helyben vannak, 
 mintát kapnak a gyermekneveléshez, 
 megoldási stratégiákat sajátíthatnak el, 
 konfliktuskezelési technikákat figyelhetnek meg, 
 adekvát indulatkezelési módokat tanulhatnak meg. 
Az ellátásban lehetőségek is rejlenek, amelyek sokban hasonlítanak a családok átmeneti 
otthonaiban nyújtott szolgáltatásokhoz. 
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A találkozó második részében Uhljárné Erdei Tímea, az  SOS-Gyermekfalu Magyarországi 
Alapítványa által Kecskeméten működtetett Gyermekek Átmeneti Otthona vezetője az 
intézményükben működő utánkövetés gyakorlatát mutatta be.  
 
Az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa fenntartásában jelenleg három nevelőszülői 
hálózat, Orosházán, Kőszegen és Kecskeméten és négy lakásotthon/utógondozói működik 
Szegeden, Sében, Helvécián, Kecskeméten. Az SOS nemzetközi szervezete 133 országban van 
jelen. Magyarországon 400 gyermek és fiatal él a gondozásunkban. 
 
Az SOS Gyermekfalu Program Kecskemét több intézményegységből áll: nevelőszülői hálózat, 
lakásotthoni hálózat és külső férőhelyek.  
A gyermekek bekerülésekor un. családi állapot felmérő adatlapot töltenek ki. A cél az, hogy 
feltárják az erősségeket és a szükségleteket a gyermekekre és a szülőkre vonatkoztatva is. Majd 
kiköltözéskor utánkövetési adatlapot vesznek fel, amelynek időintervalluma legalább 1 év. 
 
Az utánkövetés módjai: 
 a család életének nyomon követése, 
 személyes találkozás havonta, 
 életvezetési tanácsadás, 
 családi nap, 
 kapcsolatfelvétel telefonon, személyesen. 
 
Az utánkövetés szempontjai: 
 
 A család távozáskori helyzete (pénzügyi, lakhatási, gyermekek ellátottsága) 
 Haladással kapcsolatos megjegyzések, felülvizsgálatok során (meghatározott javító 

intézkedések, változások a család életében) 
 

Az utánkövetés felelőse a családgondozó a családmegerősítő program munkatársa. 
 
A napi program zárásaként a résztvevők megtekintették a Szentkirályi utca 15. szám alatt 
működő gyermekek átmeneti otthonát. Az otthon – Józsefváros palota negyedében – 0-tól 18 
éves korig egyszerre 12 gyermek számára nyújt otthonos lakhatást. Barátságos környezetben, 
háromágyas szobákban, hangulatosan kialakított galériás tanulószobákkal, kedvező 
életkörülményeket, gyermekközpontú nevelést biztosít az otthonban lakó gyermekek számára. 
 
     
 
         Tóth Zoltán 
        DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 
     
  
 

 

 


