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2021. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

 

 

1. AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA 

A Rákosszeg park 4. és 6. épületeinek falai között három ellátási forma kapott helyet:  

- 94 fős családok átmeneti otthona a Rákosszeg park 4. sz. 1.-4. emeletein 21 

lakrészben 

- 43 fős családok átmeneti otthona külső férőhelyei a Rákosszeg park 6. sz. 6 

lakrészében 

- 203 fős munkásszállás a Rákosszeg park 4.-6. 65 lakrészében. 

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

fenyegetés és szociális krízis miatt bekerülő családok számára nyújt szociális és mentálhigiénés 

segítséget. Az intézményben folyó segítségnyújtás célja, hogy ügyfeleink önfenntartásra, 

problémáik megoldására, gyermekeik fizikai, mentális és érzelmi igényeinek kielégítésére 

képessé váljanak. 

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

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

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

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

BMSZKI Rákosszeg park Családok Átmeneti 

Otthona I. - II. - III. és külső férőhelyei 

M3 Park Munkásszállás  

1142 Budapest, Rákosszeg park 4., 6. 

 

Írták: Balla Edit, Fodorné Mikita Gyöngyi, Lánszki Réka 

Mezei Gábor, Nagy Zsuzsanna, Orsovai Szilvia, Szabó 

Nikolett, Vekerdi Emese 

Összeállította: Balla Edit 
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A családok átmeneti otthona az otthonhoz kapcsolódó külső férőhelyeken biztosíthatja 

azoknak a családoknak az ellátását, amelyek önálló lakhatásra támogatással képesek (Gyvt. 51. 

§”). A jogviszony hossza a családok átmeneti otthonában 12 hónap, amely meghosszabbítható 

6 hónappal vagy a tanév végéig. Az átmeneti otthonban és a külső férőhelyen eltölthető 

jogviszony együttes időtartama legfeljebb 3 év lehet. 

A Rákosszeg park 6. épület 6 lakrésze (összesen 43 férőhelyre) 2018 óta a családok 

átmeneti otthona külső férőhelyeként működik. Ez a csáoban lakó családok számára egy 

további lépcső a stabil kilépés felé vezető úton. A külső férőhelyen az átmeneti otthon térítési 

díjánál ugyan magasabb, de a munkásszállós díjnál alacsonyabb a térítési díj, és kevésbé 

intenzív módon az addig megszokott segítő szolgáltatásokban (családgondozói-, pszichológusi-

, fejlesztő pedagógusi segítség) is részesülnek. Beszámolónk kimutatásaiban a csáo külső 

férőhelyein élő családokat a csáos családokkal együtt kezeljük. 

A 4-es épület 5.-9. emeletein illetve a 6-os épület jelenleg lakott 7 szintjén (a 6 

lakrésznyi külső férőhelyet leszámítva) az M3 Park Munkásszállás ügyfelei laknak 65 

ugyanilyen típusú lakrészben. (Ebből 53 lakrészt a BMSZKI ad ki összesen jelenleg 167 főnek, 

12-t pedig a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. 36 saját dolgozójának.) A munkásszálláson 

prioritást élveznek a csáoból vagy a külső férőhelyről kikerült ügyfelek és más, kiskorú 

gyereket nevelő családok.  

Örömünkre szolgál, hogy 2021-ben felújításra kerül a Rákosszeg park 6. eddig lakatlan 

hetedik emelete, az átadás már a következő évre tolódik. 

A munkásszállás nem tartozik sem a Gyermekvédelmi Törvény, sem a Szociális 

Törvény hatálya alá, az ott lakó ügyfelek szociális munkában, családgondozásban az átmeneti 

otthon szakmai teamje részéről nem részesülnek, közösségi- és gyermekprogramjaink viszont 

részükre is nyitottak. Lakhatásuk tartós, egyéves igénybevevői szerződések révén biztosított. 

 

2. AZ ÜGYFÉLKÖR JELLEMZŐI  

(Mezei Gábor, Balla Edit) 

2021 év során 44 család vette igénybe az átmeneti gondozás szolgáltatásait, ide számítva 

azokat is, akik még az előző évben illetve években költöztek be. Közülük 2021. 12.31.-ig 18 

kiköltöző család volt, így kiköltözéssel kapcsolatos adatokat esetükben tudjuk vizsgálni. 

 

1. táblázat: Családok összetétele gyerekszám szerint 
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Gyermekek száma Családok száma 

várandós anya 0 
1 gyerek 7 
2 gyerek 14 
3 gyerek 11 
4 gyerek 9 
5 vagy több gyerek 3 
Összesen: 44 
Átlagos gyereklétszám: 3 

 

A 44 családot tekintve a kétgyerekesek voltak a legtöbben (14 család), de a kettőnél 

többgyerekesek összesített létszáma ennél jóval több, 23 család. Az átlagos gyereklétszám (3 

gyerek), ahogy a fenti trend is, az előző évekével megegyezik. 

2. táblázat: Gyermekek kor és nem szerinti megoszlása 

Gyermekek kora 
Gyermekek 
száma (fő) 

Gyermekek 
aránya (%) 

Fiú (fő) Lány (fő) 

0-2 év 20 16 11 9 
3-5 év 22 18 11 11 
6-8 év 23 18 9 14 
9-11 év 24 19 8 16 
12-14 év 19 15 10 9 
15-17 év 10 8 5 5 
18 fölött 7 6 6 1 
Összesen: 125 100 60 65 
Gyermek átlagéletkor: 8,5 év 

 

A 2020-as évhez képest, ahol a csecsemőkorú gyerekek aránya kiugróan magas, 28% 

volt, idén a 0 – 14 év között megközelítően azonos a kétéves klasztereken belüli arány, ettől a 

„nagykamaszok” (15-17 évesek) korcsoportja némileg alacsonyabb (8%). A gyermekek 

átlagéletkora is magasabb a tavalyinál, 8,5 év. Hogy milyen korú gyerekből van több vagy 

kevesebb, a gyerekfoglalkozások, főként a nyári szünet programjainak tervezésekor szükséges 

figyelembe vennünk. Az év során az átmeneti otthonba 1 gyermek született.  
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3. táblázat: Szülők kor szerinti megoszlása 

Szülők kora Szülők száma (fő) Szülők aránya (%) 

18-20 év 1 1 
21-30 év 29 36 
31-40 év 29 36 
41-50 év 19 24 
50 fölött 2 3 
Összesen: 80 100 
Szülő átlagéletkor: 35 év 

A tavalyi év során kiugróan magas volt a 20-30 év közötti szülők létszáma. Idén ez az 

arány is kiegyenlítettebb, a húszas és a harmincas korosztály létszáma megegyezik. Az 

átlagéletkor, amely tavaly 34 év volt, idén szinte ugyanannyi: 35 év. 

4. táblázat: Szülők iskolai végzettség szerinti megoszlása 

Iskolai végzettség Szülők száma (fő) Szülők aránya (%) 

befejezetlen ált. isk. 9 11 
befejezett ált. isk. 47 59 
bef. szakmunkás 13 16 
bef. szakközép 0 0 
bef. gimnázium 4 5 
főiskola, egyetem 5 6 
ismeretlen 2 3 
Összesen: 80 100 

Sajnos idén tovább növekedett az általános iskolát végzettek aránya, amely kiugróan 

magas, 59%. Ezt követi a sorban, ahogy az eddigi években is, a szakmunkásképzőt befejezettek 

száma (16%), és nőtt a befejezetlen általános iskolával rendelkezők aránya is (11%). 

Megfigyelhető, hogy 2021-ben magas volt a felsőfokú végzettségűek aránya is, hiszen nem 

ritka, hogy egy adott évben egy diplomás ügyfelünk sincs. 

5. táblázat: Szülők jövedelem szerinti megoszlása 

Szülő jövedelme (Ft/fő/hó) Szülők száma (fő) Szülők aránya (%) 

25 000 alatt 12 15 
25 000 - 40 000 7 9 
40 001 - 60 000 7 9 
60 001 - 90 000 5 6 
90 001 - 120 000 10 13 
120 001 - 150 000 8 10 
150 001 - 200 000 16 20 
200 001 - 250 000 10 13 
250 001 - 300 000 3 4 
300 000 felett 2 3 
Összesen: 80 100 
Átlagjövedelem: 121 542 Ft 
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2020-hoz képest 3%-kal tovább nőtt a 40.000 Ft alatti havi jövedelemmel rendelkező 

szülők aránya (24%), amely a világjárvány előtt, 2019-ben csak 15% volt. (Ha figyelembe 

vennénk a jövedelmek reálértékének inflációval való csökkenését, az eredmény még 

szomorúbb lenne.) 

Az adatsorokból leolvasható, hogy a legtöbb szülő havi jövedelme 150 – 200.000 Ft 

közé esik. Úgy az alacsony átlagjövedelemben, mint a minimáljövedelemben részesülők 

számának növekedése az egyszülős háztartásokat sújtja a leginkább. 

6. táblázat: A kiköltözött családok jogviszony hossza szerinti megoszlása 

 
 

Jogviszony hossza 
Családok száma Családok aránya 

1 évnél rövidebb 6 33 
1 év 0 0 
1 - 1,5 év között 3 17 
1,5 év 1 6 
1,5 évnél hosszabb 8 44 
Összesen: 18 100 

 

A 18 kiköltözött családot vizsgálva a többiekhez képest kiemelkedően magas arányú az 

egy évnél rövidebb (33%), illetve a másfél évnél hosszabb (44%) ideig nálunk ellátott családok 

aránya. A másfél évnél hosszabb ideig ellátott családok eddigi legmagasabb aránya abból 

adódhat, hogy a 2018 tavaszán létesített 6 lakrésznyi külső férőhelyünkön elsőként elhelyezett 

családoknak ebben az évben járt le a hároméves maximális jogviszonyuk.  

7. táblázat: A családok előző lakóhelye illetve a kiköltözés helye szerinti megoszlása 

Honnan érkezett a család? Családok 
száma Kiköltözés helye Családok 

száma 

albérletből 18 

albérlet 2 
családhoz 2 
M3 Park Munkásszállóra 1 
jelenleg is ügyfelünk 13 

családtól 11 

albérlet 2 
családhoz 1 
M3 Park Munkásszállóra 1 
ismeretlen 1 
jelenleg is ügyfelünk 6 

CSÁO-ból 7 
albérlet 2 
családhoz 2 
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jelenleg is ügyfelünk 3 
BMSZKI hajléktalanellátó 
intézményből 0  -----  0 

szívességi lakáshasználatból 5 
albérletbe (1 hétre) 1 
önkorm. bérlakásba 1 
jelenleg is ügyfelünk 3 

utcáról 3 

családhoz 1 
utcára (kk.gyermek gyv. 
szakellátásba) 1 
jelenleg is ügyfelünk 1 

Összesen: 44 
Összesen: 44 
Ebből kiköltözött    18 

 

A 2021-ben intézményünkben lakó 44 család közül kiemelkedően magas, és a tavalyi 

évhez képest is szignifikáns különbséget mutat (18 család a tavalyi 10 családhoz képest) az 

albérletük elvesztése miatt hozzánk kerülő családok száma.  

Csupán ebből az adatból önmagában nem tudunk sem az ellátásunkra nézve, sem tágabb 

társadalmi környezetre nézve releváns következtetéseket levonni, hiszen a hozzánk jelentkező 

családok közül a szakmai team választja ki a hozzánk bekerülő családokat, a szakmai team 

szempontjait pedig szakmai prioritási lista, nem pedig a reprezentativitás vezérli. 

Hat család költözött albérletbe és hat család pedig tágabb családhoz, általában vissza 

oda, ahonnét jött. Az albérletbe kiköltözők eddigiekhez képest viszonylag magas száma abból 

adódhat, hogy idén adhatunk számot először a külső férőhelyen akár három évet eltöltött, 

önállóságukban megerősödött családok kiköltözéséről, és esetükben az albérletbe költözés 

nagyobb eséllyel valósulhat meg, mint a másfél éves ellátásnál. Annak ellenére, hogy az 

albérleti piacon ügyfeleink nagy hátránnyal indulnak akkor is, ha már az anyagi feltételeit (a 

világjárvány okozta válság ellenére) maguknak megteremtették, hiszen többnyire 

sokgyerekesek és/vagy romák, ami egy lakáskiadásnál mindenképpen hátrány. 

Sikerként éljük meg, hogy a 7 családból, akik más családok átmeneti otthonából 

költöztek hozzánk, az itt töltött idő alatt megerősödtek és két-két családnak sikerült albéletbe 

vagy tágabb családhoz költözni. 

Sikerként könyveljük el azt is, hogy egy szívességi lakáshasználatból bekerülő tartósan 

beteg édesanya két gyermekével zuglói önkormányzati bérlakásba költözhetett, bár „csak” egy 

családról beszélünk. És fordítva, első ránézésre siker lehetne, hogy egy utcáról bekerülő 

szülőpárnak nálunk megszületett gyermekükkel együtt családhoz költöztek, de örömünk 

mégsem felhőtlen, mert tudjuk, hogy bántalmazó környezetbe költöztek …  
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A szociális munkáról, eredményeinek méréséről szól a következő fejezet. 

 

1. A. A SZAKMAI MUNKA 2021-BEN 

Egy évvel ezelőtt 2021-es évi tervünket három fő témakör köré rendeztük, ennek rendjét 

követjük a továbbiakban: 

1. Annak a jó gyakorlatnak a folytatását terveztük, amelyet a járvány első időszakában 

kialakítottunk.   

2. Egyre nagyobb hangsúlyt terveztünk fektetni a csoportmunkára illetve szakmai 

együttműködéseinkre 

3. Közösségfejlesztés intézményünkön kívül és belül 

 
Covid alatti jó gyakorlat  

2020-ban a koronavírus járvány kihívásaira adott válaszaink között a két legfontosabb 

dolog az online oktatáshoz felszerelt tanulószoba és az adományozói csoportunk 

megszervezése volt. A számítógépekkel, online oktatáshoz szükséges kamerákkal felszerelt 

termet ezévben is tudták használni azok a gyerekek, akik hosszabb-rövidebb ideig, általában a 

karanténok ideje alatt kiestek az iskolából. Emellett a termet munkatársaink is elkezdték 

használni az egyre sűrűbben online formában megtartott szakmai továbbképzéseik során.  

A csoport tevékenységét a csoport koordinátora mutatja be: 

Adományozói csoport 

(Lánszki Réka) 

Az „Adj egyet ajándékba” elnevezésű facebookos adományozós csoport 2020 

márciusában jött létre, a covid-járvány kezdetén, amikor számos családfenntartó (mintegy 10-

12 fő) egyik napról a másikra elvesztette a munkáját, így megélhetésük ellehetetlenült. Az ő 

megsegítésükre hívtuk életre a facebook-közösséget, amelynek céljai és feladatai is fokozatosan 

bővültek. A csoport 2021-ben igen jó évet zárt. A tagok létszáma egy év alatt 180-ról 240 fölé 

emelkedett, ezen belül is egyre több lett az aktívan adományozó tag: nagyságrendileg 25-28 fő 

adományoz rendszeresen a csáo-nak. 

A tagok pénzben és /vagy tárgyakkal, valamint önkéntes munkával támogatták a nálunk 

élő családokat, illetve magát az intézményt. 
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2021-ben folytatódott a 2020-ban megkezdett támogatói rendszer. Anyagi támogatást 

kaptunk több adományozótól, akik vagy konkrét családnak, vagy rászorultság alapján team által 

kiválasztott családnak anyagi támogatást nyújtottak. 10 adományozó utalt egy vagy több 

alkalommal pénzösszeget, 5-25.000 Ft értékben. Ezekből az utalásokból 8 alkalommal 

bevásárlólista (ahonnan az ügyfelek kiválaszthatták a számukra szükséges élelmiszereket, 

tisztítószereket) alapján vásároltunk be, és osztottuk szét a csomagokat a családoknak. A 

családok egy alkalommal 13-25.000 Ft értékben kaptak bevásárló csomagot. Ezekből az 

adományokból kb. 30 család részesült egy vagy több alkalommal. A bevásárlásra fordított 

pénzadományok összege ebben az évben 1.091.000 Ft volt.  

Ezen felül egy adományozó család havi 100.000 Ft, szabadon felhasználható összeggel 

segítette a csáo mindennapi működését, lehetővé téve rendezvények szervezését (pl. 

gyermeknap) vagy váratlan, sürgős kiadások finanszírozását (pl. gyógyszerek kiváltása), illetve 

a Traumaközponttal együttműködésben egy gyermek traumaterápiájának részbeni kifizetését. 

Egy nagyobb összeg érkezett kifejezetten az intézményben folyó pszichodráma csoportok 

támogatására. 

A tárgyi adományok a járvány kezdete óta folyamatosan érkeznek, ezzel kapcsolatban 

(más szervezetekhez hasonlóan) folyamatos küzdelem a minőségbiztosítás. Sokszor érkeznek 

felesleges vagy rossz állapotban lévő tárgyak, amiktől nehezen tudunk megszabadulni. A 

nehézségektől függetlenül alapvetően örömteli ez a folyamat is, egyre tudatosabb az 

adományozók egy jelentős része, a családok életét pedig jelentősen megkönnyítik. A 

legkiemelkedőbb adományok a tartós élelmiszereken és gyermekholmikon kívül tavaly (is) a 

használt és új mosógépek voltak, ezek esetében sajnos nagy a fluktuáció. 

Két szervezet segíti a munkánkat rendszeresen: a Tündérpakk Alapítvány, heti több 

adag pékárut hoz, valamint tárgyi adományokat juttat el hozzánk – ezen belül a legjelentősebb 

127 Mikuláscsomag és mintegy 51 gyereknek személyre szóló karácsonyi ajándék volt tavaly 

decemberben. Illetve a Budapest Bike Maffia, akik rugalmasan, az adott helyzetnek megfelelő 

segítséget nyújtanak (pl. főtt étel a családoknak a januári forráshiányos időszakban), gyűjtést 

szerveznek vagy éppen ruhaadományt hoznak (és a felesleget el is szállítják!). 

A pandémia sajnos az egész elmúlt évre is rányomta a bélyegét, így személyes 

találkozásokra az adományozókkal csak elszigetelten, minimálisan kerülhetett sor. 

A Facebook-csoport legfontosabb eseménye 4 online szociodráma workshop volt, 

amelyek célja az adományozói motivációk feltárása, az adományozás folyamatának 

megismerése, protokoll kidolgozása és az adományozói közösségépítés volt. Mindebben sokat 
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köszönhetünk önkéntes szociodráma vezetőnknek, illetve önkéntes egyetemi hallgatónak, aki a 

workshopokat elemzéskészre leírta, hogy azt elemzés után visszavihessük a csoportba és 

elindulhasson egy adományozási protokoll kidolgozása, finisbe érkezhessen az új logó és 

csoportnév megalkotása. Mindezek mellett  rengeteg új információhoz, meglátáshoz jutottunk 

az adományozással kapcsolatban.   

Novemberben az Élelmiszerbank által meghirdetett karácsonyi adománygyűjtő akció 

keretében munkatársaink és hozzátartozóik tartós élelmiszert gyűjtöttek egy közeli áruházban. 

Három nap alatt összesen 475 kg élelmiszert gyűjtöttünk össze a családoknak. 

A családgondozás és gyermekgondozás eredményei 

Idén először került sor intézményünkben a személyes szociális munka 

eredményességének mérésére családgondozói kérdőíven keresztül – ahogy ez már a BMSZKI 

hajléktalanellátó intézményeiben már több éves gyakorlat. Ezt felhasználva készítettük el annak 

összesítését, hogy az egyes családok esetében a család családgondozója mit tartott az esetmunka 

fókuszának. 

8. táblázat A segítő munka fő célja családok szerint 

A segítő munka fő célja Családok száma 

Inkább a magasabb fokú autonómia elérésére irányul 12 

Inkább a további lecsúszás megelőzésére irányul 6 

Mindkettőre egyformán irányul 26 

Összesen 44 
 

Az összesítésből kitűnik, hogy a családgondozók megítélése alapján a 2021-ben 

gondozott családok több, mint felénél az esetmunka a magasabb fokú autonómia elérésére 

illetve a további lecsúszás megelőzésére egyaránt irányul. 

A kérdőív adatsorai alapján megvizsgáltuk, hogy vajon látszik-e összefüggés az 

alapproblémák és aközött, hogy mennyire érzi vagy érezte a családgondozó sikeresnek a 

gondozási folyamatot. 

Családi szinten a legtöbb alapprobléma a következő témák köré csoportosítható: 

- szülői/ felnőtt szerepek működési zavara, torzulása – destruktív minták 

- szülői kompetenciahiány  

- traumák, veszteségek 

- mélyszegénység 
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A legnehezebb dolgunk, úgy tűnik, a családgondozásban azzal van, ha a szülők nem 

tudnak szülőkként működni, nem tudnak megfelelően gondoskodni, határt szabni, előremutató 

irányokat kijelölni és tartani, a gyerekek fejlődését biztosító mintákat adni – mivel nekik sem 

volt ebben részük. A kérdés mindig az, hogy egy szülőként nem működő szülő az átmeneti 

gondozás ideje alatt bele tud-e nőni szülői szerepébe és azt, ha segítséggel is, de felelősen tudja-

e működtetni. Az átmeneti otthon munkatársai, ha bizonyos esetekben rövid időre át is veszik 

a szülői feladatokat, vissza kell hogy adják azokat a „jogos tulajdonosának”, a szülőnek. 

Nagyon nehéz úgy gondoskodni egy gyermekről, hogy legtöbbször destruktív mintákkal 

rendelkező, biztonságos, szabad gyermekkort nem megélő szülőként valójában egy igazi 

szülőre lenne szüksége. 

Kisebb szülői kompetenciahiánnyal, traumákkal, illetve mélyszegénységből érkező 

családjainknál a családgondozók nagyobb arányban számolnak be gondozási sikerekről, de ez 

a különbség nem szignifikáns. 

Az viszont egyértelműen látszik a kimutatásból, hogy a gyerekek egyéni gondozási 

folyamataiban fejlesztéssel, gyerekgondozói odafigyeléssel, tartalmas gyerekprogramokkal, 

mélyen szántó gyermekdrámával gyorsabban lehet változást elérni, mint a felnőtteknél kitűzött 

céljaik irányába. Sokszor tapasztaljuk, hogy a gyereknél már megindult a változás a kívánt 

irányba, ám a szülő még a tagadás állapotában van.  

A családgondozói-gyermekgondozói egyéni segítő kapcsolatokon kívül egyre nagyobb 

hangsúlyt fektetünk a csoportokra: 

 
Csoportmunka 

A világjárvány két éve ügyfeleinknek nemcsak testi és lelki egészségére, de anyagi-

munkaerőpiaci helyzetére is negatív hatással van. A járvány teremtette krízishelyzet nyomását, 

melyet a külső kapcsolattartás korlátozottsága még inkább tetézett, azzal szándékoztunk 

kompenzálni, hogy amennyire csak lehet, a kapcsolódásokat elősegítsük a csoportalkalmakon 

és rendezvényeken keresztül, hiszen az elszigeteltségből adódó sebeket kapcsolódásokkal 

célszerű orvosolni.  

Naptári évhez kötődő rendezvényeinket (március 15., gyermeknap, halloween, Mikulás, 

karácsony) a farsang kivételével megtartottuk. Igyekeztünk hangsúlyt fektetni arra, hogy a 

gyerekeknek, akiknek sem kapcsolatrendszerük, sem anyagi hátterük nem engedi meg az 

intézményen kívüli vakációzást, napi rendszeres elfoglaltságot kínáljuk. Voltunk a 

Mesemúzeumban, a Csodák palotájában, Repülő múzeumban, Fővárosi Állatkertben, 



11 

 

bábszínházban, galériában, moziban, rendszeresen jártunk a városligeti játszótérre, illetve az 

intézmény melletti füves területen egész délutános szabadtéri játékokat tartottunk. 

Adományozói támogatásból vásároltunk egy nagy kerti legyező locsolót, a legnagyobb 

kánikulában hűtöttük a gyerekeket vele.  Az önkormányzati képviselőnk közbenjárásával az 

ingyenes zuglói napközis táborhoz BKV bérleteket, fürdőruhát, további kellékeket tudtunk 

vásárolni.  

2021 karácsonyán rendszeres támogatóink segítségével valósulhatott meg az, hogy 

minden egyes csáos gyereknek lehetett egy karácsonyi ajándék-kívánsága és ez vadonatúj 

kiadásban meg is kapta.    

A járványügyi biztonsági intézkedések megtartása mellett tudatosan fejlesztettük 

csoportaktivitásainkat és szakmai együttműködéseinket. Ha a járvány intenzitása a személyes 

találkozásra nem adott lehetőséget, online formában bonyolítottuk az alkalmakat. Mindent 

összevetve a csoportozás intenzitása nőtt. Egy kivételével sikeresen elindítottuk tavalyi szakmai 

beszámolónk 2021. évi tervében szereplő csoportokat: 

- 10 alkalmas munkába állást segítő csoport a megváltozott munkaerőpiacon (külön női 

és külön férfi csoportfolyamattal) az Álláskereső Iroda munkatársai vezetésével 

- bölcsődés csoport bölcsődébe induló gyerekek számára (heti 1 alkalom, folyamatos) 

- baba-mama csoport (heti 1 alkalom, folyamatos) 

- gyerekdráma csoport kisiskolásoknak (heti 1 alkalom, folyamatos) 

- gyerekdráma csoport kamaszoknak (heti 1 alkalom, folyamatos) 

Az újdonságok mellett folytattuk intézményünkben már többéves hagyománnyal 

rendelkező, szemléletformáló férficsoportunkat is és szerencsére meg tudtuk valósítani minden, 

éves ünnepkörhöz kötődő, hagyományos gyermek- és családi rendezvényünket. 

Álljon itt most egy-egy beszámoló újdonságainkból, a csoportvezetők tollából.  

Baba-mama csoport 

(Orsovai Szilvia) 

2021. márciusában indítottuk a csoportot. A csoportot családgondozó és szakgondozó 

kolléga tartja közösen. Azokat az édesanyákat várjuk itt, akik a 3 évnél fiatalabb gyermekükkel 

otthon vannak, a csoportban jelen vannak a kicsi gyerekek is. 

A csoport célja a szülői kompetenciák az anya-gyermek kapcsolat erősítése. Ennek fő 

eszközei a pozitív megerősítések, az optimális szülői magatartás tudatosítása, a gyermekek 
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fejlődéséről való tudás átadása, mélyítése, a gyermekekkel töltött időszak megkönnyítése, a 

tapasztalatcsere, a közös megélések során megtapasztalt élmények anya-gyerek kapcsolatba 

történő visszaforgatása.  

 2021-ben 12 alkalommal volt csoport, jellemzően 2-3 édesanya és gyermek 

jelenlétében. Összesen 6 édesanya vett részt a csoporton az elmúlt évben.  

A csoporton közösen mondókázunk, és beszélgetünk az édesanyák által hozott nevelési 

témákkal kapcsolatban. Gyakori témafelvetés: normális a gyerekem, ha furcsán, (felnőtt 

szemmel) szokatlanul viselkedik?  

Emögött van egy ismerethiány arról, milyen viselkedés jellemzi a gyerekeket. Például 

amikor az 1 éves nem adja oda a másik gyereknek a játékot, ezt irigységként, jellemvonásbeli 

hiányként élik meg az anyák, de ez életkori sajátosság.  

Másrészt a fenti kérdés mögött van egy szülői aggodalom, félelem, vajon egészségesen 

fejlődik a gyermekem? A megfelelő információ átadásával a szülők nyugodtabbak, 

elfogadóbbak lesznek a gyermekükkel, erősítve a szeretetteljes kapcsolatot. 

Jó alkalmat ad a  csoport arra, hogy direkt visszajelzést adjunk arra, ahogy a szülők 

egyszerű konfliktushelyzetekben kommunikálnak. Oldott hangulatban, könnyen átkeretezhetők 

a helyzetek.  

Példa: látjuk, hogy a sok tiltás, nemet mondás miatt feszültséget vált ki a gyermekből, emiattaz 

anya is kezdi elveszteni a türelmét. A foglalkozások alkalmával próbáltunk olyan módszereket 

megmutatni, amelyek oldják a feszültséget, ezáltal megelőzhetőek a tiltások.  

 

Gyermekpszichodráma csoportok 

(Fodorné Mikita Gyöngyi) 

2021. szeptember végével intézményünkben egy eddig még nem működő, új, 

gyerekeknek szóló foglalkozást indítottunk el, két korosztálynak gyermekpszichodráma 

foglalkozásokat tartunk. 

A kis csoport (Csodavilág) 6-10 éves gyermekek részére, a kiskamasz csoport 11-14 

éves gyerekek részére indítottuk el, heti 1 alkalommal.  

A gyermekpszichodráma csoportokban két pszichodramatista vezető irányításával, több 

munkatárssal kiegészülve játszunk a gyerekekkel közösen. A csoport célja, hogy a gyermekek 
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személyiségfejlődése harmonikusabbá váljék, érzéseiket, indulataikat ki tudják fejezni, így 

jobban tudnak alkalmazkodni.  

A gyermekek maguk találnak ki történeteket, meséket, ezeket eljátszva olyan 

élményeket élnek át, amit az életben nem, és ebben a játékban kifejezik belső tartalmaikat, 

megerősödnek, s ezáltal képesek lesznek arra is, hogy a hétköznapi viselkedésükön 

változtassanak. Sokszor az életben megélt traumáikat dolgozzák fel egy-egy játékban, ez segíti 

őket a továbblépésben. A játékoknak énerősítő hatása van, és aktivizálja a gyermek önteremtő, 

öngyógyító képességét. 

Van olyan menekült családból való gyermek, akinél többször előkerül a tengerről, 

tengerre járó, és minden tengerben másik gonosz boszorkánnyal harcoló hős témája. Ez a 

gyermek a menekülésük félelmeit, traumáit dolgozza fel a játékben, ahol már legyőzheti a 

boszorkányt. 

Egy másik kislányról, akit az iskolában bántanak a társai, kiderül, hogy a csoportban 

milyen is ő, hogyan próbál barátkozni, mit tehetne, hogy jobban elfogadják, mindez mesében 

királynő, szolga, lovagok segítségével történik. 

A kamasz csoportba a csáos fiatalok mellé rendszeresen csatlakozik néhány gyerek a 

közeli Sárrét parki szociális bérlakásokból.  Számukra a foglalkozásokat egy nagyobb terembe, 

a pinceszinti játszóházba tartottuk meg. 

Itt olyan létszám alakult ki, hogy nagyobb helyiséget kerestünk, nekik nem elég már egy 

szoba, velük a pinceszinti játszóházban tartjuk az alkalmakat. Ezek a fiatalok már nem meséket, 

kitalált történeteket, hanem az életükből hozott eseményeket, történeteket játszanak el. Olyan 

témák kerülnek elő, amiket nem tudnak sokszor szüleikkel, tanáraikkal, barátaikkal  

megbeszélni, feldolgozni. Van, mikor egy-egy jelenetet többször, más-más szereplőkkel 

játszanak el, ezáltal látjuk meg, hogy mennyi féle megoldás is lehet egy helyzetre. 

Próbáljuk őket terelgetni, tartani, hogy maguk forrják ki a jobb megoldásokat egy-egy 

jelenetben. Mindkét csoport nagyon hasznos a gyerekeknek, szülőknek, a társadalomnak, és mi 

felnőttek is sokat tanulunk a gyerekektől, kamaszoktól. 

Futó-csoport 

(Vekerdi Emese) 

Napjainkban a futás az egyik legkedveltebb testmozgás. Ez leginkább annak 

köszönhető, hogy semmilyen felszerelést nem igényel egy pár jó futócipőn kívül. Akárhol is 
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tartózkodjunk, éljünk, a környezet minden bizonnyal alkalmas arra, hogy ott futhassunk, sokat 

vagy keveset, célunknak megfelelően. Intézményünk, a családok átmeneti otthona ilyen 

szempontból nagyon szerencsés helyzetben van, hiszen közvetlen közelében van a Rákos-patak 

partja, ami ideális futóhelyszín. Mint sok más sport, ez sem kötött életkorhoz, és különösebb 

felkészültséget sem igényel, kezdőktől haladókig mindenki végezheti úgy, hogy az számára 

kihívást jelentsen. 

 Jómagam már több évtizede futok hosszabb-rövidebb távokon. Megközelítőleg 

ugyanennyi ideje vagyok a szociális pályán. Látva a nálunk lakók rossz mentális, fizikai, 

egészségi állapotát, jött az ötlet, szervezzünk az intézményünkben lakó, sportolni vágyó, 

életmódváltásban gondolkodó (első körben) asszonyoknak, lányoknak egy futóklubot.  

Minden csütörtökön 10 órai kezdéssel rajtolunk el. Számba véve, hogy lakóink 

többségének nem volt lehetősége sportolni, olyan edzéstervet készítettem, amely a séta és a 

kocogás kombinációjából áll. Az edzés előtt gimnasztikával és nyújtással melegítünk be. 

Ugyancsak nyújtásokkal lazítjuk a 60 perces edzések végén az izmainkat. 

Kis csapatunk folyamatosan bővül. Átlagosan öt-hat lakóval teljesítjük a csütörtöki 

edzéstervet. Alkalomadtán csatlakozik hozzánk egy-egy elszántabb kolléga is.  

Meggyőződésem, hogy sok embernek jelentheti az első lépést a futás egy átfogó 

életmódváltás, egy egészségesebb élet felé. Egyszerűsége révén az egyik legjobb választás, ha 

sportosabbak és – mindenekelőtt – egészségesebbek szeretnénk lenni. Éppen ezért, terveink 

között szerepel a futóklub népszerűsítése, gyakoribbá tétele.  

A futó-csoport ugyan még egy igen fiatal csoport, de érezhető, hogy a segítő-ügyfél 

kapcsolat erősödik azáltal, hogy intézményen kívül, a mozgásra figyelve töltenek együtt egy 

órát. 

 

Szakmai együttműködéseink 

Szakmai együttműködésünk legfontosabb pillérei továbbra is a gyermekvédelmi 

jelzőrendszeri szakmaközi kapcsolatai. A Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központtal  (ZCSK) 

folyamatos a kapcsolatunk, hiszen a nálunk lakó családok ott is rendelkeznek egy segítővel, 

akivel folyamatos a kapcsolatuk.  



15 

 

A ZCSK családsegítője részt vesz nálunk az aktuális család esetismertetőjén, az 

intézményi együttműködési megállapodást ő is aláírja, illetve háromhavonta helyzetjelentést 

küldünk részére a családdal kapcsolatos gondozási folyamatról. 

Kiemelten fontos az oktatási-nevelési intézményekkel, pedagógiai szakszolgálatokkal 

való kapcsolatunk a gyermekek iskoláztatása, óvodai ellátása kapcsán, hiszen gyakori a 

részképesség-, viselkedészavar vagy a magas hiányzási óraszám.  

Szakmai gyakorlatunk részét képezi az esetkonferencia, esetmegbeszélő összehívása, ha 

a családdal foglalkozó szakemberek tapasztalataira van szükség a gondozás hangsúlyainak 

kijelöléséhez, esetlegesen a gondozási irány megváltoztatásához. Esetkonferenciát hívunk 

össze (vagy a ZCSK hív össze) abban az esetben is, ha az egyes szakemberek között szakmai 

véleménykülönbség adódik. 

2021-ben vettük fel a kapcsolatot a budapesti Traumaközponttal, hogy segítségükkel 

pótolni tudjuk azt a szolgáltatáshiányt, hogy rendszerszerűen a nálunk lakó kiskorú 

gyermekeknek biztosított legyen a traumaterápia 2021-ben egy gyermek tudott hetente egy 

alkalommal traumaterápiát igénybe venni, ennek költségeit a BMSZKI-s és adományozói 

csoportunk forrásaiból tudjuk fedezni. 

Szakmai intézménylátogatásainkat ugyan beterveztük, de a járványügyi veszélyre való 

tekintettel a fogadóintézményektől nem kaptunk erre lehetőséget. 

Esetismertetőinkre meghívott szakembereken keresztül is bővültek szakmai 

kapcsolataink. Vendégül láttuk a Rákospalotai Leánynevelő Intézet növendékügyi előadóját, 

kiskorú gyermek pártfogó felügyelőjét, és olyan szakembereket, hallgatókat is, akik 

érdeklődnek esetismertetőinkkel kezdődő gondozási folyamataink célorientált módszertana 

iránt. 

 Rendszeres önkénteseink sorába tartoznak a hétvégenként hozzánk látogató 

korrepetálók, illetve pszichodráma csoportok vezetői is. 

 

Hatósági intézkedések a gyermekek biztonsága érdekében 

(Nagy Zsuzsanna)  

A gyermekvédelem rendszerébe sok olyan garancia van beépítve, amely biztosítja a 

gyermekek biztonságát akkor, ha szülőknek elakadásaik, feldolgozatlan traumáik miatt 

akadályoztatva vannak a gyermekeikről való gondoskodásban Vannak esetek, amikor olyan 
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nagy mértéket ölt a szülők traumája, függőségi gondja, hogy ennek következtében nem tudnak 

gyermekeikre megfelelően figyelni, és még nem állnak készen a változásra. 

 Ezeknek a gyermeket veszélyeztető működéseknek a következménye, hogy az 

alapellátás mellé, vagy helyette kérünk hatósági intézkedéseket a gyermekek biztonsága 

érdekében.   

2021-ben tett összes hatósági intézkedés számokban:  

Befogadási nyilatkozat (kiemelés 

megelőzése érdekében) 

9 gyermek érdekében  

Szakellátásból visszagondozás  1 gyermek érdekében  

Ideiglenes hatályú elhelyezés 2 gyermek esetében  

Védelembe vételi javaslat  11 gyermek érdekében  

Érvényes védelembe vételi határozat  9 gyermek  

Védelembe vételi határozat fenntartása  2 gyermek esetében  

Családba fogadásra tett javaslat  3 gyermek érdekében  

 

Néhány eset rövid bemutatásával szeretnénk az olvasót a számok mögé vinni. 

Amikor a felnőttek cserélnek helyet a gyermekek nevelésében 

Egy egyedülálló édesapa szülői, gondozási feladatai abban merültek ki, hogy a 

gyermekek fizikai szükségleteit ellátta.  Azt tapasztaltuk, hogy az édesapa nem képes a 

gyermekei érzelmi, és mentális szükségleteire fókuszálni. Több esetben is előfordult, hogy ő 

maga ismeretlen helyre távozott pár napra, ilyenkor a gyerekek felügyeletét különböző 

családtagokra bízta. Esetmegbeszélők, szupervíziók, és egy esetkonferencia eredményeképpen 

fogalmaztuk meg azt a javaslatot, hogy a gyámhatóság a szülői felügyeleti jogot adja át az apa 

nővérének, aki addig a munkásszállós emeleten lakott, és akivel a gyermekeknek biztonságos, 

és érzelemgazdag kapcsolata volt.  A két gyerek viselkedésváltozásából ítélve úgy tűnik, 

számukra kedvező döntést sikerült hozni. 

Szakellátásból ki- és visszagondozás  

Egy édesanyának segítettünk visszakapni szakellátásból a gyermekét. Lendülete, 

elszántsága miatt mellé tudtunk állni még akkor is, ha a gyermekvédelem rendszerében dolgozó 
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kollégák vele kapcsolatos előző tapasztalataik miatt már lemondtak róla. Intézményünk 

maximális segítséggel fordult feléjük. A gondozás során felszínre jött sok olyan párkapcsolati 

erőszak, addikció, amelyekkel a szülők, de leginkább az édesanya nem tudott szembenézni, 

megfogalmazta, hogy ezek jelentik számára most elsődlegesen az életet, és nem tud lemondani 

róluk. Ő maga fogalmazta meg, hogy gyermekének biztonságosabb a gyermekotthonban, mint 

mellettük.  

Dilemmák a hatósági intézkedésekkel kapcsolatban 

Két szülőt két gyermekükkel vettünk fel az intézményünkbe. Érződött, hogy az egész 

családnak traumatikus élményekben volt része. Az egyik gyerek folyton sikított, a másik csak 

aludt. Az édesanya állapotos volt, és nem sokkal a beköltözésük után beindult nála a koraszülés, 

kórházba került.  Az édesapa a kollégák 12 órás napi segítségével sem volt képes ellátni a 

gyerekeket.  A gyerekek szörnyű állapotba kerültek, az édesapa egésznap hívogatta a kórházban 

fekvő édesanyát, hogy nem bír velük. Egy ilyen nap után az édesanya megszülte az alig hat 

hónapos magzatot, és otthagyta a koraszülött csecsemőt a kórházban, mert „haza kellett 

mennie”. A szülők nem engedték közel magukhoz a családgondozót és a gyermekgondozót. De 

láttuk, hogy a család nem működik jól. Többször hívtunk össze esetkonferenciát, és szakmaközi 

megbeszélőket annak érdekében, hogy jól tudjuk látni a család helyzetét. Felmerült a szakmai 

teamben, hogy kiemelésre teszünk javaslatot. Végül ezt védelembe vételi javaslatra 

változtattuk, mert a családgondozó úgy látta, az édesanya gondoskodó anyává nevelhető a 

gyermekei számára. Védelembe vételi határozatban a szülőknek megfogalmazott 

kötelezettségek mellett a szülők a biztonságossá válás útjára léptek.  

Mint az a fenti esetekből látszik, nincs konkrét és biztos recept arra, hogy mikor milyen 

hatósági intézkedéseket kell meghoznunk.  A családok sokszínűek, mindig egyedi esetekről 

beszélünk, és egyedi döntéseket hozzunk. Minden egyes esetben alaposan, körültekintően és 

megfontoltan hozzuk meg döntéseinket. Sőt, team munkánknak ebből a részéből 

kiemelendőnek tartom, hogy van bátorságunk álláspontjainkat felülvizsgálni, önmagunkat 

folyamatosan monitorozni. Azt gondolom, hogy ez is az egyik nagy értéke a munkánknak. 

Szakmai munkánk bemutatásának végén álljon itt egy reflexiókkal tűzdelt rövid 

esetleírás egyik családgondozónk tollából:  

 

 

Egy nem szokványos csáo-s család 
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(Szabó Nikolett) 

A következőkben egy háromtagú családról beszélek (anya és két fia), akiket a családok 

átmeneti otthonában gondoztam több, mint egy éven keresztül, és akiket jelenleg is 

utógondozásban részesítek. 

Számomra több szempontból fontos ez az eset. Egyrészt pályakezdőként ez a család volt 

az első, akiknek a gondozását a BMSZKI-n belül elkezdtem. Másrészt ez a család egészen más 

merítésből származik, mint a CsÁO-ban előforduló ügyfélkörünk: ők egy stabil, 

középosztálybeli értelmiségi létből csúsztak le a lakhatásuk elvesztéséig, míg az ügyfélkörünk 

nagyobb része sosem tapasztalt stabil, biztonságos létezést. Ebből fakadóan a gondozást olyan 

hiedelmekkel indítottam, hogy ennél a családnál nem lesz semmi gond, nem kell erős jelenlét, 

anya jó szülő lehet, stb. 

A család gondozási tervének fogalmazásakor (gondozás 5. hónapja) megfigyeltük, hogy 

a családban több generáción át ismétlődik a társadalmi presztízsvesztés, amely azzal járt, hogy 

a következő generációknak mindig újra kell teremteni a család társadalmi helyzetét és 

megbecsültségét. Az erdélyi származású nemes zsidó művész és földbirtokos család képe pedig 

ott lebeg a leszármazottakon, mint a kiinduló állapot, amelyet nem sikerül visszaállítani. A 

gondozott édesanya generációjában akkor tapasztalta a hanyatlást, miután Magyarországon 

családot alapított és sikerült egy egzisztenciát felépítenie; a devizahitel miatt adósságokba 

keveredtek a szülők, ezzel párhuzamosan tönkrement a házasságuk és az anya autoimmun 

betegségének fellángolása egészségügyi romlást hozott az anya életébe. Hozzánk már úgy 

érkezett a család, hogy adósságaikat rendezték, a szülők elváltak, anya az egészsége miatt napi 

4 órában tudott csak dolgozni.  

Emiatt a problémakör miatt a gondozás elején a szülői generációra koncentráltam, 

vagyis az édesanyára, azért is, hiszen teljes egészében a szülői generáció feladata kell legyen, 

hogy a lecsúszott helyzetből ismét talpra tudja állítani a családot. Azonban a későbbiekben azt 

tapasztaltam, hogy egyrészt amiatt, mert egy „rendes, jól működő” képet társítottam az 

értelmiségi családnak, másrészt, mert a gondozási tervet az anya köré építettem föl, nem volt 

kapcsolódási utam a gyermekek felé. Ez pedig nehezítette a gondozást, amikor számomra 

világossá vált, hogy a család a legidősebb fiúgyermek leválásának a normatív krízisét éli, nagy-

nagy dühvel és olyan konfliktusokkal, amelyekben a családtagok érzelmileg sérülnek. Ekkor 

már nem tudtam, hogyan tudnám magam becsatornázni a családba, mivel az édesanyával 

építettem fel egy szoros, bizalmi kapcsolatot. Hirtelen azt láttam, hogy csak 

családkonzultációval tudnám a család életét segíteni, amiről kiderült, hogy nincs már 
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lehetőségem tiszta keretek között megtartani, mert bizalomvesztést okozna az anya részéről, 

vagy bizalmatlanságot szülhet a gyerekek irányából.  

Így segítséget kértem a teamszupervíziónk keretén belül, amelyben nekem megvilágító 

volt az az egyszerű felismerés, hogy fókuszt tévesztettem a gondozás elején, mikor egyéni 

esetben gondolkodtam a családról, és hogy nincs minden veszve. Korrigálhatom ezt azzal, hogy 

kiterjesztem a fókuszt az egész családra – ami kvázi a családgondozási munka alapja. Azzal, 

hogy ezt megtettem, sokkal komplexebb problémakör jelent meg a családban: gyerekekben nem 

világos, hogyan lehet biztonságosan felnőtt szerepbe átlépni és hiányzik a férfikép a családban.  

A másik fontos pont a gondozásban az volt, mikor az idősebb fiú úgy döntött (gondozás 

11. hónapja), hogy gyakorlatilag átköltözik az apjához az intézményből, ideje legnagyobb 

részét ott tölti, és nem kér a családgondozásból. Ezzel a családi konfliktusok rendezése egy 

másik térbe került, amelyből én, mint családgondozó kikerültem, az apa viszont bekerült.  

Ez a csáo-s történet úgymond sikeres véget ért, mert a családnak sikerült beköltöznie 

egy önkormányzati lakásba (gondozás 13. hónapja), és egyéni szinten az édesanya életében 

következtek be pozitív változások (pl. héber nyelvtanárnak kezdte el képeztetni magát), 

ugyanakkor az idősebb gyermek leválásának krízise valószínűleg tovább folytatódott a 

kiköltözés után. Ez a család példát mutatott arra, hogy a csáo-k gondozási körében mennyire 

helye van és helye kell lennie azoknak a családoknak is, akik a jólétből csúsznak le, és attól, 

hogy egy család a jó körülményekből jön, még ugyanúgy lehet sokproblémás. Amit szintén jól 

mutathat, hogy mennyire másra koncentrálunk, ha egyéniben vagy ha családban nézzük és 

gondozzuk az embereket, és hogy a problémák milyen komplexebb szinten fejeződhetnek ki, 

ha az egész családot figyelembe vesszük.  

 

 

 

 

 

 

B. A SZAKMAI CÉLJAINK ELÉRÉSÉT SEGÍTŐ ÉS HÁTRÁLTATÓ TÉNYEZŐK 

  



20 

 

  
Segítik 

a szakmai céljaink elérését 

Hátráltatják 

a szakmai céljaink elérését 

Belső 

Intézménynek 
lehetőségében áll 
változtatni rajtuk 

- multidiszciplináris szakmai team 

- proaktív, innovatív munkatársak 

- BMSZKI általi szakmai fejlődési 

lehetőségek 

 

- a BMSZKI nem gyermekvédelmi 
intézményeivel még szakmailag 
nem hangoltuk össze 
működésünket 

Külső 

Intézmény számára 
adottságok, nem áll 
lehetőségében 
változtatni rajtuk 

- különálló lakrészes elrendezések 

a családok számára 

- szakmai céljainkat támogató 

BMSZKI vezetés 

- „egy fedél alatt” egy 200 fős  

munkásszállóval, nincs udvar, közösségi 

tér 

- a külső férőhelyek fizikailag alig 

különülnek el az intézménytől 

- a BMSZKI bürokratikus rendszerének 

ügyintézési nehézségei 

 

3. SZAKMAI TEAM, BELSŐ ÉS KÜLSŐ EGYÜTTMŰKÖDÉSEK, KAPCSOLATOK  

Szűkebb értelemben vett szakmai teamünket a főállású BMSZKI munkatársaink 

alkotják: 4 családgondozó, 5 szakgondozó/ gondozó, 5 ügyeletes szakgondozó, 1 ellátási 

egységvezető és 1 ellátási egységvezető helyettes. Háttértámogatást a gondnok, pénztáros és 

adminisztrátor nyújt.  

Tágabb értelemben szakmai teamünk tagja minden olyan szakember, aki családjainkkal 

intézményünkön belül szakmai kapcsolatban van, és a havonta egyszer megtartott nagy 

esetmegbeszélőnkön részt vesz. 2021-ben ide tartozott a fejlesztő pedagógus, a pszichológus és 

a védőnő. Ezt a kört a csoportozás fejlesztésével az új csoportvezetőkkel bővíteni. 

Heti rendes esetmegbeszélőnkön a családgondozók és szakgondozók/ gondozók 

vesznek részt. Az esetmegbeszélőt a szakmai munkáért felelős ellátási egységvezető helyettes 

vezeti. Havonta egyszer tartunk közös operatív megbeszélést minden főállású munkatársunk 

részvételével. A munkatársak közti kommunikáció fő csatornája a teamalkalmakon kívül az év 

során online formára váltott eseménynapló, illetve az a FB csoport, amelyen egymást sürgős 

esetben a leggyorsabban elérjük. 
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2021-ben a munkatársi csapat összetételében személyi változás nem volt. A 

világjárvány által előidézett folyamatosan felbukkanó kihívásokon így szerencsére állandó 

csapattal tudtuk dolgozni. Mindebben nagy segítségünkre volt a havi egy teamszupervízió, ahol 

tapasztalt szupervízor segítségével a család-esethozások mellett a munkatársak közti vertikális 

vagy horizontális kapcsolódásokat is van lehetőségünk szétszálazni és újra rendezni. 

További együttműködéseink között elsődleges helyen szerepelnek a gyermekvédelmi 

rendszer tagjaival való szakmai kapcsolataink (családsegítő, oktatási-nevelési intézmények 

munkatársai) 

Az esetmegbeszélőkön, szupervíziókon kívül továbbra is hangsúlyt fektetünk szakmai 

továbbképzésekre. Arra is figyelünk, hogy munkatársaink olyan továbbképzésen vegyenek 

részt, ami az egyéni szakmai érdeklődésük mellett, jól beépíthető a napi munkájukba. 

Munkatársaink az év során kötelező, munkakörhöz kötött és szabadon választott 

szakmai továbbképzéseken, szakmai műhelyeken, konferenciákon illetve webináriumokon 

vettek részt: 

- A segítő beszélgetés módszertana 

- PTSD - képzés 

- Traumatudatos esetmegbeszélő csoport 

- Egyes ellátotti célcsoportok (pszichiátriai és szenvedélybetegek, fogyatékos 

személyek) sajátosságainak ismerete 

- Hajléktalan élethelyzetben élő nők – webinárium 

- Nők és lakhatás konferencia 

- Családok átmeneti otthonai – éves konferencia 

- Hajléktalanellátás – éves konferencia 

- családok átmeneti otthonai – szakmai műhely 

- Foglalkoztatási műhely 

- BMSZKI-s új belépők képzése 

Munkatársaink ezen kívül családterápiás, gyerekpszichodráma, rajzvizsgálati 

szaktanácsadói, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadói, közösségfejlesztői és szociális munkás 

képzéseken vesznek részt. 

A teamépítésre felhasználható éves keretünket idén először egy kétnapos csapatépítő 

alkalomra szántuk Agárdon, szupervízorunk irányításával. 
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4. A 2021. ÉV SZAKMAI MUNKÁJÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ EGYÉB FELADATOK, 

ESEMÉNYEK 

2021 évi tervezésünk egyik hangsúlyos pontja volt az intézményen belüli illetve azon 

kívüli közösségfejlesztés. 

2020-ban a helyi önkormányzati képviselővel való munkánk eredményeként egy 

munkacsoportot hívtunk össze azért, hogy intézményünk lakóinak szomszédsággal való 

kapcsolatán, a biztonságérzet növelésén, a csoportok közti előítéletek csökkentésén, a 

szolidaritás növelésén közösen dolgozhassunk. A munkacsoportban a Zuglói és a Fővárosi 

Önkormányzat, a ZKNP (Zuglói Közbiztonsági Non-Profit Kft, a zuglói rendőrség képviselői, 

valamint a Magyar Pszichodráma Egyesület Szociodráma Szekciójának tagjai 2021-ben egy 

projekttervet dolgoztak ki, melynek két fő pillérét a szomszédos Sárrét park egyik kerületi 

önkormányzati bérházában helyet kapó „biztonsági pont” kialakítása valamint 

közösségfejlesztő szakmai tevékenység képezné, amely a szociodráma, gyerekdráma 

akcióközpontú csoportmódszerét hívná segítségül. A megfogalmazott projekt céljaira eddig 

nem sikerült anyagi támogatást szerezni.  

Intézményünk falain belül azonban saját munkaerővel, illetve szociodramatisták, 

gyermekdramatisták önkéntes munkájának gyerekcsoportokba illetve adományozói csoportba 

való bevonásával el tudtuk kezdeni a munkát.  

A világjárvány hullámainak „szüneteiben” megtartott rendezvényeken, az általunk 

szervezett májusi gyermeknapon, illetve a kerületi önkormányzat által szervezett szeptemberi 

szomszédünnepen kedvcsináló programmal toboroztunk tagokat az ősszel elinduló 

gyerekdráma csoportjainkba, és hirdettük adományozó csoportunk működését is. A 

csoportfolyamatok ősszel elindultak, erről a tematikus beszámolóinknál hírt adtunk. 

Gyerekgondozóink a nyári szünet alatt délutánonként a ház melletti parkban tartottak 

foglalkozásokat, hiszen saját udvara nincs az intézménynek. Ilyenkor idegyűltek a gyerekek 

csáo mellett a munkásszállónkról, de a Sárrét parki bérlakásokból is, ahol nincs 

gyermekvédelmi szolgáltatás.  

Októbertől újra havi rendszerességgel tartottunk lakógyűlést külön a Rákosszeg park 4. 

és külön a Rákosszeg park 6. épületeiben. Az épületenkénti lakógyűlésekre szolgáltatástípustól 

függetlenül vártuk a lakókat, mert úgy gondoljuk, elsősorban egy lakóközösség részei, és nem 

a közösségen belüli szeparációt, hanem az együttélést, egymás megismerését szeretnénk 

elősegíteni. 
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5. A 2022. ÉVRE VONATKOZÓ MUNKATERV ÉS SZAKMAI ELKÉPZELÉSEK 

 
2022-ben tovább kívánjuk fejleszteni, még inkább adott családra, személyre 

alakíthatóvá kívánjuk tenni azokat a kiegészítő szolgáltatásainkat, amelyek 

alapszolgáltatásainkat erősítik, hatékonyságát és eredményességét növelik. Szeretnénk 

megőrizni azokat a bevált gyakorlatokat, amelyeket a covid elején bevezettünk és azóta is 

működtetünk. Harmadrészt pedig tovább szeretnénk fejleszteni azokat a külső szakmai 

kapcsolatainkat, amelyek megvalósítására 2021-ben nem került sor. Az alábbiakban ezt a 

három pontot fejtjük ki: 

1. Szakmai munkánk dinamikájának alapja, hogy az egyéni segítő folyamatokat az 

esetmegbeszélőre illetve esetmegbeszélő alapú szupervízióra a családgondozók és 

gyermekgondozók rendszeresen behozzák.  

A havi egy multidiszciplináris esetmegbeszélőnkre az eddigi években a fejlesztő 

pedagógusunk, pszichológusunk és a védőnő munkáját csatornáztuk be rendszeresen, 

gazdagítva és pontosítva ezzel az esetkezelést. 2021-ben ez a saját munkatársaink által tartott 

új csoportok, a baba-mama csoport, a bölcsis csoport, futócsoport tapasztalásaival is bővült. 

Célunk, hogy 2022-ben minden olyan szakember helyet kapjon tapasztalásával és ügyfeleinket 

érintő szakmai véleményével, javaslataival a havi „nagy esetkezelőnkön”, aki velük dolgozik 

(dramatisták, terapeuták stb.).  

2. A covid járvány elején bevezettük, hogy minden hétköznap délben tartunk egy rövid operatív 

megbeszélést, és ezt címszavakban kitesszük közös Facebook csoportunkba. Ez mára 

működésünk része lett, folytatni szeretnénk, krízishelyzettől függetlenül. 

Adományozói csoportunk online megjelenésén (logo, név, vizuális megjelenés) 

dolgozunk, hogy megtaláljuk azokat az adományozókat, akik bennünket keresnek, és pontos 

eligazítást tudjunk nekik nyújtani az adományozás folyamatáról és lehetőségeiről 

intézményünkben. 

3. 2022-ben szeretnénk inézménylátogatást tenni a gyermekvédelmi jelzőrendszer közeli 

intézményeinél, budapesti átmeneti otthonoknál és a szakellátás intézményeinél.  

Tervünk, hogy minél több közeli civil szervezettel legyen rendszeres szakmai 

kapcsolatunk, akik speciális szolgáltatásaikkal egyes lakóinkat támogatni tudják. Azokat a 

kapcsolódásokat is keressük, akik a szomszédsággal kapcsolatos, külső közösségfejlesztésben 

esetleges projektpartnerek lehetnének. 
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Újra kitűzzük azt a célt, hogy a BMSZKI nem gyermekvédelmi intézményeiben a 

„szakemberkönyvtár” tagjaként ismertté tesszük szolgáltatásainkat, működésünket. Várandós 

tanácsadás, illetve várandós anyák, párok csáoba való előgondozását vállaljuk a BMSZKI-n 

belül. 

Szeretnénk minél több hallgatót, gyakornokot és érdeklődőt fogadni, és terjeszteni azt a 

szakmai módszertant, mely a hátrányos helyzetű családok érdekében végtelenül színes 

szolgáltatáspalettát, rugalmasan bővíthető multidiszciplináris team együttműködését hozta létre 

a körültekintően kitűzött gondozási célok eredményes elérése érdekében. 

 


