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Csaladok Atmeneti Otthona 
Papa, Csatoma u. 8. 
Miletics Marcell Andras 
Papa Varos Onkormanyzata, Papa, F6 u. 12. 
2007 
Helyi, helykozi, es orszagos 
2007. december 22. 
35 fo, 
2011-ben ellatasi szerzodest kotott Papa Varos Onkormanyzata es a Papai 
Sarokko Baptista Gyiilekezet, mely szerint az intezmeny 14 ferohelyet biz-
tosit papai lakhelyii csaladok szamara. 
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Az intezmeny altalanos bemutatasa 

A csaladok atmeneti otthonanak miikodesenek alapjat az 1997. evi XXXI . Torveny, a „Gyermekek 

vedelmerol es a gyamiigyi igazgatasrol", a 15/1998 (IV. 30.) NM rendelet a „SzemeIyes gondoskodast 

nyujto gyermekjoleti, gyermekvedelmi intezmenyek, valamint szemelyek szakmai feladatairol es mukodesi 

felteteleirol", a 235/1997. (XII . 17.) Korm. rendelet ,,a gyamhatosagok, a teriileti gyermekvedelmi szakszol-

galatok, a gyermekjoleti szolgalatok es a szemelyes gondoskodast nyujto szervek es szemelyek altal kezelt 

szemelyes adatokrol" adja. 

A fent emlitett jogszabalyi hatter alapjan a csaladok atmeneti otthona folytonos munkarend szerint miikodo 

bentlakasos intezmeny, amely gyermekjoleti alapellatas kereteben a gyermek es sziiloje szamara alapteve-

kenysegkent biztositja a Gyvt. 51. § (2) bekezdese szerinti atmeneti gondozast, illetve szulo es gyermeke 

egyuttes lakhatasat otthonszerii elhelyezes formajaban. A csaladok atmeneti otthona biztositja a szulo sza

mara a gyermekevel egyuttes lakhatast es a szukseg szerinti tovabbi ellatast, segitseget nyujt a szulonek 

gyermeke teljes korii ellatashoz, gondozasahoz, nevelesehez es kozremiikodik a csalad otthontalansaganak 

megsziinteteseben, helyzetenek rendezeseben. 

A csaladok atmeneti otthonaban valo tartozkodas ideje 12 honap, ami egyszeri indokolt esetben 6 honappal, 

vagy a tanitasi ev vegeig meghosszabbithato. 

Az intezmeny a miikodeset 2008.01.01-jen inditotta meg 15 fovel, majd az evek scran az eptileten vegrehaj-

tott bovitesek hatasara 21, kesobb pedig 35 fo befogadasara lett alkalmas. 

Papa Varos Onkormanyzata a 175/2011. (IX.29.) sz. hatarozataval megbizta a Papai Sarokko Baptista Gyii-

lekezetet egy 14 fot (reszegyseg) befogado csaladok atmeneti otthonanak mukodtetesi feladataval, melyet az 

intezmeny 2011.11.24-en kezdett meg. 

Az intezmeny fenntartoja onallo egyhazi jogi szemely, kepviseloje a Papai Sarokko Baptista Gyiilekezet 

lelkesze. 

Szakmailag onallo, gazdalkodasi jogkorrel rendelkezik. Gazdasagi ugyeit az intezmen>'\'ezet6 helyettes se-

gitsegevel a Papai Sarokko Baptista Gyiilekezet intezi a rendelkezesre alio szabalyzatok szerint. 

Az intezmeny szakmai onallosagat belso szabalyzatai, egyebek mellett a Szervezeti es Miikodesi Szabaly-

zat, Szakmai program es Hazirend biztositjak. 
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Az ellatando celcsoport, az intezmeny celja 

Az intezmeny szakmai programban megfogalmazott celja: 

• otthonszerii ellatast biztosit az otthon nelkul maradt varandos, gyermekes sziilonek. valamint a csa-

ladon beliili, illetve egyeb eroszaktol szenvedo/veszelyeztetett varandos, gyermekes szulonek. Igy az 

ellatott csalad lakhatasban, gyermekkel egyuttes elhelyezesben, otthonszerii ellatasban reszesiil, 

• segitseget nyujt a szulonek gyermeke ellatasaban tanacsadassal, termeszetbeni segitsegnyujtassal, 

• az intezmeny a szocialis munka eszkozeivel komplex csaladgondozast nyujtva segiti a csaladot a haj-

lektalansag megsziinteteseben. 

• szakszerii eletvezetesi, valamint mentalhigienes ellatast biztosit, az ellatottak onallosagra valo kepes-

segenek fokozasa erdekeben, amely szerves resze az intezmenybol valo kikeriiles elosegitesenek. 

Az intezmeny ellatasi teriilete Magyarorszag kozigazgatasi tertilete. A Papa varosaval kotott ellatasi 

szerzodes alapjan 14 ferohely a Papa varosanak kozigazgatasi teruleten elok szamara fenntartott ferohely. 

Szakmai alapelvek 

Az intezmeny szakmai celkituzese a segitsegre szorulo csaladok reintegraciqja, a gondozas igenybe-

vetelet kivalto okok megsziintetese, valamint az ismetlodo, szocialis hatran)-! okozo dontesek megelozese. 

Ennek erdekeben csoportfoglalkozassal, egyeni segito tevekenyseggel, eletvezetesi tanacsadassal, valamint 

jogi, pszichologiai, mentalhigienes tanacsadassal segitjuk az ellatottakat. Minden ellatott legalabb egy alka

lommal talalkozik a pszichologussal egyeni segito tevekenyseg formajaban. Szakmai munkank soran egyeni 

es csaladi gondozasi-nevelesi tervet keszittink a csaladdal, rendszeres ertekelo beszelgetesek es folyamatko-

veto naplo segitsegevel kiserjuk a csalad elomenetelet az intezmenyben toltott ido alatt. Haztartasnaplo ve-

zetese minden lako szamara eloirt, emellett eletvezetesi, penzkezelesi tanacsadassal segitjuk oket. 

Intezmenyiinkben bevezettiik a jutalmazas, jovatetel gyakorlatat, amelynek lenyege, hogy a jo, he-

lyes viselkedest jutalmazzuk, a lakokozosseg szamara elonyos normak be nem tartoit pedig jovatetelre irjuk 

elo. 

Minden bekoltozo csaladdal az intezmeny megallapodast kot, amely tarlalmazza az ellatast igenybe 

vevok adatait, az intezmenytol atvett ingosagokat, a csalad, valamint az intezmeny altal felvallalt feladato-

kat, az ellatas kezdetenek idopontjat, valamint a gondozas maximalis hosszat, es a fizetendo leritesi dij 

iranyado osszeget. Mivel az ellatas igenybevetele onkentes, ezert a tervezett gondozasi ido lejarta elott bar-

mikor kerheti a csalad a gondozas megszunteteset. Az ellatas maximalisan 12 honapra veheto igenybe, mely 

tovabbi hat honappal, vagy az iskolaev vegeig meghosszabbithato, amennyiben a csalad helyzete nem ren-

dezodik megnyugtatoan. Erre kulon jogszabaly vonatkozik. 
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Kdzossegi es mentalhigienes ellatas 

Lakoink kozossegi eletenek megkonnyitese celjabol kotelezo csoportmunkat vezettunk be, melyet az 

intezmeny pszichologusa vezetett. Ez a 2013-as evben is folytatodott. A csoportmunka masodlagos celja a 

konfliktuskezelo modszerek megtanitasa. 

2013-ban a gyermekeket a gyori ugriparkba, (Id. J. sz. melleklet), majd nyar vegen a gyori allatkertbe 

vittiik el (Id, 2. sz. melleklet). Szakalkalmazottaink kulonos hangsulyt fektetnek nemzeti iinnepeink, iinnepe

ink koruli tajekoztatasra, megemlekezesek tartasara. Az epiilet otthonossa tetele erdekeben tobb projek is 

zajlott: kidekoraltuk a lakokkal a homlokzatot, valamint viragokat iiltettunk kozosen, amely az udvart diszi-

tette. (Id. 3. sz. melleklet) Az ev soran dolgozoink sokat foglalkoztak az iskolaskoni gyermekekkel, kiilono

sen a tanulasi - fejlesztoi munka teren vegeztek kiemelkedo munkat. 

Ev vegen immar hagyomannya valt a karacsonyi vacsora, melyen az intezmeny lakoi, dolgozoi 

egyuttesen reszt vettek. (Id. 4. sz. melleklet) A karacsonyi vacsorat joreszt tamogatasokbol valositottuk meg. 

Szakmai es szakmakozi egyiittmukodes, tamogatok 

Az intezmeny szemelyi felteteleinek megvalosuldsa, Szakalkalmazottak, onkentes segitok 

A csaladok atmeneti otthona szemelyi feltetelei megfelelnek a 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben eloirt 

szakmai iranyszamoknak, ez intezmenyiinkben a kovetkezokepp valosult meg: 

Csaladok atmeneti otthona: 

1 fo intezmenyvezeto (altalanos szocialis munkas), aki reszmunkaidoben latja el feladatait, 

1 fo szakmai vezeto es csaladgondozo (teologus-mentalhigienes szakember), 

2 fo csaladgondozo (1 fo pedagogus- mentalhigienes szakember, 1 fo szocialis munkas), 

- 4 fo szakgondozo (1 fo gyogypedagogus asszisztens, 1 fo pedagogus, 1 fo csecsemo- es 

kisgyermekapolo, 1 fo gyermek- es ifjusagi feliigyelo) 

1 fo pszichologiai tanacsado (pszichopedagogus) megbizasi szerzodessel, 

1 fo Jogasz, tanacsadas kereteben (szakiranyu vegzettseggel) megbizasi szerzodessel. 

Az intezmenyben megbizasi szerzodessel dolgozo pszichologus 2013-ban 485 orat dolgozott szemelyes 

beszelgetesekben, jatekterapiaban, valamint 38 orat csoportmunkaban. 

Az intezmenyvezeto reszmunkaidoben alkalmazottkent latta el a feladatokat. 

A gazdasagi iigyeket a szakmai vezeto latta el. A konyvvitelt megbizasi szerzodessel k6n>'velo latta el. 

Targyev soran az alkalmazottak letszamaban valtozas nem allt be. 

2013-ban a Magyar AUamkincstar helyszini ellenorzest tartott, amely soran az ellenorok hianyossagot 

nem tapasztaltak. 
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8 es 9/2000. (VIII . 4.) SZCSM. rendeletben (a szemelyes gondoskodast n>Tijt6 intezmenyekben dolgo-

zok tovabbkepzesi kotelezettsegerol) szerint a tovabbkepzesi terv a kovetkezokepp valosult meg: 

• A szakmai vezeto szocialis alapvizsgat tett, es szocialis szakvizsgara jelentkezett; 

a TAMOP program kereteben mentor kepzesen vett reszt a „K6z6ssegi szolgalat a Papai Re-

formatus Kollegium Gimnaziumaban" temaban, 

• 2 gondozo reszt vett az Onkormanyzati Szocialis Szolgalat altal szervezett tovabbkepzesen 

„Csaladon beluli eroszak kezelese Magyarorszagon: elet az eroszak utan I I . " temaban, 

• 1 gondozo reszt vett a TAMOP program kereteben tartott mediator kepzesen: ,,Aldozatta va-

las megelozese" temaban. 

A fentiekben leirt modon megvalosult a szakalkalmazottak lorvenyben eloirt szama es szakkepzese. 

A szakalkalmazottak szupervizios megbeszelesen vettek reszt havi rendszeresseggel. Szinten havon-

ta team megbeszeleseket tartottunk. Szoros egyiittmukodesben dolgozunk a helyi gyermekjoleti szolgalattal, 

havi rendszeresseggel keriilt sor az esetmegbeszelesekre. A helyi egeszsegugyi, oktatasi intezmenyekkel, 

civil es egyhazi tamogato szervezetekkel, maganszemelyekkel szamos szakmakozi, szakmai megbeszelesen 

vettek reszt a koUegak az ellatottak elore menetele erdekeben. 

A 2013-as evben ismetelten fogadtunk tobb szocialis munkas, mentalhigienes szakember hallgatot 

szakmai gyakorlati hely biztositasa celjabol. 

Az intezmeny mukodeseben szamtalan onkentes segito vett reszt, akik munkajukkal, szakmai tuda-

sukkal nagyban elosegitettek a munkat. Onkentes segitokent latta el feladatat egy fo muszaki eszkozszerelo, 

egy fo tolmacs-epitesszervezo, es sok olyan onkentes segito, akik a gyermekeknek szervezett szabadidos 

programokban, illetve az intezmeny es a raktar koruli fizikai munkaban vettek reszt. 

Az elmult evben a Veszprem Megyei Kormanyhivatal Igazsagugyi Szolgalataval kotott megallapo-

das alapjan ujra kozerdekii munkara itelt szemelyt fogadtunk, aki az epulet karbantartasi munkalataiban vett 

reszt. 

Barati kapcsolatot apoltunk a Papan mukodo NAMA, HAW, BOEING szamos kulfoldi alkalmazott-

javal, akik anyagi, termeszetbeni es onkentes munkaval segitettek elo mind az anyaotthonban elo gyerme-

kek boldogsagat, mind pedig az epulet szebbe tetelet. Kiilonosen a tanevkezdesi es a karacsonyi ajandekaik 

jarultak hozza az intezmeny gyermekeinek boldogsagahoz. 

2013-ban a Papai Reformatus Kollegium Gimnazium 15 tanulqja megkezdte kozossegi szolgalatat. 

Ennek kereleben havi egy alkalommal sport, vagy kezmiives foglalkozast tartottak az intezmeny gyermek 

lakoi szamara. 
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Az intezmeny tdrgyi felteteleinek bemutatasa 

A csaladok atmeneti otthonanak epulete Papa Varos Onkormanyzatanak tulajdona, melyet szociahs 

celra hasznosithato, otthonszerii ellatas kialakitasa celjabol kapott meg a Papai Sarokko Baptista Gyuleke-

zet. Az intezmeny kialakitasa soran a celunk az volt, hogy minel nagyobb privat teret elvezhessenek a lakok. 

Az epiiletben 3 konyha talalhato, ezeket a lakok kozosen hasznaljak. 6 szobahoz onallo mellekhelyiseg tar-

tozik, 8 szoba csaladjai kettesevel osztoznak a mosdokon. A szobak butorzata, felszerelese tobbnyire ado-

manybol szarmazik, melyet kiilfoldi segitoinktol kaptunk. A butorzatokat jo minosegben vessziik at, am 

ezeket az eroteljes, folyamatos hasznalat miatt gyakran csereltuk az ev folyaman. Az epuletben egy kozos

segi szoba talalhato, melyben jatekra, tanulasra, fejlesztesre alkalmas eszkozok talalhatoak. Az udvar mere-

tebol fakadoan nem alkalmas nagyobb programok megvalositasara, ezert a csaladokat arra osztonozziik, 

hogy menjenek ki a kozeli parkba, ahol jatszoter veheto igenybe. 

Adomdnyok 

A lakok ruhazatat adomanyokbol biztositottuk, a jatekokat szinten. 

A komyekbeli lakosoktol rendszeresen erkezett adomany gyermekjatekok, ruhak, elelmiszer es 

egyeb szemelyes hasznalati cikkek formajaban. Szamos ruhazat, haztartasi cikk es jatek erkezett tovabba a 

helyi katonai bazis kiilfoldi alkalmazottaitol. 

Az ev soran egy alkalommal adomanyozoink uj cipot vasaroltak az osszes intezmenyben tartozkodo 

gyermeknek, valamint husvetkor edesseggel, iskolakezdeskor iskolaszerekkel, karacsonykor nagy ertekii 

ajandekkal leptek meg oket. 

Egy nemet hazaspar rendszeresen elelmiszerrel, friss gyumolccsel latta el lakoinkat, valamint cipot 

vasarolt a gyermekeknek. 

Karacsony elott nagy erteku tartos elelmiszer es tisztitoszer adomanyt kaptak az ellatottak, melyet 

maganszemelyek gyiijtottek ossze. Szinten karacsonykor nagy mennyisegii husadomanyban reszesiiltek a 

lakok egy helyi ceg alkalmazottainak koszonhetoen. 

Az intezmeny 2013-as miikodese 

A 2013-as evben az intezmeny 36 csaladot latott el (halmozott adat), ebbol 22 csaladdal kotott 2013-

ban megallapodast, 14 csalad az intezmenyben kezdte meg a 2013-as evet. A Papa Varos Onkormanyzataval 

megkotott ellatasi szerzodes alapjan adott evben osszesen 13 csalad allando papai lakhelj'u volt. 5 papai 

csalad az intezmenyben kezdte meg a 2013-as evet, az ev soran pedig lijabb 7 csaladdal kotottunk megalla

podast. Az osszes ellatott szama a 2013-ss evben: 96 fo, ebbol 36 felnott lako. Papai allando lakhellyel ren-

delkezo 34 fo: 13 felnott lako, 21 gyermek. 
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Az intezmenyben eltoitott gondozasi napolc szama: 12 775 nap, papai lakhelyii: 6 959 nap. Egy elhe-

lyezett csalad atlagosan 7,12 honapot toltott az intezmenyben. Az osszes ellatottak szama magaban foglaija 

a 2013-as es 2014-es evre athiizodo. tehat eppen bentlako csaladokat is. 

A bekeniles oka 2013-ban papai allando lakhellyel rendelkezo eliatottjaink kozott: 

• hajlektalansag miatt 37 % (lakhatasuk a termeszeies tamaszok segitsegevel sem volt megol-

Targyevben osszesen 27 vedelembe vett gyermek lakott az intezmenyben, ebbol 13 papai allando 

lakhelyii gyermek. Ket papai gyermeket a gyamhatosag nevelosziiloknel helyezett el. 

A Hazirendben szabalyozott viselkedesi normakat az ev folyaman ketszer modositottuk. 

Valtozott az intezmenyi teritesi dij: 

szulonek 230 Fl/nap/forol 130 Ft/nap/fore, a gyermeknek 80 Ft/nap/forol 130 Ft/nap/fore, azaz egysegesen 

3900 Ft^ora, de egy gyermeket nevelo sztilo eseten legfeljebb a GYES, vagy a jovedelem 25%-a, ketto, 

vagy tobb gyermeket nevelo sziilo eseten legfeljebb a GYES, vagy a jovedelem 50 Vo-a, 

valamint a lakok keresre valtozott a kozossegi elet egyik szabalya. 

Mindezek alapjan elmondhato, a csaladok atmeneti otthona a 2013-as evben is szabalyszeriien miikodotl. 

Kerem Onoket beszamolomat elfogadni sziveskedjenek! 

dolt). 

• a gyermeket kozvetleniil veszelyezteto lakhatasi korulmenvek miatt 50 % (lakhatasra nem al

kalmas epiilet; gyermekek egeszseget, fizikai epseget veszelyezteto lakoepulet), 

• parkapcsolati, csaladon beliili bantalmazas miatt 13%. 

Az intezmenybe keriiles indoka 

Papal csaladok 2013. 
Porkapcso la t i 

.gvcrrTiekbanlJlmaias 

Papa, 2014. marcius 18. 

iniezmenv\ezet6 
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