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Vizsgálatot végezte:
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rcllirra gycrmekvédelrni ref eren,s
I-iolland i-Pirr tér Arreit gyermekvéd el mi referens
I(

Ker

Tóth Edit szociális referens
VizsgáIaton

részt vett: Lőrincz Nicole,tt rrrb. igazgató, Fehér
Enikő szakmai egység vez,ető,

Ulbertné Nómet}r Mária igazgatólrelyeites, Flrlrváth
otthorrvezető

vizsgálat módszere: clokumen

tu

mok viz:sgála ta, szóbeli tájékozód ás

Vizsgálati szempontok:
- Házirend és belső szabályzó eszközök

-

Anclrea

felülvizsgálata

2019, évi fenl.tartói és külső szervir:Ilerrőrzések
kifogásairrak utóellen őrzése

kijelÖlt gYerrnekek iratanyagárrak tételes vizsgálata,
egyérri életutra való hatása, e6yérri
gondozási nevelési tervek, az érintett gondozási
hely kiválasztása, megalapozottsága,
kaPcsolattartás, annak dokurnentáltsága, gyermekvédeLmi
gyámokkal való kapcsolat,
engedély rréIküli eltávozások, artnak <iokumentáltsága,
a8resszió és konfliktus megelőzése, kr:zelése, a szabadidő
hasznos és tartalmas eItöltése,
iskolába rrem járó gyermekek clélelőtti ejfoglaltságának
biztosítása,
tárgyi kömyezet feltételei,
személyi feltételek,
Ee§]tlrjfu :Jyi Gyermekp t thon
intézménY 2020. évre vonatkozóalr a teljesség igérrye rrélkül
egységeserr az alábbi
SzabáIYzatokkal rerrdelkezik: Renclkívi.ili események bejelerrtésére
vot-ratko zó szabáIyzal
(2020,01,02-án lett akfualizálva), Adatvéclelrni
Szabályzat,lJeszerzési SzabáIyzat (2020.01.16.),

Az

iratkezelési Szabá|yzat, SzabáIyzat az itrformatikai biztorrságrÓl (2020.01.27.), lvttrrrkaÜgYi
izabályzal (2019).
ASzabáIyzatoktartalrnilagmegfelelőek,akruálisak'AHaíügldet20-1§'..ey.lcn*akbJalizü'ak
lesz. A Flázir:end egységes az i-rrtézményben, a
teleplrelyek az egyedi sajátosságoknak megfelr:lÍjerr egészítikki életrerrcidé.

kiilönböző

elhelYeati a
2019. éuben a |cnntartói ellenőrzés nrcgáIlnpítottn, hogy fantos nz iratanyngolcbnn
ne,nt megfelelŐ,
nclatlqsoknt, azok csnlc elektroniktts doktmrcnttutúnn aaló tárolisn sznknmilng

CH

nkttúlis sznkértői bizottsági uélentényelc nettt tttindett esetben ke.riiltelc nz iratolcbn, nzolt

nent

tervben
Sajrrálatos módolr ez jclenleg is felaclatot jelerrt az intézrnétrytrek,az intézkectési
rögzített feladatot csak részberr teljesítették,

Az

rLnllralcószelr, íg1 nem aolt nyonrcn köaethe tő n glerntelcek fejlesztési siiilcséglete

.

ciokumentáció rerrcleIkezésre állása, azotrlratr ez jelelnleg is feladatot jelerrt az
irrtézrrrérrynek, az intézkeclésitervben rögzített felac{atot csilk részben teljesítették.

Javr"rlt

a

|.Jtógonciozói ellátottnknáI sziiltséges n csoporttnpló és e gyéni sznknmi doknnentáció renclszeres aczetői
ellenőrzósc.

jelenleg is felaclatot jelent az intézrnénYnek, az
Javult a ciokttmetrtálás szirrvonala, azotrbarr ez
irrtézkeclésitervbetr rögzí iet t f el ad a tot csak részberr te ljesítették.

20]9. ér,berr a KortnálrylrivataI NépegészségiigyiOsztálya ellerrőrizte az irrtézrnérrYt. Az
előírtak teljesítve Iettek (erneleti fiirclőszobirbarr a beázás javítása, szoba kifestése, redőnYÖk
javítása,lríitő leselejtezése rTregtör,télit, írj lrűtő beszet,zése folyarr.atbarr), rrrelYet 2020. évberr az
Lrtóellerrőrzés sorátr eIlerrőriztek.

A gyer.nrekottlrorrbatr 2 csolrort rniiköclik (I'ityparrg és Flalrgyaboly). A vizsgálat időporrtjábarr
a pitypar-rg csoportbarr i2 fő gorrdozott (ebbői 1 fő gorrch.okság alatt álIÓ rragYkorÚ), a
F{arrgl,n§9ly csoportbatr 11 fő kiskor(r gorrdozott volt ellrelvezve. A csoportokbarr 4 fő l1evelŐ,
7 fő teljes rnurrkaiclős i.ls 2 fő résztnltnkaiclős gyerrrrekíeltigyelő ciolgozik. 1 fő psziclrOlógusSal
relrc{elkeztrek, íejlesztő pec{agó6r_rsttk jelerrleg trincs. Ez.t rrregelőziíerr rregyeclÓvetrte

készítettek

fejlesztési terveket.

A törvórryes kópviseletet
B),árnja,

11 fő gyerrnekvédelmi gyárn lárja el, minderr gyárnrrak varr lrelyettes

A gyárnokkal való egytittrnűköclést az

irrtéznrérryvezető alapvetően jórrak ítélte,1 fő

gyátn vatr, aki szernéIyes kapcsolatot nem tart gyárnoItjával, csupán telefonon érdeklődik.

Mirrderr gyerrnek óvodába vagy iskolába jár, egyérri trtttnkaLettcldel rerrdelkező tarrulójuk
lr

ürcs.

Az iskolai beíratások rneg törtéritek.

A ctigitális oktatás

sot,án a munkatiirsak igyekeztek erórr

feliil is rrrotiválrri a gyermekeket.

a

Sziilők Háza Alapítvárrytól tableteket kaptak erl,e a cólra, ami elŐsegítette a lrozzátartozókkal
történő kapcsolattartást is. A tanévet 1 fő nem teljesítette, Ő augtrsztttsbarr pótvizsgázni fog.
csoportban néhány ágy cseréjérelenne szüks;ég, szükséges továbbá a klÍma
rendszer javítására és tisztasági festésre. A Hangyaboly csoportbarr szükségessé vált az étkező
asztal, székek cseréje, sztikség lenne új ruhásszekrényekre, klímarendszer kiépítésére,a közös

A Pitypang

lrelyiségek, szobák festésére, rij hűtőszekrény beszerzésére,valamirrt nélrárry szobában a
leterített szőrryegek szélei felpördiiltek, kicserélésük továbbra is incfokolt.
2

A

Covici 19 vírus nriatti veszélytrelyzet
icieje adomárryokbőI azudvari
részt játékokkal
(PingPong asztal, kosárPalánk,
tollas szett) felszerelték, kaptak továbbá
sörpad szettet,

grillstitőt, napvitorlát, az elmeleti
csoportba boxzsákot.

A

csoPortokban a konfliktus lrelyzeteket,
agressziót egyérri beszélgetéssel,
rryílt, e'yenes
kommunikácjóval kezelik, Fizikaiagresszió
nern jellernző, Ha azt tapasztalják,
hogy konflikhrs
várhatÓ' igYekeznek az érintett
gYermekkel rrégyszenrközt beszé]rri,
és hagyni, hogy adekvát
nródon kiadják magukból a frusztrációt.
Sztikség szerint a beszélgetéseklre
az intézmény
psziclrológusát is bevonják, csoportgyiíléseken
renclszeresen átbeszélik a felmenilő
Problémákat' és kÖzÖserr igYektlzrrek rnegoldást ta]álni.
A csoportok egyéni ér.tékelő
rendszerrel rendelkezrrek, arnelYrrek
része pl. a gyermek megfelelő viselkeciése,
szabálytartása
a csoPorton belril, Általábarr jtrtalom
zsebpérrz a motiváló urő, *.lyr,"k
felhaszrráIása egyérri,
a pityparrg csoporton belül vtrlt
rá pélcla, lrogy közös pro8ran]ra
lrasznáIták fel.
Retrdszeresen, napi szirrten szerveznek
ir,árryított, szabacliclős foglalkozásokat,
ez lehet
játszótéri' nrozgásos tevékerrység,
<le a gyerekek szívesen veszlrek részt
kreatív
foglalkozásokorr, gyurmáz,nak, Íestenek.
A kijárási korlátozás alatt a közös, zárt r_rclvart
haszrrálták szabaclidős í,evékenl,ségle
(reggeli torna, aerobic, pirrgporrg,
röplabcta,
kosárlabda), rnelYet a két csoPorL elosztott
egymás között. Aktívarr vettek részt
a gyermekek
az intézrnét"rYáltal szervezett,
clralierrgeweek kilrívásaibarr is. Erutek
során rnirrclerr lréterr egy
kilrívást kellett teljesíteni a csopol,toktrak,
mirrimum 5 fő részfuevővel, A felaciat
teljesítése
esetérr meglePetés jutalorrrban
részesül a csopo.t. A kisebb és nagyobb
gyermekek is szívesen
bekaPcsolódnak a kÖzÖs siitésbe, főzésbe.
Több gyerInek jár egyérri foglalkozásokra
is, pl,
futba]l edzés, gYÓgYtorrra, itszás, tárrc.
Nyáron mitrclen gyerrrrek 2-3 táborban
vesz t.észt
(Zarnárdi, Csokorryavisorrtit, Gyorrraerrclrőcl,
Bogács)

15 éves Iálu kÜlÖrrleges ellátási szükségletű
(erryhe fokbarr értelrnileg akadályozott),

2013'02'01, rraPjától icleiglerres hatállyal
lett elirelye zve aFővárosi Gyermet rreaur",i
Központ

és TegYesz AlfÖldi utcai befogadó
ottlrorrába testvéreivel egyi.itt. Szakellátásba
kerülésének

oka; 2012,i0,18, rraPjái

a gyánrlratóság véclelembe vette, a felülvizsgálat sorátr
nregállaPÍtották, lrogY a gonclozási tervben
foglaltak
valósultak me', a család
'1eln
tartózkodási helYe nenr alkalmas a
8yermekek nevelésére (nem volt tisztálkodási, íőzési,
mosási lehetőség, a]vásra alkalmas lrely).
A gyánrlratóság 2013,03.19, napjával az ideiglenes
hatálYir elhelYezést megszÜntette, átrneneti
rrevelésbe vette és testvéreivel együtt pestujhelyi
a
Gyermekotthonban helyezte el,
2014'05'08' naPjától lett nevelésbe véve
a gondozási lrely megtartásá va|. Azarrya
1akhatása
továbbra sem volt megoldott, az apávalrrem
volt kapcsolat,
NŐvérét abátYla b:intalmazta, ezért a fiútestvér
más intézmér-ryberilett elhelyezve, Nővére
id őközberr rragykorúvá vált,
Utolsó egyéni gorrdozási-nevelési terve (GH-1 adatlap)
201,g.1,0.z8-án készült, melynek
készítésébenrészt vett a nevelő, gyermek,
8yermekvéclelmi Eyám, szakmai vezető,
aláírásukkal ellátták.

melyrrek készítésébenrész.t vett a
(aláírásukkal eltaítták), A rnegelőző egyérri
nevelő, irrtézményv ezető,szakmai vezető,gyermek
teljes mértékben megvalósultak,
gorrciozási-rrevelési tervben kituzött feladatok

belüi biztosított psziclrológiai
rendszerességgel vesz részt a gyermekottlrclnon
megsegítés en, aziskolában pedig fejlesztő foglalkozásokon,
szabályozta a kapcsolattartást a
Gyárnhatóság az arryával, apával és apai rragyrnamiival
a ktrpcsolattartás újraszabáIyozását a
gyermekotthorr területén. 2013_bzur az anya kérelmezte
nrert laklratása továbbra sem volt
gyermekotthon területén kíviilre, de eltrtasításra keri.ilt,
vinni szerette volna,
rnegoldott és a rokoni fokot r_rcm jelölte meg, alrová gyermeke{t
terlrelt, retrdszertelerrii1 látogatia,
Éciesarryjával a kapcsolata szélsőséges, korrfliktr_rsokkal
Nővére szokta rneglátogatni a
telefotrotr kereszül is renclszertelenül valósul me8,
gyámi errgecléllyel tartózkodott a
gyerrnekottlrorrban. Felelősségvállalási rryilatkozattai,

Heti

rra

gyszi.i Iő lráztartásában.

Errgeclély nélki,ili eltávozása rrem volt a gyerrnekr.ek,

igérryel A 7, osztályt
sajátos rrevelési igényíi,kiemelt figyelmet, kürlórrleges bárrásmóclot
Órái valurak beiktatva, A jegYei egYre
befejezte. Az iskolábarr kap fejlesztéseket, relralrilitációs
jobbak.

szátnára, egyre bátrabbarr veti fel
Szabacliclős tevékerrységek folyarnatosarr biztosítva va.trtrak
a saját ötleteit.

rrapjától lett icleiglerrels hatállyal ellreiyezve a FŐvárosi
Szakellátásba
Gyerrnekvéclelnri I(özporrt és Tegyesz AlföIcti r-rtcai befogadó ottlrorrába.
tnelynek rerrc{kív|ili
kcrülésérrekoka: 201 7.02.07, napjától vécleiembe vételéLekeriilt sor,
jelezte, Irogy a gyerrneket
íeliilvizsgálatára kerr,ilt sor clecenrber lrólrapbarr, A gye rrnek óvodájir

15 éves lárry

201,2.02;I().

rrrely laklratás trregszi.irrte tésre
éclesanyja bántaltrrazta, Csaláclok Átmerreti Ottl.orrábilrr éltek,
irrclulatkezelé.si prolrlérnáik voltak, lriálryoztak a szÜlői

keriilt, továbbá

a

sziilőkr.ek

kompetenciá k, a gresszívak vol tak gyermeki"ikkel,
átrnerreti nevelésbe
2017,04.04,rrapjával icleiglerres lratályir elllelyezése rnegsziirrtetésre kerÜlt,
szárnára,
Iett véve. Gorrclozási lrelyként a Pestujlrelyi Gyermekottlrorr lett kijelÖlve

részesriI,
A gyerrnek sajátos r-revelési igényíi(psziclrés fejlőctési :zavar), ki,ilórrleges ellátásbarr
A sziilők
Szabályozott kapcsolattartá.ga a szüIőkke] a gyernrekotllrorr terilletérr valÓstrl]rat meg.
részéről
többször kértékgycrrneki.ikkel való kapcsolattartást clttlrorrukba, rrrely a gyárnlratóság
is retrdszertelerrek
elr_rtasításra került (az anya ritkán találkozott gyerrnel.:ével, teleforrhívások
voltak, ezen be.szétgetések rossz l"ratással voltak a leárryra). 2019. clecenrberéberr az aPa
kéreimezte az ictőszakos kapcscllzrttartást gyerrnekével az ottlronába az i,irurePi időszakra

vonatkozóan, mely errgeclélyezve lett. A kapcsolattarrtási r-rapló tanúsága szerirrt a gYermek
tart
szüleivel a mtrrrkájr"rk és a lakólreiyiiktől való rragy tiívolr;ág miatt elsősorban telefonorr
l jelentek me g.
k apcsolatot, az ottlrotrbarr csupár e8y_e8y alkalomma
Utolsó egyéni gorrclclzási-nevelési terve (GI-I-1 adailap) 202:0,02, hóbarr késziilt, melYnek

vezető,
készítéséberrrészt vett a nevelő, gyermek, gyermekvédelmi gyárn, szakmai
aláírásukkal ellátták, A gyermek részéregyermekpszichiátriárr való renclszeres konholl
szükséges. Magatartászavarai, cltilrkitörései miatt állanclÓ gyógyszerekre szorul. Az
intézmérrypsziclrológtrsa egyérri elbeszélgetések keretéberr rendszeresell foglakozik vele.

Utolsó lrelyzetértékelése(GH-3 aclatlap)
2020.05,15.-én késziilt, A kirűzött felaciatok
részbetr
megvalósultak, Nagy har.gsúlyt fektettek
az iskolai előmenetelre, továbbtarrulásra,
8. osztályt beíejezte, kertészeti szakközépi.skoiában
fog továbbtanulni,
11 éYes liirrÍ 3-an testvérek, 2019.10.
hótóI élrrek ismételten szakellátásbarr. Korábbarr,
2010 és

2016 kÖzÖtt éitek szakellátásban, liazagonclozásra
keniltek, de az édesapjuk is, az édesanya
élettársa is, és kÖzben a2] anYa is beteg lett,
aki 2020. juniusábrur

elhalálozott. A gyerrnekek
rrYilatkoztak, hogY nenr szeretnétrek rrevelőszülőklröz
kenilrri, szeretnétrek a jelenlegi
gorrdozási helyiikön mararitti, beilleszkecltek
a csoportba és az iskolába is.
GH-1 adatlaPja 2020, februárjában készült,
4. osztályos tanuló, iskolája a képességeirrek
megfelelŐ, kÖzvetlen, rrYitott, barátságos
kislarry, psziclrológus renclszeresen foglalkozik
vele,
NegYed éves fejlesztési te,rvvel rerrclelkezik.
Nevelő, sruúai vezető és a gyám készítette,
aláírásukkal eilátták.

CH-3 adatlapja rrincserr, feltilvizsgálat 2020.
őszérr várlrató.

17 éves fiÚ.*.2011,04 lrótól él szakellátásban, első
gonclozási lrelye. Édesarryjának a
kaPcsolattartását a gYánrlrivatal szabáIyozta,
viszont évek óta rrem él a kapcsolattartási
jogávai, ÉdesaPjával mirrclerr lróban tart
kapcsolatot a gyámlrivatali szabályzásrrak
rnegfelelőerr, Szakellátásbarr kerÜlést megelőzően
az apa trevelte, aki 2010-betr börtörrbe
ÍgY felÜgYelet rrélkiil maratclt. GH-1 adatlapja
2020. februálbarr

került,

készült, trevelő készítette,
aIáírásával ellátta, A szakértői bizottság lripelküretikus
nragatartásza,art és cliszlexiát
állaPÍtott rneg rráIa, SNI-s, ktilÖrileges szükségletri,
]0. osztályos tarruló, egyérri-fejlesztési
tervvel rerrdelkezik, SzabálYokat érti, korrtrollal
tartja be, folyarnatos ellerrőrzést igérryel,
környezetére igénytelen, tteltezett rrrotiválható,
Rendszeres orvosi ellerrőrzés alatt áIl, cr.rkorbetegség,
és zsírmáj okozta kezdőclő májethalás
miatt, Rendszet'es testmozgásra rnotiváljá!
kevés sikerrel, a ctiétáját lrektikusarr tartja be.
GH-3 adatlaPja 2018,07. hóban késztilt, az utolsó feltilvizsgáIat
sorátr, idei év sorátr
nagykorírvá válik,
15 éves leárrY és 15 éves l'iú gorrclozotl elmorrdta,
lrogy

jól érzik magukat az otthonban,
ellátásukkal kapcsolatbar kifogásuk ninr:s;, A fiú
3 éve van az ottlrotrbatr,
A lánY gYerrneket szÜiei ritkárr látogatják, távol élriek
a főr,árostól. 9 éve var1 az intézrnényben,
kisebb konflikhrsai szoktak előfordurlrri társaival
és a felnőttekkel egyaránt. Ilyenkor magát
lribázta§a, amiért nem jÖn ki veliik, A rrapi étellel
elégeclett, külsős cég áltat szállított és az
otthonban főzöttel egyarárrt,,,repetázásra" van lehetőségtik.
ErrgedélY nélkÜli eltávozások esr,:tén a gyernrekkel
visszaérkezésétkövetőerr egyérri

beszélgetést folYtatrrak, meh,len

A

a gyernrckzlé.clelmi gyántok

jellenuően netlt ueszrtek részt.

rendőrség felé tÖrtérrő bejelentéseket minclen esetben
megteszik, illetve
visszavonását is.

a

körözések

CsoPor|naPló formátunra egységes került kialakításra az
intézményben, tartalmi elemei
megfelelőek, irrforurráiisak, Rész]etes tájékoztatást adnak
csoport tagjaival kapcsoIatos
információkrcil.

rryilválrrtirrtása, gYámrnal tÖrtérrő
esetmegbeszélés),
kapcsolattartás, feijegyzés (team, ottl"rorrgyűlés, tematikus team,
napokról, amikor külörrös
kapcsolattartási napló (logszabáiyrrak megfelelő), feljegyzés atzotr
rrapló (SzÖkési rraPlÓ),
esemélry történt, szabadidős programok, Engeclély rrélküli eltávozási
aclatai.szerepelrrek
A Hangyaboly csopcrrtnapló 2020.04,01. rrapjával rnegnyitva/ a 8yermekek
nevei. A csoPortot
az első olclalakon (TAJ szám, sziiletési hely és idő, kapcsolattartók-gvámok
a tanulási
átadó-átvevő kolléga kézjegyévelellá$a, a napló szépen, precízen vez,etett,
a rraPlóbarr
tevékenység és a szabadiclő eltöltése is megielerrik a naplóberrr. Vez.eltői ellerrőrzés

A

mellékletében szerepe1:

az iskolai kapcsolattartás

rrem felIelhető.

a
A szakmai vezető elmorrdása szerint a szóbeli irrforrnár:ió;itaclásbarr e2. a csopol,t nagyotr;o,
lérryegi
rrapló vezetésére jobbarr keil figyelni. A rrapi törtérréseket tretrr iegyzik fel a rrapló,

információka

t

netrr tartalmaz.

Zsebp énz ka r ionok, ru lrakar torrok

Az első

eis a

ellerrőrzés

el

l

enőrzése

másoclik rregy6d{yrc a l,ttlraleltár elkésztilt, a Íelrulrázási rrYomtatr'átt)'ot't a vezető
nregtalálható, a számlák másolatát rnellékeiik, a fejléc porrtosarr kitÖltÖtt. A

rr,tházatra forclítlrató összeg iclőarárryos elköltése megvalósul,

Zsebpérrz lryilvárrtartás mirrclkét csoporhrál pontosan vezetett,
gyerrrrekei közül többerr spórolrrak a zsebpénztikkel,

a

I{arrgyaLrolY csoPort

,,Sziget" (Templom utcai) Gyernrekottlron
A rlizs8álat ic{őpontjáball a 6yet,mekottlrorrban 4 fő kiskor(r allYa a gYermekével, valarnirrt 2 fő
utógorrclozói ellátott a babájár,al volt ellrelyezve a gyerlnekottlrorrban, Így Összesetr 12 fő keriilt
ellrelyezésre, Ebből 3 fő kiskorír a gyermekével és 1 fíítrtógorrdoz<ltt a gyr:rrnekével a Szetrt
lstvárr úti lakásottlrorr gorrdozot§a, akik icleiglenesell tartózkocJtak ott, szakellátó lriánY triiatt.
l fő pszichológurs áIlrerrr]elkezésre, fejlesztőpeclagógrrsr.rk trittcs, az ottlrotrvezető foglalkozik a
babák fejlesztésével.

A gyerrnekvéclelrni gyárnságot 7 íő gyánl látja

el.

A gyárnokkal az egyiittrnűködés

rragyorr jÓ,

renclszereserr látoga§ák a kiskorúrakat.

Ktilső ellerrőrzés nem törtérrt a tavalyi évben.
A kiskorú anyák nern járrrtrk iskolába, egyélri tanl,errcl szerinl tatrulnatk,
A kiskorú és trtógorrdozott anyák lramar kifáraclrrak a gyerrnekrrevelés rrelrézségeitől. Ilyerrkor
a szoIgálatban Iévő trrttnkatársak felactata a fiata] ar-ryiik telrermetrtesítése.A fiatalok
egymáshoz való viszclnyttlása, fesz.ültségtűrő képessége igerr alacsony. A szakdolgozók
kiszolgáltatottak az anyák agresszív fellépéseivel szenbetr is.

Az arryák elsődleges feladata gyermekük ellátása, ezt figyr:lembe véve szervezik a számukra
érclekes és fontos programokat, mint pl, közös kirándulások, vái;árlások a csoport részére,
játszóterek felfedezése, lakókörnyezetük rrevezett,:sstigeirrek megismerése, közlekedés
elsajátítása a tájékozódási képességfejlesztése mellett.
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rutin"'
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megfelelőerr vezetettek,

A
,,év . ..,,.hó, .,.rrapjától

a
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Kapcsolattartási naplók, amelyek jogszabálynak

.fejlécénekkitöltése hiárriros

,..""p]ái8r';

pl, sok

esetben hiárryzik az

,.,év.. . , ..hó ..
se. Előíordtrl, lrogy a cláhrrn nilrcs
Pontoszu"t feittintetve, csak, a hónap szerepel,-illetve nincs
pontosan feiti.irrteive, hogy melyik
napon fizették ki a zsebpérrzt a gyermeknek.

*:':i::::|":

:

. ,

szárnl;Ík l.eÉŰzesre kerültek, a gyermek
aláírásával igazolta az árvételt.

A

záró készlet.

G.M. esetérr rrem került fellraszrrtíiásra
a rulráza_ttalprd:laldóéLe§_ö_.xze&

L.

EngedélY nélkiili eltávozirs a csoportball
llem jellemzíi. Egy renclszeresel1 szökött
májrrsbarr tÖltÖtte be a rTagykorűrsá§ot,
a körözéseket nlitrdelr esetbetr kiactták.

leárry

17 érzes lzurleGYernrekével azotros
gonclozási lrelyerr varr ellrelyezve a baba_lnama
csoportbarr
2018' szePtember 27,-től, Korábban
a Bokréta Gyermekottlrorri Közpotrt
és Általárros Iskoia 4.

számú szakmai egység Nagysárrdor
Jilzsef utcai lakásottlronábarr trevelkedett testvéreivel.
SzabálYkÖvetŐ, jó magavisr:letíi gYermek
,oIt, azonbarr tarrkötelezettségérrek netn tett
eleget,
gYakrarr hiárrYzott az iskc'lából. Eltávozásai
alatt isrnerkeclett met gyerrneke r,ér szerirrti
aPjával, GYerrneke csalácli jogállása jerlerrleg
rerrclezetletr. Kisfia édesapja Buclapesterl
él,
alkalrnarrként látoga§a a gYerrneket az
ottlrorrban, M. éclesapjával a]kaImarrkérrt, rragyrrénjével
és testvéreive] retrciszeresen tartatrak kapcsolatot.
Jelenle g 9, osztáIyos a But.attirro Általálros
Iskola és Girrurázittmbatl, tanulnrátryait egyéni
ta:lrencl szerint folyta§a. psziclrés tárnogatása
kiemelt jelerrtőségŰ, mit'el az Új feiarlattal számos
nelrézségnrertillre t fel az életéberr.

Folyamatbal1 vai'l a gorrdozrisi lrelyének
a változtatása, cle a Gyárnhivatal erről
még r.rem hozott
lratározatot, A feliilvizsgálatot követően
készítikel a GH-3 lapot.

1,5 éves ÍiúKorárrál fogva kÜlönleger; szükségletű._BFKH
XX, Kerületi Hivatala a Bp_
201004101,589-712018 szárnú lratározatával
vette neve]ésbe 2018,10.03. napjától, icleiglerres
gorrdozási lrelYkérrt a Bokréta Lakásotthorri,
Gyerrnekotthorri Közporrt és Általános Iskola
Templorn utcai telephelyét jelölte ki. Ijzakellátásba
keriilésérrek oka: az anya kiskorír,
gYerrnekotthonbar, rrevelkerlik és kérelrrrezte
a gyermekével való közös ellrelyezést.
A BP-20/004100962-1,012019 szám(r határclzattal történt
a gorrciozási irely tartós kijelölése.
Családi jogállása rendezetlen.
GYámhatóság által szabálYozott kapcsolattartása édesanyján
kíviil az arryai rragyszülőkkel és
naPlYnénivel valr a lakásottlron tedileiérr, akik
látogagák is őket. Eáesunlia t".tuérei is
rend,szeresen 1átoga§ák.

Az édesapja időnkélrt látogatja,

készült, Készítéséberrrészt
Egyéni gorrc{ozási_rrevelési terve (GH_1 aclatlap) 2020.04.1,4.rrapjárr
került, ahol a beszoktatása
vett az ottlronvezető rrevelő és az arrya. Januárban böIcsödébe
még nem készült, rnivel
zökkenőrnentes volt, könnyen beilleszkedett. Helyzeltértékelés
vétele ügyében.
gyárrrlratósági felülvizsgálat nenr volt gyerrnek nevelésbe
,,Csepp-tó" (Szlávy utcai) Gytrrmekotthon
1 íő kiskoru
A vizsgálat időporrtiábzur a gyermekotthorrban 10 fő kiskoru volt ellrelyezve,
lj íő tartózkodott, és 3 fő felvételét a
befogactása folyamatbarr volt, az trtógondozói csoportbarr
Lryári hónapokban várták.

trenr rendelkeznek,
Doigozó létszám 5,25 fő, ebbőI két fő nevelŐ, Íejksztőpedagógtrssa1
pszichoIógust fél áIlásban alkalmaznak,
változórrak
A gyermekvéclelrni gyáInságot 5 fő gyánr látja eI. A gyárnokkal az egytittrnűkÖclést
tartja,
jellemezte a szakmai vezető,a jogszabály által előíIt látogatási alkalnrakat minderr 6Yárn
n gyermelcotthon ntunkntársaíaal
Azonbnn előfordtt!, hogy nent egy áltáspottttlt képuiselnek n gyúnnk

n

gondozott érdeltében,

K|itső ellerrőr,zés nern töt,tónt a tavalyi óvbetr,
igazodva
kapcsolattartások rnegvalóstrlását a csoportok rrapirerrdjélrez, életvitelélrez
biztositja az
rninclen esetben a gyárnlratóság által lrozott }ratár,ozatokr"rak rnegfelelőerr
cli8itális és te]eforros
irrtézrnérry, A parrdémia icleje alatt lelretőséget biztosítottak a

A

egYi.ittrnűkÖdtek,
kapcsolattartásra, ezt követőetr az elnrarac{t kapcsolattartás<lk pótlár;ára
A gorrclozási lrely figyelernbe veszi a gyerrnek kapcsolattaltásra vonatkozó kérelmét,arnelYet
felé,
továbbítarrak a gyerrnekvéclelrrri Syám, szi.ikség esetérr pectig a gylrrnlratóság

járrrak el, rnurclerr
Az errgecléty nélküli eItávozások esetérr azígazgatói r-rtasít;isrrak lnegfelelőerr
kollegák
esetbetr értesitik a ker,ületi rerrclőrséget és a s),ermekvéclelrni gyárnot, A
ismert
rlregpróbálják elektrorrikus útorr vagy telefotlon kereszttil eIérrri a gyerlrreket, Az

kapcsolatokorrkeresztiilpróbáljákfeltérképezrriagl,g111leklrollétét,telefotrotrkeresika
hozzátartozókat és érc{ekiőclriek a gyerrnek felől. Személyes felkrrtatás csak ritkán fordrrl

eIŐ.

gyerrnek előkeriil(lse trtátr értesítik a gyerrnekvéclelrrri gyánrot és kérik a kÖrÖzés
visszavotrását. Sziikség esetén orvosi viz.sgáiatra I<ísérika gorrclozottat.

A

esettúny t'eklolgozását köuető egyéni beszéIgetések sok csetbert n gyernrckuédehui gyám jelenléte
néIkiit znjlntullc. Ajegyzőkörryv felvétele r"rtárr egy későbbi iclőpontban kerÜI sor a teerrdők és
r,állalások megbeszélé.sére,rögzítésére. Az errgedtíly rrélki.ili eltávozaissal kaPcsolatos

Az

rryilvárr tartás rnegfelelő.

Egy gyermek kivételévelrnilrderrki jár rrevelési-oktatási intézménybe, az utógorrdozottak is
rerrclelkeznek tarrr,tlói jogviszorrrryal. A kiskorúak tankötelezettségérrek teljesitésérea
számukra legmegfelelőbb irrtézmérryi keresték meg. A tarrulási rrelrézséggel kÜzdó gyerekek
ki a
esetén felkeresték a pedagógiai Szakszolgálatot . Az elkésztilt véleményekalaPiarr ielÖlték
gyerekek számára az iskolát.

ügyeletes trevelő segíti a gyerrnekeket a tarrulásban, néhány esetberr a Peciagógiai
Szakszolgálat rryújtotta fejlesztéseket veszik igérrybe,

Az

A nem

tarrkÖteles gYernieket
a

nutrka világába igyekeznek
bevezetrri. Segítik az önéletrajz

megírásábzur, a mrurkakeresésben,
elk ísérikirr terjírra.

csoportnapló' kapcsolattartási
lraplók vezetettsége: A digitális
oktatás iclőtartarna alatt
nevelők kÜlÖn oktatási naPlót
a
vezettek az aznapifeladatokróI,
így
körrnyen
nyomon volt
kÖvethető rnűrden gYerrneknek
a fe,ladatai. A csoportrraplóbarr a digitális

oktatás
időtartamában már ezeket
nem vezették fel, csak az egyéb
szabaclidős tevékenységet.
A napló
csak külön jegyzőkörryv
formájábarr,
;:H,'rr'.,frÍli:;"T::.':;T:::]'í.::_:::]j:",]:k,;;g
" ";plóban,
A napló végérrtalálható

knP.,o;;;;;,];;il;";;fté;

#,Ti:,;

történő javítás benng

Az egyéni felszerelés rryilvárrtartó

nlásolva.

karton megfeIelőerr

Vezetett,

számlák 1lozzá lettek
-a

(az eredefi
szárnlákra ceruzával vezették
fel a gyernrek nevét).
A zsebpénz-lryilvárrtartás;on több esetberr
hiányzik a havi összeg, illetve
a ,,év
......1ró.,.,rrapjától .,..,év,...,.hó
"",naPjáig" rész kitöltése. Egy gyermek esetéberr
lriárryzott a
fejléc kitöltése (csak a név
volt, lilletve 2079 év volt felti,irrtetve
a fejlécben 2020 lrelyett),
16 év.e_s.fiú BFKH V. Ker.ületi

Hivatala 2016.04.ts.napjárr kelt,
BP-05/ 04/1947-1,7l20]6 számú
ui *,,unrével együ t t, Az écl es apa

:i[T:ffi:iil:5:: ::::r],:]]l,:lt

vitte a gYermekeket a Tegyesz
"::,l"*;,'
I. szánrú Befogacló
ottlrorrába,

Őket és laklratásuk rrenr vo}t
rnegoidott.

kapcsolatot sem tartott veliik.

,.i*r"ffi;,?ffi

Az édesarrya évek óta nem trevelte

á:;ffi:;

a gyerrnekeket és

BFKH X' Keriileti Hivatala BP-'l0l04l1,243-20/2016számú
lratározatával az icleiglenes lratályú
eurelYezést tnegszÜntette

és elrendelte a kiskor(rak rrevelésbe
vételét,GondoJsi Irelykérit
a
Bokréta Gyerrrrekottlrorri Közporrtot
(Szlávy utca) jelölte ki,

NormáI szrikségletŰ, sPeciális
sziikségletérrek megáIlapítását javasolta
a Gyermekvéclelmi
cle Psziclriáteri vizsgálat hiányiban
a gyámlratóság nern állapította
rneg
;::#:irffittság,

ffilffr§ffffij]:Í.o"

bele, relrdszet'esek az engedély
néIkrili eltávozásai 1-1 trapra, cle

SzabáIYozott kaPcsoiattartiis keretében
az arrya telefonon kereszttil tarthat kapcsolatot
gYermekeivel, az aPa és életlársa
tartózkoclási cínrükörr hétvégente
szernélyesen.
Az apához főként kimenője alatt tnennek
;r testvére§ lrétvégente
ritkán.
Az édesarrya külfölclörr tartózkoclik, telefonon
tar§ák a kapJsolatot.
Az otthon 2018, évberr kérelrnezte a gorrdozási
helyének megváltoztatását, mert a
kiskorú a
krirrrina]izálódás felé haladt, fe]merült
a marüuárra fogyasztás
6yarrúja, továbbá iskolai
kötelezettségeirrek rrem tett eleget,
rrapközberr ismeretlen helyen tartózkoclo
tt, az eljárás
megszüntetésre került.
Utolsó egyéni gondozási-nevelé.si
terve (GH-1 adatlap) 2020.02,11-érr
készült a szakmai vezető
és a csoPortvezető rrevelő által.
A gyermekzléclelnti gyám tlem vett részt az
elkészítésbenA nevelő
aIáírásával ellátta, az otthonvezető
nem,

A

ellerrállást
mirrclig nem illeszkedett be, folyarnatos
gyerrnekottlron rrapirerrdjébe még
tiszteletlen. Személyi

tarrúsít,határaitfeszegeti,rerrdrakástrregálja,!ázac'tő,íelrrőttekkel

iskolát kerüli,
higiéniájára igérryes. Szeret csavarogni,
gyerrnek nern lrajlarrcló ilyen irányú
Az otthorrban renclelkezésre áll psziclrológus, de a
segítségetigérrybe verrtri,
járrri, a 6, osztályt végezte a Kossutlr Lajos Gyermekotthoni
Két év trtán kezdett (rjból iskolába
Közporrt néke Áttalarros Iskoláj ában,

agresszív
ideiglerres ellrelyezés lehetősége aZ, aPa
15 éves fiú 2016_barr már felmerült az
Az arrya lrossz.abb iclőre rnagára lragyta gyermekeit
rnegatartása, és alkoirolproblémák miatt.
20l9, rnárciusárbarr bejeler. tés érkezett
és így u8y riagykorú testvér fogaclta be őket,
elirelyezésfe a szlávy Gyerrnekottlrorrban,
bárrtalrnazásról, és icleiglerres hatállyal kerültek
A
a gyerrnekottlronban' normáI szükséglerű'
ketten testr,érek, közös ellrelyezésük biztosított

tnitrcletr hónap páros szombatjára, A
kapcsolattartást a gyárnlrivatal szabályozta
miatti
kapcsrllattartási jogával, egészetr a C]ovid_19
kalrcsolattaLtási rraplJalapján aZ anya étt a
a gyernrekottlrorrbóI, és az ellelrőrzés
látogatási és kijtirási lilalornig, A gl,errnek rrregszökótt
Bizottság egyéb gyerrnek_ vagy serdülőkorban
iclőponrjáig lretn érkezett, vissza. A szakél,tői
illetve tic zavart állapított meg,
kezclőctő viselkeclés és emociot]ális zztvart,

GH.laclatlapja2020.02.lróbarrkészirlt,szakmaivezetőkészítette,a]áírásái,alelIátta.Az

megvalósulása az errgedély rrélkiili tár,ollét
aclatlap töltöttsé8e rész.letes, az abban foglaltak
aclatlaP rrerrr késziilt. EgYérii fejlesztósi
okárr trenr lelretséges. A rrevelésbe vétel óta GH-3
rrélki-ili távoltót okátr trem lelretséges,
ter,vel r.errclelkezik, tlregvalósulása szirrtérr az errgecléIy

lrogy jói érzi rnagát az itrtézrnétrybetr,
ott]rorr egyik karnasz leárry lakója elmotrclta,
abbatr,
Nagyorr széperr rajzol, az ottlrotr ciolgozói tárnogatrrák
ellátására neln

Az

Panaszkoclott,
lrogytelretségétfejlessze,clemégtrernkötelezteelmagátezirár.ryba.

Kossttth ZsuzsaGyermekotthon

és Általános Iskola,

Bicske

(51 fő kiskorir,
irrtézrnérryberr 63 fő gorrclozott volt ellrelyezve
0,5 fő fejlesztő peclagógussal retrclelkeztrek,
12 fő urtógonclozói elláttltt). 2 íő psziclroIógussal ós
a 8, sz;ámúr trti>gotrdozói csoport
A tavalyi évberr rnegvalósr_rlt az 5. szánrir speciális cstlport és

Az ellerrórzés iclőporr§ábatr az

felirjít;ása, a speciális csoport megrryitása,
76_ra csökkertt, Az iskolaolvosi l,endelő
2019. évberr az errgeclélyezett fér,őlrelyek szárna 90_ről

lrépe6lészségtigyiellerríjrzése törtérr

t,

járó
Fejér megyei gyermekvécielrni gyárn látja el a gyámsággal
való egyi,ittnrűködés általábarr
felaclatokat, valatnirrt a tórvérryes képviseletet. A gyámokka}
tartanak fent, vnn azonbnn néhátty
zökkerrőmentes, folyatnatos, rrapi telefonos kapcsolatot

14

íő íővárosi és 1 fő

a megoldartcló felndntbót, nz intézmértYre hárítja azt,
gyánt, nlciuel tte]lezebb az egyiittmíllröclés, lciltótt,il
nz intézménYnek, n szenúlYes látogntós
Előforclult olynn eset is, lngt1 n gyám számon kérő leuelet kíiltlött
nlkalntáual nzonban rtent lcereste

t'el

nz inténnényuezetőjét a problémn megbeszélésére,

].0

Az

errgedélY nétkÜli eltávozá,sok
n,regfelelően varurak dokttmerrtálva,
a szökési napió
retrdezett' jegyzőköttyv
a 8yermekek nreghallgatásáról
készül.
A szökésben lévő gyermekek
esetében van olyan gyátn,
aki tarja a kapcsolatot gyámol$ával,
é.s van olyan is, aki
in tézrnérry től ércleklőctik,
az
Irogy uur-,-" u-,fo.mációj
uk a k iskorúról.
A gYermekek ÓvoclaÍ, általánosés középiskolai elhelyezése
zökkenőmentesen megvaIósulci
folYamat'

a

kÖrnYező teleptilések rntézmérryei

együttműköclőek. A peciagógiai
szakszolgálatok javaslatairlak
megfelelő clktatási i',ie"^e.,}i
trrdnak biztosítani a gyerrnekek
számára' A felzárkóztatásban,
reitesztosberr való részvéLire
mincl az iskolában, mincl a
csoportokb arr fejlesztőped
agóguscrk ál ta l varr mócl.
Az irrtézrnény rninclen kisl<orú
gorrdozot§a eleget tesz tankötelezettségér.rek.
Az intézmény és csopor§ai széles
vájasztékot kfirá]nak a növerrclékek
számára
lrasztros eltöItésélrez, m,irrt
pl. kézrníívesfoglalkozások, film klub, a szabadidő
teqball, sport
tevékerrységek, kiránclulások,
kerékpározás, énekkar; tárrcszakkör.

il",.;;;;il#;::T;]':::l,i];;Jö]

tÖrténő kapcsolattartás, feljegyzés
(team,
kaPcsolattartási rraPlÓ, Íelje:gY'zésazorr
rrapokról,

amiko, külörrös
programok, errgedély néIkiili
eItávozási rrapló (Szökési rrapló).

ZsebPérrz kartonorr lriárr;o§
a fejléc kitöItése
" "'naPjáig'" A gYermek arrrerrnYibell
l1em trrclja

szakellátó aIáírása szüksége.s.
Az egYérri felszerelés rryilváritartó

esenrény törtérrt, szabacliclős

pl,

,,éy,,.,..lró,..,rrapjától .,...év..,...lró
aláírni valamilyen okból kifolyólag,
akkor két

kartonorr ? ..ll]acskalrAr.,-x

AszárnIarnásolatoktöbbségébelrcsatolvavarrnak,.J
lriárvzott, EgYérri felszereiési
nyilvárrtartci kartorrról a uasa.lisok
fel varrr.rak vezetve az egyérri
rulraleltál'ra, A szárnlákorl
ameturyiberr több eve.tnek részérpfAl}árrl _.l^!._l!
^

12 éves IeánY*A

BRFK XXL l(erÜileti Renclőrkapitárrysága
2010.01.77-i iratározatával
ideiglenes
uin',,,u,,ro* 3 féltestvérévelegyütt
ii::l[i.:]li'.1'j:":",]:"".:::j

.i-,|:]il :,":]'

végrehajtási irrtézetbe keriiIt,

az anyaellerr

;;,;#-:ffi:',;:i"T:

i 1 elfogató pu.u.,". volt kiaclva.

BudaPest XXL Kenilet Csepel
önkorrnár yzatpolgármesteri Hivatal
Gyámhivatal 2010,03.18_
i lratározatával átnrerreti rrevelésbe vette és
a Fővárosi önkorm ányzat szilágyiErz,sébet
GYermekott]ronába helyezte
eI test,véreivel együtt. 4 másik testvére a
bicskei
gYermekotthonbar. neveikedett,
de férő}rely hiányáian rren"r tr-rdták
közöserr elhelyezni őket.
Az anya rnegkezdte bÜintetése ietÖltését.
2010.1,2.20. rrapjával gondozási
helyét
megváltoztatták' a FŐvárosi Önkormárryzat
Kossutlr Zsuzsa Gyermekottlronába
kerüIt
testvéreivel együtt. Jelenleg 2 testvérével
vatr az otthonban, e8I csoportban.
A Bicskei GYámhivatal 2014,05,o8-i határoza
tával azátmeneti nevelésbe vételt felülvizsgálta
és nevelésbe vételkénttartotta
fent.
].1

rész,t vett
(GH_1 actatlap) 2018,],0,14_érT késziilt,I(észítéséberr
terve
gorrdozási_rrevelési
Egyéni
ellátták), Célként
gyermekvéc{elmi 8yám (aláíriisttkkal
a nevelő, gyermek, intézményv ezető,
megkezclését a
ének folytatását, népi furulya tarrulásának
rrépi
tehetsé8gonclozásái,
ki
rrizték

helyi zerreiskolábarr.
szakmai
(GH_3 adatlap) a trevelő, irrtézményveze\ő,
2020.03.05_én készült helyz,etrirtékelése
vezetőósagyermekvéclelmi8yámáltal(aláírásukkaleIlátták).Enrrekalapjánacsoportbanjól
kell rrála, szeret raizolni, színezni,
ösztörrözni
érzi magát, A szorosabb testvérkapcsolattlt
furulyázik, több érrekkartrak is tagja,
szerepjátékokat, lrépi érTeket tanttl és
látogatta
Ezt követően e'y ideig rerrclszeresell
Édesarryját évek rrtárr kierrgeclték a börtönből,
F)gyik rrővére szokta még
iitk,rttak. Édesapja is ritkárr látoga§a,
gyerrnekeit, később

"""k

látogatni az ottlronbatr,
A belső iskola 5. osztályát végezte,
2019,
BP-11/104/1747,27|ZOL} számú lratározatával
16 éves fiú BFKH XL Kerürleti Hivatala
jelölte meg,
és gonclozási lrelykérrt a ferrti irrtézmérryt
szeptember 9, rrapiától rrevelésbe vette
keriilt elóször szakellátásba ideiglerres lratályú
szakeilátásba kerülésérrek oka: 201S-beIr
kisér'letci 'oltak'
me[yIrek ilrcioka cliii-rrolrarrrai és clr-rg)'ilkoss'ia'

ellrelyezettként,

Szakvélernérryalapjárrautizmusspektrr.rmzavataVall.Azéclesanyaszerettevolrraberrtlakásos
lriárryábarr aZ l1em volt rneg,valósítlrató, 2016_barr
ir.rtézrrrérryberr ellrelyeztri, trzonban férőlrely
kórte az anya íia örigyilkossági
liazakeriilt. 2019. jírlirtsábarr szakemberek segítségét
illetve
lrogy rreveléséta továbbiakbarr rrern vállalja,
gonclolatai, cliilrkitörései trriatt, és jelezte,
a gyertrreket
gyerrnekét. Ar"rgttsz.tttsbarr trrégis fogaclta
a kór.lrázból sern szárrctékozik 1razavitrtri
a gye rrnekpsziclriátriai osz,táIyra,
ott}rorrábatr, cle rövicl ictőn beltil vissz.akeliilt
Kettős sziikségletű.

vett
2019,]0,2,2_én késziilt, Készítésébetrrészt
Egyérri gor-rclozási_nevelési teIve (GFi_1) aclatlap
szátrrára
szakmai vezető, aláirásr,rkkal ellátták, sziikséges
a trevelő, irrtézrnérryvezető lrelyettes,
trapirencl kiaIakítása az iskola, nr(tvészetterápia, Psziclrológtrs, Psziclriáteri

szigorú,belratárolt
foglalkozások figyelernbe vételével,
I-Ielyzetértékelései (GH_3 actatlap) 2020.01,20

és 20?_0,05,15 rrapjárr készültek, Utolsó

kész,Ítette,aláírásukkal e'tiátták'
a szakrnai vezető,ottl,rotrvezető és a rrevelő
lrelyzetértékelését
állapotá)roz képest
A gyarnrclclléclelnti gyóttt tttólng írtn atá. A gycrrrrek beilleszkeclése
következtébett társai elkertilő módorr
zökketrő*elltesell kezclőclött. Agresszív cliihkitörési
Arnikor pro8raín/ elfoglaltság van szel'vezvc
viszorrytrltak lrozzá. szeretett volrra lraza kerülni.
lelkiismeret fr_rrclalást okoz rrála, Nagyon
szátnára, lla8yol"t jőt érzirnagát, az atryuka azorrbatr
van, lrogy egyérrileg vaBy csoporto§an
telretségesen rajzol, fest, trapi szitrten lelretősége
részétegyedtll tölri számítógép és teleforr
alkotlrassolr a festőmíilrelyben. szabaclidejérrek nagy
varutak, anri szorotrgást és Írttsztrációt
társaságában. Az arryával folyamatos játszmákbatr
irrtézménydolgozóival szemben is, Az
okoz számá ra. Azarryárrak több korlfliktusa volt az
csak részben valósuitak me8,
egyérri gorrctozáslrrevelési tervben megfogalmaztlttak
Öngyilkossági késztetésénekhangoztatása alább csökkent,
Kórház és Szakambulancia
Psziclrológusi megsegítésbiztosított számára, A Vaciaskert
gonclozottja , győgyszeres kezelésétők biztosí§ák,

1,2

Szab ály ozott kapcsolattartás
keretéb

tnirrclen vasárlrap 15
tarthat kapcsolatot o
és 17 óra
rr"..,.,uuJJ;Íi:H.'J;:i:|n""'
erurek megfelelŐerr látogatta
L,-t, Azintézmény számára
2lretente r:saláclteráp,u,
o,ralilluka
A gYermek az irrtézménY
belső |skolájábarr, egyj',i
tanrend .szerint a 7. osztáIyt
2020'04'21' naPjátÓI
befejezte.

között

tartós szökésben van. 2020.05.13,
rrapjától gonclozási lreiye
az EMMI
HollétérŐI azrntézmérrynek
rrincs hrclomása, valószrnűsítik,
lrogy

:ffifffii::'rna,

12 év'es-lsá4L4 testvérével
éI a gyermr*kottltotlbaut.
Egy csoportbatr vanrrak elhelyezv
június 10' naPján kelt
e.201.4.
BP-8C

rcőtng-za/20t4. számú határozattal
a gyámhatóság rrevelésbe
otthonát fe,rnto.totta 2077.augusztusátill

§TJ,iid|;,;r:'.";)]ií:;ffi:}*ósziilő
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Lakásottlroni G'ernlekotthorri
Központ eu Áltuta.,oi Iskola
Lakásotürona
(2060 Bicske,
Kosstrtlr Lajos utca 42)
A Gyámhivatal a kapcsolattartást
is
szalrályo
zta, asztilők minderr
párat'lan lréterr pérrtekerr
15 Óra, és vasálriap 1B
óra között tartlratrrak kapcsolatot
a sajái lakcímükön.
a gyerrnekkel
Sajátos rievelési igénlií,ezért
kiilörrleges
-

0 B / 7 0 4 / 7 63

-

ilÍP:o.|:f; Ji;ii;::'

készült ei

*n*l ;

eIlátást igéIryel.

"\láírta

a nevelő, o'gy".,,,uk, az
irrtéznrérryvezető és a

Utolsó GH-3 lapja 2020,03,i5-én
készült. Kti|ölrleges eIlátást igényel,
errylrérr értelmi
fogYatékos gYe'ek, A szÜlőkkel
és testvérévelnrincler,, l,,ó,-,op
elején
Dulrakeszirr
anti retrdszeres' A hó végi
találkozik,
kaPcsolatok, atnikor a szülők
jönrlclrrek
a gyerekotthotrba,
retrdszerteleriek, A szÜlők
iclőrrkérrt telefotlon is keresik
a gyerrneket. A gyerrnekclttlron
iskolájába tarrul' 4, osztálYos,
belső
A gyerrrrek zsebpérrzér,,ek-r.,yilvárrtartása
az erre ,onatkozó
jogszabálYok szerint

tÖrtélrik, Aláít'ták a nevelő,
a gye.mek, az irrtéz,mér
lyvezető,és a gyárn.
Jelelrlegi gorlclozási
jól érzi rnagát, beílleszkedett,
testvéréveltölti szabaclidejérrek
r'észét'október Óta |elrén
jó
kétlretente utazik a szülőklrö
z, a kezd,eti iciőszak r.la8yoll rrelréz
teljeserr megváltozott
volt,
a szüIŐk befolyása áltaI.
Sokszor keresi a felnőttek társaságát.
15 éves fiú 2016, rnárcius
2],-érr kelt Fejér lvlegyei
Kormárryhivata] Bicskei
Jar.ási
01/GYÁM/)6-15/2OI6

Hivatal FE_
Ügyiratszámír határozata alapjárr
20io. rnárcius 18._tól rrevejésbe
véve' A szÜlői kaPcsolattartásról
]ett
rerrdelkezett, nrincien szombat
és vasárrrap 9_től 18 óráig a
gYermek goridozási lrelYén
tarllratnak kapcsolatot. Gorrclozási
lrelyéiil a Bokréta Lakásottlrorri,
Gyermekotthorri központ és Ált,
]skola kossutlr zsuzsaGyerrnekotthor.r
és Általárros lskola
Gyermekottlronát jelöl ték
ki.

,l[i ;#;''Íjj::::':: :Yu,

r"u,,1,.. 19,-én készült. Gimnáziumban
tanul, kereskeclő

jó a kaocsolahlk T(io-k}. r^^r,-<_.^:
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::._.r:^,::::::,nevelőszüI"őni,

lrelvzetértékpléclal4{-r^
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Ha Imozo ttan há rr.arryos hely zetú,
norrnál sziikségletíígyermek.
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Javaslatok:

_ fontos az
_
_

_
_
_

iratanyagokban elhelyezni

a GH

a<latlapokat,

csak

elektronikus

me5felelő,
dokumentumban való tárolása szakmailag nem
hogy az, elkészítésbenrészt
GH adatlapokon nagyobb figyelmet szükséges fordítani,
GH adatlapok tartalntasabb,
vevők aláírásukkal ellássák, szaknrailag indokolt a
részletesebb kitöltése,
kitöltése, dátrrmok pontos
szükséges a zsebpérrz_nyilvántartások fejlécénekporrtosabb
különösen frrntos, amikor a gyermek
kitöltése, a lravi összeg meghatározásának dátuma
az adott éven belül, A zsebpénzből
életkorából aclódóan a zsebpénz összege változik
számítása egységesen történjen az
történő engedély nélküli eltávozások miatti levonások
lizabályzatnak megfelelően,
irrtézmény által kiac]ot tz}lg.évi zsebpénzkezelési
hibajavító használata
az egyéni ruhaleltáron keriilerrclő a ceruzával tcirtérrő kittiltés,
lezárni,
(szlávy utca), forrtos felli.intetni a nyitó_ és zárókészletet, év végón
összesíteni, év végén
az egyénífelszerelés nyilvárrtartó kartont javasolt rregyecléverrte

lezárni,acsatoltszámlamásolatokorrfeltüntetniagyermektrevót,
átVcv(j
a z_scbpórrz ós rttlrirkarlotrok csctóbcrl arnclrnVibctr az

B),c,l,trrc,l<

ncnr ttttlia l<orárráI

vagyegyébokbólkifolyólagaláírásávaligazolrriazátvételt,kétszakellátóaláírása

_

sziiksé5es,

vczetői etlerrőrzése
rulrázattal kapcsolatos költségek fcllraszrrálásárrak rregyecléverrkérrti

lőírt kötclezőerr

izeterrclő Ósszcg
mellet a fiataI trevélrek
felhasználásra ker.i.ilt_e, gyűjtőszárnlákon szrikséges a féleségek

annak érdekéberr,lrogy

a

iogszabálybarr

e

kif

megjelenítése.
,fisztelt

intézkeclésitervetkészj!]et].!
ll
Igazgató Asszony, fentikifogásokra szíveskecljen részletes
,,,,r.. l"t.
}S-if
'
novernber
2020.
tervet
L
irrtézkedési
V,
lratárictők rnegjeltilésével,továbbá az

felelősök és

r,ószürrkre szíveskecljerr

rnegkülderri,

Buclapest, 2020. október
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Tóth Edit szociális referetrs

Jóválragyta: Maclrács Mihály osztályvezető
Dr. Pitzné Heinczirrger Mcinika igazgató
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