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Bevezető 
 

Jelen Szakmai program a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Egységes szakmai 

programhálójának részét képezi.  

Ezen programháló komplexitását biztosítja a módszerspecifikus (KÁSZPEM®) szemléletmód, 

melynek fókuszában a családból kiemelt gyermek, a vele való foglalkozás támogató - segítő-

gyógyító attitűdjének implementációja és a rendszerszemléletű gondolkodás (a 

gyermekvédelem egységes rendszerként való kezelése) áll, valamint az, hogy a dokumentum 

team-munkában, az egyes szakellátási területeken tevékenykedő munkatársak részvételével 

került megalkotásra. Az Egységes szakmai programháló alapján kerültek kidolgozásra a 

Profilizált szakmai programok, amelynek során az egyes gyermekotthonok, lakásotthonok és 

nevelőszülői hálózatok a meglévő, illetve predesztinálható, külső és belső erőforrásaik alapján 

saját arculatra formálták, konkrét tartalommal töltötték meg az alapdokumentumban leírt 

elveket, tevékenyégi protokollokat.  

A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Egységes szakmai programhálójának 

kidolgozásakor fontos szempont volt a jogszabályi harmonizáció, így annak megfelelően 

minden szakellátási terület szakmai programja az alábbi egységeket tartalmazza: 

- a szolgáltató neve, címe (kiegészítve a felügyeletet ellátó szervekkel) 

- a szolgáltatás célja, feladata, alapelvei (szenzitív pedagogikoterápiás rendszer alapján) 

- a célcsoport sajtosságainak bemutatása (az ÁGOTA® országos kutatás reprezentatív 

adatainak felhasználásával) 

- a szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja 

- a feladatellátás szakmai tartalma, a biztosított szolgáltatások sajátosságai, a gondozási, 

nevelési, fejlesztési feladatok jellege, tartalma, módja (szakmai innovatív elemek a Szent 

Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatónál) 

- a szolgáltatást nyújtók feladatai (szakmaetika), folyamatos szakmai felkészültségének 

biztosítása (KÁSZPEM® implementáció, jó gyakorlatok, belső továbbképzések formájában) 

- érdek- és jogvédelem (mind a gyermekek, fiatalok, mind a munkatársak tekintetében) 

 

 

 

 

 

 



A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató a Szeged-Csanádi Egyházmegye 

fenntartásában működő országos hatáskörű gyermekvédelmi intézmény.  

 

Nevelőszülői hálózatok:  

 

• Csongrád Megyei Országos Katolikus Egyházi Módszertani Nevelőszülői Hálózat 

(Csongrád megyei, Jász-Nagykun-Szolnok megyei, Békés megyei, Fővárosi és Pest 

megyei nevelőszülői hálózat) – Szeged, Bal fasor 6. 

• Bács-Kiskun Megyei Nevelőszülői Hálózat – Kecskemét, Mindszenti krt. 27/A 

• Komárom-Esztergom Megyei Nevelőszülői Hálózat – Tatabánya, Fő tér 4. 

 

Gyermek- és lakásotthonok: 

 

Csongrád megye  

• Dr. Foltán József Országos Katolikus Egyházi Módszertani Gyermekotthon, Szeged 

(Budai Nagy A. u. 51.) 

• Lakásotthon, Hódmezővásárhely (Béla cigány u. 17.) 

• Lakásotthon, Szegvár (Kórógy u. 81.) 

• Lakásotthon Csanádpalota (Kossuth u. 16.) 

• Lakásotthon, Csanádpalota (Kossuth u. 31.) 

 

Bács-Kiskun megye 

• Gyermekotthon, Bácsalmás (Hősök tere 12.) 

• Haynald Gyermekotthon  

o Lakásotthon, Hajós (Szigeti-fő u. 73.) 

o Lakásotthon, Hajós (Kinizsi P. u. 19.) 

o Fiú Speciális Lakásotthon, Baja (Keleti krt. 6.) 

• Napsugár Gyermekotthon, Kecskemét (Lórántffy Zs. u. 1.)  

 

Komárom-Esztergom megye 

1. sz. szakmai egység: 

• Lakásotthon, Tatabánya (Kőszikla u. 27.) 

• Lakásotthon, Tatabánya (Sárberki u. 64.) 

• Lakásotthon, Oroszlány (Kecskédi u. 4.) 

• Lakásotthon, Környe (József A. u. 49.) 

 

2. sz. szakmai egység: 

• Lakásotthon, Ács (Ady E. u. 1.) 

• Lakásotthon, Komárom (Szúnyogvár u. 1.) 

• Lakásotthon, Vértesszőlős (Múzeum út 45.) 

 

 



 

Az intézmény neve, székhelye 

 

 

Fenntartó     Szeged-Csanádi Egyházmegye, 

Székhelye: 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2. 

Képviseli: Kiss-Rigó László Megyés püspök 

 

 

Helyettes fenntartói képviselet:   Kothencz János 

Szeged-Csanádi Egyházmegye  

Gyermek- és ifjúságvédelmi főigazgató 

 

 

 

Működtető:                  Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató  

Székhelye: 6726 Szeged Bal fasor 6. 

Képviseli: Kothencz János főigazgató 

 

 

 

Felügyeletet ellátó:               Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 

      Hatósági Főosztály 

      Szociális és Gyámügyi Osztály 

 

Lakásotthon elérhetősége:   2941 Ács, Ady E. u.1. 

       

 

 

Férőhelyek száma:                               12 fő 

                                   - típusa: otthont nyújtó ellátás,  

                                                                           - formája: lakásotthon 

             



 

 

Bemutatkozunk  

 

Ács városa Magyarország nyugati felén, Észak-Dunántúlon, Komárom-Esztergom Megye észak-nyugati 

részén helyezkedik el. A település határos Győr-Moson-Sopron megyével. Közigazgatásilag az Észak-

Dunántúli Régióhoz, azon belül Komárom-Esztergom megyéhez, a Bábolna - Komáromi Kistérséghez 

tartozik. 

Lakásotthonunk, a kisváros központi részén 

helyezkedik el. A kb. 7000 lakosú település szerkezete, 

adottságai falusias jellegűek. A lakásotthon egy kicsi, 

csendes utcában van, nem túl messze az oktatási 

intézményektől.  

Fiatalabb gyermekeink az ácsi Gárdonyi Géza Általános 

Iskola - Szakiskola Óvoda és Bölcsőde intézményben 

nevelkednek, tanulnak.  Az iskola és az óvoda integrált, 

TANAK-os és SNI-s gyermekeket is oktatnak. 

Középiskolás korosztályú gondozottaink Neszmélyre, Tatára és Komáromba járnak középiskolába, napi 

bejárási rendszerességgel. Utógondozott neveltjeink felsőfokú intézménybe, illetve technikumra járnak 

Budapestre. 

Az épület egy teljesen alápincézett, emeletes kertes, egy emeletes családi ház. 

A földszinten van a nappali, a konyha, spájz egy fürdőszoba és egy külön WC, valamint két lakószoba, 

az egyik 3, a másik 2 személyes. Az emeleten 3 lakószoba, 3-2-1 személyesek, egy nevelői szoba, egy 

fürdőszoba található. 

Az udvar füves, alkalmas hely a kerti játékokhoz, focizáshoz, és más kerti programokhoz.  A gyermekek 

lakáson belüli szabadidős elfoglaltságait segítik a rendelkezésre álló műszaki cikkek, TV, DVD lejátszó, 

számítógép, PS. Sportszerek is vannak, labdák, görkorcsolyák, korcsolyák, ping - pong asztal stb. 

Lehetőségük van arra, hogy szabadidejükben érdeklődési körüknek megfelelő tevékenységet 

válasszanak, kipróbálják és fejlesszék tehetségüket és sikerélményhez jussanak. Ehhez segítséget 

nyújtanak az iskolában működő szakkörök, a sportkör, valamint az általunk szervezett foglalkozások. 

Minden munkatársunk rendelkezik olyan készségekkel, melyekkel a gyerekek tehetségét segíthetik 

kibontakoztatni (barkácsolás, kézimunkázás, sütés, varrás, festés-rajzolás, vers- és prózamondás, túrák 

vezetése stb.). 



 

A lakosság igénybe veheti a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár szolgáltatásait is. Az 

egészségügyi alapellátást négy felnőtt háziorvos, egy gyermekorvos biztosítja. Van fogorvos és védőnői 

szolgálat is. A szakrendelésekre Komáromba és Tatabányára kell utazni. 

A vasúti közlekedés jó, óránként indulnak vonatok mind Budapest (Komárom, Tatabánya), mind Győr 

irányába.  

 

Pedagógiai hitvallásunk a bizalomra épülő közösségi élet kialakítása, melyek a kommunikációs és 

szociális kompetenciák fejlesztésére irányulnak. 

A nevelési attitűdök koordinálása, gyermekeink biztonság érzetét, stabil kapcsolati rendszer kiépítését, 

erkölcsi értékek közvetítését és társadalmi beilleszkedését támogatják. Az egyéni bánásmód prioritást 

élvez mindennapi munkánkban, maximálisan figyelembe véve a gyermek szükségleteit mentális 

egészségének megóvása érdekében. 

 

 

 

 



 

A gyermek- és lakásotthonok célja, feladatai 

 

A gyermek- és lakásotthonok deklaratív szerepe a védelembe kerülő gyermek személyiségén, 

képességein, adottságain és a benne, valamint környezetében rejlő lehetőségeken, azok fejlesztésén, 

kiaknázásán alapuló oktató – nevelő - személyiségfejlesztő munka.  

Ezen gyermekek és fiatalok összetett, komplex problémájának elemzését és ez által megoldási minták 

nyújtását csak rendszerszemléletű megközelítésben lehet tárgyalni. A problémák komplexitását a 

következő alapvető tényezők egymással való kölcsönhatása és egymásra hatása adja: 

▪ A család, egyrészt, mint elsődleges szocializációs szintér, másrészt, pedig mint az a 

mikrokörnyezet, ahonnan a gyermek gyermekvédelmi gondoskodásba került. 

▪ A gyermek veleszületett, illetve a szociális tanulás során szerzett képességei, adottságai, 

esetleges maladaptív és társadalmilag kívánatostól eltérő viselkedési mintái, amelyek megoldásra 

vagy éppen kiaknázásra (tehetséggondozás) várnak. 

▪ A gyermekvédelem intézményrendszere, egyrészt másodlagos (intézményes) szocializációs 

formákkal és lehetőségekkel, másrészt, mint mediatív-közvetítő kapocs a gyermek és a további 

fejlődését legoptimálisabban biztosítani tudó környezet (vér szerinti vagy nevelő család, 

lakásotthon) között. 

▪ A szűkebb és tágabb értelemben vett társadalom a maga elvárásaival, előírásaival, amelynek egy 

érett és megfelelően szocializálódott személyiség képes eleget tenni. 

 

A szakmai programban kiemelt szerepe van annak, hogy szerteágazó tevékenységrendszerről van szó, 

amelyben az összetevők gyakran egymástól elszigetelten fejtik ki a hatásukat.  

Az optimális lakásotthonban a gondozott gyermek az életkorának megfelelő szinten válhat képessé arra a 

megkapaszkodásra, amely szükséges a biztonságérzet kialakításához. Így nem fogja elveszíteni az 

identitását és nem kerül a kóros függőség állapotába, képes lesz a leválásra és az önálló élet megfelelő 

időben történő megkezdésére. Az ÁGOTA® országos reprezentatív kutatás1 adatai alapján a gyermekek 

több mint 75%-ának van olyan nevelője, akiben teljesen megbízik és közel kétharmaduknak (62,3%) 

olyan nevelője is van, akit anyaként vagy apaként is el tudna képzelni. 

A társadalmi változások felgyorsulásával a célszerű lakásotthoni ellátással kapcsolatos követelmények is 

átalakultak. Olyan struktúra létrehozása a cél, amely rugalmasan formálható az újabb szükségletek 

kielégítése érdekében. A távlati célkitűzés a folyamatos fejlesztés taktikája és stratégiája. 

 
1 Kothencz J., 2009, Róluk…értük…I. Családból kiemelt gyermekek és fiatalok („állami gondoskodásban élők”) 

társadalmi sajátosságai (szociológiai jellemzői) napjainkban, ÁGOTA Alapítvány, Szeged, 137.o. 



 

- Taktika: a lakásotthon profiljából adódó elméleti alapokra helyezett szakmai program, a 

visszailleszkedés nyomon követéses vizsgálata, és a támogató szakmai tevékenység 

továbbfejlesztése.  

- Stratégia: megalkotni a várható bekerülési okok alapján a prognózist, ami a társadalmi 

folyamatok törvényszerűségeinek elemzésén alapul. A neveléstervezést a bekerülési okok alapján 

kell elkészíteni. A visszailleszkedés hatékonyságának fokozásával megelőzhető a gondozott 

gyermekek elszigetelődése. 

A lakásotthon strukturális (szervezeti) alapelvei: az emberi méltóság tiszteletben tartása, a 

diszkrimináció tilalma, a szociális biztonsághoz való jog, prevenció és a komplex rehabilitáció 

biztosítása. 

A lakásotthon funkcionális (működési) alapelvei: elfogadás- empátia- következetesség- egyértelműség- 

rugalmasság- csapatmunka. 

A gondozás során ki lehet alakítani a partneri együttműködést, a feladatok megosztását és a személyes 

felelősség tudatának fejlesztését. Egyrészt a gondozott gyermek ne passzív alanya legyen a 

gondoskodásnak, hanem aktív résztvevőjévé váljon, másrészt ne szűküljön be egyetlen megoldandó 

problémára, hanem egységesen terjedjen ki a fejlődés minden területére. 

Csökkenteni kell a kényszerjellegű kapcsolatokat, hogy kedvező feltételeket biztosítsunk a pozitív 

érzelmi viszonyulások megalapozásához.  

Cél, hogy a létrejött emocionális kapcsolat intenzitásában és mélységében megközelítse azt a szintet, 

amely a társadalmi normák és értékek interiorizációjának valódi alapjává válhat. 

A gyermekvédelmi gondoskodásnak - az ott lévő szakalkalmazottak által a lakásotthonba kerülés első 

pillanatától fogva át kell vennie a család szociálpszichológiai értelembe vett státuszát, szerepeit és 

szocializációs feladatait. Alkalmazkodni kell a gondozott gyermekek szükségleteihez és a lakásotthon 

egyediségében végig kell járni a profilírozás során a hatékony gyermekvédelmi szervezetté válás útját. 

A változó társadalomban jelentkező új értékek, a teljesítmény-centrikusság, a sikeresség a lakásotthonnal 

kapcsolatban is megfogalmazódnak, ezért a szakmai tevékenység eredményességének megtartásán felül 

is kiemelten fontos odafigyelni az elhelyezett gyermekek személyes problémáinak kezelésére. Ezek közé 

tartozik többek között a bűnelkövetés, a kábítószer használatának megelőzése, és a disszociális 

viselkedés minimalizálása.  

Kiemelten fontos a pályaválasztási segítségnyújtás minden gyermeknek, de különösen a határozott 

továbbtanulási elképzeléssel nem rendelkező gyermekeknek. A gazdasági és a társadalmi folyamatok 

elemzésén alapuló pályaorientációs tevékenység lehetővé teszi a fiatalok esélyeinek növelését a 

munkaerőpiacon. 



 

A szakmastruktúrát illetően a KÁSZPEM® rendszer a munkatársak ismeretei, tapasztalatai és 

motiváltsága vonatkozásában is fontos összetevője a lakásotthon szakmai megújulásnak.  

A család ideális képét célszerű megközelíteni, megerősíteni a feladatmegosztáson alapuló értékrendet, 

amely lehetővé teszi a szabad döntést a felkínált lehetőségek és eszközök közül. 

Kiemelten fontos a legneuralgikusabb pontok minimalizálása és az igényes tartalmú munkavégzés 

elsajátítása. 

Az uniformizált, érzelemmentes nevelés helyett mély emberi érzéseken alapuló kapcsolatokra kell 

törekedni. A tradicionális felügyeleti hozzáállást fel kell váltani a személyre szabott törődéssel, amivel 

biztosítani lehet a családjukból kiemelt gyermekeknek az életminőség javulását. 

Az idézett ÁGOTA-kutatás2 adatai alapján a gyermekek a gyermekotthoni élet egyes területeit az 

alábbiak szerint ítélték meg: 

 

Gyermekotthoni élet területe Átlag 

(1-4 skála) 

Tisztálkodási lehetőségek 3.59 

Tanulási feltételek 3.37 

Elszállásolási, lakhatási körülmények 3.29 

Társak többségével való kapcsolat 3.29 

Nevelők emberi hozzáállása 3.25 

Gondozók emberi hozzáállása 3.24 

Vezetők emberi hozzáállása 3.23 

Felügyelők emberi hozzáállása 3.23 

Szabadidő-eltöltési feltételek 3.23 

Étkezés színvonala 3.19 

Az intézményi légkör 3.13 

 

 

Mint az eredményekből is kiderül, a gyermekek átlagosnak, vagy annál jobbnak ítélik meg 

körülményeiket. A skálaértékek áttranszformálása („rossz”: 1 és 2 érték, „jó”: 3 és 4 érték) sem vezetett 

olyan eredményre, hogy bizonyos területekkel elégedetlenek lennének a gyermekek, de informatív az az 

eredmény, hogy míg a tisztálkodási körülményeket mindössze 3.6 %-uk, addig a gyermekotthoni légkört 

már 16.2%-uk ítélte rossznak. 

 

A gyermekotthonhoz való érzelmi kötődést az „összességében mennyire szeretsz itt élni?” kérdéssel 

vizsgálták a kutatók. Az ötfokú skálára adott válaszok százalékos megoszlását az alábbi táblázat 

mutatja3: 

 

 
2 Kothencz J., 2009, 135.o. 
3 Kothencz J., 2009, 136.o. 



 

 

1- Egyáltalán nem szeretek 7.8% 

2- Inkább nem, mint igen 9.4% 

3- Is-is 36.5% 

4- Inkább igen, mint nem 20.8% 

5- Nagyon szeretek 25.5% 

ÁTLAG (1-5) 3,47 

 

Paradigmaváltás, új típusú szintézis a munkavégzésben az alapja a távlati szakmai tevékenységnek, 

amelyben a fejlődés minőségi összetevőire figyelünk. Cél a lakásotthon teljesítőképességének és a 

keresletnek az összehangolása, különös tekintettel a kibocsátás, az életbelépés feltételrendszerére. 

A fejlesztési koncepció hátterében a nemzetközi szakmai irányzatokkal harmonizáló KÁSZPEM® 

rendszer áll, amelynek lényege, hogy az ellátórendszert elsősorban a családi életre szocializáló 

közösséggé kell átstrukturálni, melynek létviszonyai olyan életkörülményeket biztosítanak, ami a 

társadalmi beilleszkedéshez szükséges személyiségfejlődést lehetővé teszi. 

 

A gyermek- és lakásotthonnal kapcsolatos és szükséges információk a Szolgáltató honlapján elérhetők, 

amelyet folyamatosan fejlesztünk és aktualizálunk. Ezen túlmenően a tájékoztatás további módjai a 

következők: 

- személyes tájékoztatás és információnyújtás, mind a gyermek, mind családjuk számára 

- a gyermekek és a kapcsolattartásra jogosult személyek számára faliújságon helyezzük ki a legfontosabb 

információkat, programokat, továbbá az Életrendet, a Házirendet, a gyermekjogi képviselő 

elérhetőségét, az otthon értékelési rendszerét, 

- az intézmények közötti együttműködés jegyében a szakszolgálat, gyámhivatalok, hatóságok, helyi 

önkormányzatok, civil szervezetek, támogatók meghívása esetkonferenciák, tájékoztatás, közös 

programok szervezése céljából. 

 

 



 

 

Nevelési alapelvek 

 

Nevelési elvek alapját a szenzitív pedagogikoterápiás rendszer során alkalmazott irányelvek adják: 

- a gyermeket megerősíteni abban, hogy képes a fejlődésre, ehhez hitet adni, 

- a gyermek egyéniségét pozitív irányban erősítjük meg: a jót erősítjük meg benne, a kevésbé jót jóra 

fordítjuk 

- teret kell adni a gyermeknek érzelmei, elvárásai kifejezésére: ehhez természetes eszköz lehet a zene, 

rajz, mozgás, humor 

- tiszteljük a gyermeket, méltóságát teljes mértékben tiszteletben tartjuk, és elvárjuk, hogy ő is 

tiszteljen bennünket és önmagát is, 

- esélyegyenlőséget biztosítjuk 

- biztonságos, stabil, következetes emocionális környezetet teremtünk, amely a folyamatos oltalom-

támogatás melletti önálló cselekvés elősegítését jelenti 

- alternatívákat nyújtunk a gyermek számára a hit, a vallás, az etnikai identitás, a jövőbeni 

lehetőségek, az esélyek terén és segítségével 

- a gyermek szocializációját közösségben való neveléssel biztosítjuk, úgy, hogy lehetővé tesszük 

számára azt is, hogy magában –de nem magányosan- lehessen 

- személyes példamutatás elvével megismertetjük a gyermeket, hogy képes legyen elfogadni és átadni 

mindazt a jót, amit másoktól kapott. 

További nevelési alapelvek, amelyeket a gyermek-, és lakásotthon munkatársai mindennapos 

tevékenységük, hivatásuk során szem előtt tartanak: 

- az otthonosság megteremtésének elve, 

- az egyéni különbözőség figyelembevételének elve, 

- a demokratizmus elve, 

- a nyitottság elve, 

- a kötelező és szabadon választott tevékenységek egységének elve, 

- az irányított önnevelés elve 

- a tanulás és a szabadidő egységének elve, 

- a tevékenység központúság elve, 

- fizikai-, az alkotó tevékenység elve, 

- a játék, a tanulás és a munka integrációjának elve. 

- elemi-, és erkölcsi fejlődés egységének és egyenértékűségének elve 

 



 

 

Különleges szükségletű gyermekek a lakásotthonban 

 

Azon gyermekek, fiatalok, akik különleges szükséglettel bírnak, egyénre szabott gondozást, nevelést 

igényelnek a lakásotthoni közösségbe integráltan. Ezen gyermekekre fokozottan érvényes az egyéni 

különbözőség figyelembevételének az elve.  

Ahhoz, hogy mi, a gyermekvédelemben tevékenykedő munkatársak egy nyelvet beszéljünk, szükséges a 

az alapfogalmak tisztázása, a gyermekvédelmi értelemben vett különleges szükséglet és a 

pedagógiailag értelmezhető sajátos nevelési igény – közoktatási elnevezés- szétválasztása.  

A különleges ellátás (fogyatékosság, tartós betegség) szükségszerűségét a lakhely szerint illetékes 

tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság (TKVSZR), illetve szakorvos állapítja 

meg. A gyermekvédelmi értelemben különleges szükséglet formái: 

 

1. Életkorából fakadó: 3 év alatti gyermek a gyermekvédelmi szakellátásban minden esetben –

egészségügyi, pszichés állapottól függetlenül - különleges szükségletűnek minősül.  

2. Fogyatékosság, mentális retardáció: súlyos fejlődésbeli el- vagy lemaradás, amely mind a 

megismerési-gondolkodási, mind a nyelvi-kommunikációs, a mozgásbeli és a társas készségek 

területét érinti. A fogyatékosság oka lehet veleszületett –pl. kromoszóma rendellenesség-, vagy 

szervi, ebben az esetben a fejleszthetőség határa a megadott intelligenciaövezetbe 

valószínűsíthető. További formái: látás-, hallás-, beszéd-, mozgásfogyatékosság.  

3. Tartós betegség: krónikus betegségekben szenvedő gyermek, amely betegség a szakorvos 

vizsgálata és javaslata alapján állapítható meg, (pl. asztma, ételérzékenység), a tartós beteg 

gyermek után emelt összegű családi pótlék jár. 

 

A gondozási hely feladata a különleges szükségletek kielégítése, a fejlesztés érdekében: 

- A fogyatékos gyermek/fiatal számára a képességeinek leginkább megfelelő fejlesztési formát 

és helyet – a megfelelő oktatási intézményt- kell megtalálni a gyermek- vagy lakásotthon 

környezetében.  

- Az otthon pszichológusa, fejlesztő pedagógusa hivatott segíteni a gondozási helyet a 

gyermek/fiatal egyéni fejlesztésében, gondozásában, illetve a családba, vagy az új gondozási 

helyre történő beilleszkedésben. 

- Az otthonban zajló fejlesztés biztosításával törekedni kell a másodlagos pszichológiai, 

pszichiátriai problémák megakadályozására (pld: depresszió, extrém visszahúzódás, élni 

akarás megtagadása). 



 

- A fejlesztés céljait minden esetben a fejleszthetőséget megfogalmazó gyógypedagógiai- 

orvosi-pszichológiai komplex vizsgálat diagnózisára, javaslataira kell építeni.  

- Tartós betegség esetén fokozott figyelmet kell fordítani az egészségügyi-orvosi ellátás 

elérhetőségére, szükség esetén a helyi egészségügyi ellátórendszer bevonásával. 

 

Ezen feladatok megvalósításához a következő feltételekre van szükség: 

• Tárgyi és infrastrukturális kondíciók: megfelelő elrendezésű és beosztású épület, helyiségek 

(fejlesztésre alkalmas helyiség, fejlesztő eszközök),  amely leginkább lakásotthoni elhelyezés 

során valósulhat meg – lakásotthonunkba fejlesztő játékokat és fejlesztő feladatlapokat szerzünk 

be. Lakásotthonunk kertjében lehetőség van a nagymozgásos tevékenységekre.  

• Személyi feltételek: a problémák rendszerszemléletű kezelésének lehetőségéhez szükséges a 

különböző képzettségű, sokféle szemléleti megközelítéssel bíró, és nem csak szakmailag, hanem 

személyiségében is kompetens szakembergárda. 

 

Lakásotthonunkban a – Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság véleménye alapján- különleges 

szükségletű gyermekek ellátása integráltan valósul meg, ezért a továbbiakban, a Szakmai programban is 

integráltan építettük be a velük való foglalkozás, fejlesztés elemeit, azaz a feladatellátás szakmai 

tartalmát. 

 

 



 

 

Bekerülés a lakásotthonba 

 

Az előgondozás folyamata 

A gyermekvédelem rendszerébe kerülő gyermekek bekerülési krízise a legtöbb esetben abból 

fakad, hogy kevés információval és irreális jövőképpel rendelkezik arról, hogy mi fog vele 

történni, milyen lehetőségei vannak, hogyan alakulhat a sorsa. Ezért a gyermek mindenkori 

tájékoztatásán túl fontos szakmai szempontként jelenik meg az előgondozás folyamatának 

szükségessége és prioritása. Az előgondozás során a gyermek megismerheti leendő otthonát, 

és azon személyeket, akik jövendő életében, sorsában referenciaszemélyként jelennek meg, 

lehetőséget biztosítva számára, hogy már a gyermek-vagy lakásotthonba kerülés előtt reális 

képet alkosson lehetőségeiről, pszichés-mentális szinten is felkészülten várja bekerülését. Az 

előgondozás sikeressége érdekében az alábbi folyamatot ajánlott követni: 

- A gyermek sorsa, lehetőségei, jövője a bekerüléstől kezdve körvonalazódik, ennek 

nyitottságát és a gyermek választási lehetőségét, az ő igényeinek legteljesebb 

figyelembe vételét folyamatosan hangsúlyozni kell számára.  

- A Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság javaslatát– mely szakvéleményére alapozva 

készíti el az egyéni elhelyezési tervet a gyermekvédelmi szakszolgálat - követően 

előgondozási megbeszélést hív össze a volt gondozási hely (másik gyermek- vagy 

lakásotthon) vezetője, vagy a nevelőszülő,  amelyen a gyermeken kívül részt vesznek 

jelen és jövendő életének referenciaszemélyei: gyermekvédelmi gyám (helyettes 

gyermekvédelmi gyám), volt gondozási hely munkatársa, vezetője, a volt nevelőszülő, 

a leendő gondozási hely(ek) szakmai vezetője és nevelője. Amennyiben lehetőség van 

arra, hogy több lakásotthonba is kerülhetne a gyermek, minden esélyt biztosítani kell 

számára, hogy választhasson –természetesen a megfelelő szakmai szempontok 

(gyermek személyisége, igényei, kapcsolattartása, a lakásotthon lehetőségei, az ott 

lévő gyermekközösség sajátosságai stb.) maximális figyelembevételével a lehető 

legoptimálisabb gondozási helyekre fókuszálva. Ekkor lehetősége nyílik a 

gyermeknek megismerkedni a számára fontossá váló személyekkel, kérdéseire értő 

figyelmet és megfelelő válaszokat kaphat. Hasznos lehet megkérni a gyermek számára 

új gondozási helyről érkezőket, hogy hozzanak fényképeket a gyermek- vagy 

lakásotthonról, amelyet a gyermek meg is kap. 

- Amennyiben a gyermek családból kerül be a lakás- vagy gyermekotthonba, és otthon 

várja meg nevelésbe vételét, a Szakértői Bizottság javaslatát követően az alapellátás 



 

esetmenedzserével felvéve a kapcsolatot, a leendő gondozási hely, (helyek)  szakmai 

vezetői ellátogatnak a családhoz. Megismerkednek a gyermekkel és a családtagokkal, 

bemutatják az adott gyermek- vagy lakásotthont, lakásotthonokat, és ha van lehetőség, 

a gyermek választhat közülük, döntésében a szülők is aktívan részt vehetnek.  

- Ezt követi a gyermek számára leendő gondozási helyre történő kilátogatás, számára 

fontos referenciaszemély, vagy a szülők kíséretében. Ott a lakásotthon vezetője, és 

leendő mentora várja, akik körbevezetik, kérdéseire válaszolnak. 

- Egyéni elhelyezési terv előkészítése az alábbi szempontok figyelembevételével, a 

Szakszolgálat munkatársaival szoros együttműködésben valósítható meg: a gyermek 

lakóhelyének, oktatási intézményének megközelíthetősége; testvéri, családi 

kapcsolatai; az elhelyezés oka és várható időtartama; a gyermek neme, életkora, 

személyiségjegyei és pszichés jellemzői, szükségletei, fejlesztési igénye; nemzetiségi, 

vallási, kulturális identitása; a leendő gyermek- vagy lakásotthon profilja, 

tevékenységi köre; valamint az ott élő gyermekközösség sajátosságai. 

- Ezt követően a volt gondozási helyre látogat a gyermek- vagy lakásotthon nevelője, a 

gyermek leendő mentora, a pszichológus, ezáltal hidat képezve a gyermek számára is 

a két gondozási hely között, megkönnyítve számára az új gondozási helyre kerülés 

tényét.  

- Az adaptációs megbeszélésre a leendő gondozási helyen kerül sor, mintegy az 

előgondozási folyamat zárásaként, amire a gyermeket gyermekvédelmi gyámja, a volt 

gondozási hely vezetője, nevelője, mentora, és/vagy pszichológus kíséri el. 

Amennyiben családból kerül be a gyermek, a számára fontos családtagok kísérik el őt. 

Nevelőcsaládból való bekerülés esetén a nevelőszülő a gyermek kísérője. A 

megbeszélés célja a gyermek beilleszkedésének minél zökkenő mentesebb biztosítása. 

Ennek érdekében a volt gondozási hely szakemberei –a gyermek jelenléte nélkül, de 

az Etika szabályainak megfelelően őt tájékoztatva--„bemutatják” a gyermeket az új 

gondozási helynek, hangsúlyt fektetve az átélt élményeire, fejlődésére, kapcsolataira, 

kapcsolattartására vonatkozó tapasztalataikat, ugyanakkor megbeszélik az általuk 

érzékelt problémákat. Ezek kezelési lehetőségeit, azokat a jó gyakorlatokat, amelyek 

hatékonyak voltak a gyermek viselkedésének optimalizálásában. (mivel lehet 

motiválni, melyek a problémájának gyökerei, milyen ellátásra lenne-van szüksége a 

gyermeknek) 

 



 

Különleges szükségletű gyermek előgondozási folyamatában –az előzőekben részletezetteken túl- 

kiemelt jelentőségű magának a lakásotthon gyermekközösségének a felkészítése, amelynek 

formái a következők: 

- A gyermekek tájékoztatása leendő társuk problémájának sajátosságairól, mindezt edukatív céllal 

és jelleggel, kötetlen interaktív beszélgetés formájában, feltérképezve a gyermekek előzetes 

elvárásait, feltételezéseit az adott problémáról (tanulásban akadályozottság, valamely tartós 

betegség), tisztázva esetleges tévhiteiket és kerülve azt, hogy előre „címkézzék” bekerülő 

társukat.  

- Az előgondozási folyamat során több lehetőséget kell adnunk a személyes találkozásra a 

gyermekeknek leendő társukkal, hogy Őt magát is jobban megismerhessék, hogyan álljanak 

problémájához, melyek az erősségei, mi az, amire képes önállóan is és mi az, amiben a 

későbbiekben támogatására lehetnek. 

- Amennyiben  van olyan gyermek a lakásotthonban, aki mintegy gyermek-mentorként személyes 

támogatójává válhat leendő társának, ezt is felvetjük lehetőségként a gyermekek számára. 

-  A gyermekek és a közösség érzékenységének növelése a „másság” iránt, tolerancia-fejlesztés 

akár kiscsoportos formában, vagy KÁSZPEM® gyakorlatokon keresztül (indirekt metodikával) 

 

A munkatársak felkészítését a gyermek fogadására a gyermekotthon pszichológusa, fejlesztő 

pedagógusa végzi, pszicho-edukáció (pszichológiai és pedagógiai kultúra iránti fogékonyság 

növelése és ismeretátadás) keretében. Tartós beteg gyermek érkezése esetén már az előgondozási 

folyamat során fel kell vennünk a kapcsolatot a gyermek szükségleteinek megfelelő egészségügyi 

ellátórendszer tagjaival, akiknek a gyermek gyermekvédelmi gyámja jelzi a gyermek érkezését, 

tájékoztatja a gyermekről rendelkezésre álló információkról, a korábbi kórtörténetről, 

előzményekről és orvosi szakvéleményekről, javaslatokról és egyeztet a bekerülését követő 

vizsgálatokról, kezelésről.  

 

Az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek befogadása 

Amennyiben a gyermek akut krízishelyzet következtében ideiglenes elhelyezésre kerül a gyermek- 

vagy lakásotthonban, a munkatársaknak –közülük leginkább a nevelőnek, a gyermek mentorának, 

a pszichológusnak, valamint módszerspecifikus munkatársnak- fokozott figyelmet kell fordítani 

arra, hogy az előgondozás fokozatosságát pótolják, a gyermek beilleszkedését-amennyiben az 

elhelyezési javaslat alapján az adott lakásotthonban marad- vagy leválását –amennyiben más 

gondozási helyre történik javaslat - segítsék egy intenzív, támogató-megértő-partneri kapcsolattal.  



 

Annak érdekében, hogy a gyermek minél hamarabb a számára megfelelő gondozási helyre 

kerüljön, szorosan együttműködünk a gyámhivatalokkal, a szakszolgálattal, az alapellátással 

és a családdal. 

A mentor, amennyiben csak lehetséges, már az előgondozás szakaszában megismerkedik a 

gyermekkel, fényképen mutatja meg a lakásotthont, annak környezetét, a gyermek szobáját, 

az ott élő gyermekeket. Az ismerkedést a gyermekotthon pszichológusa segíti. 

A gyermek aktuális gondozási helyén történő meglátogatása mellett, adott a lehetőség 

gyermekotthonunk meglátogatására is. Az információgyűjtés, illetve a gyermekkel kialakított 

bizalom megteremtésének formája, hogy a bekerülést megelőző elhelyezési értekezleten is 

részt vesz valaki (szakmai vezető, nevelő, mentor, pszichológus). Az itt kapott benyomások 

segíthetik a gyermek mentorának, lakásának kijelölését. Az adaptációs megbeszélésre a 

gyermek érkezésekor kerül sor, az őt kísérő gyermekjóléti, gyámügyi szakemberekkel, 

nevelőszülőkkel, vagy szülőkkel, éppen, kitől, honnan érkezik a gyermek. A lakó- és a 

gondozó közösség felkészülten várja az új gyermeket, aki az előgondozás során történő 

beszélgetésekből, információkból, már kompetensebben érkezhet új gondozási helyére. 

 

A gyermek fogadása 

A gyermek lakás- vagy gyermekotthonba való tényleges megérkezése szintén kiemelt 

jelentőségű, hiszen ez jelenti majd számára az imprinting –bevésődés- alapélményét, az első 

benyomást arról, hogy immár Ő maga is részese az adott közösségnek, otthonnak. Ennek 

érdekében legyenek jelen az ott élő gyermekek –lehetőség szerint minél többen- a nevelő, a 

gyermek mentora, illetve a munkatársak közül, akinek erre lehetősége van. Továbbá fontos 

szakmai ajánlás az, hogy a gyermeket a volt gondozási helyről egy számára fontos, referens 

személy (gyermekvédelmi gyám) kísérje, biztosítva a leválás és átgondozás folyamatának 

zökkenőmentességét. 

- A „Vártunk rád”- élménnyel való fogadás azt jelenti, hogy a lakás- vagy 

gyermekotthon munkatársai, gyermekei közösen sütött sütivel, rágcsálnivalóval, teával 

várják az új társukat és kísérőjét.  

- A kötetlen és oldott hangulatú beszélgetést követően a gyermek leendő szobájában a 

mentorral együtt ketten átnézik a ruha- és iratjegyzéket, amennyiben rendelkezik a 

gyermek ezzel, a mentor segíti a gyermeket a kipakolásban, a szoba „belakásában” – 

felajánljuk számára a dekorálás lehetőségét, ehhez eszközt is biztosítunk, amiben 

tetszés szerint a többi gyermek is segít neki. 



 

- A kísérőtől való elbúcsúzást követően a gyermek a többi társával együtt egy rövid 

közös sétát tesz a gyermek- vagy lakásotthon környékén, ahol megmutatják neki a 

legfontosabb helyeket  (bolt, iskola, posta, park, játszótér, stb) Ennek célja egyrészt, 

hogy a gyermek az első pillanattól egy közösség tagjaként érezhesse magát, másrészt, 

hogy az esetleges irreális ideái a bezártságról, elszigetelődésről lehető leghamarabb 

megszűnjenek. 

- A megérkezés első napján sor kerül a többi gyermekkel közösen egy étkezésre, ahol 

lehetősége nyílik megismerni társait, akár KÁSZPEM® játék-elem segítségével, vagy 

egyszerűbb ismerkedős játékkal a nevelő, mentor, pszichológus, munkatársak 

részvételével. 

Az Ácsi lakásotthonba újként érkező gyermekeknél nagy gondot fordítunk a „Vártunk Rád” 

élmény megvalósítására.  A gyermek érkezésekor a már bent élő nevelteken felül a 

lakásotthon vezetője, valamint leendő mentora is jelen van. 

A szoba elfoglalása, valamint a ruhák és egyéb személyes tárgyak kipakolását követően közös 

étkezéssel próbáljuk a gyermek szorongását oldani, beilleszkedését segíteni. A lakásotthonban 

élő gyermekek a közös étkezés alkalmával mesélnek magukról, valamint az otthon életéről, 

szokásairól. A megérkezést követő pár napon belül  - mert véleményünk szerint időt kell 

biztosítani  a gyermek számára – lehetőséget adunk újabb étkezés alkalmával  ahhoz, hogy 

bátran tudjon beszélni önmagáról, családjáról, eddigi iskolájáról, baráti-rokoni kapcsolatairól. 

„Az idő mindenre gyógyír!” 

 

Az adaptációs időszak 

Mivel a gyermek- és lakásotthonba kerülést determinálja egy szakértői csoport vizsgálatának 

eredménye és véleménye, a bekerülés első időszakában alapvetően két fő szakmai 

megfontoltságú szempontot szükséges szem előtt tartani. 

Egyrészt az új környezetbe kerülés következtében a gyermekben lejátszódó pszichés 

folyamatok megértése. Általánosan minden gyermek esetében beszélhetünk tárgyvesztésről, 

kerüljön be akár családi, akár egy másik intézményi környezetből, hisz egy számára fontos 

személyt, instrumentális környezetet, megszokott életmódot elveszít. Ezért nagyon fontos a 

gondozó és szakszemélyzet felkészítése, hogy az ebből fakadó reakciókat megfelelően 

értelmezni és kezelni tudja, valamint hatékony, támogató segítséget nyújtson a gyermeknek.  

Másrészt nem csupán a gyermeknek kell megismerkednie az új környezet nyújtotta 

lehetőségekkel, hanem az őt körülvevő személyeknek is szükséges megismernie az ő 

képességeit, adottságait, hogy ezáltal tervezhetővé váljon a hatékony, mind intellektuális, 



 

mind érzelmi szinten megfelelő fejlesztési lehetőséget biztosító individualizált program 

kialakítása.  

Az adaptációs időszak folyamatát facilitálja a gyermek- vagy lakásotthon Életrendjének 

sajátos, a gyermek igényeihez igazodó, kevésbé formális megismerése és elfogadása. Ennek 

több formája, illetve ezek kombinációja lehetséges: 

- A bekerülést követő néhány nap elteltével egy közös étkezést követően megkérjük a 

bekerült gyermeket arra, hogy mondja el, szerinte milyen alapvető szabályok, életrend 

működik az otthonban. Az elképzeléseire adott reflexió alapján a gyermek számára 

körvonalazódnak az együttélési normák, az írott és íratlan szabályrendszer, melyek 

interiorizációja ezáltal a gyermek számára természetessé válik. 

- A többi gyermek közösen, saját értelmezésében mondja el a bekerülő gyermek 

számára a legfontosabb életrendi normákat, aki erre reflektálhat. A munkatársak 

(nevelő, mentor) részvételével, irányított beszélgetés keretében tisztázzák az esetleges 

félreértéseket, és ezáltal válik a gyermek számára elfogadhatóvá, ismertté a 

szabályrendszer. 

- Nálunk a többi gyermek közösen, saját értelmezésében mondja el a bekerülő gyermek 

számára a legfontosabb életrendi normákat, aki erre reflektálhat. A munkatársak 

(nevelő, mentor) részvételével, irányított beszélgetés keretében tisztázzák az esetleges 

félreértéseket, és ezáltal válik a gyermek számára elfogadhatóvá, ismertté a 

szabályrendszer. A kialakított szabályokhoz hozzá tehet, de el nem vehet. 

 

Az adaptációs időszak másik fontos szakmai feladata, a mentor-rendszer működtetése 

révén válik igazán a gyermek részesévé annak a folyamatnak, ami a beilleszkedést, az ön- 

és társelfogadást serkentheti, optimalizálhatja. 

 

A mentor rendszer célja:  

• támasz, egyéni figyelem a gyermek számára,  

• mintaadó felnőtt gyermek kapcsolat kialakítása, 

• olyan viszony kialakítása a gyermekkel, amely lehetővé teszi, hogy a gyermek 

hozzá, mint megbízható segítőhöz fordulhasson. 

 

A mentorrá válás folyamata: 



 

• Amint a gyermek, mint lehetséges bekerülő szóba kerül (kooperálva a volt gondozási 

hellyel és a Szakszolgálat szakmai egységeivel) a nevelő kijelöli a mentort,  

• Mentor lehet gyermekfelügyelő, gyermekvédelmi asszisztens beosztásban dolgozó 

munkatárs 

• Egy kollégának maximálisan 3 mentorált gyermeke lehet és adott esetben egy 

munkamegbeszélésen, vagy akár önként is jelentkezhet valaki mentornak, ha nincs 

meg a 3 mentoráltja 

• A mentor kiemelt szerepet játszik az előgondozás, a fogadás és az adaptáció 

folyamatában 

• A kapcsolatokat (családi, lakásotthonon belüli és kívüli intézmények) koordinálja a 

gyerek igényeinek figyelembevételével 

• Különleges szükségletű gyermek mentorát egyéni felkészítés keretében és folyamatos 

szakmai konzultációval segíti az otthon fejlesztő pedagógusa és pszichológusa . 

A mentor szerepe a gyermek lakás- vagy gyermekotthonban való tartózkodása alatt:  

• mélyebb kötődési lehetőséget, alapvető kötődési mintát biztosít a gyermek számára 

• referenciaszemélyként jelenik meg a gyermek életében  

• személyes törődés révén a meglévő és új traumák feldolgozását elősegíti   

• nyílt, őszinte kommunikációval bizalmi beszélgetéseket folytat 

• fontosabb életeseményeknél szerepet vállal, támaszt nyújt, támogat 

• a gyermek képességeit felfedezi, felderíti, azok kiaknázására motiválja 

• a lakás- vagy gyermekotthon elhagyásakor a gyermek sorsát lehetőség és igény szerint 

után követi 

A mentor feladatai, tevékenysége: 

• A mentor és a gyermek közötti kapcsolat mélyítése szempontjából fontosak a közös 

programok, mint az orvoshoz való elkísérés, közös vásárlás, hivatalos ügyek intézése, 

szülői értekezleteken való részvétel 

• A mentor és mentoráltjai (2-3 gyermek) együtt saját, egyénileg szervezett 

élményprogramokon vehetnek részt, illetve gyermek- és lakásotthoni közös 

élményprogramon a mentor különös figyelmet fordít saját mentoráltjaira, velük együtt 

éli át a számukra fontos élményeket 

• Köteles naprakész információkkal szolgálni mentoráltjairól. 

• A gyermeket megerősíteni abban, hogy képes a fejlődésre, és ehhez tud hitet adni. 



 

• A gyermek egyéniségét pozitív irányba erősíti (gyógyítva nevelünk). 

• Szakrális élmények nyújtása igény szerint. 

• Tisztelni a gyermek méltóságát teljes mértékben. 

• Őszinte és nyitott kommunikáció. 

• Tanulásban vagy értelmileg akadályozott gyermek esetén a mentor fokozott 

figyelemmel kíséri fejlesztését, fejlődését („kis lépések-nagy örömök” elve alapján), 

kapcsolatot tart azon külső intézményekkel, amelyek biztosítják az előírt fejlesztést – 

integrációs pedagógiai programmal rendelkező általános és szakiskola, valamint 

értelmileg akadályozottak esetében speciális általános és szakiskola  

• Tartós beteg gyermek esetén pedig fokozottan figyelemmel kíséri egészségügyi 

állapotát, szoros kooperációban az egészségügyi ellátórendszer tagjaival, akikkel 

rendszeresen konzultál. A gyermek számára a szükség szerinti kezeléseket –pl. állandó 

gyógyszerezés- a gyermek aktív részvételét –életkori szintjének figyelembevételével- 

szorgalmazva biztosítja, mindennapi életébe beépítve azt. Annak eredményeképpen, 

hogy a gyermek megtapasztalja és megtanulja az önálló kontroll gyakorolását 

betegségének kezelése fölött, csökken a kiszolgáltatottság-érzete, elfogadóbbá válik 

önmagával szemben, énképébe integrálja problémáját, ezáltal csökken a 

betegségtudata is.  

• A mentor és a gyermek közösen vezeti a Varázsutam füzetet, amelyben –mintegy 

élettörténeti könyvként- a gyermek élményei, lakás- vagy gyermekotthoni életének 

fontosabb pozitív történései, az átélt és megoldott krízishelyzetek, valamint 

fényképek, a gyermek számára fontos dokumentumok (levelek, meghívók stb.) kapnak 

helyet. A naplót a gyermek bármikor olvashatja és Ő maga is írhat bele, de alapvetően 

ezt a dokumentációt a mentor vezeti. A mentor havonta lejegyezi a naplóban, hogy 

mely területeken lát fejlődést a gyermek képességeiben, készségeiben, 

helyzetkezelésében, kommunikációjában, kapcsolataiban.  

A lakásotthon vezetője, már az új gyermek érkezése előtt kijelöli a leendő mentorát, aki a 

rendelkezésre álló iratok alapján felkészül a gyermek fogadására, szükségleteire, összegyűjti a 

korábbi gondozási helyéről, vagy - a gyermekjóléti szolgálat segítségével – a családjától 

kapott információkat, fontos tudnivalókat.  

A mentor program keretén belül a mentor követi nyomon a gyermek iskolai teljesítményét, 

egészségügyi állapotát, valamint egyéb szükségleteit. A mentor törekszik a gyermekkel a 

mély és szoros kapcsolat kialakítására. A közös programok, ruhavásárlások, iskolai 



 

rendezvények alkalmat teremtenek arra, hogy a mentor és mentoráltja, közelebb 

kerülhessenek egymáshoz. Az egymáshoz tartozás élményének megvalósítását szolgálja a 

gyermek számára szervezett, meglepetés születésnapi parti, valamint az áhított ajándék 

megvásárlása.  

 

Az adaptációs időszakban a mentor mellett a gyermek- vagy lakásotthon pszichológusa, 

fejlesztő pedagógusa is kiemelt figyelmet szentel a gyermek beilleszkedésének 

elősegítésében, továbbá: 

- felveszi a kapcsolatot a gyermek lakhelyén illetékes alapellátással, a gyermek 

iskolájával (fejlesztő pedagógus), a szakértői bizottságokkal (pszichológus) 

- beszerzi a gyermekkel kapcsolatos korábbi iratokat, szakvéleményeket  

- szükség szerint megvizsgálja a gyermeket, kapcsolatrendszerét 

- meghatározza a fejlesztés-támogatás területeit. 

 

A gyermek kapcsolatrendszere- A kapcsolattartás 

 

A gyermek kapcsolatrendszerének megismerése, az abban rejlő lehetőségek felmérése már az 

előgondozás folyamatában megjelenik és az otthonban eltöltött időszak teljes tartama alatt 

folyamatos kapcsolattartással biztosítani szükséges azt, elősegítve a lehetséges 

hazagondozást. Amennyiben szükséges, a nevelő a gyermekkel egyeztetve a gyám felé jelzi a 

kapcsolattartásra vonatkozó javaslat módosítását-amennyiben szükségesnek ítélik, illetve 

team-ülés keretében megbeszélik annak fenntarthatóságát. Az időszakos kapcsolattartásra 

vonatkozóan is javaslattételi lehetőség van, a gyermekkel, nevelővel és a mentorral való 

egyeztetést követően.  

A családdal való folyamatos kapcsolattartás lehetőségei a lakásotthon részéről: 

- kapcsolattartások tapasztalatainak feljegyzése –mind a nevelő, mind a mentor a gyermekkel 

megbeszélve megteszi ezt 

- a családtagok, gyermek számára referens személyek meghívása ünnepségekre, fontos 

eseményekre (születésnap, ballagás) 

- közös programok szervezése, amelyekben a gyermekek családját is bevonja az otthon (közös 

sütés-főzés, családi napok) 

 

A vér szerinti családon, családtagokon túl a gyermek számára fontos személyekkel való 

folyamatos kapcsolattartás biztosítása, a lehetőség megteremtése is alapvető fontosságú. A 



 

gyermek távolabbi rokonai, korábbi kapcsolatai (volt nevelőszülő és családja), külső 

kortárskapcsolatai (barát, barátnő, iskolatársak) mintegy lehetőségként vannak jelen a 

gyermek életében, a szocializációs folyamatot, a társadalmi beilleszkedést facilitáló 

tényezőként és kapcsolati alapként. Ebből fakadóan ennek támogatása a lakásotthon részéről 

kiemelt jelentőségű és megvalósulhat akár különböző közös programok (eseményeken való 

részvétel, születésnapi buli barátokkal, tini-disco szervezése), akár –előzetes telefonos 

egyeztetést követő- személyes kapcsolattartás formájában. Természetesen a kapcsolattartás 

során, a gyámhivatal határozatában foglaltakat meg kell tartani. 

A kapcsolattartás során a lakásotthon részéről alapvető jelentőségű az intimitás biztosítása oly 

módon, hogy a gyermek számára a nevelő, gondozó folyamatosan közvetítse a biztonság 

érzetét. 



  

A bekerülés és az adaptáció folyamata 

 

Volt gondozási hely            Gyermek     Leendő gondozási hely  

    Lehetőségek, jövőkép realizálása 

Előgondozási megbeszélés 

  Megszervezése, támogató részvétel       Kérdések, reflexiók, döntés-előkészítés  Bemutatkozás–fényképek, közösség  

   (vezető, nevelő)           (nevelő, mentor) 

 

 

Kilátogatás, ismerkedés, döntés 

Előgondozás 

 

           

  Elhelyezési terv (Szakszolgálattal együttműködve) 

 

 

  Adaptációs megbeszélés                       Leválás-átgondozás-átszokás    Ellátogatás a volt gondozási helyre  

                (vezető, nevelő, pszichológus,)          (mentor, nevelő, pszichológus) 

                 

      

 

   

Fogadás   Elkísérés az új otthonba                „Vártunk Rád”- élménye   A gyermek fogadásának előkészítése 

Közös teázás, mentorral közös program, gyermekekkel közös étkezés-ismerkedés 

(nevelő, mentor, gyermekek, munkatársak) 

 

 

 Adaptáció   Mentor-rendszer  Életrend megismerése, elfogadása       Gondozási-nevelési terv,   A gyermek kapcsolat- 

          gondozási-fejlesztési terv   rendszere 



 

Gondozás és nevelés elemei- A lakásotthonban eltöltött idő strukturálása 

 

A gyermek- és lakásotthon szakmai tevékenységének esszenciáját az ott eltöltött idő strukturálása jelenti 

mind a gyermekek, mind a kollégák számára. A tevékenységek megszervezésekor, megvalósításakor 

egyaránt figyelni kell a gyermekekre, mint egyénekre, individuumokra a maguk sajátos igényeivel, 

szükségleteivel, valamint az otthonra, mint együtt élő és együtt működő gyermekek közösségére.  

A szakmai program ezen eleme több operatív célt is szolgál, amelyeket a hatékony időstrukturálás 

kidolgozásakor, mind az egységes tevékenységekre, mind a gyermek- vagy lakásotthon szakmaiságának 

profilírozáskor, szem előtt szükséges tartani: 

▪ A gyermekek optimális személyiségfejlődésének, mentális-erkölcsi biztonságának támogatása, az 

egyéni gondozási-nevelési  tervben és a mentálhigiénés gondozási-fejlesztési tervben foglaltak 

megvalósítása. 

▪ A gyermekek egyéni szükségletek és igények kielégítése, valamint az igényeikre vonatkozó 

önreflektív képesség fejlesztése. 

▪ A gyermekközösség együttműködésének fejlesztése, kooperatív magatartásmód kialakítása. 

▪ A gyermekközösség, mint pozitív identifikációs és szociális identitástudat alapjává, azaz 

referenciacsoporttá válásának és akként való működésének segítése. 

▪ A gyermek- vagy lakásotthon megtartó, otthontartó szerepének biztosítása, a gyermek otthon-

képének és a hozzá való emocionális ragaszkodásnak, a kötődésnek, valamint a gyermek érzelmi-

egzisztenciális biztonságérzetének optimalizálása. 

Összességében a fenti célkitűzések azon folyamatot támogatják, amely révén a hatékony szocializáció 

megvalósul, azaz a gyermekek a társadalomba nem csupán beilleszkedni képes, hanem sikeres fiatal 

felnőttekké váljanak. 

 

Az esetkezelő szemléletmóddal nyújtott lelki segítségnyújtás, mely egyéni tanácsadás formájában is 

megvalósul az alábbi célkitűzések teljesítése révén válik hatékonnyá: 

- A gyermekkel az elhelyezési okok megértetése, a családi problémák feldolgozása, 

- A stresszkezelő képesség és coping-mechanizmusok kialakítása, optimalizálása, 

- A személyes döntéshozatal, személyes célok és jövő tervezésében érzett kompetencia fejlesztése, 

- A pozitív referenciakapcsolatok formálása a családdal, kortárscsoporttal, a gyermek érdekeinek 

és igényének megfelelően, 

- A gyermek speciális problémáival való individualizált foglalkozás, 

- A másik nemmel való adekvát kapcsolat és magatartás kialakítása, 

- Tanácsadás biztosítása a szülőknek és más családtagoknak, szükség esetén családterapeuta 

bevonásával. 



 

A szocializáció sikerességének egyik záloga azon személyes kompetenciák, amelyek lehetővé teszik, 

biztosítják a sikeres alkalmazkodást, beilleszkedést a fiatal szűkebb környezetébe és a társadalomba. A 

gyermekvédelembe kerülő gyermekek veszteségélménye, bekerülést megelőző gyakori 

kudarcélményeik, bizalomvesztése, én-kép deficitje mind olyan személyiségtényezők, melyek 

gyógyításra várnak. Ehhez a terápiás szemléletmódhoz nyújt módszerspecifikus alapot a KÁSZPEM®  

rendszere. Magyarországon nem volt egységes pedagógiai rendszer a családból kiemelt gyermekek 

nevelésére. Kothencz János Módszeralapító célja az volt, hogy megalkosson egy olyan egységes, a 

mindennapi életben és a különleges helyzetekben is jól alkalmazható módszert, mellyel a családból 

kiemelt gyermekek és fiatalok nevelése eredményesebbé, társadalmi beilleszkedésük pedig sikeresebbé 

válik.  

A KÁSZPEM® egy olyan csoportmódszer és pedagógiai rendszer, melyet Kothencz János hívott életre 

és az ÁGOTA® Alapítvány tesz közzé, azzal a céllal, hogy a segítségre szoruló gyermeket és fiatalt a 

segítő, - saját érzékenységét alapul véve -, nevelő hozzáállással vezethesse a gyógyulás útján. A módszer 

alapvetően pedagógiai természetű, de terápiás jelleggel is bír.4  

A KÁSZPEM® nemcsak egy speciális (különbözőségét más módszerektől a specifikumai jelentik 

elsősorban) metodika, hanem speciálisan a családból kiemelt gyermekek és fiatalok segíthetőségére 

hivatott technikák célirányos ötvözése és tematikus konstrukciója, azaz rendszere. Tehát segítői (főként 

pedagógiai) rendszer is egyben. A KÁSZPEM® kritikus és önmagára rendkívül igényes a tekintetben 

(éveken át csiszolt és tesztelt), hogy elemeit tematikusan úgy illeszti bele a csoportmódszer műfajába, 

hogy az a kliens (vagyis a gyermek) fejlődését a lehető legoptimálisabban legyen képes szolgálni. 

Többek közt ez az oka annak, amiért a KÁSZPEM® rendszer a gyermek és fiatal organikus fejlődését 

képes jóval hatékonyabb szintre emelni a gyermekotthonokban élők körében, mint ahogy teszi azt 

kevésbé hatékonyan sok más nevelési vagy terapeutikus módszer.5 

 

A KÁSZPEM® módszer specifikumainak lakásotthonban működő gyakorlati alkalmazásával érhetjük el 

azokat az operatív célokat, melyeket fent megemlítettünk. A KÁSZPEM® Módszer specifikumai: 

1.A 7 alappillér: A Módszer 7 alappillérre épül. A pillérek olyan területeket érintenek, melyek a 

családból kiemelt gyermekek életében hangsúlyosan jelentkező fejlesztési szükségleteket támogatják. 

A KÁSZPEM® Módszer Alappillérei 

▪ Bizalomkép 

▪ Interperszonális (személyközi, társas) kapcsolatok 

▪ Normák és vezérfonalak 

 
4 Kothencz János- Kothenczné Osváth Viola- Balog Mária - Pál Melinda - Balogh Zsolt- -: Róluk…értük…II. 

Családból kiemelt gyermekek és fiatalok („állami gondoskodásban élők”) pedagógiai, pszichológiai, pszichoszociális és szociális munkaköri megközelíthetősége napjainkban- A KÁSZPEM® (Kothencz- féle 
ÁGOTA® Szenzitív Pedagogikoterápiás) Módszer 

ÁGOTA® (Állami Gondoskodásban Élő és Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásáért) országos, közhasznú Alapítvány 2009 Szeged, 
5 Kothencz János- Kothenczné Osváth Viola- Balog Mária - Pál Melinda - Balogh Zsolt- -: Róluk…értük…II. 

Családból kiemelt gyermekek és fiatalok („állami gondoskodásban élők”) pedagógiai, pszichológiai, pszichoszociális és szociális munkaköri megközelíthetősége napjainkban- A KÁSZPEM® (Kothencz- féle 
ÁGOTA® Szenzitív Pedagogikoterápiás) Módszer 

ÁGOTA® (Állami Gondoskodásban Élő és Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásáért) országos, közhasznú Alapítvány 2009 Szeged,  



 

▪ Trauma-feldolgozás 

▪ Kiszolgáltatottság-érzet kezelése (jelen állapotban) 

▪ Önrendelkezés 

▪ Teljesítményhez való viszony/jövőkép 

2. Indirektivitás és óvatos érlelés, amely azt jelenti, hogy a gyermeket finoman, az ő tempójában haladva 

fejlesztjük, mindig képességeihez és lehetőségeihez igazítva a nevelés és személyiségfejlesztés ütemét. 

3. Korosztály-specifikusság: A Módszer a különböző korosztályok nevelésére különböző megoldásokat 

kínál. 

4. Célcsoport-specifikusság: a módszer jelen formájában kizárólag a családjukból a gyermekvédelmi 

intézményrendszer által kiemelt, nem vérszerinti családban vagy hozzátartozónál nevelt gyermekeket 

vagy fiatal felnőtteket segíti. 

5. Autentikus segítők: A Módszer alkalmazásában képzett autentikus segítők (olyan család nélkül 

nevelkedett fiatal felnőttek, akik személyes példájukkal támogatják a nevelés folyamatát) vesznek részt. 

Az ő szerepük a gyermekek számára történő minta és motiváció adása. 

6. Kothencz-féle Intuitív Modell: A Módszer tudatosan épít az alkalmazó személy természetes, 

ösztönszerű megérzéseire, intuíciójára. 

7. Szenzitivitás: A nevelt gyermek iránti érzékenységet, viselkedésének, helyzetének érzékeny észlelését 

is segítségül hívja a módszer. 

8. Csoportmódszer-jelleg: A Módszer a csoportteljesítmény többletére épít. 

9. Organikus együtt-épülési modell: A KÁSZPEM® organikus módon, egyéni ritmusban fejleszt, és a 

fejlődés több iránya figyelhető meg együttesen általa. 

10. Team munka és közösségi szemléletmód: A Módszert teamben kell alkalmazni, mely egyben a 

közösségi együttműködésre is hiteles mintát jelent a gyermekek és fiatalok számára.  

 

 

A sikeres szocializáció alapja a személyes kompetenciák meglétén túl a megfelelő iskolai végzettség, 

illetve képesítés megszerzése, illetve a munka világának megismertetése. Lehetőséget teremtünk a 

jogviszonnyal nem rendelkező fiatalok számára, hogy a munkaügyi központ által munkához jussanak, 

illetve tanfolyamokon szakmát szerezhessenek. Elsősorban azonban az iskolarendszerben történő 

szakmaszerzést támogatjuk. Ennek egyik legfontosabb előfeltétele, hogy a gyermekek a beilleszkedés 

időszakát követően képességeiknek megfelelő közoktatási intézményben tanuljanak, vagy akkreditált 

szakmai képzésben vegyenek részt. Ennek érdekében a következő tevékenységek, feladatok elvégzésére 

kerül sor a gyermek- vagy lakásotthon munkatársai, valamint a megvalósítást segítő további 

szolgáltatókkal ( iskolák, képzési intézmények) való együttműködés révén: 

▪ A gyermekek és fiatal felnőttek képességeinek és érdeklődésének felmérése 

▪ A lehetséges oktatási intézmények és képzések kiválasztása, kapcsolatfelvétel. 



 

▪ Tanulásban akadályozott gyermek esetén a tanulási képességvizsgáló szakértői és rehabilitációs 

bizottság véleménye, javaslata és intézménykijelölése alapján a gyermek számára 

legoptimálisabb oktatási intézmény, értelmileg akadályozott gyermek esetében gyógypedagógiai 

intézmény, tartós beteg gyermeknek pedig azon oktatási intézmény, ahol számára a szükséges 

napközbeni ellátást (pl. speciális diéta) biztosítani tudják. 

▪ A gyermek elkísérése az oktatási intézménybe, iskolába, kollégiumba (lehetőleg a mentor, a 

nevelő, vagy a fejlesztő pedagógus kíséri a gyermeket) 

▪ Az iskolalátogatás sikerességének nyomon követése, folyamatos kapcsolattartás révén 

A folyamat, vagyis az intézményválasztás sikerességének és az iskolalátogatás rendszerességének 

folyamatos nyomon követése több szinten valósulhat meg: 

➢ A nevelők folyamatos kapcsolattartása az iskolával lehetővé teszi az iskolalátogatás 

rendszerességének közvetlen ellenőrzését, az osztályfőnököktől, illetve a szakmai képzésben 

résztvevők esetében pedig a tanfolyam vezetőitől kapott visszajelzések a folyamat diagnosztikus 

értékelését biztosítják.  

➢ A fejlesztő pedagógus tantárgyanként korrepetálja a serdülőket, igény szerint, így érzékelhető és 

figyelemmel kísérhető a hatékonyság (a gyermek képességeinek megfelel-e az iskola, illetve a 

képzés) – az otthoni tanulás, felkészülés ideje gyermek- vagy lakásotthon Életrendjében 

szabályozott, előre rögzített időpontokban történik 

➢ Különleges szükségletű –kiemelten a tanulásban és értelmileg akadályozott gyermekek esetében- 

a fejlesztő pedagógus rendszeresen konzultál az oktatási intézmény fejlesztést biztosító 

szakemberével, amely alapján a mentorral közösen tervezik a gyermek lakásotthoni tanulását, 

illetve mindennapi tevékenységét. Szükség és lehetőség szerint esetmegbeszélést –amelyen az 

oktatási intézmény szakemberei is részt vesznek- hív össze, hogy a gyermek fejlődését nyomon 

kövessék, illetve ennek érdekében együttműködhessenek. 

➢ Az otthonban dolgozó pszichológus rendszeres pályaorientációs, illetve tanulási motivációt 

facilitáló foglalkozásokat tart, amelyeken felméri és dokumentálja a pszichés hatásokat, esetleges 

problémákat, változtatási igényeket a gyermekek részéről 

 

A tanulásban nyújtott, a gyermekek és fiatal felnőttek képességeinek megfelelő, vagy azt túlszárnyaló 

teljesítmény önmagában is lehet jutalmazó értékű, kellő belső motivációs bázis alapján, továbbá a 

megfelelő iskolaválasztás és az ott elért sikerélmények átvihetők a gyermek számára további 

tevékenységekre, mintegy asszociációs tanulási folyamat részeként. Ezt segítik elő az iskolán belüli, 

tanórán kívüli tevékenységek (szakkörök, foglalkozások), amelyek a gyermek tehetségének 

kibontakoztatását, lehetőségeinek növelését tűzik ki célul és amelyeken való részvétel támogatása a 

lakásotthon fontos feladata. 

Ezen folyamatot az alábbi ábrában foglaltuk össze. 



 

 

 

 

Sikeres szocializáció 

                   

 

A gyermekek, fiatal felnőttek számára biztosított legyen a megfelelő iskolai végzettség, vagy szakma 

megszerzése, valamint a továbbtanulás lehetősége 

 

 

                       

 A gyermekek képességeiknek megfelelő közoktatási intézményben  

tanuljanak, vagy akkreditált szakmai képzésben vegyenek részt. 

 

 
  a megfelelő oktatási és képzési lehetőségek,         a gyermek további szükségleteinek megfelelő  

intézmények megkeresése, fogadókészségének      oktatással kapcsolatos intézmény, szervezet 

                            felmérése                           (kollégium, gyakorlati helyek) 

 

 

 

 

       Képesség és              Intézményválasztás              Beiratkozás                  A gyermek  

érdeklődés             kapcsolatfelvétel                      elkísérése 

 vizsgálata 

 

 

Folyamatellenőrzés szintjei: 

➢ Nevelők és oktatási, képzési intézmény folyamatos kapcsolata 

➢ Pszichológus 

➢ Fejlesztő pedagógus 

➢  

 

Iskolaválasztás sikerességének 

            felülvizsgálata 

 

 

 

Az iskolai kötelezettségek teljesítésén túl a gyermek- vagy lakásotthon mindennapi tevékenységeiben, a 

ház körüli teendőkben való aktív részvétellel, abban érdekeltté és motiválttá téve a gyermeket, és a 

közösséget, szintén szerves részét képezi annak a folyamatnak, melynek révén az otthonból kikerülve a 

fiatalok maguk is képesek lesznek önálló életvitelre és életvezetésre. A mindennapi teendőkbe való 

bevonás nagy türelmet igénylő feladat, mert a gyermekek különféle szocializációs mintákkal érkeznek a 

gyermekotthonba. Nem mindegyikük számára ismertek és rögzültek az alapvető feladatok, ezért a 

gyermek aktuális szintjéről (képességeinek megfelelően) kell elkezdeni a tevékenységekbe való 

bevonást, és türelemmel kell kezelni az esetleges elmaradásokat, valamint személyes példamutatással 

tanítani őket, hogy elsajátíthassák és beépíthessék a tanult ismereteket. 



 

Ennek érdekében szakmai ajánlásként a házimunkába való bevonás módjai a következők lehetnek: 

▪ A munkatársak a gyermekekkel együtt heti rendszerességgel megbeszélik, összegyűjtik azon 

tevékenységeket, amelyekbe a gyermekeket bevonnák, részben mindennapi szinten – takarítás, 

mosás, vasalás, udvari tevékenységek; részben alkalmanként – ünnepekre való készülődés-sütés-

főzés, otthoni dekoráció évszakonként stb. 

▪ A megbeszélt, elvállalt tevékenységeket a gyermekek a munkatárssal, mentorral közösen végzik, 

aki segítséget nyújt és ezáltal folyamatos visszajelzést biztosít a gyermek számára. 

▪ Közös együttléten (étkezések, otthongyűlés) értékelik az elvégzett tevékenységeket, esetleg 

módosítanak a tevékenységek felosztásán (a módosítás kiemelten fontos új gyermek érkezésekor) 

A tanulásban akadályozott gyermekek bevonása a mindennapi, ház körüli tevékenységekbe, munkába 

egyrészt növeli kompetencia-érzésüket, hatékonyságukat, másrészt elősegíti a képességeinek megfelelő 

önellátás megtapasztalását és elsajátítását. 

A családi háztartás vezetésének modellezése érdekében a lakásotthonban élő gyermekek részt vesznek az 

étlap tervezésében, az ellátáshoz szükséges élelmiszerek, tisztítószerek végiggondolásában, valamint a 

napi szintű háztartási munkák elvégzésében. Az ÉTLAPOT heti leosztásban 1-1 gyermekkel készítjük el 

előre, kívánságok tárházát figyelemmel tartva. Így minden gyermek 1 hétig a kedvenc ételeit tudja enni, 

az étlap is igen változatossá vált, megismerhetjük a különböző szokások ízvilágait, otthonról hozott 

ételek sokaságait. 

A gyermekek házimunkában való részvétele folyamatos és rendszeres. Lehetőség szerint teret 

biztosítunk a főzés előkészítésében, valamint az étel elkészítésében gyermekeinknek. Nagyobb 

korosztályú lányaink külön kérésre saját maguk szeretnek sütni-főzni a lakásotthonban, illetve ha 

szeretett családtagjuk ünnepi eseménye közeledik, hazai süteményeket, ételeket készítenek nekik. 

A benti házimunkák elvégzése heti felosztás alapján valósul meg, helyiségenként egy-egy felelős 

kijelölésével. A TAKARÍTÁSI REND-et a vasárnap nappalos kolléga gyermekeinkkel együtt 

megvitatva töltik ki, majd kihelyezzük a hirdető falunkra. Törekszünk a gyermekek igényességének 

kialakítására, szépérzékük erősítésére.  

 

A gyermek- vagy lakásotthon szakmai programjának fontos elemét képviselik azon rekreációs 

szolgáltatások, szabadidős tevékenységek, amelyek a gyermekek valamely, a szocializációs folyamatban 

fontos szerepet betöltő általános és speciális készségének, képességének fejlesztését (tehetséggondozás), 

illetve a prevenciót –szükséges esetben elterelést- tűzik ki célul. Ezen tevékenységeket a lakásotthonban 

a gyermekekkel közösen készítjük el a havi tervet, illetve félévente kitűzünk egy nagyobb célt, amit 

igyekszünk megvalósítani. 

Ezek egy része közös, csoportos formában, interaktív beszélgetések, kötetlen játékos foglalkozások 

keretében –adott esetben külsős beszélgetőpartnerek (helyi védőnő, rendőrség, szakemberek) 



 

bevonásával, ami támogathatja a gyermek- vagy lakásotthon a város vagy község közösségébe való 

beilleszkedését, integrálódását is. Ilyen jellegű tematizált beszélgetések, játékos foglalkozások: 

▪ Egészségügyi ismeretek 

▪ Kortárskapcsolatok, barátság, párkapcsolat 

▪ Nemi identitás fejlesztése 

▪ Deviáns viselkedési formák veszélyei és következményei 

▪ Kábítószerek használatának következményei 

▪ Az áldozattá válás megelőzése 

▪ KRESZ ismeretek: A kerékpár nélkülözhetetlen tartozékainak megismertetése beszélgetés és 

gyakorlati bemutató segítségével. 

▪ Tapasztalatszerző kirándulás Budapestre. 

▪ Irányított beszélgetés saját tapasztalatokkal a tömegközlekedési eszközök kulturált használata, 

balesetveszély elkerülése témában (helyi, helyközi, távolsági), különleges közlekedési eszközök 

(troli, metró, HÉV).  

 

A fenti témákban a tervezett beszélgetéseken kívül spontán módon is beszélgetünk a gyerekekkel egy-

egy adott aktuális élethelyzet kapcsán. 

Ezeknek az alkalmaknak nagy szerepe van a megfelelő viselkedésmódok kialakításában, melyek segítik 

a későbbiekben a társadalomba való beilleszkedést. 

 

A tehetséggondozás célja egyrészt a gyermek meglevő képességeinek kibontakoztatása, másrészt a 

szabadidő hasznos, strukturált, saját választáson alapuló eltöltése. Ilyen tevékenység biztosítása révén 

felkelthető a gyermek belső motiváltsága (amely átvihető a tanulásra, illetve más tevékenységi formára 

is), átélheti kompetenciáját a sikerélmény és a pozitív visszajelzések révén, énképe pozitívabbá válik, 

önbizalma növekszik, megtanulja idejét strukturálni, és olyan viselkedésformákat sajátíthat el, amelyek 

segítik esetleges feszültségeinek, problémáinak a társadalom által is elfogadott tevékenységi formákba 

való szublimálását. A tehetséggondozás tematikáját a gyermekek érdeklődése és az otthon tárgyi 

valamint személyi feltételek határozzák meg, most néhány példával szeretnénk érzékeltetni 

koncepciónkat: 

Irodalmi-, színjátszó körben való részvétel biztosítása 

▪ Képzőművészeti tehetséggondozás: 

- pályázatokon való részvétel 

▪ Hagyományőrző, kézműves tehetségek segítése 

- Ismerkedés a helyi népszokásokkal, zenével, ételekkel  

- részvétel a helyi hagyományőrző programokon  

- részvétel a Lámpás tehetséggondozó foglalkozásokon  



 

- Termésképek, figurák készítése.  

- Papírmerítéssel szép és hasznos tárgyak készítése, pl. füzetborító, képeslapok. Ezen keresztül a 

környezettudatos szemléletmód átadása, hogyan használjuk fel a környezetünkben található 

anyagokat, fókuszálva az újrahasznosításra. 

- Üvegfestés és kövek dekorálása. Az őszi időszakban, az aktuális ünnepkörökhöz kapcsolódóan 

(pl. Márton nap, mécsestartó készítése, karácsonyi köszönő ajándékok a nevelőknek). 

• Zenei tehetséggondozás lehetőségeinek megteremtése  Az általános iskolában zeneiskola is 

működik. Amennyiben a gyerekek zeneiskolába szeretnének járni, biztosítjuk a feltételeket, a 

képzés költségeit, és a hangszer bérlését. 

▪ Informatikai és egyéb reál irányultságú gyerekek tehetséggondozása 

-  segítség nyújtása az iskolai versenyek feladatmegoldásában 

▪ Egyéni és csoportos sporttevékenységekben tehetséges gyermekek támogatása 

- az iskolai szervezésű futballcsapatban való részvétel támogatása  

 

A tehetséggondozás terén a legfőbb feladatunk észrevenni a gyermek rejtett adottságait és segíteni őt 

ennek kibontakoztatásában és kamatoztatásában. A tehetséggondozásban részt vesz az otthon 

pszichológusa, a gyermek nevelője, mentora. A szakemberek team megbeszélés formájában igyekeznek 

megtalálni a gyermek számára legoptimálisabb formát, amelyben képességeit fejlesztheti. A sport 

tevékenységeken belül a városban legelérhetőbb tehetséggondozási lehetőségek a futball, a kézilabda 

területén találhatók, emellett lehetőség adódik a ritmusérzéken alapuló néptánc, modern tánc 

gyakorlására illetve a zenei fejlesztésre is. A sport területén külsős, megbízásos jogviszonyban álló 

munkatársaink szervezik és bonyolítják gyermekeink mozgáskultúrájának fejlesztését. 

 

A gyermek és lakásotthonban élő gyermekek –és kollégák- számára is fontos az egyéni, történelmi és 

tradicionális (egyházi) ünnepek közös átélése, megtartása. A gyermek születésnapja, a húsvét, a 

karácsony, farsang megünneplésére az otthon Életrendje alapján kerül sor. Biztosítani kell továbbá a más 

kulturális-szubkulturális közegből érkező gyermek hagyományainak, ünnepeinek az adott szokás szerinti 

megtartását, amely alapját képezi az etnikai hovatartozás érzése, az etnikai identitás kialakulásának. A 

romaügyi referens ezen alkalmakkor autentikus tanácsaival, részvételével segíti az otthon dolgozóit 

esemény szervezésében, lebonyolításában. A lakásotthonban rendszeresen megünnepeljük a gyermekek 

név- illetve születésnapjait. Minden alkalommal megadjuk a lehetőségét annak, hogy a gyermekeknek 

azokon a napokon különleges élményekben legyen részük. Az ünneplés túl mutat önmagán, hiszen az 

előkészületekben is mindenki közreműködik, olyankor nagy a sürgés – forgás a konyhában. A torta 

elfogyasztása és az ajándékozás után az ünnepelt mindenkitől „útravalót” kap, egy – egy kedves szó 

vagy jó tanács formájában.  

 



 

Kulturális- és élményprogramok szervezése eseti jelleggel, de kiemelt jelentőségű nyáron, iskolaszüneti 

időben, a helyi sajátosságok és a fenntartó által biztosított lehetőségek alapján, amelyek célja  a gyermek 

kulturális érzékenységének növelésén túl a pozitív élményekhez juttatás, valamint a közösségépítés, 

illetve a gyermek- és lakásotthonok közötti kapcsolat erősítése. Ilyen programok lehetnek: 

▪ Múzeumlátogatás: Évi 3-4 alkalommal szervezünk múzeumlátogatást egy napos kirándulások 

keretében: 

▪ Mozi – Alkalomszerűen, hétvégi programként szervezzük meg. 

▪ Strandolási lehetőség biztosítása 

▪ Élményparki látogatások, állatkert  

▪ Nyári egynapos és többnapos kirándulások közösen szervezett úti célokkal. 

Minden évben elutazunk együtt (gyerekek és nevelők) egy hétre nyaralni. Az úti célt a 

gyerekekkel közösen választjuk ki. A programok szervezésénél ügyelünk arra, hogy vegyesen 

legyen pihenés, szórakozás, élmény és kulturális program. Célunk, hogy az ország minden 

tájegységét megismerjék a növendékeink, ezért ennek megfelelően igyekszünk úti célt választani.  

▪ Több egynapos kirándulást szervezünk a nyári szünidőben felüdülés céljából strandra, kulturális 

értékek megismerése céljából a környékbeli nagyvárosokba (Budapest, Székesfehérvár, Győr, 

Sopron…) Ez alkalmat ad a történelmi ismeretek elmélyítésére is.  

▪ Lakásotthonok közötti sportnapok, olimpiák, művészeti bemutatók, ki mit tud - jellegű 

programok, sütő-főző versenyek stb. szervezése, lebonyolítása, azokon való aktív részvétel. 

-  Lakásotthonunk szoros kapcsolatban áll az I. sz. szakmai egység lakásotthonaival. Negyedévente 

szervezünk közös kézműves foglalkozást, a programokról egymást tájékoztatjuk és gyakran 

közösen veszünk részt rajtuk, együtt kirándulunk.  

▪ ÁGOTA napokon való részvétel, ÁGOTA-tábor 

. 

 

Sport- és játéktevékenységek szervezése a gyermekek életkorának, fejlettségének, és érdeklődésének 

megfelelően. A sport a rekreáción túl a feszültség levezetés, indulatkiélés egyik lehetősége. Továbbá 

különleges szükségletű gyermekek számára indirekt fejlesztési módként is megjelenik. Esetükben a 

választott sporttevékenység meg kell feleljen képességeiknek, hiszen célunk a sikerélményhez juttatás és 

ezen sikerélmény átvitele más, akár tanulási képességekre. A gyermekek többsége jól érzi magát más 

gyermekek között, egymástól sokat tanulnak, gyakran utánozzák egymást. A tanulásban akadályozott 

gyermek számára előnyös lehet, ha a nála gyorsabban, könnyebben fejlődő gyermekek között lehet, mert 

viselkedése, beszéde változhat. A közös tanulás és a közös játék, fejlesztő hatású lehet. Az ügyesebbek 

és jobb képességűek egy életre megtanulhatják, hogy az emberek közötti különbségek nem akadályozzák 

a kapcsolatot és az együttműködést. A gyengébben teljesítő gyermekek pedig átélhetik azt a 



 

biztonságérzetet, amit társaik segítsége jelent, és ez nem ritkán jobb teljesítményekre is ösztönzi őket. 

Így minden gyermekben kialakulhat a reális önértékelés és egymás teljesítményeinek pontosabb 

megítélése. A közös játék szervezésekor előnyben részesítjük a nagymozgásos játékokat, sorversenyeket, 

illetve a közös alkotótevékenységeket. 

 

Nagyon fontos, hogy a gyermekek szabadideje hasznosan legyen lekötve és minél több élményhez 

jussanak. Ezért minden adandó lehetőséget meg kell ragadnunk, amely ebben segítheti a gyermeket. A 

helyben (városban) és a vidéken szervezett élményprogramokra lehetőség szerint elkísérjük a 

gyermekeinket (szervezetten), valamint mi magunk is szervezünk programokat gyermekotthoni 

keretben, lakásotthoni keretben egyaránt.  

Ezek egy részét a gyermekotthonon belül (pl. bográcsozás, aszfalt-rajzverseny, gyermeknap, tinidiszkó), 

másik részét helyben (városban) szervezzük (pl. játszótéri játék, séta a horgásztóra, mozi) és vidéki 

programok is vannak (pl. bowling, strandolás, élménypark). 

A gyerekek érdeklődőek a világ dolgai iránt, így minél több helyre szeretnének eljutni, sok dologgal 

szeretnének megismerkedni, ebben segítjük őket az élményprogramokkal. 

 

A különleges szükségletű (tanulásban és értelmileg akadályozott) gyermekek számára biztosított 

habilitációs és rehabilitációs tevékenységek részletes leírásának irányelveit a 2/2005. (III. 1.) OM-

rendelet (hatályos 2005. június 15-től) szabályozza. A rendeletből kiemeljük a habilitációs, rehabilitációs 

tevékenység közös céljait és feladatait, valamint a habilitációs, rehabilitációs tevékenységet meghatározó 

tényezőket. A habilitációs, rehabilitációs tevékenység közös céljai, feladatai:  

– Az értelmi fogyatékosságból fakadó hiányzó vagy sérült funkciók helyreállítása, újak kialakítása  

– Meglévő ép funkciók bevonása a hiányok pótlása érdekében  

– Különféle funkciók egyensúlyának kialakítása  

– Szükséges speciális eszközök elfogadtatása és használatuk megtanítása  

– Az egyéni sikereket segítő, a társadalmi együttélés szempontjából kívánatos egyéni tulajdonságok,  

funkciók fejlesztése.  

A habilitációs, rehabilitációs tevékenységet meghatározó tényezők:  

– A fogyatékosság típusa, súlyossága  

– A fogyatékosság kialakulásának ideje  

– A sajátos nevelési igényű gyermek (életkora, pszichés és egészségi állapota, rehabilitációs műtétei,  

képességei, kialakult készségei, kognitív funkciói, meglevő ismeretei)  

– A társadalmi integráció kívánalmai, lehetséges egyéni életút, továbbtanulás-pályaválasztás, életvitel6. 

Ennek megvalósítása lakásotthonunkban: 

 
6 In: Ari P., Szekeres Á., 2007, Útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együttneveléséhez. Dokumentációs 

útmutató, SuliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht., Budapest 



 

▪ Együttműködés a fejlesztő intézményekkel 

▪ Mindennapi tevékenységek során a meglévő képességekre építve - amit képes megtenni, azt 

segítjük – pl. kenyér megkenése 

▪ Kreatív tevékenységekbe való bevonás, pl. dekoráció, kézműves tevékenységek 

▪ Praktikus tudás és ismeretek gyakorlása, elsajátítása 

▪ Kertrendezés, udvari tevékenységekbe való bevonás. 

 

A lakásotthon mindennapi élete, tevékenységei napi életgyakorlatként foglalhatók össze. Ennek egyik 

fontos eleme a Házirend és ezen belül az Életrend megalkotása. Az Életrend, amely a gyermekek 

számára a kiszámítható, napi tevékenységek kereteit tartalmazza, közös team-munka eredményeként 

születik meg, amelyben a gyermekek maguk is aktívan részt vesznek, nem csupán tudomásul veszik azt. 

Az Életrend megalkotásakor, illetve módosításakor –gyermekcsoport változásakor, iskolaidőszakban, 

illetve nyári szünetben, új tevékenységek, lehetőségek bevezetésekor- a munkatársak összeállítják az 

Életrend vázát: a napi tevékenységek sorrendjét, időigényét, az értékelési rendszert. Ezt követően a 

gyermekek közösen megbeszélik, véleményezik, kiegészítik azt, majd egy otthongyűlés keretében 

konszenzusos döntési folyamat révén kialakítják az Életrend végleges formáját, amelyet a gyermekek 

aláírnak. Mint azt korábban kifejtettük, új gyermek érkezésekor is az Életrend elfogadásának módja a 

szabályok és keretek belsővé tételét, interiorizációját célozza. A Házirend ezen túlmenően tartalmazza a 

jogszabályban meghatározott jogokat és kötelezettségeket, a gyermekek és munkatársak közötti 

együttműködés kereteit és elvárt módját, így valódi szerződésként a munkatársak és a 

gyermekönkormányzat képviselőjének egyetértésével, határozattal lép életbe. Lakásotthonunkban az 

Életrend vázát először a felnőttekkel közös team munka keretében alkottuk meg, majd ezt követően – 

gyermekcsoportban – a gyermekekkel közösen, alakítottuk ki a lakásotthon Életrendjét, ezáltal a 

gondozottak a folyamat aktív részesévé váltak, magukénak érezték, az írásban is lefektetett napi 

életritmust. A gyermekek hatalmas érdeklődéssel fogadták az Életrend kialakítását, egyben a szabályok 

alakíthatóságát.   

Lakásotthonunk „jelenleg hatályos” életrendje a következő:  

 

VALÓ VILÁG Ács ☺  

 

Hétköznap 

REGGEL:  6:30 ébredés (reggeli teendők, tisztálkodás) 

  7:15-ig reggeli, tízórai készítése 

  7:30 szobarendezés (ágy, szekrény, heti takarítási rend szerint) 

  7:50 indulás iskolába, középiskolások már korábban elindulnak 

DÉLUTÁN: Iskolából érkezés órarendnek megfelelően 



 

  12:00-től ebédelés 

  13:00-tól tanulószoba, következő napra táska bepakolása 

  15:15 uzsonna 

ESTE:  18:00 szobarend ellenőrzése 

  18:00-18:30-ig vacsora 

  21:00-ig pótvacsora, vendégek távozása 

  21:30 wifi lekapcsolása 

  22:00-ig udvarlók búcsúzása 

FÜRDÉSI REND 20:30, 20:45,21:00,21:15 

KIMENŐK:  14 év alatt15:30-18:00,18:30-20:00 

  14-16 év 15:30-18:00,18:30-20:30 

  16-18 év 15:30-18:00,18:30-21:00 

 

Hétvégén = 00-24 wifi 

REGGEL:  9:00 ébredés (reggeli teendők, tisztálkodás) 

  9:15-ig reggeli 

  9:30 szobarendezés (ágy, szekrény, heti takarítási rend szerint) 

  10:30 tízórai, konyhai segítségnyújtás 

DÉLUTÁN: 12:00 ebédelés 

  13:00 konyharendezés 

  15:30 uzsonna 

ESTE:  18:00 szobarend ellenőrzése 

  18:00-18:30-ig vacsora 

  21:00-ig pótvacsora, vendégek távozása 

  21:30 wifi lekapcsolása vasárnap 

  22:00-ig udvarlók búcsúzása 

FÜRDÉSI REND 20:30, 20:45,21:00,21:15 

KIMENŐK:  14 év alatt13:30-18:00,18:30-20:30 

  14-16 év 13:30-18:00,18:30-21:00 

  16-18 év 13:30-18:00,18:30-22:00 

 

Életrendünk módosításakor (új közösségi tag érkezésekor) minden olyan tényezőt figyelembe veszünk, 

ami a mindennapi élet zökkenőmentességéhez elengedhetetlenül fontos. Felállítunk egy mindenki 

számára elfogadható keretet, ami kiszámíthatóvá teszi a gyermek számára a mindennapokat. Azonban ez 

a keret ugyanakkor némi rugalmasságot is mutat, hiszen a gyermekek napi életformája nem egyforma. 



 

Pl. a vidékre iskolába járók az ébredés, étkezés idejének terén biztosan eltérnek a többségtől, vagy aki 

részt vesz bármilyen szervezett elfoglaltságon az is eltérhet bizonyos szinten az időkeretektől. 

A mindennapokba szervesen beépülnek a közös étkezések, amelyek a praktikus készségek (előkészítés, 

főzés, háztartási tevékenységek) fejlesztésén túl erősíti a gyermekekben az összetartozás és a 

hovatartozás élményét is. Utógondozói otthonunkban kiemelt szerepet kap a fent említett praktikus 

készségek fejlesztése, mert fiatal felnőttjeinket igyekszünk felkészíteni az önálló életre. Ennek érdekében 

nagy önállóságra ösztönözzük őket - napi 4-szeri étkezésre megkapják az élelempénzüket, bevásárolnak 

és számlával alátámasztják az étkezésüket ; a felnőttekkel megbeszélve állítják össze a heti ebédmenüt és 

naponta vállalás szerint felnőtt segítséggel vagy egyedül megfőzik az ételt. 

Az étkezésekre, szükség szerinti diétára vonatkozó jogszabályi előírásokat a 15/1998. (IV.30.) NM 

rendelet, valamint a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv által előírtak tartalmazzák. 

 

A napi életgyakorlat része az egészséges szemléletmód kialakítása révén, a személyes higiénén túl az 

időszakos, illetve szükség szerinti orvosi-egészségügyi szűrővizsgálatokon való részvétel, mint fogászat, 

szemészet, nőgyógyászat, illetve a védőnői szolgálattal való kooperatív kapcsolat működtetése mind a 

preventív tájékoztatás, mind a szükséges egészségügyi, vagy korrektív szolgáltatások (pl. gyógytorna) 

igénybevételének céljából. 

Gyakorlat, hogy a mentorok minden hónapban ellenőrzik a gyermekek súlyát, magasságát, vérnyomását. 

Lehetőségünk van vércukor-mérésre is. Az előírt további szűrővizsgálatokra, szakrendelésre is időpontot 

kérnek és elviszik a gyermeket, majd szükség (probléma) esetén intézik a további teendőket. 

 

A gyermekek önszerveződésének elősegítését és érdek- és jogérvényesítését a gyermek- és lakásotthonok 

mindennapi életgyakorlatába építjük be. Ennek egyik formája a Gyermekönkormányzat működtetése, 

ami a gyermek- és lakásotthonban élő növendékek mellett utógondozottakat is magában foglalja. A 

tagokat a gyermekek maguk közül választják ki és javaslataik, ötleteik, érdekeik képviseletének ellátásán 

túl programok szervezését, és az önszerveződés sikerességének megélését is segíti a működése. A 

gyermek- és lakásotthonokban lévő Panasz-ládába a gyermekek névtelenül írhatják le kéréseiket, 

észrevételeiket, ötleteiket. A gyermekek jogaiknak érvényesítése érdekében a gyermekjogi képviselőhöz 

is fordulhatnak, akinek az elérhetősége mindenki számára hozzáférhető kell legyen. ötleteiket. Az 

Érdekképviseleti Fórum a jogszabályban előírtaknak megfelelően működik, legfontosabb feladata a 

személyiségi jogok maradéktalan érvényesülése az ellátás alatt. 

 

 



 

A lakásotthon értékelési rendszere 

A fordított zsetonrendszer –szakmai ajánlás 

 

A gyermek- és lakásotthonban szakmai ajánlásként megfogalmazható értékelési mód célja, hogy a 

gyermekek szenzitívebbé váljanak magára az értékelésre, miközben a feltétel nélküli elfogadás és a 

teljesítménytől függetlenül szerethetőség érzését erősítjük bennük.  

Tiltás helyett motiválás, büntetés helyett bizalom- ezek az alapvető fogalmai a pedagógiai szempontból 

egységes értékelési és viselkedés-szabályozó rendszernek, amely a fordított zsetonrendszer metodikáján 

alapul.  

Bizalom: A módszer lényege, hogy minden gyermeknek minden nap bizalmat szavaznak a felnőttek, 

amelyet „tárgyiasítva” egy-egy korong, vagy zseton jelent, amit minden reggel megkapnak 

növendékeink. Ezt a zsetont a nap folyamán csak elveszíteni lehet-, tenni tehát alapvetően semmit nem 

kell érte- méghozzá a - munkatársakkal és gyermekekkel közösen kialakított - szabályok megszegése 

esetén.  

Motiváció: A zsetonok megtartása és gyűjtögetése már önmagában motiváló lehet, de megtartott 

zsetonokat –számuktól függően- kisebb, nagyobb ajándékokra be lehet váltani.  

Normakövetés: A szabályok esszenciális elemei a programnak, hiszen ezek ismerete és betartása teszi 

lehetővé a zsetonok megtartását. A közösen kialakított szabályok interiorizálttá, belsővé válnak, 

elősegítik a szocializációs folyamat optimalizálását.  

Egységesség: A betartandó szabályok listája, a zsetonok elvételének szabályai egységesek, ez lehetővé 

teszi, hogy minden munkatárs azonos módon alkalmazhassa a rendszert. 

A fordított zsetonrendszer bevezetésének lépései: 

1. A rendszer ismertetése a munkatársakkal, team-megbeszélés keretén belül, kérdések tisztázása, a 

rendszer alapvető kereteinek és a bevezetés menetének meghatározása.  

2. Otthongyűlés –a gyermekekkel és munkatársakkal tartott közös megbeszélés- keretében  

- a rendszer lényegének ismertetése a gyermekekkel, annak tudatosítása, hogy a cél a bizalom 

érzetének megtapasztalása és elfogadása, valamint a motiválás, a viselkedési alternatívák 

nyújtása 

- a szabályok alkotása konszenzusos döntési folyamat eredményeképpen A szabályok 

kialakításának szempontjai: korosztálynak és az adott gyermek- vagy lakásotthon 

sajátosságainak megfelelőek; közösen kerülnek kialakításra; kellőképpen általánosak; az 

alapvető szocializációs és közösségi normákra vonatkoznak; a tiltást kerülni kell, azaz 

viselkedési alternatívaként fogalmazódjanak meg a szabályok. 

- a zseton-megtartás lehetőségeinek megbeszélése (elvétel előtti figyelmeztetések száma) 

- a zseton-beváltás lehetőségeinek megbeszélése: közösen meghatározni egy zseton-

mennyiséget, ami beváltható - minden gyermeknek lehet egyéni jutalmazása-, azaz kit mi 



 

motiválna, mire váltaná be a zsetonjait. Továbbá érdemes megkérni a gyermekeket egy közös 

lista készítésére, a beváltható jutalmakra vonatkozóan - lehetőség van arra, hogy kevesebb 

zsetonért kisebb jutalmakat, többért nagyobb jutalmakat (amennyiben nem váltja be és többet 

összegyűjt – ezzel neveljük a késleltetésre, takarékosságra stb. valami számára értékesebb 

ajándékot is) kaphat. A beváltható „ajándék” nem feltétlenül kell tárgyi eszköz, játék legyen, 

hanem lehet akár kétszemélyes program (mozi, pizzázás stb…) 

3. Szabálytábla készítése közösen, a gyermekekkel: 

- szabályok rajzos-képes formában is megjelenhetnek rajta,  

- és minden gyermek számára érthetőnek és egyértelműnek kell lennie.  

4. A zseton-megtartás 

- Minden gyermeknek van személyes táblája, ahová a zsetont kiteheti-felteheti. Ezen 

túlmenően a munkatársak is vezetnek „nyilvántartást” a zsetonokról, azok megtartásáról, 

számáról 

- Zseton minden reggel mindenkinek jár – bizalom érzetének erősítése a gyermekben. 

- Zsetont csak elveszíteni lehet, amennyiben a gyermek 3-szori figyelmezetés ellenére sem 

fejez be egy szabályszegő viselkedést. Fontos, hogy a zseton elvesztéséről műszakváltáskor 

beszámoljanak egymásnak a kollégák, ennek okáról, körülményéről, a gyermekre gyakorolt 

hatásáról, ezzel is erősítve a munkatársak közötti egységességet az értékelés rendszerében és 

metodikájában. 

- A megtartott zsetonokat be lehet váltani az előzőekben ismertetett otthongyűlésen 

megbeszéltek alapján. 

 

Lakásotthonunkban egy részletesen kidolgozott, a csoportban élő fiatalok fejlesztéséhez igazodó 

jutalmazási értékelési rendszer működik.  

Az értékelési rendszer egy ponttáblázatot foglal magába, melyet ösztönző rendszerként tekintenek. A 

napi tevékenységeket követik nyomon, ezeket értékelik minden gyermeknél, önmagukhoz és egy 

általánosan elvárható viszonyrendszerhez mérve. A zsetonok gyűjtése egyedi, gyerekek képével ellátott 

üvegekben történik, melyet a nappali polcán helyeztünk el jól látható helyen. Ezek alapján a gyermekek 

is láthatják a pontjaik aktuális állását, mellyel ösztönözhetőek a korábbi hiányosságaik, hibáik 

kijavítására. A pontosság kedvéért a nevelőiben egy külön füzetben is vezetjük a napi zsetonok 

alakulását. 

A bizalom minél megfelelőbb kiépítése érdekében minden gyermek reggel 5 zsetont kap. A nap 

folyamán a következő tevékenységek kerülnek pontozásra: 

1. iskolába indulás, érkezés, részvétel 

2. tanuló szobai tevékenység, fejlesztő foglalkozások 



 

3. kimenőről való érkezés 

4. heti takarítási rend betartása 

5. szobarend 

Az értékelés a szolgálatban lévő nevelő és a gyermekfelügyelő feladata. 

Az értékelés hétfőtől vasárnapig, vagyis a hét 7 napján történik. A heti pontok összesítése és a 

gyermekekkel közösen történő átbeszélése 2 hetente szerdánként történik a lakásotthon vezetővel és a 

szolgálatos kollégával együtt. Az értékelés tehát interaktív módon történik, melynek során a gyermekek 

is elmondhatják érzéseiket, meglátásaikat. Célunk nem a hiányosságok kiemelése, hanem sokkal inkább 

a meglévő értékek erősítése, valamint egy-egy terület hibáinak felfedése, amelyben a gyermeknek 

változásokat kellene elérnie.  

2 hét alatt egy gyermek összesen 70 zsetont gyűjthet össze. A zseton rendszerünkben 3 győztes 

lehetséges, az első helyezett 1500ft, 2. hely 1000ft, 3. hely 500ft értékben vásárolhat kedvére való 

finomságot, vagy játékot. A jutalmak a hamburger és pizza fogyasztástól a különböző egyéni 

élményprogramokon történő részvételig terjedhet. A jutalmazási szempontrendszer kidolgozása a 

gyerekekkel együtt történt meg, a bevezetés előtt szerződéses formában, partneri módon fogadtuk el 

ennek szabályait. Az alkalmazás során mind a gyerekek, mind a nevelők részéről történtek módosítások 

ezzel téve naprakésszé és a gyerekek számára kedvessé a pontrendszert. 

 

 



 

Az engedély nélküli eltávozás megelőzése és kezelése 

 

A gyermek előgondozása, a lakásotthonba kerülésekor történő fogadása, az adaptációs időszak 

tevékenységei, a mentorrendszer, a nevelés és gondozás elemei mind azon alapvető célt szolgálják, hogy 

a gyermekben kialakítsák és erősítsék a hovatartozás, az otthonosság, az érzelmi és egzisztenciális 

biztonság érzetét, amely önmagában is preventív jelleggel hat az engedély nélküli eltávozások, a 

szökések előfordulásának csökkentésében. Ugyanakkor szükséges további jelentős szempontok 

figyelembevétele a megelőzés érdekében.  

A gyermek külső kapcsolatainak megismerése, feltérképezése alapellátással való együttműködésének 

keretein belül történik meg, de a gyermekkel foglalkozó minden munkatárs számára ismertté kell, hogy 

váljon, ehhez pedig a kollégák közötti kooperáció és hatékony információáramlás megteremtése 

szükséges. A gyermekben az elfogadás emócióját növeli és a szeparáció érzését csökkenti az, hogy nem 

csupán ismerjük, hanem lehetőség szerint támogatjuk ezen kapcsolatait, ezáltal partnerré téve a gyermek 

számára fontos, referens személyeket a gyógyulása, élethelyzetének elfogadása és a további optimális 

személyiségfejlődése érdekében. Mivel a legtöbb esetben az engedély nélküli eltávozás ezen külső 

kapcsolatok valamelyikéhez történik, a gyermek- és lakásotthoni munkatársak a gyermek kapcsolataira 

irányuló, támogató-partneri attitűdjével megelőzhetővé válik a szökés. 

A gyermek számára egyértelmű, pozitív identitásra lehetőséget nyújtó értékrend közvetítésével - a 

szakmai program fentebb említett tevékenységeivel, azok valóban a gyermek felé fordulás attitűdjével 

történő megvalósításával, esetkezelő szemlélettel - elkerülhető a negatív referenciacsoporthoz való 

kötődés kialakulása, vagy segíthető a már korábban meglévő, a gyermek érdekeivel ellentétes 

kapcsolatok gyengítése, az azokkal szembeni védelem. Ez akkor válik igazán hatékonnyá, ha a gyermek 

számára a közvetített pozitív értékrend belülről, interiorizáltan írja felül, vagy akadályozza meg negatív 

hatású kortárs- vagy egyéb kapcsolatok kialakulását, preventíven hatva az engedély nélküli 

eltávozásokra. 

További fontos szempontként említjük meg a megelőzés során a gyermek felé irányuló fokozott 

figyelmet azon esetekben, amikor váratlan élethelyzet elé kerül, családi- kortárs- vagy párkapcsolatban 

hirtelen változás történik, vagy traumatikus élmény éri. Ekkor a mentor és a pszichológus által nyújtott 

krízisintervenció, az azonnali lelki segítségnyújtás facilitálja az események, élmények feldolgozását, 

növeli a gyermek pszichés biztonságérzetét, elősegíti a traumákkal szembeni megküzdési 

mechanizmusok alkalmazásának képességét és támogatja kooperatív készségét, csökkentve ezáltal az 

engedély nélküli eltávozás lehetőségét. 

Amennyiben a gondozott – értve itt az egyéb okból ellátásra befogadott gyermek is - engedély nélkül 

eltávozik a gondozási helyéről, vagy oda a számára előírt időpontban nem tér vissza, meg kell kísérelni 

felkutatni a tartózkodási helyét.  



 

Engedély nélküli eltávozás esetén a körözés elrendelése előtt az alapellátás szakembereivel 

együttműködve, a gyermek kapcsolatrendszerének ismerete alapján mindent meg kell tennünk annak 

érdekében, hogy megkeressük a gyermeket. Ha az eltűnt gyermek 14 éven aluli, vagy betegsége, 

fogyatékossága miatt magáról gondoskodni nem tud, haladéktalanul, egyéb esetben 24 órán belül az 

ellátást nyújtónak meg kell keresnie a rendőrséget az eltűnt gyermek felkutatása érdekében.  (Az 

engedély nélküli eltávozás során követendő eljárást, többek között a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 

szabályozza.)  

A szökésből visszatérő gyermek –akár önmagától jön vissza, akár hatósági intézkedés hatására –telve 

van a bűntudat, a szorongás és a szégyen érzetével. Pszichés állapotának adekvát, odafordulást, 

megértést, következetességet közvetítő kezelése, gyógyítása erősítheti a gyermek- és lakásotthon 

megtartó, otthont nyújtó, otthonként funkcionáló szerepét. Megérkezésének első pillanatától kezdve 

éreznie kell, hogy visszavárták, hazaérkezett, és ezt elsősorban a beosztásban lévő munkatársnak 

szükséges felé közvetítenie. A „visszavártunk” élményével való fogadás csökkenti a gyermek 

szorongását, oldja az esetleges kommunikációs gátakat és motiváltabbá tehető a helyzet megfelelő 

kezelésére. A megérkezést követően a munkatárs és a gyermek közötti négyszemközti beszélgetés célja a 

gyermek bűntudatának és szégyenérzetének csökkentése, azáltal, hogy verbális és nonverbális szinten 

kongruensen kommunikáljuk felé a személyének-személyiségének szóló elfogadást. Amint a gyermek 

megnyugodott, a jogszabályi előírásoknak megfelelően, a gyermek méltóságát megőrizve a 

gyermekvédelmi gyámja bevonásával folytatott egyéni beszélgetés keretében fel kell tárni az eltűnése 

okát és körülményeit, valamint az eltűnés alatt vele történteket, tartózkodási helyét, megélhetése 

forrásait.    A beszélgetés megtörténtét és tartalmának lényegét írásban dokumentálni kell, és a szükséges 

intézkedéseket meg kell tenni. 

A gyermekközösségnek is lehetőséget adunk arra, akár a következő közös étkezés alkalmával, hogy 

közvetítsék a visszaérkező társuk felé azt, hogy örülnek, újra köztük van, és a gyermek tőlük is 

megtapasztalja a visszavártunk élményét. A visszaérkező gyermek számára referens személyt, a mentort 

a lehető leghamarabb értesíteni kell, hogy amint lehetséges, bekapcsolódjon a gyermek érzéseinek-

élményeinek vele együtt történő feldolgozásába. A mentor a beszélgetések alapján a történtekről 

feljegyzést készít, amelyet a gyermek anyagához csatol. A gyermek- vagy lakásotthon munkatársai 

közösen vesznek részt abban a folyamatban, amelynek során a gyermeket visszaillesztik, reintegrálják az 

otthon mindennapi életébe és tevékenységébe, fokozott figyelmet fordítva igényeire, egyéni 

szükségleteire és az esetleges traumatikus élmények feldolgozási folyamatának fázisaira. 

 

Más rendkívüli esemény bekövetkeztekor, mely a gyermeket, vagy a gyermek ellátását veszélyezteti, az 

észlelő azonnali tájékoztatási kötelezettséggel tartozik a felettes vezetője felé.  

Olyan esetekben, amelyek során jogszabályban rögzített, vagy Szakmai protokoll alapján határozható 

meg az intézkedés, az abban foglaltakat követni kell (pl. Gyermekbántalmazás). 



 

 

A fiatal felnőttekkel való foglalkozás szakmai szempontjai a lakásotthonban 

 

 

Az utógondozást, utógondozói ellátást a fiatal felnőtt a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997.évi XXXI törvény módosítása alapján kérheti. Egyes jogszabályi helyek, melyek 

alapján – az ellátási szerződésre tekintettel - az „ellátandó célcsoport”, az ellátás igénybevételének módja 

meghatározható. 

Az utógondozói ellátás a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatón belül megvalósulhat: 

- a nevelőszülőnél 

- a lakásotthonban 

- külső férőhelyen. 

 

A 25. életévét betöltött, hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt utógondozói ellátása a fiatal felnőtt 

kérelmére meghosszabbítható a hallgatói jogviszonya megszűnéséig, de legkésőbb a 30. életévének a 

betöltéséig. A kérelemről az utógondozói ellátást biztosító intézmény vagy nevelőszülői hálózat 

fenntartója dönt a fiatal felnőtt tanulmányaiból hátralévő időtartamra, a tanulmányok befejezésének 

esélyére, a fiatal felnőttnek az utógondozói ellátást nyújtó intézménnyel történő együttműködési 

készségére és a rászorultságára tekintettel. 

 

A Személyes Utógondozói Fórum 

 

Az utógondozás folyamatának funkcionális hátterét a Személyes Utógondozói Fórum és annak 

működése-működtetése biztosítja, amely lehetővé teszi az utógondozott fiatal számára a személyes 

esetkezelést, biztosítja az utógondozói ellátás során a folyamatos támogatást. Az utógondozott 

önkéntesen veheti igénybe a „Fórum” segítségét. A Fórum tevékenységében – tekintettel a személyes 

adatokra - a Szolgáltató munkavállalóin kívüli más személy az utógondozott hozzájárulásával vehet 

részt. 

A Személyes Utógondozói Fórum tagjai – az utógondozottal a preventív utógondozás folyamatának 

köszönhetően már személyes kapcsolatban állnak : 

- maga az utógondozott 

- a fiatal felnőtt utógondozásért felelős szakembere  

- utógondozottak Gyermekönkormányzati képviselője 

 

Az Utógondozói Fórum feladatai, részvétele az utógondozás folyamatában: 

1. A Fórum közösen előkészíti a leendő utógondozottal történő megállapodást, melynek aláírására 

az utógondozottá avatáskor kerül sor. A megállapodás tartalmazza:  



 

- az utógondozott kötelezettségeit,  

- a számára folyósított ellátmányokat,  

- az együttműködés alapjait és feltételeit,  

- az otthonteremtési támogatással, a vagyonával és a megtakarításokkal kapcsolatos 

döntések menetét,  

- az utógondozói ellátás megszüntetésének okait és módját. 

2. Részt vesz a fiatal felnőtt számára fontos életeseményeken (bizonyítvány szerzése, munkába állás 

megünneplése stb.) az utógondozott igényei szerint. 

3. A Fórum lehetőséget biztosít arra, hogy többek között az utógondozás gyámhivatal általi 

megszüntetése előtt - a fiatal felnőtt az utógondozásért felelős szakemberével önhibájából 

legalább három hónapja nem működik együtt, a nevelőszülőjével vagy más utógondozói ellátást 

nyújtóval szemben elfogadhatatlan, az együttélés szabályait súlyosan sértő magatartást tanúsít, a 

házirendet többször súlyosan megsérti, az érdekképviseleti fórum összehívása, a megállapodás 

felbontása előtt konfliktuskezelési, mediatív, resztoratív jellegű technikával, módszerspecifikus 

eszközzel, a kialakult helyzetben megoldási alternatívát kínálva – határidőhöz kötött vállalásokat 

téve-  megakadályozza a fiatal felnőtt utógondozói ellátásból való kikerülését. 

4. Otthonteremtési támogatás felhasználása esetében, szükség szerint összehívható. 

5. Támogatja az utógondozói ellátásba való visszakerülést, segít a feltételek megteremtésében és 

megvalósításában. 

6. A Fórum tagjai közösen készítik elő az utógondozói ellátásból való kikerülést, az önálló 

életkezdést és biztosítja az utógondozottat az utánkövetésről és a személyes kapcsolat további 

fenntartásának formájáról. 



 

Pasztorációs tevékenység a gyermekotthonban 

 

 

 

Pasztorális tevékenységünk során a KÁSZPEM® módszer elmélete és gyakorlati tapasztalatai alapján 

tudjuk a leghatékonyabban megszólítani a gyermekeket. A misszió mindig a célcsoportot érinti meg, 

ezért a Biblia mellett, Kothencz János könyvét is használjuk: „Róluk… értük… I-II. rész. 

A célunk nem csupán az irgalmasság cselekedeteit gyakorolni, hanem – ha már visszaadni nem tudjuk, 

amit a ránk bízott gyermekek elveszítettek, legalább – pótolni az életükben a hiányt, segíteni, felismerni 

sajátos életállapotukban rejlő lehetőségeiket, utat mutatni saját üdvösségük potenciális valósága felé, 

hogy felismerjék: ők is személyiségükön keresztül kaptak meghívást, hogy az Atya Egyszülött Fiának 

képmásai legyenek.  

A közösségi élet színterén is segítséget nyújtunk, hogy kibontakoztathassák képességeiket és választ 

tudjanak adni hivatásukra. 

Természetes, hogy pasztorációs tevékenységünk profán olvasatában célunk, hogy a gyermekeinket - 

pedagógiai rendszert alkalmazva - a társadalom hasznos tagjaivá neveljük, akik megtalálják a helyüket 

és egyéni boldogulásukat a világban. Van azonban ezen túl egy többlet, ami az előbbire is pozitívan hat. 

A világban működő gyermekvédelmi rendszerek kihívásokra adott útkereséseivel szemben a mi 

küldetésünk más. Bár felismerve az idők jeleit (a világban végbemenő változásokat), és azokra a hit által 

választ adva, de nem tüneteket kívánunk kezelni, hanem gyermekeink keresztény újjászületéséért 

dolgozni, mely által önmagukat maradéktalanul elfogadó egyéniségekként válhatnak képessé teljes életet 

élni már ezen a világon. Öröm tapasztalni, hogy képesek gyermekek a saját életük veszteségeit a bibliai 

Jób módján kezelni és az evangélium világosságában állva, megfogalmazva felismerni, hogy a rossz 

által is nagyobb jó léphet az életükbe. 

Világos és egyértelmű számunkra, hogy a gyermekek is, egyrészt Isten képmásai, akikkel szemben úgy 

kell tudatossággal megállnunk, ahogyan az Úr elé állunk, másrészt tudnunk kell, hogy mi vagyunk a 

felnőttek és ők a mi gondjainkra bízottak, akikkel kapcsolatban az örökkévalóság távlatában felelünk – 

ők a mi gyermekeink, akiknek legalább ugyanazt az esélyt kell biztosítanunk, amit azok a társaik kaptak, 

akik vérszerinti családjukban nőhetnek fel. Mindezt úgy, hogy Isten országának polgáraivá válhassanak. 

A gyermekvédelmi törvénynek (1997. évi XXXI. tv.) megfelelve végezzük tevékenységünket a vallási 

nevelés területén is. Ökumenikus nyitottsággal és türelemmel közelítjük meg gyermekeink hitvilágát, 

szabad akaratát és felekezeti hovatartozását, hogy mindenki a sajátjában gyarapodhasson. Azon 

területekre helyezzük a hangsúlyt, melyek keresztényként összekötnek bennünket.  

 

 



 

 

 

A gyermek elbocsátása –kikerülés a lakásotthonból 

 

A szakmai program szerves részét képezi azon folyamatrendszer bemutatása, melynek során a gyermek 

kikerül az adott gyermek- vagy lakásotthonból. A folyamat során minden esetben a gyermek alapvető 

érdekeit szem előtt tartva egy fokozatos tervezésre és megvalósításra van szükség. Ennek formái az 

alábbiak lehetnek: 

- Hazagondozás 

- Gondozási hely megváltoztatása 

- Nagykorúság elérése után a kikerülés lehetőségei:  

▪ Preventív utógondozás programja  

▪ Hazagondozás 

▪ Intézményi elhelyezés 

▪ Önálló életvitel megkezdése 

Hazagondozás  

A gyermekvédelmi rendszer célja, hogy lehetőségek szerint minden gyermeket saját családjához 

visszagondozzunk. Ennek érdekében a hazagondozás előkészítéséért és lebonyolításáért felelős 

személyek között szoros kooperatív kapcsolat kialakítására és fenntartására van szükség: 

- Alapellátás esetmenedzsere 

- Gyermekvédelmi gyám 

- Gyermekotthon vezetője 

- Lakásotthon vezetője 

- Gyermek mentora  

- Gyermekotthon pszichológusa  

A hazagondozás előkészítő fázisában fontos kritérium a gyermek és családja közötti rendszeres 

kapcsolattartás biztosítása és folyamatos figyelemmel kisérése, szükség szerint esetkonferencia 

szervezése.  A fent megjelölt személyek segítik a gyermeket és hozzátartozóit abban, hogy 

kapcsolatuk minél probléma mentesebb legyen.   

Az alapellátás esetmenedzserével együttműködve lehet előkészíteni a gyermek hazagondozását.  Az ő 

feladata, hogy a családot segítse abba, hogy megfelelő körülmények közzé tudjon visszailleszkedni a 

gyermek a saját családjába.  

 

 

 



 

 

Gondozási hely változtatás 

A gondozási hely változtatását megelőző tevékenységek protokollját az alábbiakban részletezzük: 

1. A lakásotthon vezetője jelzéssel él a gyermekvédelmi gyám és a gyermek- és lakásotthonokért 

felelős főigazgató-helyettes felé. 

2. Minden esetlegesen felmerülő problémáról és annak megoldására tett intézkedésekről feljegyzést 

kell készíteni. 

3. Lényeges, hogy a problémák megjelenésekor/ akár magatartási, tanulmányi, pszichés stb. / 

azonnal jutassák segítséghez a gyermeket. 

4. A szakemberektől / pszichológus, pszichiáter, stb./ minden esetben be kell szerezni a gyermekkel 

való foglalkozásról szóló igazolást és javaslatokat. 

5. A gyermekotthoni hálózat vezetője esetkonferenciát hív össze, ahol egyeztetnek a 

szakemberekkel, megegyeznek a gyermeknek nyújtandó segítség módjáról és időhatáráról. Ezt 

írásban dokumentálni kell. 

6. A gyermeket kezelő szakemberek véleményére alapozva el kell indítani a gondozási hely 

változtatására irányuló eljárást, amennyiben a gyors és szakszerű segítségnyújtás nem vezet 

eredményre a szakemberek által közösen egyeztetett elvárható időpontig és a gyermek érdeke a 

lakásotthonból történő kiemelést szolgálja. 

7. A gyámhivatali eljárás befejezéséig törekedni kell, hogy szakmai segítségnyújtás mellett a 

gyermek a lakásotthonban tartózkodjon. A szakemberek hathatós segítséget nyújtsanak a 

gyermek új gondozási helyére történő átgondozásának zökkenőmentes lebonyolítása érdekében.  

 

A gondozási hely változtatás  előkészítéséért és lebonyolításáért felelős személyek: 

- Gyermekvédelmi gyám 

- Gyermekotthon vezetője 

- Lakásotthon vezetője 

- Gyermek mentora   

- Gyermekotthon pszichológusa  

A gondozási hely változtatásával kapcsolatos szakmai feladatok a gyermek ill. lakásotthonokban 

megegyeznek a bekerülési időszak előgondozási feladataival, nyilvánvalóan ebben az esetben a 

gyermek- vagy lakásotthon, mint volt gondozási hely szerepel a folyamatban, ahonnan a gyermek 

egy új gondozási helyre kerül. A folyamat legfontosabb elemei: 

- A gyermek időben történő tájékoztatása a gondozási hely változtatás tényéről és a lehetséges 

új gondozási helyről.  



 

- A gyermek és környezetének pszichés felkészítése a gondozási hely változtatásra. 

- A gyermek megjelenésének, részvételének biztosítása az Elhelyezési megbeszélésen, 

Szakértői Bizottság vizsgálatain, Elhelyezési tanácskozáson.  

- Az adaptáció előkészítése során, az új gondozási hely ismeretében a gondozók és az új 

környezet bemutatása a gyermeknek. 

- A gyermekkel kapcsolatos információk teljes körű átadása (pszichés állapotáról, családi és 

egyéb személyes kapcsolatairól, iskoláztatásáról, vagyoni helyzetéről, a gyermeket 

veszélyeztető tényezőkről) adaptációs megbeszélés keretében.  

A gyermek kikerülésekor lehetőséget kell biztosítani az utánkövetésre, az új gondozási hely 

munkatársaival való együttműködés keretében.  

 

A preventív utógondozás és a nagykorúság elérése után a kikerülés lehetőségei 

Lakásotthonunkban élő fiataljainkra egyre inkább jellemző, hogy kései életkorban kerülnek be az 

otthonba és nagykorúságukat betöltve igénylik az utógondozói ellátásukat. Éppen ezért nagyon fontos 

szerepe van a preventív utógondozásnak és az utógondozottakkal való foglalkozásnak. A 

nagykorúságukat rövid időn belül betöltő fiataljainkat tudatosan készítjük fel az utógondozotti életre. 

Nagyon sokat beszélgetünk velük a nagykorúságuk utáni lehetőségeikről, elvárásokról. Emellett egyre 

inkább ellátjuk olyan feladatokkal, amelyeket iránymutatás mellett önállóan kell végezniük, ezzel is 

tanítva az önállóságra őket. Az utógondozottaink esetében nagyon figyelünk arra, hogy tanácsot adjunk 

életüket érintő kérdésekben, meghagyva ezzel a döntés lehetőségét a számukra. Ennek a szakmai 

munkának az eredménye, hogy fiataljaink kikérik a véleményünket, de a döntést ők hozzák meg. Koruk 

előrehaladtával nem csak a döntésekben, de a munkavégzésükben is egyre önállóbbá válnak. Saját 

maguk látják meg a feladatokat, melyeket el kell végezniük, nem kell őket figyelmeztetni pl. a rend 

fontosságára, a kötelességek, szabályok betartására. Célunk, hogy a lakásotthonunkban élő 

utógondozottak mintát nyújtsanak teljesítményük és hozzáállásuk alapján a kiskorúak számára. 

 

Az ÁGOTA®  országos kutatás adatai és a gyermekvédelemben dolgozó kollegák tapasztalatai is azt 

mutatják, hogy gyermekeink a nagykorúsághoz érve tele vannak szorongással és félelemmel a 

jövőjükkel kapcsolatban. Az addig oly nagyon várt szabadság félelmetessé válik, amikor nagykorúvá 

válnak. A tapasztalatok és az ÁGOTA® kutatás eredményei azt mutatják, hogy a nagykorúságra és az 

önállóságra való felkészítést nem elég 18 évesen elkezdeni. Preventív utógondozással facilitálható a 

később nagykorúvá váló fiatalok beilleszkedése közvetlen környezetükbe és a társadalomba is. A 

preventív utógondozás folyamatában a gyermek megismeri a lehetséges alternatívákat az utógondozás 

lehetőségeiről. Mentorával és leendő utógondozásért felelős szakemberével közösen átgondolják a 



 

lehetőségeit, igényeit és szükségleteit. Együtt döntenek a kérvény megírása előtt az utógondozás vagy az 

utógondozói ellátás formájáról. Közösen elkészítik a kérvényt az utógondozói ellátásra.  

A preventív utógondozás célcsoportját a 15/16-18 éves lakásotthonban, valamint nevelőszülőknél élő 

serdülők alkotják. A preventív utógondozás céljai az alábbiak: 

-Nagykorúság tudatosítása 

-Szorongások oldása (önállósodás, felelősségvállalás, jövőkép) 

-Tanult tehetetlenség kezelése 

-Önrendelkezés és önérdek érvényesítés fejlesztése 

-Önállóság kialakítása (praktikus életvezetési ismeretek elsajátítása a gyakorlatban) 

-Identitás egészséges felvállalása (roma, „állami gondozott”) 

-Önmagáért és másokért való felelősségvállalás (szerepe, hatásköre, ereje) 

-Felelős vagyonkezelés 

-Az utógondozás lehetőségként való megélése 

-Életcélok tudatosítása és realizálása 

-Döntéshelyzetek felvállalása (aktív részvétel a saját sorsa alakításában) 

Ezen célok megvalósításának módszerspecifikus alapját a KÁSZPEM® rendszere biztosítja, a 

csoportfolyamatok tematizálásában az alábbi támpillérekre kerül hangsúly: 

-Bizalom, önbizalom 

-Trauma, kiszolgáltatottság 

-Személyközi kapcsolatok 

-Értékek és normák 

-Önrendelkezés 

-Jövőkép 

A KÁSZPEM® csoportban egy utógondozásért felelős szakember munkatárs is részt vesz, a csoport 

teljes időtartamában. Ennek célja a serdülők, leendő utógondozottak szocializálása magára az 

utógondozói munkakörre, és a felnőttel való együttműködésre. Ebből következően az utógondozásért 

felelős szakember munkatárs nem feltétlenül kell, hogy megegyezzen magával azzal a személlyel, aki 

ténylegesen a fiatalok utógondozásért felelős szakembere lesz, a preventív utógondozás ezen 

szakaszában. A személyhez kötendő kapcsolat a későbbiekben nyer jelentőséget és épül be szervesen a 

preventív utógondozás rendszerébe. 

A 15 alkalmas KÁSZPEM® csoport befejeztével 17 éves kortól az önállósodás támogatása történik, 

gyakorlati szinten. Ennek egyik formája a mindennapi életben történő tapasztalatgyűjtés (ügyintézés, 

önálló életvezetési gyakorlatok), valamint a 2 havonta az utógondozásért felelős szakember 

szervezésében megtartott Preventív Utógondozói Klub (PUK). A PUK nyitott, tematikus 

klubfoglalkozást jelent, az utógondozásért felelős szakemberek, a leendő utógondozottak (korábbi 



 

KÁSZPEM® csoport tagjai), utógondozottak, volt utógondozottak, Utógondozói Fórum tagjai, preventív 

utógondozásban résztvevő serdülők lakásotthoni nevelői, mentora, illetve meghívott vendégek. Javasolt 

témák többek között: pénzügyi alapismeretek, gazdasági-gazdálkodási tudnivalók, jogi ismeretek. 

Autonóm, felelősségteljes, pozitív énképpel, és reális jövőképpel rendelkező fiatalokat szeretnénk útra 

bocsájtani. Ez nem kisebb feladat, mint a gyermek személyiségének komplex megerősítése. Ebben 

legfontosabb szerepet a gyermeket nevelő felnőttek (nevelő, mentor, gyermek- vagy lakásotthoni 

kollégák) kell, hogy vállaljanak, ezen felkészítés a KÁSZPEM® képzés keretén belül valósul meg a 

munkatársaknak. A serdülő mikrokörnyezetét felkészítve válik valóban hatékonnyá a preventív 

utógondozás folyamata. 

A serdülővel az utógondozói ellátásra való jogosultságot megelőző fél évben a leendő utógondozásért 

felelős szakembere személyes kapcsolatot épít ki, melynek egyik fóruma a PUK. Ezen túl a rendszeres 

személyes találkozások, közös programok, ügyintézés (az utógondozói ellátás kérvényezése, a szükséges 

dokumentumok beszerzése, amelyhez egy önéletrajzot is elkészít a fiatal felnőtt) teszik lehetővé a 

preventív utógondozásban részt vevő serdülő számára, hogy mire 18 évesen az utógondozottá avatásra 

kerül sor, már stabil, támogató, partneri kontaktus alakul ki közöttük. A preventív utógondozást lezáró 

esemény az utógondozottá avatás, ahol az immár nagykorúvá vált fiatal felnőtt az utógondozásért felelős 

szakembere, a számra fontos referenciaszemélyek (mentor, nevelők, PUK tagok) jelenlétében aláírja az 

utógondozói megállapodást, és közös örömként megélve, az alkalomhoz méltó ünnepélyes keretek 

között válik a felnőtt társadalom tagjává. 

A preventív utógondozást már idejében, fokozatosan kezdjük el a gyermek 16. életévétől illetve 

lehetőség szerint már korábban kezdődően, hiszen így érhetjük el azt, hogy a gyermek számára a lehető 

legkisebb törést jelentse az önálló élet megkezdése. Ennek érdekében elengedhetetlenül fontos 

feladatunk a világba történő „kilépés” előkészítése, hiszen így lesz kellő ismerete a világról. Amíg ezt 

egy családban felnövő gyermek, utánzás, látás útján sajátít el addig ezeket a feladatokat a mi 

gyermekeinknek ezt meg kell tanítani, még pedig úgy, hogy minden egyes alkalommal reményt tudjunk 

adni számára. 

Alapvető feladatok megtanítására törekszünk:  

- tudjon egy csekket önállóan kitölteni vagy egy egyszerű adatlapot,  

- mindennapos ügyek intézésében legyen jártassága, pl: villanyszámával kapcsolatban hol tud 

reklamálni, intézkedni… 

- vihar esetén az áramtalanítás fontossága, hogyan és miért történjen meg, 

- személyes adatait telefonon és interneten soha senkinek ne adja ki mert ennek  nagy a visszaélés 

lehetősége 

- álláskeresés lehetősét megtanítani vele, hogyan jelenjen meg egy állás interjú alkalmával pl: 

időben érkezzen, magabiztosság… 



 

- meg kell tanítani vele, hogy mit tartalmazzon egy munkaszerződés, kiknek kell aláírni, hivatalos 

bélyegzővel ellátni.  

- tudjon önállóan hivatalos ügyeket intézni 

- tudjon többféle alapvető ételeket elkészíteni, milyen nyersanyagok szükségesek ehhez, mennyibe 

kerülnek ezek az alapanyagok. 

- a pénzzel való gazdálkodás fontossága, amelyet már a ruhavásárlásakor elkezdhetünk tanítani 

gyermekeinkkel pl: milyen ruházatra van most szüksége, milyen évszak van, illetve következik 

hamarosan, mennyi a rendelkezésre álló pénzünk.  

- a zsebpénzzel való gazdálkodás is alapja a pénzzel való bánásmódnak. 16-17 éves gyermeknek 

már kiadjuk az egy hóra járó összeget ő gazdálkodjon vele, mert amennyiben hetente adunk ki 

egy összeget akkor mi gazdálkodunk helyette. 

- társas kapcsolatok kialakításában való tanácsadás pl: úgy szeressék őt amilyen a maga 

egyediségében és megismételhetetlenségében, ne akarjon megfelelni olyan embereknek, amely 

önmaga elvesztésével, jár.   

- megfelelő párkapcsolat ápolása fontos, hiszen kettesben könnyebben megoldják az élet adta 

problémáit, nehézségeit. 

Nagykorúság elérése után az utógondozói ellátás előkészítéséért és lebonyolításáért felelős személyek: 

• Gyermekotthon vezetője, gyermekvédelmi gyám 

• Lakásotthon vezetője 

• Gyermek mentora   

• Gyermekotthon pszichológusa  

•    Utógondozásért felelős szakember 

• Utógondozott 

 

Lakásotthoni utógondozottá válhat a fiatal abban az esetben, ha: 

- Utógondozási ellátást igényelt 

- Szociális intézményben való elhelyezésre vár –a növendék szükségessé váló 

gondnokság alá helyezésének folyamatát kellő időben el kell kezdeni, 

nagykorúvá válása előtt legalább 1-fél évvel. 

- Együtt tud működni a lakásotthonban dolgozó nevelőkkel, betartja a 

lakásotthon életrendjét 

- Sorstársai felé követendő példát mutat 

- Tanulmányaiban képességeinek megfelelően halad előre 

- Részt vesz a lakásotthoni közösség életének szervezésében 



 

- Aktívan részt vállal a házi munkában 

- Együttműködik az utógondozásért felelős szakemberrel 

- Részt vesz a PUK programjaiban valamint együttműködik annak vezetőivel 

- Felelős módon működik együtt az utógondozásért felelős szakemberrel 

vagyona kezelésében  

- Részt vesz a KÁSZPEM® utógondozói csoportban.      

Amennyiben a fent megjelölt feltételeknek az utógondozott nem tesz eleget: 

- 3 írásbeli figyelmeztetést-, amelyet a lakásotthon vezetője, a szakmai vezető és 

az utógondozásért felelős szakember közösen készít el- követően köteles az 

Utógondozói Fórumon megjelenni. 

- Az utógondozásban maradása érdekében az Utógondozói Fórum tagjaival 

közös cselekvési terv kidolgozásában aktív és felelős részt vállal.  

- Amennyiben a cselekvési tervben vállalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, 

magával vonja az utógondozói ellátás megszüntetésének kezdeményezését az 

érdekképviseleti fórum felé.  

Amennyiben a fiatal felnőtt már életvitelszerűen képes az önellátásra kisebb segítség mellett, melyet az 

utógondozásért felelős szakember biztosít, akkor a külső férőhelyet veheti igénybe. A fiatal 

utógondozását abban az esetben töltheti külső férőhelyen, ha:  

▪ utógondozói ellátást igényelt, 

▪ biztosított a feltételeknek megfelelő, működési engedéllyel rendelkező lakhatás, 

▪ együttműködik az utógondozásért felelős szakemberrel, a külső férőhely tulajdonosával, 

főbérlőjével, 

▪ felelős módon működik együtt utógondozásért felelős szakemberrel vagyona kezelésében, 

▪ betartja az külső férőhely életrendjét, 

▪ sorstársai felé követendő példát mutat, 

▪ tanulmányaiban képességeinek megfelelően halad előre, 

▪ tanulmányainak befejezését követően, lehetőleg saját szakmájában munkát vállal és annak 

feltételeinek megfelel, illetve együttműködik a Munkaügyi Központtal a sikeres munkakeresés 

céljából. 

 

Amennyiben a fiatal nem igényli az utógondozói ellátást, de kapcsolata van a szüleivel, elő kell 

segíteni a fiatalt abban, hogy családjához kerüljön. Tájékoztatni kell a fiatalt az utógondozás 

lehetőségéről illetve az utógondozás igénybevételének folyamatáról. Tájékoztatásért felelős személy 

az utógondozásért felelős szakember a nagykorúság előtt legalább 3 hónappal.  



 

Hazagondozás előkészítő fázisában fontos kritérium a gyermek és családja közötti rendszeres 

kapcsolattartás biztosítása és folyamatos figyelemmel kisérése.  Az utógondozásért felelős 

szakember, és a pszichológus segítik a gyermeket és hozzátartozóit abban, hogy kapcsolatuk minél 

probléma mentesebb legyen. Ebben az esetben is az Otthonteremtési támogatás igényléséről és 

felhasználás lehetőségeiről tájékoztatni kell a fiatalt és segíteni a felhasználásban.   

Az után követés mind a külső férőhelyre, mind a családba kerüléskor kiemelt jelentőségű, az 

utógondozásért felelős szakemberével, illetve a családdal, és az alapellátás szakembereivel való 

kooperáció keretében. 

 

Az otthonteremtési támogatás igénylése 

Az otthonteremtési támogatás célja, hogy a nevelésbe vételből kikerült fiatal felnőtt lakáshoz jutását, 

tartós lakhatása megoldását elősegítse lakásvásárlással, építési telek vásárlással, albérleti díj 

támogatással, vagy lakás-előtakarékossági számlával. 

A kijelölt utógondozó segítségével a fiatal nagykorúságakor megállapított végszámadás alapján  

közösen kiszámolják az otthonteremtési támogatás várható összegét. A meghatározott adatlapok 

kitöltése után közösen kérelmet adnak be a gyámhivatal felé, mely tartalmaz egy pénzfelhasználási 

tervet.  A pozitív elbírálás után a fiatalt segíti utógondozója a terv megvalósításában és felügyeli a 

pénz felhasználását. A fiatal az elköltött összegről a kiutalástól számított egy éven belül 

okmányokkal igazoltan elszámol a gyámhivatal felé. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A lakásotthon kapcsolatrendszere 

 

 

A lakásotthon a hatékony szakmai tevékenység érdekében szoros kapcsolatot tart fenn a Szolgáltatón 

belül 

- A nevelőszülői hálózat munkatársaival (gondozási hely váltásakor) 

- Pszichológus hálózat igazgatójával, munkatársaival  

- Gyermekönkormányzat felnőtt koordinátorával, munkatársával 

- Módszertani Intézmény vezetőjével, munkatársaival 

 

A Szolgáltatón kívül kooperatív kapcsolatot épít ki és tart fenn 

- A szakszolgálat szakmai egységeivel (gyermekvédelmi gyámok, szakértői bizottság, 

elhelyezési koordinátor)  

- Az illetékes alapellátás szakembereivel, 

- Gyámhivatalokkal,  

- Hatóságokkal,  

- Közoktatási és felnőttképzési intézményekkel, 

- Egészségügyi ellátórendszer tagjaival (háziorvos, védőnő, szükségleteknek megfelelő 

szakellátási intézmények) 

- Helyi önkormányzattal, 

- Kisebbségi önkormányzatokkal, 

- Kulturális intézmények vezetőivel, 

- Sportegyesületekkel, 

- Egyházakkal, 

- Civil szervezetekkel, támogatókkal, 

- Továbbá a gyermekek, fiatalok személyes szükségleteinek megfelelő, fejlődését-fejlesztését 

biztosító, szolgáló intézményekkel, szervezetekkel 

 

Kapcsolataink ápolása nem csupán a gyermek szemszögéből történik, célunk minél több pozitív 

élmény nyújtása a közösségeknek, annak érdekében, hogy csökkenjenek a sztereotípiák a 

lakásotthonunkban élő gyermekeink iránt. 

 

 



 

Szakmai munkát segítő, meghatározó jogszabályok 

 

▪ Magyarország Alaptörvénye  

▪ 1991. évi LXIV. Törvény a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt 

Egyezmény kihirdetéséről 

▪ 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

▪ Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

▪ 2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről 

▪ 2013. évi. V. Törvény a Polgári Törvénykönyvről 

▪ 1993. évi III. Törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

▪ 1998. évi LXXXIV. Törvény a családok támogatásáról 

▪ 149/1997. (IX. 10.) Korm. Rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról 

▪ 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi 

szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és 

személyek által kezelt személyes adatokról 

▪ 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről 

▪ 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelet a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit 

működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti 

tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról 

▪ 369/2013. (X.24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 

intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről 

▪ 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások 

és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható 

bizonyítékokról 

▪ 513/2013. (XII.29.) Korm. rendelet a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes 

szülői jogviszony egyes kérdéseiről 

▪ 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök 

ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről 

 



 

Szakmaetika- 

A lakásotthon munkarendje, munkatársak szakmai feladatai 

 

Szakmaetikai ajánlások a lakásotthonban tevékenykedő munkatársak számára:  

▪ A gyermekvédelemben tevékenykedő kollegáknak személyiségében érett és jól differenciált 

személyiséggel szükséges rendelkezniük, hogy személyiségükkel is jól megfeleljenek ennek az 

igényes, és fáradságos feladatnak.  

▪ Érző, és értő felnőtt, rugalmas és hiteles személyiségre van szükség. Következetesen viselkedik, 

és jó mintát nyújt a gyermek számára. A humorérzék, a kreativitás, a problémákkal való 

megküzdés képessége fontos érték a gyermekekkel való törődés során. Igénye legyen a 

folyamatos szakmai ismeretbővítésre, az önismeret folyamatos építésére.  

▪ Tudjon hatékonyan teamben dolgozni. Fontos, hogy tisztában legyen saját értékeivel. 

erősségeivel, de gyengéivel is.  

Gyermekeinkkel való tevékenység során a kollegák a személyiségükkel dolgoznak, mely egy idő után 

elfárad, frissítésre szorul. A szakmai team számára rekreációs lehetőségek biztosítására, szakmai 

munkájukban megtámogatásra (szupervízió, esetmegbeszélő, sikeres esetek, tapasztalatok megbeszélése 

stb.) van szükség. Fontos, hogy minden kolléga megtalálja a munkán kívül azokat a kikapcsolódási, 

rekreációs lehetőségeket, amiben jól érzi magát, fel tud töltődni, és kipihenten, megújulva tud visszatérni 

a gyermekek közé. 

A gyermek és lakásotthonokban a dolgozók munkájukat 8 illetve 12 órás munkaidőben, folyamatos 

munkarendben látják el. Az adott műszakban a dolgozó ellátja a beosztásának megfelelő teendőket, 

lehetőség és szükség szerint segíti munkatársait, rögzíti az adminisztrációs feladatait. A munkaidő 

végeztével, műszak átadásakor az események írásban történt rögzítésén túl szóban is köteles tájékoztatni 

váltótársát a műszakban történtekről. A szolgálat átadásakor a következő szempontokat kell figyelembe 

venni: 

- az otthon létszáma, kik vannak kimenőre engedve, mikor kell vissza érkezniük, 

- távozott-e valaki engedély nélkül, történt-e intézkedés, 

- van-e beteg gyermek, vizsgálta-e orvos, van-e további teendő, 

- milyen konkrét gondozási feladatok vannak folyamatban, 

- volt-e rendkívüli esemény (lopás, rongálás stb.), 

- milyen a gyermekek hangulata, kire kell kiemelten figyelni, 

- étkezéssel kapcsolatos teendők, a maradék készételek meddig fogyaszthatók, 

- van-e az otthonban technikai hiba, milyen intézkedésre van szükség. 

- az ügyelet átadása az otthon bejárásával zárul. 

- van-e az otthonban technikai hiba, milyen intézkedésre van szükség. 

- az ügyelet átadása az otthon bejárásával zárul. 



 

 

A lakásotthoni munkatársak konkrét feladatai 

Szakmai vezető 

• Segíti a gyermek új gondozási helyre történő beilleszkedését 

• Elősegíti a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, és gondoskodik a gyermek teljes 

körű ellátásáról 

• Segíti, és támogatja a családdal való kapcsolattartást és a családi környezetbe történő 

hazagondozását. 

• Együttműködik a gyermekjóléti központtal, TEGYESZ-szel, illetékes gyámhivatallal. 

• Segíti, irányítja, kontrollálja a lakásotthonban folyó szakmai munkát. 

Nevelő 

• fokozott figyelmet fordít az új gyermekek bekerülésekor az előgondozás folyamatára, a 

gyermekek teljes körű ellátására, valamint támogatja, és aktívan részt vesz a gyermek 

lakásotthonból való elkerülésének, kikerülésének folyamatában 

• egyéni fejlesztési tervekkel célratörő individuális nevelés lehetőségét megvalósítja  

• mentor kijelölése és folyamatos figyelemmel kísérése, a mentor-rendszer koordinálása  

• gondoskodik arról, hogy a gyermekek minél több élményprogramon vegyenek részt  

• az iskolára való előkészítés keretében kapcsolatot tart a helyi és a környékbeli általános 

iskolákkal és a továbbtanulás érdekében a középiskolákkal  

• szervezi, irányítja, ellenőrzi a lakásotthonnal kapcsolatos szakmai és adminisztrációs feladatokat  

• ellenőrzi a lakásotthoni eseménynapló bejegyzéseit, szükség esetén, saját hatáskörében azonnal 

intézkedik 

• A gondozott gyermek és családja közötti kapcsolat ápolása, a családnak a gyermek 

visszafogadására alkalmassá tétele érdekében tevékenykedik.  

• irányítja, szervezi, felügyeli és ellenőrzi az általa vezetett lakásotthon szakmai egységében 

dolgozó munkatársaik pedagógiai tevékenységét, a gazdálkodás rendjét 

• gondoskodik a munkarend elkészítéséről, betartásáról és a helyettesítések szakszerűségéről 

• elősegíti a területéhez tartozó felnőttek szakmai továbbképzését, önképzését 

• javaslatot tesz jutalmazásra, béremelésre  

• kéthetente team megbeszélést szervez és tart  

 

 

 



 

Gyermekfelügyelő és gyermekvédelmi asszisztens 

 

▪ Elősegíti a gyermek és ifjúsági közösség kialakulását 

▪ Fogadja az iskolából hazajövő gyerekeket, felkészíti az étkezéshez (kézmosás, átöltözés), 

▪ Felkészíti a gyermekeket a tanórára (tisztálkodás, felszerelés előkészítése). 

▪ Képességeihez és tudásához mérten bekapcsolódik a tanórai tevékenységbe, segíti a gyerekek 

egyéni tanulását. A tanulási zavarokkal küzdő növendékek esetében együttműködik a 

fejlesztőpedagógussal, illetve a korrepetitorral. 

▪ Részt vesz a szabadidős tevékenységek megszervezésében, lebonyolításában, együtt játszik a 

gyerekekkel. 

▪ Támaszt nyújt a gyermekek egyéni lelki problémájának feldolgozásában, segíti a 

konfliktushelyzetek békés megoldását. A lelki gondozás területén együttműködik a növendék 

pszichológusával. 

▪ A gondozott gyermek és családja közötti kapcsolat ápolása, a családnak a gyermek 

visszafogadására alkalmassá tétele érdekében tevékenykedik.  

▪ Ellátja a folyamatos gondozási feladatokat. 

▪ Betartja a napirendet és törekszik a helyes szokásrend kialakítására. 

▪ Közreműködik a konyhai feladatok ellátásában, kialakítja a kulturált étkezés szabályait. 

▪ Irányítja a növendékek önkiszolgáló munkáját. 

▪ Felel a gyermekek gondozottságáért, ruházatukkal való ellátásért (évi pénzkeret figyelembe 

vétele), gyermek ruházatának javításáért. 

▪ Megtanítja a gyermekeket ruházatuk tisztántartására, javítási munkák elvégzésére, környezetük 

tisztántartására. 

▪ Feladata a lakóegység helységeinek tisztán tartása, textíliák és a gyerekek ruházatának mosása, 

vasalása, javítása, gyerekek eszközeinek tisztán tartása, fertőtlenítése, amelybe olyan mértékben 

vonja be a gondozott gyermeket, amely életkorának megfelelően tőle elvárható. Felel a 

tisztítószerek biztonságos tárolásáért. 

▪ Az orvos irányítása szerint ellátja az egészségügyi feladatokat. Orvosi vizsgálatra, szakrendelésre 

kíséri a gyermekeket. Figyelemmel van a betegekre, ellátja, ápolja őket az orvos útmutatásai 

alapján. (Kiemelten felelős a növendékek számára előírt gyógyszer adagolásáért és pontos 

szedéséért.) Részt vesz a növendékek, illetve fiatal felnőttek szexuális és egészségügyi 

nevelésében és gondozásában. 

▪ Önálló gyermekkíséretet és felügyeletet lát el, melynek során köteles a rábízott gyerekek testi és 

lelki egészségére vigyázni. 

▪ Ellátja az éjszakai ügyeleti teendőket. 



 

▪ A nevelő irányításával részfeladatot vállal az önálló csoportgazdálkodás területén, a rábízott 

részfeladatok ellátásáért erkölcsileg és anyagilag felel. 

▪ Ellátja az étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat. (Bevásárol, főz, és lebonyolítja az étkezéseket) 

▪ Program alapján vezeti a szabadidős tevékenységet (beszélgetés, kirándulás, társasjáték, 

sportfoglalkozás, bevásárlás, programra kísérés). 

▪ Mindent megtesz annak érdekében, hogy megtanítsa a gyerekeket takarékoskodni, pénzüket 

megfelelő módon beosztani. 

▪ Amennyiben a gondozottak megkérik, köteles az értékeik megfelelő őrzéséről gondoskodni. 

▪ Lehetővé teszi, hogy a gondozott gyermek szabadon gyakorolhassa a vallását, továbbá 

vallásoktatáson vehessen részt. Ezen a téren az intézmény által felkínált lehetőségeket segíti. 

▪ Elősegíti, hogy a nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozó gondozott gyermek megőrizhesse 

kisebbségi önazonosságát, ápolhassa hagyományait, hozzájuthasson a kisebbség kulturális 

értékeihez. 

▪ Biztosítja a gondozott gyermek környezetének állandóságát, a gondozott személyes tárgyainak 

elhelyezését. 

▪ Segíti a gyermek hozzátartozóival való kapcsolattartását, szülővel, hozzátartozóval igyekszik jó 

kapcsolatot kiépíteni. Mindent megtesz annak érdekében, hogy az esetleges szülő és gyermek 

közötti konfliktust segítsen feloldani, erősítse a gyermekben a szülők iránti lojalitás érzést. 

Mindent tegyen meg annak érdekében, hogy a gyermek hazakerülhessen.  

▪ Ha a gondozott gyermek engedély nélkül eltávozott az intézményből, vagy oda a számára előírt 

időpontban nem tér vissza, megkísérli felkutatni tartózkodási helyét. Amennyiben ez sikertelen 

lenne 14 éven aluli, vagy betegsége, fogyatékossága miatt magáról gondoskodni nem tudó eltűnt 

gyermek esetén haladéktalanul, egyéb esetekben 24 órán belül gondoskodik, hogy az illetékes 

rendőri szerv értesítve legyen az eltűnt gyermek felkutatása érdekében.  

▪ Köteles a növendékekkel kapcsolatos lényeges információkat az intézmény vezetőjének 

tudomására juttatni, különös tekintettel a fiatalok személyiség jogaikra, családi jogállására, 

örökösödésére, vagyonára és veszélyeztetettségére tekintettel. Köteles jelenteni, ha a gondozottat 

bűncselekmény éri, vagy ő maga bűncselekményt követ el.  

▪ Vezeti a lakásotthon eseménynaplóját a nevelő útmutatásai alapján. Felel az információ pontos 

rögzítéséért és teljességéért. Az eseménynaplót szolgálatba állásakor áttanulmányozza, és az 

abban foglaltakat figyelembe veszi munkája során. 

▪ A gyerekeket balesetveszélyes helyzetektől óvja meg. Baleset esetén részesítse elsősegélyben a 

balesetet szenvedőt és megteszi a szükséges intézkedéseket. (orvos, mentő hívása). 

▪ A lakásotthonban dolgozó kollégáival teamben együtt dolgozik. Felelősen végzi munkáját. 

Fejleszti szakmai, pedagógiai ismereteit, műveltségét. 

 



 

Gyermekvédelmi ügyintéző 

 

▪ Azon gyámhivatali eljárások során, melyben az ellátott gyermekek érdekeltek, a készítendő 

iratok – megfelelő szakmai előkészítés után – határidőre elkészüljenek, tartalmuk megfeleljen a 

jogszabályokban foglaltaknak és a szakmai követelményeknek. 

▪ Mint iratkezelő ügyintéző szabályszerűen kezeli, és naprakész állapotban tartja a 

gyermekvédelmi gondoskodásban részesülők személyi anyagát. 

▪ Naprakészen ismeri és nyilvántartja a Gyermekotthon üres férőhelyeit, azok betöltési 

lehetőségeit. 

▪ Megismeri és kezeli a statisztikai adatgyűjtés lényegét  

▪ Adatgyűjtéseket, adatrögzítéseket végez, bekapcsolódik a statisztikai nyilvántartás folyamatába, 

javaslatokkal él a felettesei felé az adatgyűjtések és rendszerezések megújítására, ésszerűsítésére. 

▪ Szükség esetén jegyzőkönyvet vezet és ír, levelet vagy más iratot készít el. 

▪ A gyermekotthon lakásotthonaiba elhelyezett ideiglenes, nevelésbe vett gyermekek és a 

gyámhivatal által utógondozói ellátásba rendelt fiatal felnőttekről nyilvántartást vezet, az 

adatvédelmi szabályok betartásával. 

▪ Kezeli, és naprakész állapotban tartja az ellátottak személyi anyagát. Ennek kapcsán levelezést 

folytat, személyi lap, illetve személyi igazolvány, lakcím ki és bejelentkezés, útlevél, 

egészségügyi iratok, iskolai előmenetelével kapcsolatos iratok, stb. beszerzése és érvényessége 

megőrzése tárgyában. 

▪ Begyűjti és a gyermek iratanyagában tárolja a „gyermekeink védelmében” rendszeresített 

nyilvántartási lapokat.  

▪ Külön leltár-felelősségi megbízás alapján felel a lakásotthonok leltáraiért, részt vesz a leltározás 

előkészítésében és vitelében  

▪ Szükséges és indokolt esetben gyermekkíséretet végez, felügyeletet is ellát a Gyermekotthon 

vezetőjének kijelölése alapján. 

 

Fejlesztő pedagógus 

 

▪ A szakmai vélemény kialakítása érdekében gondoskodik az esetek előzményeihez kapcsolódó 

iratanyagok bekéréséről, ütemezéséről, a határidőn belüli lebonyolításáról. 

▪ Az otthonban élő gyermekek fejlettségi szintjének felmérése, annak dokumentálása és 

folyamatos nyomon követése. 

▪ A végzett munkának és eredményességének naplóban való rögzítése, további feladatok 

megállapítása. A pszichológussal, mentorral és további munkatársakkal együttműködve részt 

vesz a Mentálhigiénés gondozási-fejlesztési terv kialakításában és felülvizsgálatában. 



 

▪ A gyermekek részére egyéni és csoportos foglalkozásokat tart, ezeket a Lakásotthon nevelőjével 

egyeztetve szervezi meg. 

▪ A kimagasló, ill. jó képességű vagy valamilyen területen tehetséges gyermekek részére 

megszervezi a tehetséggondozást; a lemaradóknak segít a korrekciók elvégzésében, a 

felzárkóztatásban. 

▪ Segíti a tanulókat az iskolai felkészülésben, ellenőrzi felszerelésük, taneszközeik meglétét, 

állapotát. 

▪ Rendszeresen kapcsolatot tart a nevelési-oktatási intézményekkel, a tehetséggondozásban 

résztvevő egyéb szervezetekkel és személyekkel. 

▪ A gyermekekkel kapcsolatos vizsgálatokon vesz részt, alkalmanként -  a Gyermekotthon 

vezetőjének kijelölése alapján - gyermekkíséretet, felügyeleti munkát lát el 

▪ Szakmai továbbképzéseken vesz részt. 

 

Pszichológus 

 

▪ Bekerülés, beilleszkedés időszakának segítése - családból való bekerülés krízise, gondozási hely 

váltás, mentor-rendszer támogatása, ismerkedés-beilleszkedés a gyermekközösségbe,  

▪ Kapcsolat kiépítése a gyermek korábbi gondozási helyével vagy a családdal, az oktatási-nevelési 

intézményekkel, az egészségügyi ellátórendszer tagjaival, hatóságokkal 

▪ Pszichodiagnosztikai eljárások alkalmazása - anamnézis, interjú, teljesítménytesztek, 

személyiségskálák, projektív tesztek, pszichológiai vélemény készítése  

▪ Pszichológiai tevékenység formái gyermekekkel: csoportmódszerek –önismereti, tematikus, 

módszer specifikus, KÁSZPEM ; egyéni tanácsadás, krízisintervenció,  

▪ Csoportmódszerek fő tematikája: közösségépítés, együttműködés-egymásra utaltság, tolerancia ; 

speciális lakásotthonban továbbá: agressziókezelés-asszertivitás tréning, szociális 

készségfejlesztés, tanulási képességek fejlesztése és tanulási technikák 

▪ Egyéni tanácsadás tematikája: motivációs lehetőségek, jövőkép, szabadidő-strukturálás, életrend 

betartása-szabálykövetés 

▪ A gyermek kapcsolatrendszerének megismerése, támogatása - szülő-konzultáció, szülőcsoportok, 

pszichoedukáció, testvérkapcsolatok optimalizálása,  

▪ A gyermek kapcsolattartására (vér szerinti szülővel, családdal) vonatkozó javaslatok megtétele  

▪ Új gondozási helyre való távozásra a gyermek felkészítése, a folyamat támogatása, előgondozás  

▪ Utánkövetés-utángondozás folyamatában való aktív részvétel (vér szerinti, nevelőcsaládba vagy 

örökbefogadó családba kerüléskor fokozottan) 



 

▪ A kollégákkal való együttműködés - esetmegbeszélések, intervíziós csoportok, kooperációs 

formák, kollégák mentálhigiénés egészségvédelme, pszichés támogatása, új kollégák 

beilleszkedésének segítése 

▪ Aktív részvétel a munkatársi és lakásotthoni gyűléseken 

▪ A gyermekek önszerveződésének és érdekképviseletének (gyermekönkormányzat) 

szorgalmazása, támogatása 

▪ Önfejlesztés, önképzés keretében szakmai továbbképzéseken való részvétel 

 

 

Utógondozásért felelős szakember (nevelő) 

 

▪ Részt vesz a preventív utógondozás folyamatában  

▪ A gondozási stratégia kialakítása, folyamatos ellenőrzése a lakásotthoni nevelővel, mentorral 

együttműködve. 

▪ Rövidtávú célok kitűzése, a fiatal felnőttel. 

▪ Az élethelyzet folyamatos monitorozása, egyéni esetkezelés folytatása. 

▪ Tanácsot ad, segítséget nyújt konfliktus helyzetek megoldásában, 

▪ Segítséget nyújt az önálló lakhatás megoldásához, 

▪ Segíti az utógondozottat az oktatási intézmény vagy munkahely kiválasztásában, felvétellel 

kapcsolatos teendők intézésében, 

▪ Együttműködik a lakóhely szerinti gyermekjóléti szolgálattal, 

▪ Figyelemmel kíséri az utógondozottnak a családjába való beilleszkedését. 

▪ Megállapodások előkészítésében, illetve az Utógondozói Fórum munkájában aktívan részt vesz 

▪ Az otthonteremtési támogatás ismertetése, segíti annak igénylését. 

▪ Gyámhivatali jelentések elkészítése. 

▪ Az utógondozói ellátás értékelése, lezárása. 



 

A gyermek-és lakásotthonok adminisztrációs feladatai 

 

 

▪ GH-1  

▪ Féléves jellemzések  

▪ GH-3 

▪ Eseménynapló 

▪ Kapcsolattartás vezetése  

▪ Eltávozási engedély 

▪ Ruházat nyilvántartása 

▪ Engedély nélküli eltávozások nyilvántartása 

▪ Zsebpénz  

▪ Családi pótlék vezetése  

▪ Szabadság igénylése 

▪ Szabadságos nyilvántartás engedélyeztetése 

▪ Szabadság hó végi jelentése 

▪ Jelenléti ív  

▪ Dolgozók havi munkaidő jelentése (havi óraszám, délutáni, éjszaki pótlék) 

▪ Étkezési igénylés  

▪ Tényleges étkezés 

▪ Ellátmányigénylés  

▪ Üzemanyag-elszámolás 

▪ Férőhelyek száma  

▪ Gazdálkodással kapcsolatban a rovatív vezetése 

▪ Családi pótlékos rovatív vezetése  

 

 



 

A munkatársak együttműködésének fórumai, kollégák mentálhigiénés egészségvédelme 

 

A gyermek- és lakásotthonban dolgozó kollégák szakmai fejlődése, mentálhigiénés egészségvédelme és 

a közöttük megvalósuló napi kooperáció preventív jelleggel hat a kiégés ellen, ezáltal csökkenti a 

fluktuáció mértékét. Ezért alapvető, hogy a munkatársaknak lehetőséget biztosítva a ventillációra, a 

problémák és a sikerek megbeszélésére, hangsúlyozva a személyes fejlődés-fejlesztés fontosságát 

különböző fórumok szintjén valósuljon meg az együttműködés. Ennek lehetséges formái: 

- team-megbeszélések: havi rendszerességgel (közösen megbeszélt, rögzített időpontban) az 

aktuális problémák megbeszélésére, az esetleges konfliktusok megoldására. Ennek keretében 

kapnak tájékoztatást a dolgozók a Szolgáltató és a lakásotthon egészében folyó munkáról, 

személyi változásokról, előirányzott feladatokról. 

- tematikus megbeszélések: előgondozási folyamat részeként új gyermek érkezésekor, mentori 

tevékenységgel kapcsolatosan, mentálhigiénés gondozási-fejlesztési terv megbeszélése- 

felülvizsgálata  

- a szakemberek kéthetente munkacsoportot alkotnak, és átbeszélik a gyermekekkel kapcsolatban 

felmerülő problémákat. Ennek keretében történik gyermekeink Anamnéziseinek közös elkészítése. 

Az anamnézis a bekerülést követő 1-3 hónapon belül kerül felvételre meghatározott témákban, 

kérdésekben. Beszélgetések során a mentor kitölti a kérdőívet, mely tartalmazza a gyemek 

családi kapcsolatait, egészségügyi állapotát, társas kapcsolatait, tanulói vagy munkaügyi 

helyzetét, pszichológiai állapotát (pszichológus tölti), jogi helyzetét és az esetleges 

szenvedélybetegségekhez való viszonyát is. Ezen szempontok szerint, minden munkatárs 

bemutatja saját mentoráltját. A módszer alapja a csoport munka, amelyben a munkatársak aktívan 

részt vesznek, és megkísérlik összes tapasztalataik alapján, a lehető legpontosabban jellemezni a 

gyermekeket. Az anamnézis ismertetése után a mentor, a nevelő, pszichológus és a 

gyermekotthon vezető közösen készíti el a gyermek nevelési tervét, melyben apró, rövid időn 

belül elérhető célokat határozunk meg, melyet havonta felülvizsgálunk és szükség szerint új 

célokat határozunk meg. A csoportmunka nem csupán leíró jelleggel bír. Célja az, hogy segítse a 

munkatársakat abban, hogy megismerjék egymás nézőpontjait, egymás hozzá állását a 

gyermekekhez, megismerjék magukat a gyermekeket és azok működését. Nem utolsó sorban 

pedig az, hogy segítsen tudatosítani és megfogalmazni azokat a területeket, ahol a gyermekek 

fejlesztésre illetve segítségre szorulnak. Az így elkészített jellemzések kiválóan felhasználhatóak 

a preventív utógondozói tervek elkészítése során. 

- esetmegbeszélés, szupervízió megtartása igény és szükség szerint, de legalább havi egy 

alkalommal  

- csapatépítő délutánok-estek a kollégák részvételével a munkatársi team kohéziójának erősítésére, 

ventillációs lehetőséget biztosítva 



 

- önismereti csoportos foglalkozás: a munkatársaknak állandó csoportösszetétele mellett, ami 

voltaképpen megfelelt egy folyamatalapú szervezetfejlesztésnek. A csoportüléseken megjelenő 

emóciók, attitűdök és normák egységéhez jól illeszthető a katartikus szerepfelismerések egyéni 

és közös élménye. Az individuális szerepkészletre való rálátás egyrészt teljesítményemelést 

eredményezhet, másrészt generálhatja a „munkakör újjáépítés és gazdagítás” igényének 

intrapszichés mentális folyamatait, harmadrészt a szervezeti kultúrában motivációfejlesztő hatású 

lehet.  

- rekreációs napok: a kollektíva közös, néhány napos kirándulása 

- intézményi nap: a Szolgáltató minden munkatársa részére közös élményprogram 

- siker-esetértekezlet során olyan gyermekek eseteinek megbeszélése, átbeszélése, amelyeket a 

team sikerként élt át 

- jó gyakorlatok tanulságainak összegyűjtése tematikusan pl. hatékony konfliktuskezelések, 

megfelelő kommunikációs stratégiák 

- belső továbbképzések szervezése: KÁSZPEM® implementáció munkatársak számára 200 órás 

alaptanfolyam keretében, valamint további, a munkatársakat érdeklő-érintő témákban pl. 

romológia, drogprevenció, érzelmi kötődés, agressziókezelés  

- új kolléga érkezése, beilleszkedésének segítése munkatársi mentorálás révén, amikor az új 

kollégát egy régi, ugyanolyan munkakörben dolgozó munkatárs segíti abban, hogy megismerje 

az otthon szokásait, szabályait, a szolgálattal kapcsolatos feladatokat, támogatja beilleszkedését a 

munkatársi és gyermek közösségbe. 

 

 

 



 

 Minőségbiztosítás a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatónál 

  

 

A jelenlegi szakmai programok bevezetése – a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 

megalakulásakor- a korábbi felügyeleti attitűdöt szándékozik felváltani egy új gondoskodó, odaadó 

ellátás segítségével, ami azelőtt nem volt jellemző. Nem mennyiségi, hanem minőségi ellátás a cél, és 

ennek biztosítása, fenntartása, valamint ellenőrzése részben a minőségbiztosítási rendszeren keresztül 

történik. 

A minőségbiztosítási rendszer 2 alapvető pillérből áll össze: egy évente ismétlődő kérdőíves vizsgálatból 

és a monitoring munkából. A két pillér a szakmai programok mentén kapcsolható össze. 

Az első pillér egy longitudinális vizsgálat, amely hosszabb időn át figyeli meg ugyanazon jelenséget – 

jelen esetben a jelenség a szakmai programok megvalósulása a gyakorlatban, erről való 

megbizonyosodás. A vizsgálat ezen belül keresztmetszeti, ugyanis a kutatás keresztmetszetet vesz a 

jelenségről egy adott időben. A vizsgálaton belül az alpopulációk a szakellátási típusok: gyermek,- 

lakásotthon; nevelőszülői hálózat valamint az utógondozói ellátás. A szakellátási területeken belül 

gyermek és munkatársi kérdőívek is készülnek, amelyek azt a célt szolgálják, hogy mindkét aspektusból 

megvizsgálhatóvá váljanak a szakmai programok. A longitudinális vizsgálat reprezentatív mintavétellel 

valósul meg. 

A kutatás kérdőíveken keresztüli felmérése kérdezőbiztosok segítségével történik meg, informatikai 

támogatás mellett.  

Mind a mintavételt, mind pedig az összefüggés, és mélyelemzéseket egy külső szakember végzi el.  

A monitoring eljárás célja egy folyamat közben mérni az elvégzett tevékenység haladását, sikerességét, 

mely egy adott projektre, innovatív beavatkozásra, annak bevezetésére vonatkozik. 

A minőségbiztosítási rendszer lehetővé teszi a szakmai munka folyamatos felülvizsgálatát és a szükséges 

módosítások hatékony bevezetését, megvalósítását. 

 

 

 

 



 

 

A szakmai program perspektívái, továbbfejlesztési lehetőségei 

 

 

A gyermekvédelem hazánkban az utóbbi évtizedekben jelentős változásokon ment és megy keresztül. A 

változások legfőbb erénye, hogy új lehetőségek tárulnak az értő, a gyermekvédelmet hivatásként megélő 

kollégák elé. Egy ilyen folyamatnak lehetünk most is tanúi, sőt megélői azáltal, hogy a 

„feladatcentrikusság” helyett gyermekközpontúság, az „ügyek” helyett esetkezelés, a „munkavégzés” 

helyett szakmaiság kerül a fókuszba a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató hitvallásában, 

elkötelezettségében. 

 

A szolgáltatás az által válik valóban támogató szolgáltatássá, hogy maga a gyermek és az ő esete, 

élettörténete, lehetőségei határozzák meg a mellette álló, vele foglalkozó kollégák mindennapi 

tevékenységét.  

Ez az új attitűd kell, hogy nem csupán ismereti, hanem érzelmi és viselkedéses szinten is átjárja 

hivatásunkat. Ehhez nyújt szakmailag országos szinten is elismert támogató tevékenységet az ÁGOTA® 

Alapítvány és a KÁSZPEM® módszere, melynek elemei és szellemisége jelen szakmai program részét is 

képezik (kliens-csoport, nevelési elvek).  

A szakmai program megvalósítása és a KÁSZPEM® módszerének elsajátítása révén a kollégák nem csak 

érteni, hanem érezni is fogják hivatásuk esszenciáját, hitelesen közvetíteni a gyermek számára 

érdemeitől és teljesítményétől független elfogadhatóság megtapasztalását. 

 

A szakmai program perspektívái között kell megemlíteni a tervezetten évente történő, hosszú távú, 

longitudinális monitoring vizsgálatot, amelyet a Szolgáltató teljes ellátási körében végzünk el, külső és 

belső szakemberek bevonásával, a minőségbiztosítási rendszer komponenseként. Ezáltal válik a szakmai 

program az igények, a külső és belső erőforrások, mint lehetőségek és az elvárások összeegyeztetése 

révén dinamikusan változtatható alapdokumentummá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A nevelőtestület tagjai a szakmai programban foglaltakat megismerték, azt magukra nézve 

kötelezőnek tartják, és egyben elfogadják. 

 

 

 

 

Tatabánya, 2018. 12.20.      

   

         

                            

                                  szakmai egység vezető 

 

 



 

 

 

A nevelőtestület által megismert és elfogadott szakmai programot jóváhagyom. 

 

 

 

 

 

Szeged, 2018. …………………. 

 Kothencz János 

 

 

 

Kothencz János 

Szeged-Csanád Egyházmegye 

Gyermek-és Ifjúságvédelmi Főigazgatója 

Dr. Kiss- Rigó László püspök 

nevében és megbízásából 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A szakmai programban foglaltakat megismertem, azt elfogadom, és magamra nézve kötelezőnek 

tartom. 
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NEVELÉSÉVEL FOGLALKOZNAK. 

 

 

 

 

 

 

 
Jogok és kötelességek 

 



 

Nálunk az a szokás, hogy: 

• a házirendet ismerjük és valamennyi pontját betartjuk, 

• gondozásunk, nevelünk érdekében együttműködünk törvényes képviselőnkkel és a 

lakásotthon dolgozóival, 

• rendszeresen járunk iskolába és képességeinknek megfelelően teljesítünk, 

• minden nap tanulunk és az ellenőrzőnket megmutatjuk a nevelőnek, 

• figyelünk egymásra és tiszteljük egymást- gyerekeket, felnőtteket egyaránt, 

• sem szóval, sem tettekkel nem bántjuk egymást,  

• megvédjük egymást és a felnőtteket azzal, hogy közös titkainkat megőrizzük, 

•     a házi- és kerti munkát együtt végezzük, a ránk eső feladatot nem mással végeztetjük el,  

• megóvjuk a saját értékeinket és otthonunk berendezéseit, (A lopás, rongálás 

bűncselekmény! Ha valamit szándékosan megrongáltál, az okozott kárt köteles vagy 

megtéríteni. Ha elmúltál 14 éves, akkor a szándékos károkozás garázdaságnak minősül, és 

akkor már a rendőrségen kell számot adnod tetteidről.) 

• saját szobánkat igényeink szerint díszítjük, de előtte mindig szólunk a nevelőnek!  

• nem tárolunk a szobánkban sem romlandó, sem tartós élelmiszert, erre a célra a kamra és a 

hűtőszekrény áll rendelkezésedre 

• más szobájába csak engedéllyel megyünk be 

• a nevelői szobában egyedül nem tartózkodunk, oda csak akkor megyünk be, ha ott nevelő is 

tartózkodik 

• van egy lezárható szekrényed, amelynek a kulcsa nálad van. Azt tarthatsz benne, amit 

akarsz, illetve nem veszélyes sem rád, sem a társaidra. A felnőttek, akik érted felelnek, 

ellenőrizhetik a jelenlétedben, hogy mit tartasz benne. 

• a mobiltelefonunkat 21 óra után kikapcsolt állapotban a nevelőknek leadjuk, hogy éjszaka ne 

zavarjuk vele a többiek nyugalmát.  

• szabadidőnket együtt tervezzük és a programjainkon részt is veszünk, 

• úgy viselkedünk és öltözködünk, hogy senkit ne botránkoztassunk meg, 

• engedéllyel megyünk el és a megadott időre jövünk vissza, (Az engedély nélküli eltávozást 

14 év alatti gyerekeknél azonnal, 14 év felettieknél 24 órán belül bejelentjük a rendőrségen, 

a szökés időtartamára zsebpénz nem jár!) 

• hetente rendszeres csoportmegbeszélést tartunk. 

• nem dohányzunk és nem fogyasztunk szeszes italt, (Mindenféle drog fogyasztása, 

lakásotthon területére történő behozása szigorúan tilos !!! Ha felmerül a drogfogyasztás 

gyanúja minden felnőtt dolgozó haladéktalanul köteles a gyermek gyámját, az otthon 

vezetőjét és a rendőrséget értesíteni !!!) 

• a ruhaneműkkel, ajándékokkal, a lakásotthon tárgyaival  nem üzletelünk,  

• a velünk együtt lakó, kisebb, gyengébb gyermekkel tisztességesen viselkedünk, nem 

használjuk ki őket, 



 

•   aki beteg, a lakásotthont nem hagyhatja el, csak akkor, ha orvoshoz megy, (Köteles vagy az 

orvos és a házban dolgozó felnőtt utasításit betartani annak érdekében, hogy minél 

hamarabb meggyógyulj!) 

• a Tűz- és balesetvédelmi Szabályzatot mindenki ismerni és kötelezően be is tarja. A 

szobánkban nem tarthatunk tűzveszélyes, balesetveszélyes tárgyakat, (pl.: öngyújtó, 

hangfal, magnó, hajsütővas 

 

Kötelességeinket teljesítettük, ha 

• reggel a szobánkat rendbe tettük 

• voltunk iskolában, ott képességeink szerint teljesítettünk és időben haza is jöttünk, 

• megcsináltuk, megtanultuk és fel is mondtuk a leckénket,  

• nem titkoltuk el a jegyeinket és az esetleges beírásokat, 

• elvégeztük az önkiszolgáló munkáinkat és a ránk osztott feladatainkat 

• tartózkodunk az egészségünket károsító szerek használatától, és törekszünk az egészséges 

életmódra! 

 

Jogod van arra, hogy: 

• teljeskörű ellátásban részesülj. (Legyen megfelelő mennyiségű és minőségű ételed, legyen 

elég ruhád, ágyneműd, tisztálkodó szered…stb) 

• életkorodnak és képességeidnek megfelelő iskolai oktatásban részesülj. 

• az iskolai rendezvényeken részt vegyél, szakkörre, sportkörre járj egészen addig, míg az 

tanulmányi előmeneteled nem hátráltatja. 

• a gyámhatóság engedélyével a szabályozásnak megfelelően szüleiddel, rokonaiddal 

kapcsolatot tarts. 

• más látogatókat (pl. osztálytársakat, barátokat) fogadj. 

• elmondd, vagy leírd a véleményed a számodra nyújtott ellátásról, a téged érintő ügyekről, és 

jogod van arra, hogy a véleményedet –korod, és fejlettségi szinted szem előtt tartva- 

figyelembe vegyük. 

• szabadon gyakorold vallásod 

• ha bármilyen sérelem ér, (pl. bántalmaznak, zsarolnak, meglopnak…) védelmet kapj, ha a 

bántalmazó személye kiderül ellene panaszt tegyél! 

 

Eltávozások, látogatók fogadása, kapcsolattartás 
 

      Eltávozások: 

Rövidebb eltávozásra a házban dolgozó felnőtt ad engedélyt. Iskolai napokon vissza lehet menni 

edzésre, szakkörre, vagy más szervezett foglalkozásra az iskolába. Ha készen vagy a 



 

tanulnivalóval elmehetsz osztálytársaidhoz. Igyekezze a megbeszélt időre hazajönni, mert egyrészt 

aggódunk érted, másrészt a késés nem maradhat következmények nélkül! 

Ha elmúltál 14 éves és utazhatsz önállóan, akkor elmehetsz a barátaiddal a környező városokba 

moziba, színházba,…stb. Késned nem szabad! 

Hosszabb kimenőre a gyámod engedélye szükséges, mert nem töltheted az ő tudta nélkül a házon 

kívül az éjszakát. Discoba havonta egy alkalommal mehetsz csak akkor, ha már elmúltál 16 éves.  

Gyámod engedélye szükséges akkor is, ha osztálytársad, barátod, barátnőd szülei szeretnének 

vendégül látni hét végén. 

 

Látogatók fogadása: 

Szívesen látjuk barátaidat, osztálytársaidat! 

Barátaid osztálytársaid meglátogathatnak, tanulhattok, játszhattok együtt egészen addig, míg 

rendesen viselkedtek, nem zavarjátok a többieket. Este 18 óráig a látogató gyerekeknek el kell 

hagyni az otthont. Szünidőben az udvaron lehet játszani vacsoráig, vagy amíg a házban dolgozó 

felnőtt megengedi, de legkésőbb 19.30-kor mindenkinek haza kell menni! 

Szülők, rokonok fogadása, kapcsolattartás: 

Csak az a szülő, rokon látogathat, akinek érvényes gyámhatósági határozata van. Ettől eltérő 

kapcsolattartásra előzetes egyeztetéssel van lehetőség. 

Ha hét végén, vagy szünetekben hazautazol a visszatérés időpontját nagyon pontosan be kell 

tartani! 

A szülőkkel, rokonokkal telefonon és levelezés segítségével is tarthatod a kapcsolatot. Ennek 

költségeit az ellátmányból biztosítjuk. 

 

 

Jutalmazás, büntetés 

 

 

Jutalmaink: 

• szóbeli vagy írásbeli dicséret,  

• tárgyjutalom,  

• különleges programokon való részvétel engedélyezése (színház, mozi, kirándulás, 

élményfürdő stb.) 

• korábbi büntetésed eltörlése 

 

Büntetések: 

• szóbeli és írásbeli figyelmeztetés,  

• jutalmazás megvonás 

• korábbi kedvezményeid megvonása 



 

• napirended szigorítása (nem nézhetsz TV-t, nem használhatsz számítógépet, hamarabb kell 

visszavonulnod a szobádba). 

Minden súlyosabb büntetésnél beszélgetésre kerül sor, hogy tudatosodjon a gyermekben 

cselekedete súlya és következményei! 

 

A fentiekről nyílt véleménnyílvánítási lehetőségünk van a csoportmegbeszéléseken, de a 

lakásotthonvezető dönt a véleményünket mérlegelve. 

 

 

Bármilyen problémánk van, fordulhatunk: 

• az otthon vezetőjéhez, a házban dolgozó felnőttekhez, 

• a gyámunkhoz, 

• a Diák Önkormányzati képviselőnkhöz, 

• az intézmény vezetőségéhez. 

 

 

Érdekképviseleti fórumaink: 

• Érdekképviseleti Fórum 

• Diákönkormányzat 

• Gyermekjogi képviselő: Berze Mariann 

                                                             berze.mariann@obdk.hu 

                                                                    06/20-4899-565 

 

Napirend 

    Hétköznap 

• Ébresztő szükség szerint, de legkésőbb 6.30-kor. 

• Tisztálkodás, rendrakás, reggeli 7.30-ig. 

• Délelőtt iskola. 

• Ebéd az iskolában. 

• Hazaérkezés az iskolából tanulószoba után. 

• Uzsonna 15.00-kor. 

• Tanulás majd szabadidő, közös játék vacsoráig. 16.00-17.50-ig lehetőség van találkozni a 

barátokkal a faluban.  

• Vacsora 18.00-kor. 

• Önkiszolgáló feladatok, háztartási munkák elvégzése. 

• Szabadidő, olvasás, játék 19.30-21.30-ig. 

mailto:berze.mariann@obdk.hu


 

• Villanyoltás 10 év alatt 20.00-kor, 10-16 éves gyerekeknek 21.00-kor, 16-18 éves 

gyerekeknek 21.30-kor.  

 

Hétvégén és tanszünetben 

• Ébresztő 9.00-kor. 

• Szombat délelőtt közösen elvégezzük a nagytakarítást a szobákban és a közös 

helységekben. 

• Az ebéd készítésében a konyhai feladatokkal megbízott személy segít. 

• 12.30-kor ebédelünk. 

• Részt veszünk a közösen szervezett programokon. Ennek hiányában egyéni szabadidős 

programot szervezhetünk, ha azt a nevelő megengedi. A lakásotthonba visszaérkezés 

időpontja 18.00., kivéve szombaton a 16-18 éves korosztálynak, akiknek 20.00.  

• 16.00-kor uzsonnázunk. 

• 18.30-kor vacsorázunk. 

• Villanyoltás pénteken és szombaton 14 éves korig 21.00-kor, 14-18 éves korig 22.00-kor. 

 

A házirendet és a napirendet elfogadjuk és magunkra nézve kötelezőnek tartjuk! Megváltoztatni 

csak közös megegyezéssel lehet! 



 

A Házirendben, napirendben foglaltakat megértettük, elfogadjuk, 
magunkra nézve kötelezőnek tartjuk. 

 

Felnőttek: 

----------------------------------    ---------------------------------- 

----------------------------------    ---------------------------------- 

----------------------------------    ---------------------------------- 

----------------------------------    ---------------------------------- 

Gyermekek: 

  
 ---------------------------------------     ---------------------------------- 

 ---------------------------------------     ----------------------------------  

 ---------------------------------------     ---------------------------------- 

 ---------------------------------------     ----------------------------------- 

 ---------------------------------------     ----------------------------------- 

 ---------------------------------------     ----------------------------------- 

 ---------------------------------------     ----------------------------------- 

 

 

 



 

A házirendet a nevelőtestület, valamint a gyermekönkormányzat véleményének figyelembevételével és 

az intézményben működő érdekképviseleti fórum egyetértésével jóváhagyom. 

  

 

Szeged, 2018.                                        

 

Balogh Zsolt 

      Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 

Gyermek- és lakásotthonokért felelős főigazgató helyettes 

 


