Miskolci Egyesített Szociális,
Egészségügyi és Gyermekjóléti
Intézmény
SZAKMAI PROGRAM
Gyermekek Átmeneti Otthona

2022.
1
3530 Miskolc, Arany János u. 37.
Telefon: +36 46/562-276
miskolc@meszegyi.hu, www.meszegyi.hu

Tartalom
1

Általános bevezető ......................................................................................................... 3

2

Az intézmény működését meghatározó fontosabb jogszabályok, rendeletek.................. 4

3

A szolgáltatás célja......................................................................................................... 6

4

Más intézményekkel történő együttműködés módja ....................................................... 8
4.1

Az együttműködés formái..................................................................................... 8

4.2

Az intézmény kapcsolatrendszere ....................................................................... 9

5

Az ellátandó célcsoport megnevezése ..........................................................................10

6 A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre,
rendszeressége, gondozási nevelési, fejlesztési feladatok jellege, tartalma, módja..............10
7

Az ellátás igénybevételének módja, az elhelyezés megszüntetése ...............................12
7.1

Az ellátás igénybevételének módja .....................................................................12

7.2

Az ellátás megszűnésének esetei, módja ...........................................................13

7.3

Térítési díj .............................................................................................................14

8

Az intézmény szolgáltatásáról szóló tájékoztatás helyi módja .......................................14

9 Az igénybe vevők és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével
kapcsolatos szabályok..........................................................................................................14
9.1

Érdekképviseleti fórum ........................................................................................14

9.2

Gyermekönkormányzat ........................................................................................15

9.3

Továbbképzési lehetőségek ................................................................................16

9.4

Dolgozók szupervíziója ........................................................................................16

9.5

Kapcsolatfejlesztés, csapatépítés.......................................................................16

10

Tárgyi feltételek .........................................................................................................16

11

Szakmai program melléklet ........................................................................................19

2
3530 Miskolc, Arany János u. 37.
Telefon: +36 46/562-276
miskolc@meszegyi.hu, www.meszegyi.hu

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény
Gyermekek Átmeneti Otthona (továbbiakban: GYÁO)
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Ellátásra jogosult:
Az átmeneti gondozás idő –
ellátás időtartama:

Engedélyezett férőhelyszám:
1

3530 Miskolc, Arany János u. 37.
3515 Miskolc, Egyetem u. 1.
Miskolc város közigazgatási területe
3-18 év kor közötti gyermekek
az alapjául szolgáló ok fennállásáig, de
legfeljebb tizenkettő hónapig tart, az
elhelyezés hat hónappal, szükség estén a
tanítási év végéig meghosszabbítható
24 fő (2x12fő)

Általános bevezető

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban: Szt.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) a szociális biztonság megteremtése,
megőrzése, valamint a gyermekek érdekeinek védelme érdekében, meghatározza az
állam és az önkormányzatok által biztosított egyes szociális és gyermekvédelmi
ellátások formáit, szervezetét, a működésük alapvető szabályait, ellátásra való
jogosultság feltételeit és érvényesítésük garanciáit.
Mindkét törvény kimondja, hogy a szociális, család- és gyermekjóléti, gyermekvédelmi
ellátások feltételeinek biztosítása – az egyének önmagukért és családjukért, valamint
kisebb közösségeknek a tagjaiért viselt felelősségen túl – az állam központi szerveinek
és a helyi önkormányzatoknak a feladata.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. január 1-től a szociális-,
gyermekjóléti-, gyermekvédelmi feladatokat, valamint az egészségügyi alapellátások
körébe tartozó védőnői és iskola-egészségügyi ellátást egy integrált – saját
fenntartásban működő – intézmény keretei között biztosította.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének IX-262/3443/2012.sz.
határozata értelmében az önkormányzat fenntartásában működő intézmények a
Miskolci Családsegítő Központba olvadtak be, és a jogutód intézmény neve 2013.
január 1-től Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi
Intézmény – Módszertani Központ elnevezésre változott.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének VI-144/4981/2013.sz.
határozatának 4. pontja alapján a Közgyűlés hozzájárult a Miskolci Egyesített
Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény – Módszertani Központ
fenntartói feladatainak a Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás részére történő
átadásához.
2013. július 1-től a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi
Intézmény – Módszertani Központ fenntartója a Miskolc Környéki Önkormányzati
Társulás. A Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 11/2013.
(XI.27.) sz. Társulási Tanácsi határozatával – figyelemmel a 2012. évi CXCII. törvény
rendelkezéseire – döntött az intézmény feladatellátásnak módosításairól, továbbá
jóváhagyta Sajóörös Község önkormányzatának csatlakozását, illetőleg Sajópetri
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Község Önkormányzatának kilépését, ezzel együtt az ellátott feladatok területi
módosítását. A Társulási Tanács jóváhagyta a GYÁO-CSÁO feladatellátásának
területi módosítását (a feladatellátás 2014. 01.01-től kiterjed a Társulás településeire.)
2016. május 1. napjától az egészségügyi alapellátás feladatait a Miskolc Megyei Jogú
Város Önkormányzata által alapított Miskolci Egészségfejlesztési Intézet vette át,
melyet a MESZEGYI fenntartója 9/2016. (III.21.) sz. Társulási Tanácsi határozatával
hagyott jóvá.
2018. január 1-től az intézmény fenntartója Miskolc Megyei Jogú Város
Önkormányzata, az ellátási terület Miskolc város közigazgatási területe.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 118/2018 (XI.15.) számú
határozata alapján Miskolc Megyei jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár
Otthont, mint költségvetési szervet 2018.12.31. napjával az államháztartásról szóló
2011.CXCV. törvény 11. § (3) bekezdése alapján – egyesítéssel, melynek módja
beolvadás –jogutódlással megszüntette. A megszüntetésre kerülő Őszi Napsugár
Otthon jogutódja 2019. január 1. napjától a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi
és Gyermekjóléti Intézmény (továbbiakban: MESZEGYI).
Az integrált intézményben – szakmai és finanszírozási szempontok mentén –
feladatcsoportonként önálló szervezeti egységek (igazgatóságok) kerültek
létrehozásra, melyek között egyértelműen elkülönülnek az alap és szakellátási
feladatok, illetve a különböző célcsoportokat érintő – ezáltal eltérő szakmai
kompetenciákat igénylő – feladatok.
Az integrált intézmény szakmai feladatellátását az igazgató irányításával 3 szakmai
igazgatóság (Család- és Gyermekjóléti Alapellátások Igazgatósága, Gyermekek
Napközbeni Ellátása - Bölcsődei Igazgatóság, Szociális Ellátások Igazgatósága) és a
munkájukat segítő Stratégiai csoport biztosítja.
Az intézmény szakmai munkáját támogató és kiegészítő szervezeti egységek:
Gazdasági Igazgatóság, és a Humánpolitikai csoport.
A négy szakterületi igazgatóság alá rendeződnek az Szt. és a Gyvt. által ellátandó
alap- és szakosított ellátások.
A stratégiai igazgatóság koordinál, illetve irányít minden olyan feladatot, amely
valamennyi, illetve több szakterületet érint, összehangolja az egyes szakterületek
munkáját (továbbképzés, képzési rendszer, fejlesztések – pályázati munka
koordinálása, intézményi szintű programok, rendezvények, intézmény arculata, PR
tevékenység, kommunikáció, információáramlást, stb.)
A gazdasági igazgatóságon kap helyet valamennyi támogató funkció (gazdasági
adminisztráció, pénzügy-, számvitel, beszerzés, műszak-szállítás, technikai kisegítő
feladatok ellátása, stb.).
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Az intézmény működését meghatározó fontosabb jogszabályok, rendeletek

Az intézmény kiemelt feladata a szolgáltatást úgy nyújtani az ellátottak részére, hogy
az megfeleljen az intézményi működést szakmailag is érintő szabályozásoknak, így:
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jelen szakmai programnak,
az alapító okiratnak,
a szervezeti és működési szabályzatnak,
a házirendnek, valamint
a jogszabályban meghatározott szakmai szempontoknak, az ott meghatározott
feladat
ellátási követelményeknek.

A szolgáltatás feladata, hogy az intézmény alapdokumentumában (alapító
okiratában) meghatározott gyermekek átmeneti gondozását biztosítsa az ellátottak
részére.
Jogszabályi háttér

















1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (továbbiakban: Kjt.)
1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
2012.évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről (továbbiakban: MT)
2013. évi V. törvény a polgári törvénykönyvről
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
9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek
továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról
8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek
adatainak működési nyilvántartásáról
259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről
328/2011. (XII.29.) Kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és
az igénylésükhöz szükséges felhasználható bizonyítékokhoz.
4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról
369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és
ellenőrzéséről
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415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési
rendszerről
351/2017. (XI. 23.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi
XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.)
Korm. rendelet módosításáról.

A szolgáltatás célja

Cél preventív jellegű tevékenységként megelőzni a gyermek családból történő tartós
kiemelését, valamint elősegíteni, hogy a krízis rendezése után a gyermek
visszakerüljön családjába.
A GYÁO-ban eltöltött idő alatt az egyéni gondozási- nevelési tervben foglaltaknak
megfelelően, tervezetten és célzottan történik a nevelés.
A GYÁO folyamatos munkarend szerint működve biztosítja a gyermekek gondozását,
nevelését.
A GYÁO-ban gondozott gyermekek számára biztosítani kell a Gyvt. és végrehajtási
rendeletei által meghatározott feladatokat:
 adekvát ellátást;
 személyiségközpontú gondozást, nevelést, oktatást;
 az önmegvalósító, életre felkészítő szocializációt;
 a családi értékek lehetséges elsajátítását;
 önállóságukat, családba történő visszahelyezésüket.
Szemlélet és eszközrendszer tekintetében, mint alapvető értékek kell, hogy
szerepeljenek az elfogadás, hitelesség, következetesség, bizalom, szeretet,
megértés, biztonság.
Alapelvek
1.
Humanisztikus szemlélet:
 a gyermekhez való viszonyban domináljon a személyközpontú alapállás;
 a gyermek és környezete változó, csak a környezetével együtt, abba
beágyazottan szemlélhető, s érthető meg helyzete, viselkedése
 a gyermek megközelítése a mentálhigiéné eszközeivel, módszereivel,
tanításaival történjen;
 a szociális hatóerő meghatározza személyiségüket, egészségüket az
ellátottaknak,
ezért
fontos
elem
a
felnőtt-gyermek
sokszínű
kapcsolatrendszere;
 alapvetően fontos tétel az önmaga és másik megbecsülésére nevelés, a
nevelésbe és az emberbe vetett hit kérdése;
 a humanisztikus szemlélet egyik alappillére az empatikus, elfogadó attitűd,
amely feltételezi a kommunikáció nyílttá válását, az együttműködést;
 a jó légkör megtalálása, melyben mindenki fontosnak, értékesnek, boldognak
érezheti
önmagát;
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fontos kialakítani a mentálhigiéné alapfogalmai szerint az önmagukért való
felelősség érzetét és gyakorlatát, az életkornak megfelelően, az
önmegvalósító szocializációhoz;
a személyiség fogalma szerint: minden ember egyedi, megismételhetetlen, így
fejlődése – üteme, elakadásai, zavarai – is egyedileg érthető meg és segíthető,
változtatható
A kisközösségre és individumra ható nevelés alapelve:
a személyiség lehetőség szerinti teljes körű ismeretét, beleértve a gyermek
anamnésztikus adatait, családi hátterét;
személyiségfejlesztő – nevelőmunka alapjaként kell kezelni a gyermek pozitív
tulajdonságainak kiemelését, megerősítését, melyekre lehet az egyéni
gondozási - nevelési tervet építeni
az egyéni gondozási – nevelési tervek, programok együttműködve
készüljenek a gyermekkel, közösen kerüljenek meghatározásra a fejlesztendő
területek, a fejlesztés üteme, az elérendő cél;
az invidium fejlesztése feltételezi a rövidebb és hosszabb távú programok
készítését, a megfelelő motivációs rendszerek beépítését, az eredmények,
sikerek értékelését, elismerését; a közös és egyéni pozitív visszajelzést;
e feladatoknak be kell épülnie a családcsoportok mindennapi pedagógiai –
családszocializációs munkájába.
Gyermekek személyiségfejlesztése:
a kapcsolatteremtő és megtartó képesség;
alapvető szükségletek, vágyak azonnali kielégítésének időbeni elhalasztása
(ne csak az aktuális élmény vezérelje a gyereket!)
a tanuláshoz, a tartós munkavégzéshez szükséges pszichés és fizikai teherbíró
képességek kialakítása;
alacsony, de állandó feszültségszint elviselése;
önismeret, önbecsülés, önmagáért való felelősségtudat kialakítása, fejlesztése,
aktuális szinten tartása.
Bánásmód a gyermekekkel
egyénként és nem típusként foglalkozunk velük
pozitív és negatív érzéseit egyaránt kifejezheti
elfogadjuk őket, mint méltósággal bíró embert amikor kifejezik érzéseiket,
megértő fogadtatásra és válaszra találnak sem meg, sem el nem ítéljük őket
azokért a problémákért, amelyekkel küzdenek
saját maga választhat és hozhat döntéseket saját életére vonatkozóan biztos
lehet benne, hogy a róla szóló bizalmas információt olyan bizalmasan kezeljük,
ahogyan csak lehet
A Gyermekek Átmeneti Otthona nevelésfilozófiája
a gondozottak testi szükségleteinek maradéktalan kielégítése
az érzelmi fejlődés biztosítása, egymás megbecsülése, tisztelete
kommunikációs nevelés, tárgyi tudás fejlesztése
a gyermekek életkorának megfelelő kultúra és viselkedési normák átadása
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az alapvető emberi erkölcsi normák és értékrend alakítása
gyermekközpontú, családias nevelés
a társas kapcsolatok, életviteli stratégiák megszervezése
énkép tudatos fejlesztése, motivációk, pszichoszexuális identitás kialakítása
személyiségfejlesztés – egyéni bánásmód, korrekciós nevelés elve
nyitottság elve, demokratizmus elve
Más intézményekkel történő együttműködés módja

A Gyvt. 17. §-ának (3) bekezdése előírja az illetékes intézmények együttműködését a
gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése, valamint a gyermek
családban történő nevelkedésének elősegítése érdekében.
Az átmeneti gondozás egyik alapelve, hogy a megoldás kulcsa nem egy személy
kezében van, hanem mindazokéban, akik érintettek egy adott esetben. Annak
érdekében, hogy hatékonyan működjön az átmeneti gondozás, nélkülözhetetlen az
együttműködés.
4.1

Az együttműködés formái

a) Team-megbeszélés
A team megbeszélés az intézményen belül szervezett rendszeres megbeszélés, amit
a szakmai vezető tart. A résztvevők kizárólag az otthon munkatársai.
Tematikája:
 az aktuális feladatok meghatározása
 az aktuális napi ügyek megbeszélése
 az új, gondozásba vett gyermekekről, illetve családokról való tájékoztatás
 az elkövetkezendő műszakbeosztás meghatározása
 az intézmény életét meghatározó témák megbeszélése
 a távlati programok beosztása
 ötletbörze
 kötetlen beszélgetés
b) Esetmegbeszélés
Az intézményen belül a team tagjai tájékoztatják egymást a család aktuális helyzetéről.
Tematikája:
 a gyermekekkel kapcsolatos információátadás
 az egyes gyermekek helyzetének definiálása
 közös gondolkodás
 a gyermekekkel kapcsolatos aktuális feladatok meghatározása és a felelősök
kijelölése
 a gyermekek iskolai ügyeinek, a család problémáinak, a gyermek és a szülő
teendőinek megbeszélése.
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c) Esetkonferencia az otthonon kívüli munkatársakkal
 résztvevői a gyermekkel kapcsolatban lévő egyéb intézmények szakemberei,
pl.: a Család és - Gyermekjóléti szolgálat családsegítő munkatársa, oktatási
intézmény
pedagógusa,
a
jelzőrendszer
egyéb
érintett
tagjai,
esetmenedzserek, iskolai pedagógusok
 célja az erőforrások feltérképezése, a hatékony családgondozás
megtervezése.
4.2

Az intézmény kapcsolatrendszere

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint fenntartó
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Lakosságszolgálati Főosztály
Szociális és Köznevelési Osztály
Hatóságok
 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolc Járási Hivatal
Gyámügyi Osztálya
 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális
és Gyámügyi Osztály
 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei és Miskolc Városi Rendőrkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály (bűnmegelőzési tevékenység, ifjúságvédelem)
 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztály (egészségügyi és higiénés ellenőrző szerv)
Állami, megyei és városi intézmények
 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és
Közművelődési Intézet
 Család- és Gyermekjóléti Központok
 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ
 Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat B.-A.-Z. Megyei Területi
Igazgatósága
 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
Gyermek Egészségügyi Központ
 Drogambulancia Alapítvány
 Hajléktalanok Átmeneti Szállásai
Városi, megyei civil szervezetek
 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány
 Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete
Egyházak, egyházi szervezetek
 Római Katolikus Egyház
 Református Egyház
 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Oktatási-nevelési és közművelődési-sport intézmények
 Városi köznevelési intézmények
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Városi közművelődési intézmények
Városi Sportközpont
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei gyermekotthonok

Egyetemek, főiskolák, képző intézmények
 Miskolci Egyetem
 Nyíregyházi Főiskola
 Eszterházy Károly Egyetem, Eger
 Jakab Oktatási Kft.
 MSZC Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakgimnáziuma
5

Az ellátandó célcsoport megnevezése

Családban nevelkedő, de onnan átmenetileg kikerülő, 3 évestől 18 éves korú
gyermekek.
A gyermekek átmeneti gondozása keretében annak a gyermeknek kell ideiglenes
jelleggel teljes körűen biztosítani az ellátását, akinek nevelését a családban a szülő
egészségi körülménye, életvezetési problémája, indokolt távolléte vagy más
akadályoztatása miatt nem lehet megoldani.
A Gyermekek Átmeneti Otthonában az a családban élő gyermek helyezhető el, aki
átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül maradna, valamint akinek ellátása a család
életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett.
6

1.

A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások
formái, köre, rendszeressége, gondozási nevelési, fejlesztési feladatok
jellege, tartalma, módja
Differenciált gondozás
 a csoportban való elhelyezés korra, kapcsolatokra, állapotra figyelve történik
 az együttműködésre vonatkozó motivációs bázis kialakítása
 házirend betartása /a rendszeresség megnyugtató/

2.




3.

Szabadidős tevékenység
személyiségkorrekcióra,
fejlesztésre,
pihenésre, regenerálódásra, kompenzálásra nyújt lehetőséget

Teljes körű ellátást biztosítása
naponta, az életkornak megfelelő, legalább ötszöri, egy alkalommal meleg, az
egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelő étkeztetés biztosítása.
Ha a gondozott gyermek egészségi állapota indokolja, az orvos előírásainak
megfelelő étkeztetésben való részesítés.
 a gyermekek ruházata tartalmazza a fehérneműt, hálóruhát, az évszaknak
megfelelő hétköznapi felsőruhát és cipőt, valamint alkalmi és sportruházatot.


10
3530 Miskolc, Arany János u. 37.
Telefon: +36 46/562-276
miskolc@meszegyi.hu, www.meszegyi.hu















ezek tisztításáról, javításáról, pótlásáról, cseréjéről az átmeneti otthon
gondoskodik, amelybe olyan mértékben vonja be a gondozott gyermeket, amely
életkorának megfelelően tőle elvárható.
a személyi higiénia, a mindennapos tisztálkodáshoz, testápoláshoz szükséges
feltételek, tisztálkodási és testápolási szerek, valamint textíliák biztosítása.
az iskolai oktatásban, szakképzésben részt vevő gyermek számára, az első
szakképzettség megszerzéséhez szükséges tankönyvek, tanszerek, egyéb
iskolai felszerelések, utazó- és kézitáska, továbbá az iskolába járással
kapcsolatban felmerülő költségek biztosítása.
a szabadidő hasznos eltöltése érdekében gondoskodik a kulturálódáshoz,
játékhoz, sportoláshoz szükséges eszközökről, kirándulás, táborozás
költségeiről.
utazásokhoz szükséges jegyet, bérletet, postai költségeket, telefonköltségeket
biztosít a kapcsolattartás érdekében.
a gyermek személyes szükségletének kielégítését szolgáló zsebpénz
biztosítása differenciáltan, a mindenkori rendeletben előírt összegnek
megfelelően.
beilleszkedési zavar, betegség vagy fogyatékosság miatt speciális ellátásra
szoruló gyermek számára a gyógyuláshoz, rehabilitációhoz, terápiákhoz
szükséges eszközök biztosítása.
Megszervezi és biztosítja a gondozott iskolai oktatását oktatási-nevelési
intézményben
o lehetőleg iskolaváltás nélkül vagy szülői kérelemmel iskolaváltással,
o az egyes gyermekek részére felzárkóztatás, tehetséggondozás
biztosítása, terápiát, amely személyisége korrekciójához, az őt ért lelki
sérülések gyógyításához szükségesek.
a gyermekek részére biztosítani kell:
o megfelelő mentális és egészségügyi ellátást;
o megelőző-gyógyító egészségügyi ellátást;
o fogyatékosságának megfelelő ellátást (szakértői vélemény alapján);
o oktatáshoz szükséges szakmai segítséget.
a megfelelő nevelés-oktatás érdekében folyamatos kapcsolattartás:
o a gyermek törvényes képviselőjével;
o oktató-nevelő
intézményekkel,
szülői
értekezleteken,
tanári
fogadóórákon;
o gyermekjóléti szolgálatokkal.

A személyiség megfelelő fejlesztése érdekében
gondozási terv készítése:
 anamnézis
 aktuális személyiségállapot
 fejlesztési területek
 korrigálási feladatok
 egyéni érdeklődés
 családi kapcsolatok
 pályaorientáció
 meghatározásával, speciális szakemberek bevonásával.
4.

egyéni

nevelési-
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A gyermeki jogok és általános emberi jogok, szabad vallásgyakorlás
biztosítása:
 a hozzátartozók részére lehetőség biztosítása a rendszeres látogatásra;
 telefonkapcsolat elősegítése, levelezés segítése, figyelemmel kísérése;
 folyamatosan tájékoztatja a szülőt, törvényes képviselőt a gondozott gyermek
fejlődéséről, neveléséről.
5.

Az otthont nyújtó intézmény családgondozója kapcsolatot létesít a szülő
lakhelyén lévő gyermekjóléti szolgálat családsegítőjével a családba történő
visszahelyezés előkészítése, az otthoni teendők, életvitel, feladatok közös
megtervezésére a szülőkkel.
6.

A gyermek személyiségállapotának megfelelő felzárkóztatás, fejlesztés.
Alapvető cél az oktatás szükségességének elfogadtatása. A bekerülő gyermekekre
gyakran jellemző az alapképzettség hiánya, túlkorosság, kialakulatlan feladattudat,
alacsony teherbírás, elégtelen belső késztetés a tanulásra.
7.

A
jelenlegi
aktuális
személyiségállapotú
gyermekek
személyiségfejlesztése terén a következő területeken nyújtunk segítséget a
rászoruló gyermekeknek:
 a szellemi élet területén: tanulási nehézségek, figyelmi-emlékezeti zavar, lassú
tempó, enyhe fokban értelmi fogyatékosság
 érzelmi-indulati élet területén: hangulati labilitás, gátlásosság, félelmek,
szorongás, dühkitörések, önértékelési zavarok esetén
 akarati élet zavarai terén: lustaság, rendetlenség, dac, szófogadatlanság
 szociális adaptáció zavarai esetén: beilleszkedési, kapcsolatteremtési
nehézségek, szabályok figyelmen kívül hagyása, szökés
 vegetatív funkciók zavara területén: étvágytalanság, bevizelés, fokozott
fáradékonyság
 a személyiség érésének zavarai terén: iskolaéretlenség, beszédzavar,
fantáziálás hazugságok
 disszocialitás terén: hazudozás, lopás, csavargás, alkoholizmus, narkománia
8.

9.

Pszichológiai és logopédiai kezeléshez való hozzájutás biztosítása

10.

Tehetséggondozás

Egyéni és csoportterápiához, szükség esetén családterápiához való
hozzájutás biztosítása
11.

12.

7
7.1

Sürgősségi orvosi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása
Az ellátás igénybevételének módja, az elhelyezés megszüntetése
Az ellátás igénybevételének módja
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Önkéntes alapon:

1.




cselekvőképességében teljesen korlátozott személy esetén törvényes
képviselő kérelmére
cselekvőképességében részlegesen korlátozott személy esetén kérheti:
o a törvényes képviselő
o a gyermek a törvényes képviselő beleegyezésével

Ha a gyermek védelme az ellátás önkéntes igénybevételével nem
biztosított, a gondozás elrendelése a Gyvt. szabályai szerint történik.
2.

Kérelem a MESZEGYI – Gyermekek Átmeneti Otthonának vezetőjénél
terjeszthető elő.
3.

A kérelmezőt a kérelem benyújtásakor tájékoztatni kell:
 az ellátás várható időtartamáról,
 az ellátás feltételeiről,
 az intézmény által vezetett nyilvántartásokról,
 az otthon házirendjéről,
 a fizetendő térítési díjról.
A tájékoztatás tudomásul vételéről az ellátásra jogosult és törvényes képviselője
nyilatkozni köteles.
4.

Az ellátást nyújtó intézmény vezetője/szakmai vezetője gondoskodik a
jogosult elhelyezéséről és vele megállapodási szerződést köt.
5.

6.

a)
b)


c)






7.2
a)

Teendők felvétel, befogadás alkalmával
Felvételi adatlapok kitöltése
Gondozási teendők:
tisztálkodás, tiszta öltözet biztosítása
orvosi vizsgálat, szükség esetén elkülönítés
Pedagógiai vonatkozású teendők:
a csoport felkészítése az új társ érkezésére
kiegyensúlyozott pedagógiai légkör megteremtése
bizalom kialakítása
értő figyelem kialakítása
egyéni foglalkozások

Az ellátás megszűnésének esetei, módja
Az átmeneti gondozást meg kell szüntetni:
 ha a szülő vagy a törvényes képviselő kéri
 ha a gyermek súlyos magatartási problémái miatt az intézmény az ellátás
megszüntetését javasolja
 ha a gondozás alapjául szolgáló ok már nem áll fenn
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b)

Az átmeneti gondozás megszűnik: ha a gondozás időtartama eltelt.

7.3

Térítési díj

Az ellátásokért személyi térítési díjat kell fizetni az intézmény részére:
 a szülőknek vagy más törvényes képviselőnek
A térítési díj meghatározása a hatályos és érvényben lévő jogszabályok, valamint a
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a
fizetendő térítési díjakról, valamint a köznevelési intézmények étkeztetéséért fizetendő
térítési díjakról szóló 26/2018. (XII. 17.) önkormányzati rendelet alapján történik.
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Az intézmény szolgáltatásáról szóló tájékoztatás helyi módja
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9.1

napi telefonos kapcsolat a család és - gyermekjóléti szolgálatok családsegítő
munkatársaival, család és – gyermekjóléti központ esetmenedzsereivel
havonta személyes kapcsolattartás a család és - gyermekjóléti szolgálatok
családsegítő munkatársaival
Miskolc Megyei Jogú Város alap- és középfokú oktatási intézményeinek,
gyermekjóléti- gyermekvédelmi társintézményeinknek a gyermekek átmeneti
otthona szolgáltatásairól nyújtott információk, szórólapok terjesztése
a gyermekek átmeneti otthona szolgáltatásról a helyszínen, személyesen és a
faliújságra kitett információk, szórólapok, házirend alapján tájékozódhatnak az
érdeklődők
telefonon a hét minden napján, egész nap elérhetőek vagyunk
Miskolc város és az intézmény honlapján is találhatóak információk
az ellátás alatt a szülőkkel kapcsolatban vagyunk, az esetleges problémák,
észrevételek azonnal megbeszélésre kerülnek
a bekerüléskor a szülő egy tájékoztató formájában megismeri az GYÁO
nyújtotta szolgáltatásokat, a tájékoztatás tudomásul vételét aláírásával igazolja

Az igénybe vevők és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak
védelmével kapcsolatos szabályok
Érdekképviseleti fórum

Az érdekképviseleti fórum szavazati jogú választott tagjai:
 a gyermekönkormányzat képviselői,
14
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az ellátásban részesülő gyermek szülei vagy más törvényes képviselői,
az intézmény dolgozóinak képviselői,
az intézményt fenntartó képviselői.

Az érdekképviseleti fórum megvizsgálja az elé terjesztett panaszokat, és a
hatáskörébe tartozó ügyekben dönt, továbbá intézkedéseket kezdeményezhet a
fenntartónál, az intézmény ellenőrzését ellátó megyei kormányhivatalnál, illetve más
hatáskörrel rendelkező szervnél.
Az érdekképviseleti fórum az intézmény vezetőjénél véleményt nyilváníthat a
gyermeket, fiatal felnőttet érintő ügyekben, valamint javaslatot tehet az intézmény
alaptevékenységével
összhangban
végzett
szolgáltatások
tervezéséről,
működtetéséről, valamint az ebből származó bevételek felhasználásáról. Az
érdekképviseleti fórum egyetértési jogot gyakorol a házirend jóváhagyásánál.
A gyermek szülője vagy más törvényes képviselője, valamint a gyermekönkormányzat
és a fiatal felnőtt, továbbá a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó érdekképviseleti
és szakmai szervek a házirendben foglaltak szerint panasszal élhetnek az intézmény
vezetőjénél, vagy az érdekképviseleti fórumánál:
 az ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében,
 a
gyermeki
jogok
sérelme,
továbbá
az
intézmény
dolgozói
kötelezettségszegése esetén.
Az intézmény vezetője/igazgatója, illetve az érdekképviseleti fórum a panaszt
kivizsgálja, és tájékoztatást ad a panasz orvoslásának más lehetséges módjáról. A
gyermek szülője vagy más törvényes képviselője, valamint a gyermekönkormányzat
és a fiatal felnőtt az intézmény fenntartójához vagy a járási gyámhivatalhoz fordulhat,
ha az intézmény vezetője/igazgatója vagy az érdekképviseleti fórum 15 napon belül
nem küld értesítést a vizsgálat eredményéről, vagy ha a megtett intézkedéssel nem
ért egyet.
9.2

Gyermekönkormányzat

Az
intézményben
elhelyezett
gyermekek
érdekeik
képviseletére
gyermekönkormányzatot hoztak létre, mely rendszeres működését a segítő
nevelő támogatja.
A Gyermekönkormányzat célja hármas; érdekképviseletet ellátó, a átmeneti otthon
életével kapcsolatban véleménynyilvánító, programszervező-segítő és a gondozottak
közötti konfliktus ügyekben állásfoglaló, békíttető. Hatékonyan fellép az agresszív
megnyilvánulásokkal, bántalmazással szemben, védelmezi a gyengébbeket.
A gyermekönkormányzat – az intézményvezető véleményének kikérésével – dönt
saját működéséről. Szervezeti és működési szabályzatát a választó gyermekközösség
fogadja el, és az intézményvezető hagyja jóvá.
A gyermekönkormányzat véleményt nyilváníthat az intézmény vezetőjénél a
bentlakásos gyermekintézmény működésével és a gyermekekkel kapcsolatos
valamennyi kérdésben, amit az intézmény vezetője figyelembe vesz.
A Gyermekönkormányzat a gyermekotthon növendékeinek céltudatosan szervezett és
irányított demokratikus és öntevékeny szervezete. Célunk, hogy - a többségében már
serdülőkorú - gyermekeink minél nagyobb mértékben váljanak saját életük
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irányítójává. Bontakozzon ki a demokratizmus, a gyermekek legyenek tisztában
jogaikkal és kötelezettségeikkel.
9.3

Továbbképzési lehetőségek

A személyes gondoskodást nyújtók továbbképzési rendszere és a pedagógus
továbbképzés rendszere gazdag továbbképzési formákat nyújt konferenciák,
tanácskozások, szakmai napok, tréningek formájában.
9.4

Dolgozók szupervíziója

Célja a átmeneti otthon dolgozói és gondozottak egymás közötti kapcsolatminőségének javítása a nevelők szakmai személyiségének fejlesztésén keresztül.
Vezeti: Szakképzett szupervízor.
A szupervíziós tanulás célja a szakmai problémák és elakadások reflektív
feldolgozásán keresztül a szakmai hatékonyság fejlesztése. A átmeneti otthon
dolgozói munkájában felmerülő problémák nagyon igénybe veszik a dolgozók
problémamegoldó-képességét. A nevelt gyerekek folyamatosan jelenlevő gondjai erős
pszichés megterhelést jelentenek. Ugyanakkor a gondozott gyerekek élethelyzetéből
adódó érzékenységük és a megfelelő körülmények biztosítása miatt folyamatos magas
szintű munkát várnak el a dolgozóktól. A pszichés megterhelés kezelésére és a
problémamegoldó készség fejlesztésére alkalmaznánk a korábbi tapasztalatok
reflektív feldolgozását. A feldolgozandó problémák lehetnek: a nevelő munka
szervezeti háttere, a nevelők szakmai identitása, sajátos szakmai problémák, mint
szakképesítés problémás gyerekek nevelése devianciák, drogok kezelése,
normaszegő gyerekeknél a normák kialakítása, kommunikáció az agresszív
gyerekekkel, együttműködés a neveltekkel és a kollegákkal.
9.5

Kapcsolatfejlesztés, csapatépítés

A munkáltató negyedévente mentális napot biztosít a dolgozók részére, amely
elősegíti mindenki számára a mentális feltöltődést.

10 Tárgyi feltételek
A Miskolci Egyetem és Tapolca között, zöld övezetben, jó levegőjű, kirándulásra,
sétára, kikapcsolódásra alkalmas helyen található a Gyermekek Átmeneti Otthona, a
városközponttól 5 km-re, jó infrastruktúrában, közvetlen helyi buszjárattal rendelkezik.
A jelenlegi fiú- és lánycsoportok 24 gyermek befogadására alkalmasak / 12 lány, 12
fiú /. Az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítottak.
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Mindkét gyermekcsoportban 5 – 5 szoba (2-3 ágyas), fürdőszoba, WC, konyha,
étkező, társalgó-nappali, nevelői szoba, megfelelő mennyiségű ruházat, textília áll a
gondozottak rendelkezésére.
Egyéni élettéré alakított környezet biztosítja a gyermekek egyéni tevékenységeinek
biztonságérzetét, otthonérzetét;
A GYÁO felszereltsége, műszaki állapota alapjában megfelel a jogszabályi
előírásoknak.
Miskolc,2022………………………………
….………..…………………
igazgató/intézményvezető
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Záradék

A Szakmai Program Miskolc
jóváhagyásával lép életbe.

Megyei

Jogú

Város

Polgármesterének

Jóváhagyta:
Miskolc, 2022. …………………………………………

………………………………………………
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere
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Szakmai program melléklet

Megállapodás
Mely a mai napon létrejött a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti
Intézmény
Gyermekek
Átmeneti
Otthona,
valamint
.............……………………………………………. ellátásra jogosult szülő (gondviselő,
gyám) között.
A Gyermekek Átmeneti Otthona, mint az átmeneti gondozást biztosító intézmény
átmeneti
ellátást
biztosít
……….év….…….hó….……naptól
.……….év……….hó…..…….napig.
Az ellátás időtartama ……..hónap, amely szükség esetén további……hónappal illetve az
iskolai év végéig meghosszabbítható.
A Gyermekek Átmeneti Otthona a gondozottak számára biztosítja az életvitelszerű
tartózkodás
lehetőségét,
iskolai
tanulmányainak
folyamatosságát,
életkori
sajátosságainak megfelelő gondozást, szabadidős tevékenységet, szükség esetén
egészségi állapotának megfelelő egészségügyi ellátást, napi ötszöri étkezést, megfelelő
ruházatot, taneszközt, zsebpénzt.
A teljes körű ellátás feltételeinek biztosítása mellett segítséget nyújtunk pszichológiai,
szociális és mentálhigiénés problémáik megoldásához.
Az ellátás időtartama alatt a szülő (gondviselő, gyám) felügyeleti joga fennmarad, a
gyermekekre vonatkozó ellátási kötelezettsége fennáll, munkarendjéhez igazodóan részt
vesz a gyermeke nevelésében.
A szülő (gondviselő, gyám) köteles együttműködni a Gyermekek Átmeneti Otthonával,
kapcsolatot tartani a gyermek oktatási-, nevelési intézményével és a területileg illetékes
Gyermekjóléti Szolgálattal.
Az ellátás időszakára a Gyermekek Átmeneti Otthona nevelési-gondozási tervet készít,
melynek elkészítésekor a szülő köteles együttműködni.
Az átmeneti ellátás idejére a szülő (gondviselő, gyám) és a gondozott köteles betartani a
Gyermekek Átmeneti Otthona Házirendjét.
Az átmeneti ellátás idejére a szülő (gondviselő, gyám) köteles térítési díjat fizetni, melyet
az Otthon vezetője az érvényes önkormányzati rendelet alapján, 30 napon belül, állapít
meg.
A térítési díj megállapításához, 15 napon belül, a szülő igazolásokat köteles hozni a
jövedelmi viszonyairól. Amennyiben ezt nem teszi meg, a térítési díj összegének
maximális mértéke kerül megállapításra, térítési díj előlegként, mely utólag, a
bizonyítékok ismeretében jóváírásra kerül.
A szülő tudomásul veszi, hogy a gyermeke átmeneti gondozásban eltöltött ideje alatt, a
gyermeke után járó rendszeres gyermekvédelmi támogatás megvonásra kerül.
19
3530 Miskolc, Arany János u. 37.
Telefon: +36 46/562-276
miskolc@meszegyi.hu, www.meszegyi.hu

A fizetésre kötelezett adatai:
Név: ……………………………………………………………………………
Lakcím: …………………………………………………………………………
A térítési díj összege: …………………………………………………………..
A szülő (gondviselő, gyám) a gyermeke által okozott kárért teljes kártérítési felelősséggel
tartozik, amit legkésőbb az Otthonból való távozáskor köteles megtéríteni.
A Gyermekek Átmeneti Otthonában elhelyezett gondozott saját ruháiról személyi
ruhaleltár készül. Ezekért a ruhákért, valamint egyéb személyes tulajdonú érték és
vagyontárgyakért az Otthon felelősséget nem vállal.
A gondozott gyermek köteles együttműködni az Otthonban dolgozó felnőttekkel, megóvni
az Otthon tisztaságát, rendjét, berendezési és használati tárgyait, illetve azokat
rendeltetésszerűen használni.
A szülő (gondviselő, gyám) írásban nyilatkozik, hogy gyermeke kivel tarthat kapcsolatot.
A szülő vállalja, hogy gyermekét az átmeneti gondozás megkezdése előtt a háziorvos
megvizsgál annak érdekében, hogy a gyermeknek nincs fertőző betegségbe, közösségbe
mehet. Erről igazolást hoz, melyet a felvételi adatlapok aláírásakor bemutat.

Az átmeneti gondozás idejére a szülő, a szükséges orvosi ellátás érdekében, a
gyermek orvosi kartonját, az intézmény háziorvosa rendelkezésére bocsátja.
A gyermek engedély nélküli eltávozása, szökése esetén a Gyermekek Átmeneti Otthona
értesíti az illetékes gyermekjóléti szolgálatot, illetve a szülőt. Ha ez többször megtörténik,
az Átmeneti Otthon az ellátást megszünteti.
Amennyiben a szülő (gondviselő, gyám), illetve a gondozott gyermek adataiban változás
történik, úgy a szülőnek (gondviselőnek, gyámnak) 15 napon belül kötelessége ezt jelezni
a Gyermekek Átmeneti Otthona vezetőjének.
A gyermek távozási szándékát az esedékesség előtt legalább 3 nappal köteles
bejelenteni, hogy az Otthonból való távozás zökkenőmentes legyen.
Az ellátás feltételeiről a szülő véleményt nyilváníthat írásban az intézmény igazgatója
valamint a polgármesteri hivatal felé.
Ezt a megállapodást a szülő (törvényes képviselő, gyám) aláírásával hitelesíti.
Miskolc, ……….év……………hó………nap
_____________________________
________________________
Az ellátásra jogosult törvényes
képviselője (szülő, gondviselő, gyám)
Szem ig. szám:……………………….
Tel .szám:……………………………
Lakcím:………………………………
………………………………

szakmai vezető
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