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Szakmai beszámoló a kecskeméti SOS gyermekfalu 2015. évi 

tevékenységéről, a feladatok ellátásának kötelezettségéről Kecskemét 

Megyei Jogú Várossal kötött ellátási szerződés vonatkozásában 

 

 

1. Az ellátást nyújtó SOS- Gyermekfalu bemutatása, a Gyvt-ben előírtak 

teljesítése: 

Szervezetünk olyan gyermekek gondozására és támogatására koncentrál, akik szülői 

gondoskodás nélkül maradtak, vagy veszélyeztettek ebből a szempontból. Hozzásegítjük a 

családokat ahhoz, hogy megerősített kapacitással tudják gondozni és óvni gyermekeiket, 

illetve hozzájárulunk a veszélyeztetett gyermekeiket és családjaikat védő háló 

megerősítéséhez. A szülői gondoskodás nélkül maradt gyermekeknek családi alapú gondozást 

nyújtunk az SOS gyermekfalvakban:  

 az alapellátás keretein belül: helyettes szülői ellátással és Gyermekek Átmeneti 

Otthonának működtetésével 

 gyermekvédelmi szakellátás keretein belül: nevelőszülői hálózat és lakásotthonok 

működtetése révén  

 

1.1. A gyermekfalu szolgáltató tevékenységét, ellátási kötelezettségét meghatározó 

alapdokumentumok: 

 Ellátási szerződés gyermekek átmeneti gondozása tárgyában  

 Szakmai fejlesztési tervek (SOS standardok) 

 SOS- Gyermekfalu Program Kecskemét Stratégiája (2014-2016) 

 Gyermekfalu program Kecskemét éves terve 2015 

 SOS Gyermekfalvak Magyarország „Fenntartható Út” stratégiája 

 Hatályos szolgáltatói nyilvántartásba vétel (BKC/001/177-20/2015.) 

 Ágazati jogszabályok 

 

Bevezetés 

Kecskeméten, az SOS- Gyermekfalu nevelőszülői hálózatában, önálló helyettes szülői ellátást 

biztosít hetedik éve, 5 fő részére. A helyettes szülő átmeneti krízishelyzetben fogadja azokat a 

családban élő gyermekeket, akik átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül maradtak, vagy 

elhelyezés hiányában gondozás, nevelés, lakhatás nélkül maradnának, valamint akiknek 

ellátása a család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett. Amíg a vérszerinti szülő 

rendezi élethelyzetét, egészségügyi vagy egyéb ellátást vesz igénybe annak érdekében, hogy 

gyermekét ismét saját háztartásában nevelhesse, teljes körű ellátást biztosítsunk, ideiglenesen 

pótoljuk a szülői gondoskodást. 

 

A szolgáltatást igénybevevők számának alakulása esetszám szerint 
  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

21 fő 12 fő 4 fő 7 fő 22 fő 12 fő 

Gondozási napra vetítve 

3,89 3,29 0,23 1,19 2 1,61 



 2 

0

10

20

30

A szolgáltatást igénybevevők 
számának alakulása esetszám szerint
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A fenti mutatók alapján megállapítható, hogy az elmúlt évhez viszonyítva az esetszám 

csökkent, melynek oka a Gyermekfalu Program Kecskemét Gyermekek Átmeneti Otthonának 

megnyitása (2015. július 1.). 

 

Az átmeneti gondozásból, a szakellátásba került gyermekek százalékos arányban csökkenő 

tendenciát mutat. 2011-ben még szinte a szakellátás „előszobájaként” jelenik meg az átmeneti 

gondozás, 2014-ben ez a mutató már 31%, ami jelentős előrelépés, 2015- ben pedig vagy saját 

családjukba tértek vissza a gyermekek, vagy jelenleg is átmeneti gondoskodásban vannak. 

 

A szakellátásba és a hazakerült gyermekek számának alakulása százalékos megoszlásban  

  2011 2012 2013 2014 2015   

szakellátásba került 83 50 72 69 0   

haza került 17 50 28 31 100   
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1.2. A szolgáltatás tárgy évi jellemzői 

2015-ben a gyermekek átmeneti gondozását a vérszerinti szülő, illetve a gyermekjóléti 

szolgálat kezdeményezte. A Gyermekek Átmeneti Otthonának megnyitását követően a 

helyettes szülői ellátás iránti igény csökkenni látszott, viszont a „Kuckó” (GYÁO) telítettsége 
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esetén a helyettes szülői ellátás több esetben is óriási segítséget jelentett a rászoruló 

gyermekeknek/családoknak. A befogadás minden estben a szülő beleegyezésével történt, 

ezáltal a szülő joga gyermeke neveléséhez nem sérült.  
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A szolgáltatást igénybevevők számának alakulása esetszám szerint 
havonkénti bontásban

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

 

1.2.1. Az elhelyezést kiváltó okok 

  

Anya utógondozói 
ellátott 

Szülő betegsége miatt 
Rossz szociális 

körülmények, lakhatási 
problémák miatt 

Családi problémák 
konfliktusok miatt 

  
  

1 esetben 6 esetben 3 esetben 2 esetben   
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                        Az elhelyezést kiváltó okok

Anya utógondozói ellátott

Szülő betegsége miatt

Rossz szociális körülmények,
lakhatási problémák miatt

Családi problémák konfliktusok
miatt

 
Az ellátásban eltöltött időt jelentős részben az határozza meg, hogy mi volt az alapvető 

problémája a családnak, amikor a gyermek gondozása szükségessé vált. Jól látszik, hogy a 

helyettes szülői ellátást legtöbbször az anya kórházi kezelésének idejére vették igénybe, ez 

jellemzően olyan krízis, amely viszonylag rövid időn belül megoldódik, és a gyermekek 

visszatérhetnek saját családjukba. A lakhatási problémák miatt bekerülő gyermekek esetében 

mindig egy hosszabb idejű ellátásra kell készülni, hiszen a probléma jellegéből adódóan 

ennek megoldása több hónapig, akár egy évig is elhúzódhat.  
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1.2.2. Az ellátottak száma korcsoportok szerint 

0- 3 év 4- 5 év 6- 13 év 14- 17 év Összesen 

1 fő 2fő 6 fő 3fő 12 fő 

 

A 0- 3 éves gyermekek szülei jellemzően csak akkor veszik igénybe szolgáltatásunkat, ha a 

gyermekükkel/gyermekeikkel együtt az édesanya is beköltözhet. 

 

2. Összegzés 

A Gyvt. 45 §. (5). bekezdésének megfelelően valamennyi esetben elkészült a gyermekek 

egyéni gondozási, nevelési terve. Kecskemét város Gyermekjóléti Központjával szervezetünk 

kapcsolata folyamatos, rendszeres, szakmai párbeszédre épülő. Panaszbeadványra nem került 

sor. Egy család esetében fordult elő, hogy az év folyamán többször fordultak hozzánk 

segítségért, minden alkalommal rövid időszakokra (max. 2 hét) vették igénybe 

szolgáltatásainkat. 

3. Jövőre vonatkozó célok, javaslatok, fejlesztések: 

 

2016 folyamán szeretnénk a jelenleg nevelőszülői hálózatunkba tagozódva működő helyettes 

szülőt a Kuckó Gyermekek Átmeneti Otthona szervezeti egységéhez áthelyezni. A változtatás 

szakmai indoka az, hogy így az alapellátás keretében működő szolgáltatásaink egy 

intézményben kapnak helyet és differenciáltabb válaszokat tudunk adni klienseink 

problémáira. 

 

 

Kecskemét, 2016. január 13. 

 

 

 Kiss Gergely 

 területi igazgató 


