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Szakmai beszámoló a kecskeméti SOS gyermekfalu 2015. évi 

tevékenységéről, a feladatok ellátásának kötelezettségéről Kecskemét 

Megyei Jogú Várossal kötött támogatási szerződés vonatkozásában 

 

 

1. Az ellátást nyújtó SOS- Gyermekfalu bemutatása: 

Szervezetünk elsődleges célja a rászoruló, veszélyeztetett élethelyzetű gyermekek családon 

belül történő nevelkedésének elősegítése. Legyen ez a család a gyermek vér szerinti családja 

vagy nevelőszülői család, számunkra a biztonságos szerető közeg megteremtése az elsődleges 

szempont.  

Szervezetünk 25 éve tevékenykedik Kecskeméten. A hagyományos gyermekfalu mellett az 

utóbbi években szélesedett gyermekvédelmi szakellátásaink köre. Immár lakásotthonainkban 

és külső nevelőszülői hálózatunkban is fogadjuk a családjukból kiemelt gyermekeket. 

Jelenleg 186 gyermek számára biztosítunk teljes körű ellátást. 

Tevékenységünk új iránya a preventív jellegű család-megerősítő tevékenység.  Az immár 7. 

éve helyettes szülővel biztosított átmeneti gondozás mellé új szolgáltatásként indult a Kuckó 

Gyermekek Átmeneti Otthona. 

Az SOS-Gyermekfalvak Magyarországi Alapítványa az Európai Unió Társadalmi 

Infrastruktúra Operatív Programjának támogatásával bővítette szolgáltatásainak körét. A 

Kecskeméti Gyermekfalu területén nyitotta meg kapuját a Kuckó Gyermekek Átmeneti 

Otthona, mely 12 férőhelyen biztosít átmeneti gondozást a nehéz helyzetbe került családok 

gyermekeinek, esetenként édesanyjukkal együttesen elhelyezve. 

 

Az átmeneti gondozás olyan gyermekvédelmi alapellátás melynek biztosítása a települési 

önkormányzatok kötelezettsége. Ezért találtunk egymásra Kecskemét Város 

Önkormányzatával, partneri együttműködést keresve. Alapítványunk gyermekvédelmi 

tapasztalatait, emberi erőforrásait és infrastruktúráját ajánlotta fel a feladat ellátásához, 

Kecskemét Város pedig támogatási szerződés keretében nyújtott anyagi segítséget az 

Alapítvány gyermekvédelmi feladatainak ellátásához. 

  

1.1.  A gyermekfalu szolgáltató tevékenységét, ellátási kötelezettségét 
meghatározó alapdokumentumok: 

 Támogatási szerződés Kecskemét Város Önkormányzatával, az SOS Gyermekfalu 

Program Kecskemét által biztosított gyermekjóléti alapellátási és gyermekvédelmi 

szakellátási feladatok ellátására 

 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/001/881-11/2015.) 

 Ágazati jogszabályok  
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2. A szolgáltatás tárgy évi jellemzői 

 

Új intézményünk 2015.07.01-én nyitotta meg kapuit. Az indulást megelőző hónapok a 

partnerkapcsolat építés és a tájékoztató kampányok jegyében teltek. Fórumok, bemutatkozó 

látogatások és tevékenységünket illusztráló szóróanyagok segítségével ismertettük meg a 

város intézményeivel, civil szervezeteivel, a jelzőrendszer tagjaival és a rászoruló családokkal 

az új szolgáltatást. 

A valós igényeknek és a széles körű tájékoztató tevékenységnek köszönhetően az új 

intézmény az első pillanattól magas kihasználtsággal büszkélkedhet. A szolgáltatás első fél 

évét szinte telt házas működés jellemezte a 12 férőhelyes intézményben. 

A szolgáltatást igénybevevők számának alakulása esetszám szerint 

július augusztus szeptember október november december 

10 fő 14 fő 12 fő 13 fő 15 fő 12 fő 

 

 

Ha szemügyre vesszük az igénybevevők gondozási napokra vetített számát, akkor 

elmondhatjuk, hogy a kihasználtság szinte folyamatosan megközelítette a 100%-ot. 

Gondozási napra vetített kihasználtság 

július augusztus szeptember október november december 

9,22 10,38 12 11,7 11,43 11,22 
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2015-ben a gyermekek átmeneti gondozását a vérszerinti szülő, illetve a gyermekjóléti 

szolgálat kezdeményezte. A befogadás minden estben a szülő beleegyezésével történt, ezáltal 

a szülő joga, gyermeke neveléséhez nem sérült. Bekerülő gyermekeink egyéni gondozási 

nevelési tervét a Gyermekjóléti Központ családgondozójával közösen minden esetben 

elkészítettük. 

Megállapítható hogy az elhelyezést kiváltó okok között kimagaslóan első helyen szerepelnek 

a rossz szociális, lakhatási körülmények. Azt tapasztaljuk, hogy ezekben az esetekben 

hosszabb időszakra van szükség, míg annyira megerősödik a család hogy a gyermek és 

esetenként édesanyja megnyugtató lakhatási körülmények közé távozzon intézményünkből.  

Működésünk fél éve alatt négy esetben fogadtunk gyermekeket édesanyjukkal közösen. Két 

szülő jelenleg is gyermekeivel együtt veszi igénybe szolgáltatásunkat.  

 

                        Az elhelyezést kiváltó okok 

Szülő betegsége 
miatt 

Rossz szociális 
körülmények, 

lakhatási problémák 
miatt 

Családi problémák 
konfliktusok miatt 

1 fő 15 fő 3 fő 
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Az ellátottak életkori megoszlását vizsgálva megállapítható hogy a gyermekek túlnyomó 

többsége 13 évnél fiatalabb. A 3 évnél fiatalabb gyermekek fogadása minden esetben 

édesanyjukkal együttesen történt. A 6-13 éves korosztályban már megjelennek a kamaszkori 

problémák jelei. Esetükben fontos feladat az iskolába járás, a megfelelő tanulmányi eredmény 

elérésének segítése. Idősebb gyermekeknél jellemző probléma az anya gyermek viszony 

konfliktusossága, melynek feloldásában pszichológusunk segíti az érintetteket.  

Tipikus problémacsoport a bántalmazó apa környezetéből szabadulni igyekvő édesanyák 

esete. Ők önállóan vagy új partner mellett igyekeznek megfelelő egzisztenciális 

körülményeket teremteni gyermekeik neveléséhez.  

 

Az ellátottak száma korcsoportonként 

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

5 fő 3 fő 6 fő 1 fő 4fő 19 fő 

 

 

 
 

2.1 . Szabadidős tevékenységek 

 

A nyitást követő hónapban már nyári táborban voltunk a ház összes lakójával. Nagyon sokan 

közülük most először látták a Balatont. Többször voltunk kulturális rendezvényeken 

(koncertek, bábszínház stb.) A gyermekfaluban megrendezett programokon is rendszeresen 

részt veszünk (Faluszülinap, Karácsony ünnepség, őszi szüneti programok). Klienseink 

egészséges életmódra neveléséről uszodalátogatással, kirándulással, a Természet Házában tett 

látogatással is igyekeztünk gondoskodni.  

A családjukba visszakerült gyermekek továbbra is otthon nevelkednek, többen közülük 

visszalátogatnak programjainkra. Az eltelt fél évben nem volt olyan kliens aki újra hozzánk 

fordult volna segítségért. Volt ellátottjaink boldogulását 1 éves távon az SOS sztenderdeknek 

megfelelően utánkövetjük.  
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3.  Összegzés 

 

A fenti mutatók alapján megállapítható: 

 az intézmény szinte teljes kihasználtsággal működött 2015 folyamán 

 a 12 férőhelyen 19 ellátott fordult meg fél év alatt, ami azt jelenti hogy 9 ellátott 

esetében a fél évet sem érte el az ellátásban töltött idő 

 5 család 7 gyermekének segítettünk a vér szerinti családba való visszatérésében 

 

Az intézményből távozó ellátottak 100%-a a vér szerinti családjába tért vissza. Az 

eredmény az intenzív családtámogatásnak, a Gyermekjóléti Központ szoros, partneri 

együttműködésének köszönhető. 2015 folyamán szolgáltatásaink összes igénybevevője 

kecskeméti illetőségű volt. 

 

 

4. Jövőre vonatkozó célok, javaslatok, fejlesztések: 

A társadalmi fenntarthatóság legfontosabb eleme a gyermekvédelem területén a vér szerinti 

családokkal való együttműködés erősítése és a helyi közösségek erőforrásainak mozgósítása. 

Ezért tudatosan dolgozunk a nálunk nevelőszülőnél nevelkedő gyermekek vérszerinti 

szüleivel is, de olyan családokkal is, ahol a gyermekek veszélyeztetettségének megszüntetése, 

a családból való kiemelés megelőzése a cél. 

 

4.1. 2015-ben elkezdett és folytatni kívánt családmegerősítő tevékenységeink 

 programok szervezése a vér szerinti családoknak (szülői készségek fejlesztése, 

érdekérvényesítési képesség növelése, szülői tudatosság növelése) 

 vér szerinti szülők, nevelőcsaládok, szakemberek közötti kapcsolatok erősítése 

 helyi formális és informális kapcsolati rendszerek megerősítése 

 baba- mama club 

 

4.2. További céljaink, feladataink: 

 

 veszélyeztetett helyzetű családoknak közösségi programok szervezése, 

 szülői csoportok és gyermekek számára kínált foglalkozások 

 hazagondozás lehetőségének erősítése családterápiák révén 

 tinédzserek és szüleik konfliktus kezelése 

 

Kecskemét, 2016. január 13. 

 

 

 Kiss Gergely 

 területi igazgató 

 


