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Szakmai beszámoló a kecskeméti SOS gyermekfalu 2017. 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, lakásotthon és 

utógondozó otthon 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  

 Gyermekfalu program Kecskemét éves terve 2017 

 SOS Gyermekfalvak Magyarország „Fenntartható Út” stratégiája 

 Hatályos szolgáltatói nyilvántartásba vétel (BKC/001 /111-74/2016.) 

 Ágazati jogszabályok 

 

Bevezetés 

Az SOS Gyermekfalu Program Kecskemét helyettes szülői ellátást biztosít kilencedik éve, 4 

fő részére.  

Helyettes szülőnk az átmenetileg krízishelyzetbe került - kecskeméti illetőségű - családok 

gyermekeinek nyújt támogatást, gyors átmeneti segítséget. A helyettes szülőt abban 

támogatjuk, hogy - a gyermek fejlődésének alapját képező - érzelmi kötődés kialakítása és a 

vér szerinti szülővel való hatékony együttműködés közötti érzékeny határt megtalálja, mert ez 

teszi lehetővé, hogy a szülő megerősödjön szülői szerepében, és a gyermek visszakerülhessen 

vér szerinti családjába, ugyanakkor a helyettes szülő családjában a legteljesebb biztonságban 

érezhesse magát. 
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1.2. A szolgáltatás tárgy évi jellemzői 

2017- ben a gyermekek átmeneti gondozását a vérszerinti szülő, illetve a Család- és 

Gyermekjóléti Központ családsegítői és esetmenedzserei kezdeményezték. A Gyermekek 

Átmeneti Otthonának megnyitását követően a helyettes szülői ellátás iránti igény csökkenni 

látszott, viszont a „Kuckó” (GYÁO) telítettsége 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.  

A szolgáltatást igénybe vevők esetszáma a tavalyival megegyező, 14 fő. Egy család esetében 

fordult elő, hogy az édesanya egy éven belül kétszer kérte három gyermeke átmeneti 

gondozását. 

 

 

 
 

 

 

A gondozási napok száma éves szinten a tavalyi nagyon alacsony értékhez képest emelkedett, 

a Kuckó megnyitása előtti értékekhez közelít. 
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Az átmeneti gondozásból, a szakellátásba került gyermekek számának százalékos arányban 

csökkenő tendenciája az elmúlt évben nem folytatódott, az arányok megfordultak és ismét a 

2014. évi helyzethez hasonlóak. A helyettes szülőtől a gyermekek 75%- a  nevelőszülőkhöz 

került, 25%- uk került vissza vérszerinti családjukba szüleikhez, vagy más vérszerinti 

rokonhoz. A szakellátásba kerülés legfőbb okai: 

 igazságügyi szakértő véleménye szerint a szülők személyiségállapotukat tekintve 

jelenleg alkalmatlanok a gyermekeik nevelésére 

 egyik családunk három gyermekének esetében elkerülhetetlen volt a szakellátás, 

hiszen édesanyjuk hosszan tartó betegség következtében elhunyt. 

 

 

 
 

 

1.2.1. Az elhelyezést kiváltó okok 

 

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

problémája a családnak, amikor a gyermek/ek gondozása szükségessé vált. A szülők által a 

kérelemben megfogalmazott indokok mellett sokszor egyéb okokat is találunk a háttérben, 

amelyek a gyermekek átmeneti gondozásának szükségességét előidézték. Az elmúlt év 

folyamán a helyettes szülői ellátást az anya betegsége, családi konfliktusok és a gyermekek 

elhanyagolásának gyanúja miatt kérték a Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársai. Az 

átmeneti gondozás időtartama ezekben az esetekben igen változó volt, de egyetlen esetben 

sem haladta meg a 4 hónapot.  
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1.2.2. Az ellátottak száma korcsoportok szerint 

A helyettes szülőnél átmeneti gondozásban részesült gyermekek mind 12 év alattiak voltak, 1 

gyermek volt, aki életkorából (1,5 éves) adódóan nem járt semmilyen intézménybe. A 

testvéreket egyetlen esetben sem választottuk el egymástól, az elhelyezés során figyelembe 

vettük a gyermekek egyéni szükségleteit is. Kötődésük fenntartása érdekében minden 

gyermek számára biztosítottuk, hogy iskola-, óvoda- és bölcsődeváltás nélkül legyen 

lehetősége szociális kapcsolatainak ápolására. Minden esetben az átmeneti gondozás kezdetén 

felvettük a kapcsolatot a gyermekeink pedagógusaival, bölcsődei gondozóival, a jó 

együttműködés is segítette, gyermekeink biztonságérzete a lehető legkevésbé sérüljön. 
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1.2.3. Szabadidős tevékenységek 

A gondozott gyermekek szabadidejének hasznos eltöltése érdekében megfelelő szabadidős 

programokat szerveztünk. Elvittük a gyermekeket a bábszínházba, strandra, könyvtárba és 2 

alkalommal az Ifjúsági Otthon gyermekprogramjaira. A Kuckó lakóival közösen Somoskőn 

töltöttek négy feledhetetlen napot a helyettes szülőnél lakó gyermekeink is. 

A programok szervezésekor figyelemmel voltunk a családi programokra és a 

kapcsolattartások idejére. 

2. Összegzés 

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

egyéni gondozási, nevelési terve. Kecskemét város Család- és Gyermekjóléti Központjával 

szervezetünk kapcsolata folyamatos, rendszeres, szakmai párbeszédre épülő. 

Panaszbeadványra nem került sor. Egy család esetében fordult elő, hogy az év folyamán 

többször fordult hozzánk segítségért a gyermekeit egyedül nevelő édesanya, betegsége miatt 

volt szükség a gyermekek ellátására. 

2017. január 3.- tól az eddig a nevelőszülői hálózatunkba tagozódva működő helyettes szülőt 

a Kuckó Gyermekek Átmeneti Otthona szervezeti egységéhez sikerült áthelyezni, így az 

alapellátás keretében működő szolgáltatásaink egy intézményben kaptak helyet és 

differenciáltabb válaszokat tudtunk adni klienseink problémáira. 
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3. Jövőre vonatkozó célok,  javaslatok,  fejlesztések: 

 

 

 

 

Kecskemét, 2018. január 13. 

 

 

 Kiss Gergely 

 területi igazgató 


