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I. Intézmény neve, székhelye. telephelye 
  

Az intézmény neve és székhelye: 

Gyermekvédelmi Központ Heves Vármegye Pétervására Gyermekotthona 

3252 Pétervására Szent Márton út 21. 

Telephelyei: 

- Szépmező Lakásotthon Istenmezeje- Istenmezeje, Béke út 22/ a. 

- Fecskefészek Lakásotthon Pétervására - Pétervására, Kossuth Lajos út 97. 

- Gémeskút Lakásotthon Pétervására - Pétervására, Keglevich út 24. 

- Lomberdő Lakásotthon Pétervására - Pétervására, Szent Márton út 21. 

za 
II. Az ellátandó célcsoport és az ellátandó terület jellemzői 
  

12 férőhely 

12 férőhely 

12 férőhely 

12 férőhely 

15/1998.( TV.30.) sz. NM rendelet 163.§ (1): Ha a szakellátást olyan — magasabb vezető által 

irányított — önálló intézmény biztosítja, amely több gyermekotthont is magában foglal, az 

. intézményben önálló szakmai egységeket kell kialakítani, amelyek 

a) legfeljebb 48 gyermeket befogadó gyermekotthonból, illetőleg különleges, vagy 

speciális otthonból 

b) legfeljebb összesen 48 gyermeket befogadó lakásotthonokból állnak. 

(2) Az önálló szakmai egység szakmai programmal rendelkezik, és élén gyermekotthon 

vezető áll. 

E szabályozásnak megfelelően a gyermekotthon önálló szakmai egységként működik. 

Dolgozói létszám; 

Pétervásárai Gyermekotthon: 

- gyermekotthon vezető 1 fő 

- lakásotthon vezető 4 fő 

- gyermekvédelmi asszisztens/gyermekfelügyelő 18 fő 

- fejlesztő pedagógus 1 fő 

- pszichológus 1 fő 

- gyermekvédelmi ügyintéző 1 fő 

- karbantartó/gépkocsivezető 1 fő 

27 fő



Lakásotthonok bemutatása 

A lakásotthon olyan gyermekotthon, ahol önálló lakásban vagy családi házban történik a 

gondozott gyermek, fiatal felnőtt elhelyezése. A lakásotthonban legfeljebb 12 gondozott . 

gyermek helyezhető el. 

A lakásotthon megszakítás nélküli munkarend szerint működő, bentlakásos gyermek 

intézmény. Biztosítja az ideiglenes hatállyal elhelyezett, a nevelésbe vett gyermek, otthont 

nyújtó ellátását, a fiatal felnőtt további utógondozói ellátását, valamint a szakellátást más 

ez! 

okból igénylő gyermek teljes körű ellátását. 

A lakásotthonok jellemzői: 

. — Lakásotthonokban koedukáltan történik a gyermekek, fiatalok elhelyezése 

nemek és életkoruk tekintetében vegyes összetételűek. 

- A bútorzat megfelelő az előírt szakmai normáknak, az elkülönített raktározási 

lehetőség biztosított. 

- A — technikai eszközökkel való ellátottság — megfelelő. — Rendelkeznek 

audiovizuális eszközökkel, a gyerekek számára külön számítógéppel. 

- A ckerti bútorokat, fa játékok biztosítják a szabadidő eltöltését. 

- . Megfelelő konyhai eszköz áll rendelkezésükre. 

- A szabadidő hasznos eltöltésének megszervezésekor az elszigetelődés 

megakadályozását a nyitottság elősegítését vesszük figyelembe. 

Istenmezeje a Mátra és Bükk hegység lábainál fekvő nagyközség. 

Lakosság száma közel 2000 fő. 

Közös polgármesteri hivatalt működtet, társközsége Szederkénypuszta. A községben a 

napközi otthonos óvoda és iskola, tagintézménye a Pétervásárai  oktatási-nevelési 

intézményeknek. Az iskolában alsó tagozatos oktatás folyik a felső tagozat Pétervásárán 

tanul. 

Egertől 50 km-re, Pétervásárától 10 km-re található, azonban a jó közlekedésnek 

köszönhetően a vármegye valamennyi városa és a főváros is könnyen megközelíthető. A 

barátságos falusi környezetben mindenki ismeri egymást, ez a mi gyermekeink számára igen 

kedvező.



A község rendelkezik az ellátáshoz szükséges infrastruktúrával (óvoda, iskola, közlekedés 

stb.). 

A lakásotthon zöld övezetben, családi házakkal körbe épülve a falu elején helyezkedik el. A 

faluban iskolai és községi könyvtár működik, igyekszünk arra ösztönözni a gyermekeket, 

hogy valamennyien tagjai legyenek, az ott rendezett előadásokon, könyvbemutatókon 

rendszeresen részt vegyenek. 

Szépmező Lakásotthon Istenmezeje (3253 Istenmezeje, Béke út 22/ a.) 

Az intézményben engedélyezett férőhelyek száma: 12 fő, ahol 3-18 éves korú gyermekek, 

illetve 18-24 év közötti fiatal felnöttek elhelyezése lehetséges. 

A 12 fős létszámon belül az intézmény 1 fő erejéig befogadja a gondozásában lévő kiskorú 

szülő, valamint utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt gyermekét. 

Az intézmény otthont nyújtó ellátást biztosít az ideiglenes hatállyal elhelyezett, vagy 

nevelésbe vett gyermekek számára, utógondozói ellátást biztosít a fiatal felnőtt számára. 

Befogadja az ideiglenes gondozást igénylő gyermeket legfeljebb három napra, és a gyermek 

helyzetének rendezése érdekében kezdeményezi a szükséges intézkedéseket. Az otthont 

nyújtó ellátás keretében befogadja — ideiglenes jelleggel — azt a nevelésbe vett gyermeket, aki 

gondozási helyéről önkényesen eltávozott és kezdeményezi a szükséges intézkedéseket. 

Dolgozói létszám: 5,5 fő 

1 fő nevelő (lakásotthon vezető 

3 fő gyermekvédelmi asszisztens 

1,5 fő gyermekfelügyelő 

Tárgyi feltételek: 

- Az ingatlan 121/1-as helyrajzi számon nyilvántartott lakóház, udvar 

megnevezésű, 838m? alapterületű. 

- A családi ház kétszintes, felújított, 221,47 n7-es. 

-— Helyiségek: 4 szoba, 1 társalgó, 1 foglalkoztató, 1 konyha, 1 ebédlő, 1 

kamra, nemenként WC, fürdőszoba, 1 nevelői szoba, dolgozók részére 

kialakított öltöző, vizesblokk, 1 tároló, 1 fűtőhelység, közlekedők, terasz.



Pétervására a Mátra és Bükk hegység lábainál fekvő kisváros. Lakosság száma 2400 fő. 

Pétervásárán Járási Központ működik a hozzá tartozó hatóságokkal. A városi általános iskola 

központi iskolaként működik, ahol a sajátos nevelést igénylő gyermekek számára lehetőség 

van az integrációra, valamint az egyéni fejlesztésre. A városban található még Családsegítő 

Gyermekjóléti özpont, Nevelési Tanácsadó és mezőgazdasági képzést nyújtó 

szakközépiskola. 

Pétervására Egertől 40 km-re található, azonban a jó közlekedésnek köszönhetően a vármegye 

valamennyi városa és a főváros is könnyen megközelíthető. A barátságos kisvárosi 

környezetben szinte mindenki ismeri egymást, ez a mi gyermekeink számára igen kedvező. 

A város rendelkezik az ellátáshoz szükséges infrastruktúrával (óvoda, iskola, továbbtanulási 

lehetőség, közlekedés stb.). 

A lakásotthonok zöld övezetben, családi házakkal körbe épülve helyezkednek el. A város 

kulturális életében aktívan részt veszünk, kulturális intézményeit rendszeresen látogatjuk. A 

városi könyvtárnak a gyermekek szinte valamennyien tagjai, az ott rendezett előadásokon, 

könyvbemutatókon rendszeresen részt vesznek. 

A művelődés házában matiné műsorok, kiállítások megtekintésére nyílik lehetőség, a 

sportcsarnokban sportolásra. A. helyi sportegyesület serdülő és ifjúsági csapatában a fiúk 

közül többen leigazolt játékosok. 

Fecskefészek Lakásotthon Pétervására (3250 Pétervására, Kossuth Lajos út 97.) 

Az intézményben engedélyezett férőhelyek száma: 12 fő, ahol 3-18 éves korú gyermekek, 

illetve 18-24 év közötti fiatal felnőttek elhelyezése lehetséges. 

Az intézmény otthont nyújtó ellátást biztosít az ideiglenes hatállyal elhelyezett, vagy 

nevelésbe vett gyermekek számára, utógondozói ellátást biztosít a fiatal felnőtt számára. 

Befogadja az ideiglenes gondozást igénylő gyermeket legfeljebb három napra, és a gyermek 

helyzetének rendezése érdekében kezdeményezi a szükséges intézkedéseket. Az otthont 

nyújtó ellátás keretében befogadja — ideiglenes jelleggel — azt a nevelésbe vett gyermeket, aki 

gondozási helyéről önkényesen eltávozott és kezdeményezi a szükséges intézkedéseket.



Dolgozói létszám: 5,5 fő 

1 fő nevelő (lakásotthon vezető 

1 fő gyermekvédelmi asszisztens 

3,5 fő gyermekfelügyelő 

Tárgyi feltételek: 

- Az ingatlan 1048-as helyrajzi számon nyilvántartott lakóház, udvar 

megnevezésű, 1900 m/ alapterületű. 

- A családi ház 309 m-es kétszintes épület. 

- . Helységek: 3 szoba, ! társalgó, 1 konyha, 1 ebédlő, 1 kamra, nemenkénti WC, 

fürdőszoba, 3 tároló, 1 nevelői szoba, dolgozók részére kialakított öltöző, 

vizesblokk, 1 tároló, 1 fűtőhelység, közlekedők, terasz. 

Gémeskút Lakásotthon Pétervására (3250 Pétervására, Keglevich út 24.) 

Az intézményben engedélyezett férőhelyek száma: 12 fő, ahol 0-18 éves korú gyermekek, 

illetve 18-24 év közötti fiatal felnőttek elhelyezése lehetséges. 

Az intézmény otthont nyújtó ellátást biztosít az ideiglenes hatállyal elhelyezett, vagy 

nevelésbe vett gyermekek számára, utógondozói ellátást biztosít a fiatal felnött számára. 

Befogadja az ideiglenes gondozást igénylő gyermeket legfeljebb három napra, és a gyermek 

helyzetének rendezése érdekében kezdeményezi a szükséges intézkedéseket. Az otthont . 

nyújtó ellátás keretében befogadja — ideiglenes jelleggel — azt a nevelésbe vett gyermeket, aki 

gondozási helyéről önkényesen eltávozott és kezdeményezi a szükséges intézkedéseket. 

Dolgozói létszám: 5,5 fő 

1 fő nevelő (lakásotthon vezető 

2 fő gyermekvédelmi asszisztens 

2,5 fő gyermekfelügyelő 

Tárgyi feltételek: 

- Az ingatlan 412-es helyrajzi számon nyilvántartott lakóház, udvar 

megnevezésű, 1060 m7 alapterületű. 

- A családi ház egy szintes felújított 175 m-es.



-  Helységek: 3 szoba, 1 társalgó, 1 konyha/ebédlő, 1 kamra, nemenként WC, 

fürdőszoba, 1 tároló, 1 nevelői szoba, dolgozók részére kialakított öltöző, 

vizesblokk, 1 fűtőhelység, közlekedők, terasz. 

Lomberdő Lakásotthon Pétervására (3250 Pétervására, Szent Márton út 21.) 

Az intézményben engedélyezett férőhelyek száma: 12 fő, ahol 3-18 éves korú gyermekek, 

illetve 18-24 év közötti fiatal felnőttek elhelyezése lehetséges. 

Az intézmény otthont nyújtó ellátást biztosít az ideiglenes hatállyal elhelyezett, vagy 

nevelésbe vett gyermekek számára, utógondozói ellátást biztosít a fiatal felnőtt számára. 

Befogadja az ideiglenes gondozást igénylő gyermeket legfeljebb három napra, és a gyermek 

helyzetének rendezése érdekében kezdeményezi a szükséges intézkedéseket. Az otthont 

nyújtó ellátás keretében befogadja — ideiglenes jelleggel — azt a nevelésbe vett gyermeket, aki 

gondozási helyéről önkényesen eltávozott és kezdeményezi a szükséges intézkedéseket. 

zt ..r 

A 12 fős létszámon belül a gyermekotthon 2 fő erejéig befogadja a gondozásában lévő oD 

kiskorú szülőt valamint u ALb-k RA sZ e szab Trardemm a manna 

Dolgozói létszám: 5,5 fő 

1 fő nevelő (lakásotthon vezető 

2 fő gyermekvédelmi asszisztens 

2,5 fő gyermekfelügyelő 

Tárgyi feltételek: 

- Az ingatlan 1120-as helyrajzi számon nyilvántartott lakóház, udvar 

megnevezésű, 1305 m7 alapterületű. 

- A családi ház egy szintes felújított 195,76 m-es. 

- . Helységek: 4 szoba, 1 társalgó, 1 konyha, 1 ebédlő, 1 kamra, nemenként WC, 

fürdőszoba, 2 tároló, 1 nevelői szoba, dolgozók részére kialakított öltöző, 

vizesblokk, 1 fűtőhelység, közlekedők, terasz.



Feladatmegosztás: 

  

Gyermekotthon vezető 

Kinevezése határozott idejű megbízással nevelő munkakörben. 

Törvényes munkaideje 40 óra/hét, melyet kötetlen munkaidő beosztásban tölt. 

Gondoskodik arról, hogy az otthont nyújtó ellátásban a kialakított szakmai normák, és a 

szervezeti kultúra az otthont nyújtó ellátás sajátosságai figyelembe vétele mellett is 

összhangban érvényesüljenek. 

Teljes felelősséggel szervezi, irányítja, összehangolja és ellenőrzi a gyermekotthon 

működését, az ott dolgozók munkáját, az ellátás színvonalát. 

Hatásköre az általa irányított egység területére terjed ki, — az intézményvezető részére 

fenntartott kizárólagos munkáltatói jogkör kivételével — gyakorolja a munkáltatói jogokat a 

gyermekotthon munkatársai felett. 

Átruházott munkáltatói hatáskörben eljárva koordinálja, felügyeli és engedélyezi a 

gyermekotthonban dolgozók szabadságolását, tervezi és szervezi a szakmai szolgáltatási 

feladatokat, gondoskodik a munkaerő gazdálkodásról és annak hatékony működtetéséről. 

Felelős a szakmai területen folyó munka teljes körű adminisztrációjának (működési 

dokumentumok, munkaköri leírások, megállapodások, szociális képzések stb.) elkészítéséért 

és aktualizálásáért. 

nr 
A gyermekotthon vezetője gondoskodik a gyermekotthonban elhelyezett gyermek családi 

pótlékának megigényléséről és a Gyvt. 53. § (7) bekezdése szerinti felhasználásáról. 

Biztosítja az otthont nyújtó ellátást, a gyámhatóság által jóváhagyott egyéni elhelyezési terv, 

valamint az egyéni gondozási-nevelési terv szerint. 

Együttműködik a gyámhatóság határozata alapján kirendelt gyermekvédelmi gyámmal, 

elősegíti a gyámi feladatok ellátását, az otthont nyújtó ellátás rendszeres felülvizsgálatának 

előkészítését, és ennek megfelelően 

- elősegíti a gyermek és családja kapcsolattartását, gyermek vallási vagy lelkiismereti 

meggyőződésének szabad megválasztását, kinyilvánítását, gyakorlását,  hit- és 

vallásoktatásban való részvételét, a gyermek iskolai tanulmányai sikeres befejezésével, 

szakképzettség megszerzésével, illetve elő takarékossággal készüljön az önálló életre, 

- rendszeresen tájékoztatja a gyámhatóságot a gyermek és a szülő kapcsolattartásáról a 

gyermek örökbe fogadhatónak nyilvánítása érdekében.



Figyelemmel kíséri a megjelenő pályázatokat és gondoskodik a gyermekotthont érintő 

pályázatok elkészítéséről, részt vesz a pályázatok bonyolításában. 

Ellenőrzi a gyermekotthoni ellátmány ésszerű, takarékos és szabályszerű gazdálkodását, ebből 

adódóan vezetői feladatkörébe épített szakmai és gazdasági belső ellenőrzést végez. Ellenőrzi 

a gyermekotthonban dolgozók munkaköri leírásában foglaltak teljesítését. 

Gondoskodik a gondozottakkal - és a lakásotthon működésével kapcsolatos adminisztrációs 

munkák elvégzéséről, az iratanyagok meglétéről és szabályszerű kezeléséről: eseménynapló; 

törzslap, egyéni gondozási - nevelési terv. 

Ellátja az utógondozói feladatokat maximum 5 fő esetében. 

A rendelkezésre álló eszközökkel — pályázatokkal — igyekszik javítani az otthonok működési 

feltételeit. 

Folyamatosan kapcsolatot tart az intézményvezetővel, az intézmény egyéb szakterületeivel, 

valamint a munkájához szükséges más külső szervekkel. 

Rendszeresen részt vesz az intézményvezető által összehívott megbeszéléseken, távollétét 

előre köteles egyeztetni az intézményvezetővel. 

Lakásotthon vezető/nevelő 

A kötött munkaidőben feladata - a gyermekekkel, fiatal felnőttekkel való közvetlen, egyéni 

és csoportos foglalkozás, fejlesztés és oktatás tartása, a gyermekek, fiatal felnőttek és a 

velük kapcsolatos intézkedések meghozatala, lekötött munkaidőn túl fennmaradó részében 

ezen feladatokkal összefüggő előkészítő, értékelő, adminisztratív és egyéb feladatokat, 

továbbá eseti helyettesítést lát el. 

Részt vesz a gyermekek iskolai kapcsolattartásában. Megtervezi a gondozással, neveléssel 

kapcsolatos feladatokat. Tervezi és szervezi a gyermekek szabadidős programját. 

Felügyeli az otthonban elhelyezett gyermekek pszichológiai és fejlesztő pedagógiai ellátását. 

Vezetői tevékenységével hozzájárul az otthon szabályos és demokratikus működtetéséhez. 

Teljes felelősséggel irányítja, tervezi és szervezi az otthonban folyó szakmai (oktató — 

gondozó - nevelő) munkát, a kollégái munkarendjét, és szabadságolását. Kötelező 

munkaidején kívüli időben a pénzügyi szabályzatban foglaltak szerint gazdálkodási 

feladatokat lát el. 

A csoportgazdálkodással kapcsolatos adminisztratív feladatokat heti rendszerességgel 

ellenőrzi. Teljes mértékben felelősséggel tartozik a lakásotthon pénzügyi tevékenységéért, 

leltáráért és az esetlegesen bekövetkező hiányért. 

Megbízás alapján utógondozói feladatokat lát el max. 5 fő nagykorú esetében. 
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Figyelemmel kíséri a megjelenő pályázatokat és gondoskodik a gyermekotthont érintő 

pályázatok elkészítéséről, részt vesz a pályázatok bonyolításában. 

Szakmai fejlődése érdekében részt vesz az előírt és a munkáltató által szervezett szakmai 

továbbképzéseken. 

Pszichológus 

Figyelemmel kíséri a gyermekotthonban élő gyermekek személyiségfejlődését, besegít a 

nevelés folyamatában előforduló egyéni és csoportkonfliktusok, valamint nevelési problémák 

kezelésébe. Szükség esetén külső szakember közreműködését kéri. 

Munkája során egyéni és csoportos módszereket egyaránt alkalmaz. A gondozottakról 

pszichológiai véleményt készít. 

Gyermekvédelmi asszisztensek/gyermekfelügyelők 

Megszakítás nélküli többműszakos munkarendben, az előre megtervezett beosztás alapján 

dolgoznak. 

A lakásotthon vezető távolléte esetén külön megbízás alapján ellátják a közösség életének 

szervezésével járó feladatokat. 

A lakásotthon vezetőjének irányítása mellett teljes felelősséggel végzik a 

csoportgazdálkodásból rájuk háruló feladatokat. 

Irányítják és szükség esetén a gyermekek közreműködésével ellátják a napi életvitelből adódó 

házi- és házkörüli munkákat: — takarítás, főzés, mosás, bevásárlás, udvarrendezés, szakipari 

ismereteket nem igénylő karbantartási munkák stb. 

Közreműködnek a gyermekek szabadidős tevékenységének szervezésében, napi életviteli 

problémáik megoldásában. A lakásotthon vezető távollétében segítik a gyermekek iskolai 

felkészülését. 

Ellátják a beteg gyermekek házi ápolását. 

A szakmai program alapján közösen kialakított feladatmegosztás alapján végzik az önálló 

gazdálkodásból és a lakásotthoni életből adódó tevékenységeket: a hatáskörükbe tartozó 

feladatok esetében felelősek a csoportellátmány ésszerű és takarékos felhasználásáért és 

annak szabályszerű elszámolásáért. 

Munkahelymegtartásuk és szakmai fejlődésük érdekében részt vesznek szakmai 

továbbképzéseken. 
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Fejlesztő pedagógus 

Feladata a gyermekotthonban élő gyermekek képességeinek és készségeinek fejlesztése, 

tanulásának segítése, ismeretanyagának korrekciója és kompenzálása. 

Tevékenységét fejlesztési terv alapján végzi, a gyermekvédelmi gyámmal és a lakásotthon 

vezetővel történt konzultációval összhangban. 

Szükség esetén utógondozást végez, a gyermekotthon vezető megbízása alapján, max. 5 fő 

esetében. 

Gyermekvédelmi ügyintéző 

Munkáját a gyermekotthon-vezető irányítása mellett, azzal szoros együttműködésben végzi. 

Elsődleges feladata a gondozottak iratanyagának a szabályzatban meghatározottak szerinti 

kezelése, a gondozási hely érdekében folytatott gondozási levelezés bonyolítása. 

A vonatkozó szabályokra és a gyermekotthon vezető utasítása szerint megigényli a kiskorúak 

részére a családi pótlékot. 

Kezeli a gyermekotthon családi pótlék letéti számláját, ezen belül figyelemmel kíséri a 

zsebpénz és a családi pótlék felhasználását. 

Naprakész nyilvántartást vezet a szökésben lévő kiskorúakról, a körözési dokumentumokat 

továbbítja az illetékes hatóságok felé. Kapcsolatot tart a lakásotthonokkal és a rendőrséggel a 

szökésben lévő gyermekek körözésének elrendelése és visszavonása céljából. 

Végzi a kijelölt lakásotthonok gazdálkodásával kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátását. 

Naprakész állapotban vezeti a lakásotthonok gondozási napjainak kimutatását és a központi 

elektronikus nyilvántartást. 

Karbantartó/ gépkocsivezető 

Karbantartási, felújítási, állagmegóvási munkálatokat végez a lakásotthonokban. 

A folyamatos üzemeltetési feladatok biztosítása érdekében szervezi a meghibásodott gépek, 

berendezések javíttatását, beszerzi megrendelés alapján a karbantartási anyagokat. 

Kertgondozást, fűnyírást végez. 

Szükség esetén gépkocsivezetői feladatokat is ellát.



II. Szolgáltatás célja. feladata, alapelve 
  

cél 

Olyan gyermek nevelése, mely testileg, értelmileg, érzelmileg és erkölcsileg megfelelően 

fejlett, személyisége sok irányban kibontakoztatott és képes a vérszerinti családjába, 
98 e. 

örökbefogadó családba, nevelőszülőkhöz történő beilleszkedésre, illetve az önálló életre. 

Feladat 

A nevelés idejére terjedő szülőpótlás, valamint a gondozás-nevelés, az elsődleges 

szocializációs feladatok ellátása. 

Alapely 

Az otthonban nevelkedő gyermek és fiatal felnőtt: 

- . legyen képes az ember társadalmi, környezeti értékeinek megismerésére, 

- . legyen célja, tartása, eszménye, 

- . rendelkezzen megfelelő akarattal, 

- . életét különböző érzelmek jellemezzék, és ennek tudjon nyomatékot adni, 

- . tudatos lényként kérdezzen és válaszoljon. 

II[/A. A rogramok   

A szolgáltatás célja, feladata és az alapelv érdekében biztosítanunk kell: 

- . a gyermek nyugodt életterének kialakítását, 

- . a családi mintán alapuló nevelést, 

- a családpótló szerep — reális — átvállalását, 

- a családi funkciók gazdasági, biológiai, szocializációs gyakorlását, 

- családi szokásos tevékenységek megismerését (főzés, mosás, vásárlás, 

stb.), 

- az uniformizáltság megszüntetését, 

- az egyéni kezdeményezést, önálló tapasztalatszerzést, 

- . önállóság növelését, 

- . bizalomra épülő felnőtt-gyermek kapcsolat kialakítását, 

- . személyre szóló figyelmet, törődést, 

- . biztonságon alapuló érzelmi kötődést, 
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- . gyermek testi-lelki fejlődéséhez szükséges szeretetet, elfogadást, 

- . helyettesítő gondoskodást, 

- — az önálló életre szóló felkészítést. 

Tevékenységeink: 

Minden nálunk élő gyermek számára biztosítjuk: 

er nr 

- a megelőző és gyógyító egészségügyi ellátást, az előírt gyógyszereket és 

gyógyászati segédeszközöket, 

- . személyi korrekcióhoz, lelki sérülések gyógyításához szükséges terápiát 

(fejlesztőpedagógus, pszichológus segítségével), 

- . korának, képességeinek megfelelő oktatást, szakképzéshez, tanulmányi 

lemaradásai megszüntetéséhez szükséges segítséget, 

- . szabadidő hasznos és tartalmas eltöltéséhez szükséges feltételeket, 

- . szabad vallásgyakorlást, 

- a szülőkkel, hozzátartozókkal való kapcsolattartást, heti látogatások, havi 

hazautazások, valamint a szünetek otthontöltését. 

Az otthont nyújtó ellátás keretében: 

Különleges ellátást biztosítunk 

- . a tartósan beteg, a fogyatékos, a három év alatti gyermek számára. 

Speciális ellátást biztosítunk 

- a súlyos személyiségfejlődési, érzelmi élet- és impulzuskontroll-zavarokkal küzdő, 

illetve súlyos pszichotikus vagy neurotikus tüneteket mutató gyermek (a 

továbbiakban együtt: súlyos pszichés tüneteket mutató gyermek), 

- a súlyos magatartási és beilleszkedési zavarokat vagy súlyos antiszociális 

viselkedésformákat tanúsító gyermek (a továbbiakban együtt: súlyos disszociális 

tüneteket mutató gyermek), 

- az alkohol, drog és egyéb pszichoaktív szert használó gyermek (a továbbiakban: 

pszichoaktív szert használó gyermek) számára; 

Különleges és speciális ellátást együttesen biztosítjuk a különleges és speciális szükségletet 

egyidejűleg mutató gyermek (a továbbiakban: kettős szükségletű gyermek) számára. 
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A lakásotthonokban 12 fős csoportban egyidejűleg legfeljebb 

a) 1 fő kettős szükségletű, 

b) 1 fő speciális szükségletű vagy 

c) 4 fő különleges szükségletű 

gyermek helyezhető el. 

Különleges ellátás biztosítása: 
  

a.) A kora miatt sajátos szükségletekkel bíró 3 év alatti 

b.) —— atartósan beteg, illetve fogyatékos 

gondozott gyermek számára a gyermek állapotához, illetve korához igazodó 

különleges ellátást nyújtunk. 

3 éven aluli gyermek számára biztosított: 

a.) a szervezési feltételek körében 

- . a rendszeres és folyamatos orvosi ellátás, 

- . aterületi védőnő rendszeres látogatása, 

- a csecsemő, illetve a kisgyermek folyamatos felügyelete, 

- a gondozó állandó látó-, illetve hallótávolságon belüli tartózkodása; 

b.) személyi feltételek körében 

- . a csoportban a gyermek gondozását, nevelését ellátó személyek között 

legalább 1 fő szakképzett csecsemő- és kisgyermek gondozónő 

alkalmazása, 

c.) tárgyi feltételek körében 

- . a csecsemő, illetve a kisgyermek elhelyezésére szolgáló helyiségekben a 

korosztály baleset- megelőzésére vonatkozó szabályok betartása, 

megtartása, 

- . a csecsemő, illetve a kisgyermek számára külön játszóhely és elkerített 

szobarész, 

- a csecsemő, illetve a kisgyermek ellátásához szükséges biztonságos, 

célszerű berendezési és felszerelési tárgyak, eszközök. 

Tartósan beteg, fogyatékos gyermek számára biztosított: 

a.) szervezési feladatok körében: 

- . a rendszeres és folyamatos orvosi ellátás, 
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- — a területi védőnő rendszeres látogatása, 

- — megfelelő gyógyító segédeszközökkel történő ellátás, 

- . szükség szerinti étrend 

b.) személyi feltételek körében: 

- — fejlesztő pedagógus, 

- pszichológus, 

- . szükség esetén pszichiáter, 

- — pedagógus, 

- . gyógypedagógiai asszisztens, 

c.) egyéb ellátás: 

- fogyatékos és részterületen fejlődési elmaradást mutató gyermek korai 

fejlesztése, gondozása, 

- fejlesztő felkészítés, 

- . képzési kötelezett gyermek gondozása, 

A speciális ellátás biztosítása: 

Személyiségkorrekciós és tanulássegítő módszerek 

Egyéni, vagy csoportos pszichoterápiák 
1 Egyéni segítő kapcsolat kialakítása 

A nagycsoport, mint személyiség-formáló módszer 

Kommunikációs fejlesztés 

Figyelemfejlesztés 

Percepciófejlesztés 

Testséma-fejlesztés 1 

Szenzoros-integráció fejlesztés 

Mozgásterápiás módszerek 

Az ellátás során a gyermekek helyzetét folyamatosan figyelemmel kísérjük, és a 

gyermekvédelmi szakértői bizottság szakmai véleménye alapján vagy a gyermekvédelmi 

gyám kérelmére a szükséges vizsgálatba közreműködünk. 

A speciális és különleges ellátás kiterjed a gyermek korához, állapotához és szükségleteihez 

eger z 

igazodó oktatásra, szakképzésre, foglalkoztatásra, valamint ápolására, szocializációjára é 

very 

reszocializációjára, továbbá habilitációs és rehabilitációs kezelésére is. 
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Étkezés: 

Ruházkodás: 

Higiénia: 

Az étlap összeállítása a korszerű táplálkozás és a gyermekek javaslatainak, 

igényeinek megfelelően történik. 

Havonta 1 alkalommal kerül sor a nagybevásárlásra (tartós élelmiszerek, 

hús- és mirelitáru beszerzése), hentesáru, pékáru és tejtermékek vásárlása, 

napi feladat. 

Az étkezés helyben biztosított, a gyermekek együttműködésével a 

műszakban dolgozó kolléga feladata, a nagyobb gyerekek a nevelő 

irányításával önállóan is főzhetnek. 

Gyermekeink számára biztosítjuk a törvényben meghatározott ruházatot. 

Ruhavásárlás előre megbeszélt módon, az ésszerű takarékosság szabályait 

szem előtt tartva történik. 

Nagyobb gyermekeink önállóan állítják össze ruhatárukat, számukra önálló 

vásárlási lehetőséget biztosítunk. 

Igyekszünk olyan öltözködési lehetőséget biztosítani, ami megfelel a 

gyermekeink igényeinek. 

A mosást a lakásotthonokban végezzük, a gyerekek ruházatuk 

tisztántartásában, javításában életkoruknak megfelelően vesznek részt. 

Minden gyermeknek lehetősége van az évszaknak megfelelő ruhái 

szekrényben tartására, a többi raktárban van elhelyezve. 

Biztosítjuk a mindennapos tisztálkodáshoz, testápoláshoz szükséges 

feltételeket, az ehhez elengedhetetlen testápolási szereket és textíliákat. 

Nagy gondot fordítunk a helyes és kívánatos higiéniás szokások 

kialakítására. 

Kisebb gyermekek fürdetése és testápolása a szolgálatban lévő kollégák 

feladata. 

A törülközők, fürdőlepedők és ágynemük cseréje, tisztán tartása a 

munkatársak feladata. 
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Házkörüli munka: 

- Az udvar és a ház környékének rendben tartása a nevelő és gyermek közös 

feladata. 

A eyvermekotthon sajátos arculatának jellemzői: 

Hagyományai: 

Ünnepek: 

- — farsang 

- . gyermeknap 

- — ballagás 

- . mikulás-karácsony 

- . születésnap-névnap 

Értékközvetítő: 

- . A gyermek tudjon azonosulni a gyermekotthon szellemével, legyen büszke 

rá. 

- . Felelősség a kisebbekért a rászorultabbért. 

. . Munkaerkölcs - munkában törekvés az értékalkotásra. 

- . Tolerancia, tisztesség értéke, lelkiismeretesség. 

Képességfejlesztő: 

Érzelmi kötelék kiépítése, erkölcsi kontroll, 

Biztonságérzet, 

Önismeret fejlesztése, erősítése, 

Egészséges életmódra nevelés. 

Önálló életvitelre felkészítő: 

- egyre fokozódó önállóság az önkiszolgáló tevékenységben, az elvárások 

fokozatos növelése, 

- jártasság hivatalos ügyek intézésében, 

- . határozott személyiség kialakítása. 
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III/B. Intézményen belüli és más intézményekkel történő együttműködés 

Az intézetben működő szakmai egységek vezetői értekezleten, személyes kapcsolaton, vagy 

elektronikus levelezésen keresztül valósítják meg az együttműködést. Más intézményekkel 

levelezés, vagy személyes kapcsolattartás történik. 

a./ Iskolákkal - óvodával-kollégiumokkal való kapcsolat: 

- . személyes látogatás — fogadóórákon, 

- szülői értekezlet, 

- . a gyermekotthon rendezvényeire való meghívás, 

- . családlátogatás a gyermekotthonban (iskola-óvoda pedagógusai részéről), 

- . telefonkapcsolat. 

b./ Gyámhivatalokkal, gyermekjóléti szolgálatokkal: 

- . értekezletek, tájékoztatók, 

- jelentési kötelezettség, 

- . utógondozási feladatok, 

- . kölcsönös informálás egy-egy gyermek ügyének rendezése érdekében. 

c./ A gondozottak vérszerinti családjával való kapcsolat 

d./ Az utógondozói ellátásban részesülők ügyeinek intézése során a Munkaügyi 

Központtal, munkahelyekkel való kapcsolat. Otthonteremtési támogatás felhasználása 

során szükséges hivatalos kapcsolatok. 

e./ Helyi intézményekkel, gazdálkodó szervezetekkel és társadalmi szervekkel 

közvetlen és folyamatos a kapcsolatunk, 

A gyermekotthon információs struktúrája 

a./ Értekezletek: 

- . intézményi összdolgozói értekezlet — évente 

- . lakásotthon- vezetői értekezletek: havonta 

- . Csoport megbeszélések: havonta és szükség szerint 

- . Egyéni beszélgetés: gyerekek igénye szerint 

b./ Érdekképviseleti fórumokkal való kapcsolat: 

- . Intézményi érdekképviseleti fórum 
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- . Gyermekönkormányzat 

- . Közalkalmazotti Tanács 

c.  Gyámhivatalokkal, gyermekjóléti szolgálatokkal, oktatási intézményekkel, 

munkaügyi központtal, társintézményekkel, vállalatokkal, magánszemélyekkel, civil 

szervezetekkel, egyesületekkel. 

IV. Feladatellátás szakmai tartalma. módja. formái 

feladatok 

  

  

Különösen nagy odafigyelést igényelnek azok a gyermekek, akik több éve gyermekvédelmi 

gondoskodásban élnek. Helytállásuk, felnőttkori életvitelük nagyban függ attól, hogy a 

gyermekvédelmi gondoskodás időszakában hogyan sikerül őket felkészíteni az önálló 

életvezetésre. 

A teljes védettség miatt nehezen igazodnak el a tágabb környezetben, rosszul választanak a 

lehetőségek közül. 

A lakásotthoni nevelésük ideje alatt kell felkészíteni a kisebb-nagyobb koníliktusok 

kezelésére, illetve megoldására. 

A gyermekvédelmi gondoskodás rendszeréből egyre később kerülnek ki a fiatalok. A 18. 

életév betöltése nem határkő az életükben, ezért a családokhoz hasonlóan a nagykorúvá vált 

fiatalok számára is védelmet, támogatást és fokozatos elszakadást biztosít a lakásotthon. 

Ennek jogi formája az utógondozói ellátás. 

Törekvésünk, hogy minél hasznosíthatóbb iskolai végzettséget szerezzenek gondozottjaink. 

A gyermekotthon utógondozói feladatot ellátó munkatársának feladata, hogy a fiatal 

segítségére legyen munkahely keresésében, lakhatásának megoldásában, az igényelhető 

támogatások felhasználásában. 

Célunk, hogy a gyermekotthonból való végleges távozáskor fiataljaink rendelkezzenek olyan 

ismeretekkel és képességekkel, melynek birtokában önállóan tudnak magukról gondoskodni. 

Rendelkezzenek munkahellyel és lakhatási lehetőséggel. 
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Fejlesztési törekvések 

A cél — feladat - követelmény hármas egységében kell megtervezni a gyermekotthoni 
tf ss nevelésünk-gondozásunk folyamatát. 

Értelmi fejlesztés terén: 

Ragadjon meg minden alkalmat, hogy többet tudjon, tökéletesedjen. Tudja, hogy a gyermek 

csak tanulással sajátíthatja el azt, amit az előző nemzedék már tud. Jellemezze ezért kitartás, 

céltudatosság és felelősségérzet mellett a tudás iránti igény. 

Esztétikai nevelés terén: 

A lehetőségek figyelembe vételével, tágabb teret kell biztosítani az egyéni ízlésformálásnak — 

ruházat, apróbb tárgyak, frizura, játék, étel, stb. — biztosításához kapjon több döntési- 

választási lehetőséget a gyermek. 

Biztosítani kell életterének a szépítést, díszítést, bízzuk a gyermek kezdeményező-felfedező 

kedvére, de minták nyújtásával formáljuk ízlését. 

A felnőttek példamutatással adjanak lehetőséget a követésre az esztétikus megjelenés, 

beszédmodor, öltözködés, étkezés kapcsán. 

Erkölcsi-érzelmi nevelés: 

A nevelők tudatosítsák  neveltjükben az emberi kapcsolatok, tevékenységek, 

magatartásformák morális tartalmát. Ismertessék meg a szeretet adásának-kapásának örömét, 

hogy tudjon szeretetet adni és kapni. Lássa be, hogy mások is vannak a világon és neki mások 

érzésére, érdekeire és törekvéseire figyelnie kell. 

Fogadjon el és fogadtassa el a másságot. Meg kell tanítani, hogy tudjon figyelmes lenni, 

érdeklődni mások iránt, tudjon elismerni és dicsérni, alkalmazkodjon a csoport kialakult 

normáihoz. 

Alapvető szükséglete a szeretet, ez biztosítja a lelki biztonságát, mely növeli bizalmát. 

Szeretet nélkül sebezhetővé és magányossá válhat. Nagyon fontos a személyes példamutatás, 

a felnőttektől kell megtanulnia a nemüknek megfelelő viselkedési formákat, de személyiségük 

csak akkor lesz teljes, ha mindkét nem tulajdonságait megismerhetik.



Munkára nevelés: 

Tudja, hogy minden érték alapja amunka. A közösen végzett munka segít az önismeret 

fe 

kifejlődésében, egymás megismerésében, viselkedési mintákat nyújt. Benne van az együtt 

mo, 

kellemesen töltött idő élményén túl a közösség fejlesztése is. 

Életmód, egészségvédelem, környezetvédelem: 

Kapjon nevelésünkben hangsúlyt, hogy törekednie kell egészség megörzésére és a környezet 

megvédésére. Alakítsuk ki ezzel kapcsolatban a lelkiismereti működést. Mulasztás esetén 

keresse a jóvátétel lehetőségét, helytállás esetén érezze az elégedettség örömét. 

Egészségét, mint az emberi élet kiemelt fontosságú értékét tisztelje, védje, óvja. Kerülje az 

egészségkárosító szerek használatát (dohányzás, alkohol, kábítószer, felelőtlen szexuális 

kapcsolat), ettől óvja meg kisebb társait is. 

Érezzen ebben felelősséget úgy is, mint jövendő gyermekeinek szülője. Óvja környezetét, 

tudja, hogy a környezetvédelem az emberiség fennmaradásának alapkövetelménye. Egészsége 

és környezete megóvásának érdekében tudjon élni demokratikus jogaival. 

Módszerek 

A gyermekotthoni nevelésnek biztosítani kell a gyermekek és felnőttek Alaptörvényben 

biztosított jogain túl az 1997. évi XXXI. Törvény 9.§. (1.) meghatározott jogok 

érvényesülését is: 

- . állandóságot, biztonságot nyújtó teljes ellátást, 

- — felzárkóztató, tehetségfejlesztő programot és érdeklődési körnek megfelelő 

szabadidős foglalkozást, 

- — vallásszabadságot — lelkiismereti meggyőződés biztosítása és szabadon 

gyakorlása, 

- — érdekképviseletet, 

- . személyes kapcsolatok ápolását, 

utógondozásban részesülést. 

Olyan nevelést kell nyújtani, hogy a fenti törvény  10.§.-ban megfogalmazott 

kötelezettségeinek eleget tudjon tenni a gyermek. 

A gyermekotthonunkban utógondozói ellátottként élők számára a személyes gondoskodást 

gr 

nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól 
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és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 92.§ (2) bekezdése szerint 

szükségleteihez, helyzetéhez igazodó ellátást biztosítunk. 

A nevelés eredményessége nagyban függ attól, hogy a pedagógus mennyire tudja a pozitív 

magatartásformákat értékként elfogadtatni a gyerekkel. Nemcsak értelmi, hanem érzelmi 

mozzanata is van, hatni kell az akaraterőre és cselekedeteikre is. 

A pozitív példának mindig emberközelben kell maradnia. 

Az alábbi módszereket alkalmazzuk: 

1. Meggyőződés, tudatosítás. 

Példakép, bírálat, önbírálat, beszélgetés, vita. 

A meggyőződés módszerét ötvözni kell a követeléssel is. A követelésnél figyelni 

kell, hogy teljesíthető, egyértelmű és jogos legyen. 

Vegye figyelembe a gyermekek életkorát és fejlettségi szintjét és teljesítése 

erőfeszítést igényeljen. 

2. Szocializációs tevékenység megszervezése. 

Követelés, megbízás, ellenőrzés, verseny, játék, oktatás. 

3. Magatartásra ható módszerek: 

- . jutalmazás, mely ösztönzi és meggyorsítja a fejlődést, megerősíti a pozitív 

viselkedést 

- . elmarasztalás, mely kényszerítő módszer. 

Legyen mindig egyénre szabott, nem okozhat sem fizikai, sem 

morálisszenvedést, és mindig arányos legyen a vétkességgel és a gyermek 

tudja az elmarasztalás okát. 

Ezeket a módszereket egységes hatásrendszert alkotva mindig a nevelés céljának alárendelve 

kell a nevelési folyamatba építeni. 

Célzott programként továbbra is folytatni kell: 

- a DADA programot a Rendőrség bevonásával; 

- családi életre való felkészítést; 
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- a drogveszélyeztetettség miatt, az egészségügyi felvilágosítást orvosok, " 

pszichológusok, szociális munkások bevonásával. 

Különleges ellátást igénylő gyermekek nevelése során alkalmazott módszerek: 

-  Nagymozgás fejlesztése, mozgások összerendezése: — tornázás, labdajátékok, 

kúszás, mászás, guggolás, ugrás, fél lábon állás... stb. 

-  Egyensúlyérzék fejlesztése: fél lábon állás, mérleg, kötéljárás... stb. 

- Finommozgás fejlesztése: váll, kar, csukló és ujjak mozgásának 

összehangolása, laza mozgás berögzítése, beszédszervi fejlesztés. 

-  Keresztcsatornák fejlesztése: kéz, láb összehangolása, mimika kialakítása, 

egymástól függetlenedés. 

-  Testséma kialakítása: A gyermek ismerje meg saját testét, tudjon tájékozódni 

rajta. 

-  Szemmozgás koordináltsága: a 2 szem együtt mozgatása a cél, rendellenesség 

esetén orvoshoz kel! fordulni. 

- Térérzékelés kialakítása: iránygyakorlatok, fogalom-kialakítás: lent, fönt, 

mellett, alatt. között, mögött, előtt... stb. A térirányok felismertetése térben is 

és síkban is. Reprodukáló képesség fejlesztése térben és síkban- utánozós, 

másolós játékok, 

-  Szerialitás- soralkotás, sorritmus: térben, időben, síkban, betűkkel, számokkal, 

bármilyen tárggyal sorozatalkotás, sorminta készítés. 

-  Finommotorika fejlesztése: szem-kéz koordináció kialakítása, gyurma, 

rajzolás, festés, kézimunka. . . stb. /apró tárgyakkal való játék, feladatmegoldás. 

- Alak- háttér megkülönböztetés: képeken, szövegben, betű, szó vagy 

adatkereséssel. 

- Konstanciák felismerése: szín, — alak, forma, nagyállandóság- 

megkülönböztetés, állandóságok berögzítése. 

-  Gestalt látás: rész-egész viszony kialakítása, fejlesztése- puzzle játékokkal, 

képekkel... stb. 

-  Grafomotorika fejlesztése: helyes ceruzafogás, írás-mozgás kialakítása, 

betűismeret, betűképírás, másolás... stb. 

—  Beszédértés, beszédészlelés fejlesztése- beszédkészség fejlesztése: hangok 

hallása- auditív fejlesztés: mesehallgatás, beszéd, zenehallgatás. 
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-  Hangképzés,  artikuláció- logopédiai fejlesztés:  beszéltetés, versek, 

mesehallgatás, éneklés. 

- Számolási készség fejlesztése:  számállandóság,  mennyiségállandóság 

kialakítása, alapvető számtani feladatok megoldása, fejszámolás. 

- Gondolkodás fejlesztése: elemi összefüggések felismertetése, logikus és 

problémamegoldó gondolkodás erősítése. 

-  Memóriafejlesztés, emlékezet erősítése: kártyákkal, tartalom visszamondással, 

verstanulással, hosszú távú és rövidtávú memória fejlesztése. 

-  Feladattudat: végig tudjon csinálni 1 feladatot. 

  

Különleges ellátás esetén; Diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, ayres és Gósy féle terápiák. 

Speciális ellátás esetén; diagnosztikus felmérés, pszichés támogatás, konfliktuskezelés, 

kooperativitás fejlesztés, viselkedés terápia, 

Ellenőrzés — értékelés: 

Az ellenőrzés az otthon egész élettevékenységére kiterjed. Össze kell mérni a tervezett és 

elvégzett munkát. 

Az ellenőrzésnek, objektívnak, rendszeresnek és folyamatosnak, nem ítélkezőnek, hanem 
mos 

nevelő jellegűnek kell lennie. 

A tapasztaltakat mindig értékelni kell az érintettek bevonásával. 

Az általános tapasztalatok megbeszélésére minden esetben sort kel! keríteni. 

A nevelési rendszer megvalósítása a tevékenységi formákban 

A nevelésünk milyenségét a gyermekotthon érzelmi légköre, a nevelés rugalmassága és a 

követelmények határozottsága határozza meg. 

A gyermekek személyiségformálásának elsődleges színtere. Itt kap érzelmi biztonságot, ez a 

kapcsolat segíti személyisége gazdagodását. 

A csoport magatartásformái, értékrendszere megjelenik spontán mintakövetés folyamata 

révén a gyermekek személyiségében. 

Meghatározó a gyermekotthonban dolgozók személyisége és állandósága. 

Pedagógiai programunkban a harmonikus nevelésre kell törekednünk, melynek ismérvei: 
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A nevelő: 

- meleg emberi kapcsolatot alakít ki, 

— nyílt, demokratikus légkört teremt, 

- világos követelményeket támaszt és betartatja. 

Az otthon tagjai között a kapcsolat baráti, együttes élmények biztosítják a kohéziót. 

Közösen kialakított normák vannak, amelyeket betartanak. 

Megvalósításának formát: 
  

ft 

- beszélgetés, előadás, tájékoztatás, vita 

—- együtt végzett tevékenységek, tanulás, munka, séta, 

- játék, sport, mese, 

- versenyek, vetélkedők, 

- kirándulás, túra, üdülés, 

- bátorító nevelési stílus, amely pozitív énkép kialakulását eredményezi. 

...r 

V. Ellátás igénybevétele, szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja 
  

A gyermekotthonban/lakásotthonban gyámhivatali határozattal tartózkodnak a gyermekek és 

fiatal felnőttek 

- ideiglenesen elhelyezett 

- nevelésbe vett 

- utógondozói ellátásban részesülő státuszban. 

Az otthonba kerülésekor megtörténik ruházattal, tisztálkodási szerekkel, tanszerekkel való 

ellátása, elfoglalja helyét a közösségben. 

Az újonnan befogadott gyermek körülbelül egy hónap időtartamig ismerkedési idejét tölti. Fő 

feladat a gyermek személyiségének megismerése és segítése abban, hogy új közösségébe be 

tudjon illeszkedni, nevelőivel és társaival megfelelő kapcsolatot teremthessen. 

Ebben az időszakban ismeri meg a lakásotthon házirendjét, magatartási szabályait, jogait és 

kötelességeit. 

A Gyvt. 33. §. alapján, az intézmény tájékoztatja az ellátásra jogosult gyermeket és törvényes 

képviselőjét, illetve a fiatal felnőttet, 

- az ellátás tartamáról és feltételeiről, 

- az intézmény által vezetett, reá vonatkozó nyilvántartásokról, 
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- a kapcsolattartásról, különösen a látogatás, a távozás és a visszatérés rendjéről, 

- az érték - és vagyon megőrzés módjáról, 

- a házirendről, 

- a panaszjog gyakorlásának módjáról, 

- a fizetendő térítési, illetve gondozási díjról, 

- a jogairól és az érdekeit képviselő érdek- képviseleti fórumról. 

A törvényes képviselő, illetve a fiatal felnőtt a tájékoztatásról írásban nyilatkozni. 

Kiemelt fontosságú a megfelelő módszer kiválasztása: mindenkit kellő odafigyeléssel, 

szeretettel, tapintattal és türelemmel kell nevelni. 

Nevelői ez idő alatt ismerik meg múltját, egészségi állapotát, rendezik kapcsolattartásait, 

vázolják jövőbeli lehetőségeit és elkészítik nevelési-gondozási tervét. 

Az ismerkedési időszakban kell a gyermeket megismertetni mindazzal, amit számára a 

lakásotthoni nevelés jelent: 

- — biztosítani kell, hogy megtanulja az  önkiszolgálás, önellátás 

legszükségesebb ismereteit, 

- kialakuljon a tanuláshoz és egyéb napi tevékenységhez való munkavégzési 

képesség, 

we 

- elfogadja nevelőit. 

Ez a feltétlen követelések időszaka, direkt nevelési eljárások a meghatározóak, a gondozottak 

napirendjét, foglalkoztatását nevelőik határozzák meg. 

Ebben az időszakban a 10 éven aluliak csoportosan, az idősebbek önállóan is mehetnek 

kimenőre. 

Megismerik a lakásotthon környezetét, megismerkednek a községgel és környékével, 

megtanulnak eligazodni a község, kisváros életében. 

A gyermekek beilleszkedése és megismerése után a már kialakított normarendszer további 

megszilárdítása és az egyéni gondozási-nevelési tervben meghatározottak szerinti tudatos 

fejlesztés folyik. 

Meg kell tanítani őket az életkoruk szerinti társadalmi elvárásoknak megfelelő viselkedésre, a 

segítő és irányító felnőtt jelenléte nélkül is. 

Személyes példamutatással, hitelességgel viselkedési mintákat kell nyújtani. 
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A gyámhivatal határozatával elrendelt utógondozói ellátás keretében szükség szerinti ellátást 

biztosítunk a fiatal felnőttnek: 

- A huszonegyedik életévének betöltéséig — amennyiben létfenntartását önállóan 

biztosítani nem tudja; 

- A huszonnegyedik életévének betöltéséig — amennyiben a nappali oktatás 

munkarendje szerint, vagy felsőfokú iskola nappali tagozatán 

tanulmányokat folytat (utóbbi esetben legkésőbb huszonötödik életévének 

betöltéséig), 

- A huszonkettedik életévének betöltéséig —-— amennyiben szociális 

bentlakásos intézménybe felvételét várja. 

Az utógondozói ellátásban részesülő fiatal a szükségleteinek megfelelő ellátást kap, melyre az 

intézményvezetővel megállapodást köt és az ellátásáért térítési díjat fizet. 

VI. Jogok védelmével kapcsolatos szabályok 

a./ Gyermekek jogainak védelme: 

A gyermekek jogait és kötelességeit a házirendünkben rögzítettük 

A gyermekek illetve fiatal felnőttek gyámhivatali határozattal kerülnek az otthonba. Egyenlő 

jogaik vannak, és egyenlő kötelezettségek terhelik őket, mely jogok és kötelezettségek 

életkoruk függvényében egyre növekvő felelősségvállalás és önállóság elvárásaként kerülnek 

megfogalmazásra. (Házirend) 

Demokratikus jogaikat a  Gyermekönkormányzat és az Érdekképviseleti Fórum 

működtetésével biztosítják, véleményüket a gyermekotthon, lakásotthon dolgozói és az 

intézmény vezetése köteles figyelembe venni. 

b./ Gondoskodást végző személyek jogainak védelme: 

A gondozást végző személyek jogainak védelmét a Közalkalmazotti Tanács és az 

intézményben működő szakmai érdekképviseleti szerv valósítja meg.



VII. Szakmai felkészültség biztosításának módja 
  

A folyamatos szakmai felkészülést a 9/2000. SZCSM rendelet 1-2.§ - a szerint, valamint 

szakmai és civil szervezetek által szervezett képzéseken, továbbképzéseken biztosítjuk. 

A dolgozók valamennyien közalkalmazottak, erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkeznek. 

Kötelességük szakmai színvonaluk emelése érdekében tudásukat bővíteni, továbbképzéseken 

részt venni. 

A gyermekekkel kapcsolatos problémák egységes kezelésére esetmegbeszéléseket illetve 

munkamegbeszéléseket tartanak. 

A pedagógusközösségnek feladata jó együttműködést kialakítani a gyermekek iskoláinak 

nevelőközösségével. A felmerülő problémákat a gyermekek érdekeire való tekintettel kell 

megoldani. 

Munkánkat, feladatainkat az intézmény Etikai Kódexében megfogalmazottak szerint látjuk el. 

A Kódex célja többek között, hogy igazodási pontokat nyújtson a munkatársainknak olyan 

helyzetekben, melyek nem szabályozhatók pusztán jogi eszközökkel, valamint a szakmai 

közmegegyezésen, alapuló szabályok elfogadása és a velük való azonosulás révén erősítse az 

intézményi kollektíva összetartozását, az intézményben folyó szakmai munka színvonalát. 

Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés 

A minőségfejlesztés során figyelembe vesszük a jogszabályi előírásokat, az intézmény 

adottságait a partnerközpontú működés erősítését. A minőség nem más, mint az intézményi 

feladatok komplex ellátását biztosító tervezési, szervezési, nevelési, értékelési, döntési 

rendszerekben, eljárásokba, intézményi folyamatban megjelenő jellemzők összesség. 

Nemcsak a nyújtott szolgáltatás minőségét kell vizsgálni, hanem azt is, hogy a szervezetnek 

mit kell tennie azért, hogy a szolgáltatás és a partner igényei találkozzanak. A kidolgozás 

menetében az intézmény működésének belső rendjére koncentrálunk, így végiggondoljuk a 

minőségirányítási rendszer alapkérdéseit is.



A minőségfejlesztés során a következő célok fogalmazódnak meg a gyermekotthon számára: 

-  Környezettől való előnyös különbözőség, a küldetésnek megfelelő kiválóság elérése. 

-  Azintézmény működése legyen egyenletesebb, kiszámíthatóbb. 

- Legyen alkalmas minden szakmai-működési nehézségek folyamatos kezelésére és 

kijavítására. 

- A gyermekotthonban egy pozitívabb, problémamegoldó kultúra kialakítása. 

A Szakmai Program hatályba lépésének ideje: 

Jelen Szakmai Program a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Heves Vármegyei 

Kirendeltségének igazgatója jóváhagyásának napján lép hatályba. 

Pétervására, 2023.03.07. 

  

Az 1997. évi XXXI . sz. törvény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

104. § (1) bekezdés d). pontja alapján jóváhagyom. 

Eger, 2023 .€2.. Hu... 

    
TA 

Sin 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

Heves Vármegyei Kirendeltsége 
igazgató 
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Gyermekvédelmi Központ Heves Vármegye 
3300 Eger, Dobó tér 6/A 
E-mau: hmgykéöhmgyk.hu 
Telefon:0630/298-1713 
Hivatali kapu (KRID): 15761859 

www himeyk.hu 

    

1. sz. melléklet 
Iktsz.: /2023. , , 

MEGÁLLAPODÁS 

[d 
Amely létrejött egyrészről a Gyermekvédelmi Központ Heves Vármegye intézményvezetője, 

INÁSTÉSZÍŰ ...ssggsssezssséáezéáresáááezz eze are sá za zoá nesz ses ászses sss ss sss (NÉV, születési hely, idő 

utógondozói ellátásban részesülő fiatal között a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 92-93.§, a 

Gyvt. 32.§ (5) és (7) bekezdése, a Gyvt. 33. § alapján, a mai napon az alábbi feltételekkel 

A Heves Vármegyei Kormányhivatal ............. Járási Hivatala Járási Gyámhivatala 

köveeeeezeerér ee ésére érez ízes s... SZÁMÚ határozatával elrendelt utógondozói ellátást a 

Gyermekvédelmi — Központ Heves  Vármegye...................szsszssssss. SZÁM alatti 

lakásotthonban (gyermekotthonban) biztosítok a fiatal részére 21 .életévének betöltéséig. 

Ellátás kezdete: 

Ellátás időtartama: határozott v. határozatlan (a megfelelő rész aláhúzandó) 

Ellátás vége: 

A Gyermekvédelmi Központ Heves Vármegye intézményvezetője, - mivel a fiatal 

létfenntartását önállóan biztosítani nem tudja, ezért - szükségszerinti ellátást nyújt a fiatal 

felnőtt számára, melynek keretében biztosítja: 

—
 . . az életvitelszerű tartózkodás lehetőségét, 

1
 . . tisztálkodási, mosási lehetőséget, 

. az étkezést vagy főzési lehetőséget és az ahhoz szükséges alapanyagot, 

a ruházatot, 

az elsősegélyhez szükséges felszereléseket, 

a 
um 
o
m
 4
 

a személyre szóló pedagógiai, pszichológiai, jogi, szociális és mentálhigiénés támogatást 

és segítségnyújtást. 
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A nagykorú fiatal vállalja, hogy: 

- a gyermekotthon/lakásotthon Házirendjét betartja, példamutató magatartást tanúsít, 

- . utógondozójával együttműködik, 

- . minden hónap 10-ig a 1997. évi XXXI. tv. 146.§ (2), a 328/2011. (XII.29.) Korm. 

rendelet és az SZGYF főigazgatójának 2022.03.18. napon kelt közleménye alapján a 

számára megállapított térítési díjat befizeti, 

- . jövedelméről igazolást hoz, illetve a rendszeres jövedelméről köteles tájékoztatni az 

intézményvezetőt, 

- . folyószámlán lévő pénzét utógondozójával együttműködve kezeli, takarékoskodik, 

- a gyermekotthonból/lakásotthonból történő végleges eltávozását 5 napon belül 

bejelenti és a biztosított felszerelési tárgyakkal elszámol. 

A vállalt kötelezettségek bármelyikének megszegése, illetve a Gyvt. 93.§ (9) és (10) 

bekezdésének fennállása a szerződés felbontását eredményezi. A fiatal szerződés szegése 

esetén az intézményvezető az utógondozói ellátás megszüntetését kezdeményezi. 

Eger, 2023................ vizek 

Nagykorú fiatal Intézményvezető 
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Gyermekvédelmi Központ Heves Vármegye 
3300 Eger, Dobó tér 6/A 
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www hmeyk hu 

    

1/a sz. melléklet 
Iktsz.: /2023. , , 

MEGALLAPODÁS 

Amely létrejött egyrészről a Gyermekvédelmi Központ Heves Vármegye intézményvezetője, 

IMÁSTÉSZŰ lelseegesezszésésézsérétéréésézézsézétéé rés ééé rez e rí é ése té resz sás (NÉV, születési hely, 

idő) utógondozói ellátásban részesülő fiatal között a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 92.§, a 

Gyvt. 32.§ (5) és (7) bekezdése, a Gyvt. 33. § alapján, a mai napon az alábbi feltételekkel 

A Heves Vármegyei Kormányhivatal ............. Járási Hivatala Járási Gyámhivatala 

köleeezeeeeeeeeéeé ree esése .zssssrrr. SZÁMÚ határozatával elrendelt utógondozói ellátást a 

Gyermekvédelmi Központ Heves  Vármegye............ kövveékerékzééessses szám alatti 

lakásotthonban (gyermekotthonban) biztosítok a fiatal részére 22. életévének betöltéséig 

(mivel speciális vagy különleges szükségletűként töltötte be nagykorúságát). 

Ellátás kezdete: 

Ellátás időtartama: határozott v. határozatlan (a megfelelő rész aláhúzandó) 

Ellátás vége: 

A Gyermekvédelmi Központ Heves Vármegye intézményvezetője, - mivel a fiatal 

létfenntartását önállóan biztosítani nem tudja, ezért - szükségszerinti ellátást nyújt a fiatal 

felnőtt számára, melynek keretében biztosítja: 

1. az életvitelszerű tartózkodás lehetőségét, 

2. tisztálkodási, mosási lehetőséget, 

3. az étkezést vagy főzési lehetőséget és az ahhoz szükséges alapanyagot, 

4. a ruházatot, 

5. az elsősegélyhez szükséges felszereléseket, 

6. a személyre szóló pedagógiai, pszichológiai, jogi, szociális és mentálhigiénés támogatást 
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és segítségnyújtást. 

A nagykorú fiatal vállalja, hogy: 

- a gyermekotthon/lakásotthon Házirendjét betartja, példamutató magatartást tanúsít, 

- . utógondozójával együttműködik, 

- minden hónap 10-ig a 1997. évi XXXI. tv. 146.§ (2), a 328/2011. (XII.29.) Korm. 

rendelet és az SZGYF Heves Vármegyei Kirendeltség Igazgatójának 2022.03.18. 

napon kelt közleménye alapján a számára megállapított térítési díjat befizeti, 

- . jövedelméről igazolást hoz, illetve a rendszeres jövedelméről köteles tájékoztatni az 

intézményvezetőt, 

- . folyószámlán lévő pénzét utógondozójával együttműködve kezeli, takarékoskodik, 

- a gyermekotthonbóljlakásotthonból történő végleges eltávozását 5 napon belül 

bejelenti és a biztosított felszerelési tárgyakkal elszámol. 

A vállalt kötelezettségek bármelyikének megszegése, illetve a Gyvt. 93.§ (9) és (10) 

bekezdésének fennállása a szerződés felbontását eredményezi. A fiatal szerződés szegése 

esetén az intézményvezető az utógondozói ellátás megszüntetését kezdeményezi. 

Eger, 2023.... 

vagva esa.. kivá sátá rág vra nyet stánsássa NN EKET ET 

Nagykorú fiatal Intézményvezető 
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2. sz. melléklet 

MEGÁLLAPODÁS 

Amely létrejött egyrészről a Gyermekvédelmi Központ Heves Vármegye intézményvezetője, 

IMÁSTÉSZŰ ..eláeevsárezzseséétezeséíí ére zéz éz zá sére res éz rés err er ésére esse (NÉV, Születési hely, idő 

utógondozói ellátásban részesülő fiatal között a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 92-93.§-a, a 

Gyvt. 32.§ (5) és (7) bekezdése, a Gyvt. 33. § alapján, a mai napon az alábbi feltételekkel. 

A Heves Vármegyei Kormányhivatal ............. Járási Hivatala Járási Gyámhivatala 

kilkekéseereeeeereeé zése veresess s... SZÁMÚ határozatával elrendelt utógondozói ellátást a 

Gyermekvédelmi — Központ Heves  Vármegye............. vévverreszzzszee e SZÁM alatti 

lakásotthonban (gyermekotthonban) biztosítok a fiatal részére 24.életévének betöltéséig. 

Ellátás kezdete; 

Ellátás időtartama: határozott v. határozatlan (a megfelelő rész aláhúzandó) 

Ellátás vége: I 

s A Gyermekvédelmi Központ Heves Vármegye intézményvezetője - mivel a fiatal fanulói, 

hallgatói vagy felnőttképzési jogviszonyban áll, - szükségszerinti ellátást nyújt a fiatal felnött 

számára, melynek keretében biztosítja: 

—
 

. az életvitelszerű tartózkodás lehetőségét, 

[d
o tisztálkodási, mosási lehetőséget, 

. étkezést vagy a főzési lehetőséget és az ahhoz szükséges alapanyagot, 

. aruházatot, 

az elsősegélyhez szükséges felszereléseket, 

a személyre szóló pedagógiai, pszichológiai, jogi, szociális és mentálhigiénés 

támogatást és segítségnyújtást, 
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7. az utógondozói ellátás időtartama alatt megkezdett vagy folytatott első tanulmányának 

költségét, 

8. a tankönyveket, tanszereket és egyéb, a tanulmányok végzéséhez szükséges 

felszereléseket, továbbá a köznevelési, felsőoktatási vagy felnőttképzési intézménybe 

járással kapcsolatban felmerülő költségeket. 

A nagykorú fiatal vállalja, hogy: 

- . a gyermekotthonllakásotthon Házirendjét betartja, példamutató magatartást tanúsít, 

- . utógondozójával együttműködik, 

- minden hónap 10-ig a 1997. évi XXXI. tv. 146.§ (2), a 328/2011. (XII.29.) Korm. 

rendelet és az SZGYF Heves Vármegyei Kirendeltség Igazgatójának 2022.03.18. 

napon kelt közleménye alapján a számára megállapított térítési díjat befizeti, 

- . jövedelméről igazolást hoz, illetve a rendszeres jövedelméről köteles tájékoztatni az 

intézményvezetőt, 

.- — folyószámlán lévő pénzét utógondozójával együttműködve kezeli, takarékoskodik, 

- a gyermekotthonból/lakásotthonból történő végleges eltávozását 5 napon belül 

bejelenti és a biztosított felszerelési tárgyakkal elszámol. 

A vállalt kötelezettségek bármelyikének megszegése, illetve a Gyvt. 93.§ (9) és (10) 

bekezdésének fennállása a szerződés felbontását eredményezi. A fiatal szerződés szegése 

esetén az intézményvezető az utógondozói ellátás megszüntetését kezdeményezi. 

Eger, 2023..... 

vera vegen teváárasésee..e dévsáaáa save vsve AVAS E ene saa 

Nagykorú fiatal Intézményvezető 
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Gyermekvédelmi Központ Heves Vármegye 
3300 Eger, Dobó tér 6/A 
E-mail: hmgyk(öhungyk.hu 
Telefon:0630/298-1713 
Hivatali kapu (KRID): 15761859 
www. hmeyk. hu 

  

2/a sz. melléklet 
Iktsz.: /2023. , , 

MEGÁLLAPODÁS 

zs Amely létrejött egyrészről a Gyermekvédelmi Központ Heves Vármegye intézményvezetőja, 

IMIÁSTÉSZÍŰ üéseeeeeezzezzeáetétezsezéréézérézéésétéé tere sé részre sé íze sére sss neee (NÉV, szüllhely, idő 

utógondozói ellátásban részesülő fiatal között a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 92-93.§, a 

Gyvt. 32.§ (5) és (7) bekezdése, a Gyvt. 33. § alapján, a mai napon az alábbi feltételekkel. 

A Heves Vármegyei Kormányhivatal ............. Járási Hivatala Járási Gyámhivatala 

kévlereses kélerreresssrszrs zer ér ses .SZÁMÚ határozatával elrendelt utógondozói ellátást a 

Gyermekvédelmi Központ Heves V........... vézeseesersssé sss SZÁM alatti lakásotthonban 

(gyermekotthonban) biztosítok a fiatal részére 25.életévének betöltéséig (mivel felsőfokú 

intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban). 

Ellátás kezdete: 

Ellátás időtartama: határozott v. határozatlan (a megfelelő rész aláhúzandó) 

Ellátás vége: 

A Gyermekvédelmi Központ Heves Vármegye intézményvezetőja - mivel a fiatal tanulói, 

hallgatói vagy felnőttképzési jogviszonyban áll, - szükségszerinti ellátást nyújt a fiatal felnőtt 

számára, melynek keretében biztosítja: 

az életvitelszerű tartózkodás lehetőségét, 

MV 
e
 

tisztálkodási, mosási lehetőséget, 

Nr 
étkezést vagy a főzési lehetőséget és az ahhoz szükséges alapanyagot, 

Bo
w 

a ruházatot, 

5. az elsősegélyhez szükséges felszereléseket, 

6. a személyre szóló pedagógiai, pszichológiai, jogi, szociális és mentálhigiénés 
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támogatást és segítségnyújtást, . 

7. az utógondozói ellátás időtartama alatt megkezdett vagy folytatott első tanulmányának 

költségét, 

8. a tankönyveket, tanszereket és egyéb, a tanulmányok végzéséhez szükséges ki 

felszereléseket, továbbá a köznevelési, felsőoktatási vagy felnőttképzési intézménybe 

járással kapcsolatban felmerülő költségeket. 

A nagykorú fiatal vállalja, hogy: 

- a gyermekotthonllakásotthon Házirendjét betartja, példamutató magatartást tanúsít, 

- . utógondozójával együttműködik, 

- minden hónap 10-ig a 1997. évi XXXI. tv. 146.§ (2), a 328/2011. (XII.29.) Korm. 

rendelet és az SZGYF Heves Vármegyei Kirendeltség Igazgatójának 2022.03.18. 

napon kelt közleménye alapján a számára megállapított térítési díjat befizeti, 

- — jövedelméről igazolást hoz, illetve a rendszeres jövedelméről köteles tájékoztatni az 

intézményvezetőt, 

- . folyószámlán lévő pénzét utógondozójával együttműködve kezeli, takarékoskodik, 

- a gyermekotthonból/lakásotthonból történő végleges eltávozását 5 napon belül 

bejelenti és a biztosított felszerelési tárgyakkal elszámol. 

A vállalt kötelezettségek bármelyikének megszegése, illetve a Gyvt. 93.§ (9) és (10) 

bekezdésének fennállása a szerződés felbontását eredményezi. A fiatal szerződés szegése 

esetén az intézményvezető az utógondozói ellátás megszüntetését kezdeményezi. 

Eger, 2023....... 

taasases. vágytál áás sre aásén. vetsz ákássststssat s t66s. 

Nagykorú fiatal 
Intézményvezető 
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Gyermekvédelmi Központ Heves Vármegye 
3300 Eger, Dobó tér 6/A 
E-mail: hmgyk(öhmgyk.hu 
Teletfon:0630/298-1713 
Hivatali kapu (KRIDX: 15761859 
www. hmeyk. hu 

    

3. sz. melléklet 
Iktsz.: /2023. , , 

MEGÁLLAPODÁS 

an Amely létrejött egyrészről a Gyermekvédelmi Központ Heves Vármegye intézményvezetőja, 
másrészt VYYEELEE ESSEK E EE K EE SEEK EE EKE Ez zet ezaz eze zeze resz szz zése resz réseses s (NÉV, szül.hely, idő 
utógondozói ellátásban részesülő fiatal között a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 92-93.§, a 
Gyvt. 32.§ (5) és (7) bekezdése, a Gyvt. 33. $ alapján, a mai napon az alábbi feltételekkel 

A Heves Vármegyei Kormányhivatal ......... -... Járási Hivatala Járási Gyámhivatala 
kivvss kélkeeeeeeeeeésée see éget ké eeeee számú határozatával elrendelt utógondozói ellátást a 
Gyermekvédelmi — Központ Heves Vármegye.............sssssssssss....... SZÁM alatti 
lakásotthonban (gyermekotthonban) biztosítok a fiatal részére szociális intézménybe való 
felvétele időpontjáig, de legkésőbb 22. életévének betöltéséig. 

Ellátás kezdete: 

Ellátás időtartama: határozott v. határozatlan (a megfelelő rész aláhúzandó) 

Ellátás vége: 

A Gyermekvédelmi Központ Heves Vármegye intézményvezetőja - mivel a fiatal szociális 
bentlakásos intézménybe felvételét várja, - szükségszerinti ellátást nyújt a fiatal felnőtt 
számára, melynek keretében biztosítja: 

1. az életvitelszerű tartózkodás lehetőségét, 

2. tisztálkodási, mosási lehetőséget, 

3. étkezést vagy a főzési lehetőséget és az ahhoz szükséges alapanyagot, 

4. a ruházatot, 

5. az elsősegélyhez szükséges felszereléseket, 
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6. a személyre szóló pedagógiai, pszichológiai, jogi, szociális és mentálhigiénés támogatást 

és segítségnyújtást. 

A nagykorú fiatal vállalja, hogy: 

a lakásotthon (gyermekotthon) Házirendjét betartja, példamutató magatartást tanúsít, 

utógondozójával együttműködik, 

minden hónap 10-ig a 1997. évi XXXI. tv. 146.§ (2), a 328/2011. (XII.29.) Korm. 

rendelet és az SZGYF Heves Vármegyei Kirendeltség Igazgatójának 2022.03.18. 

napon kelt közleménye alapján a számára megállapított térítési díjat befizeti, 

jövedelméről igazolást hoz, illetve a rendszeres jövedelméről köteles tájékoztatni az 

intézményvezetőt, 

folyószámlán lévő pénzét utógondozójával együttműködve kezeli, takarékoskodik, 

a lakásotthonból (gyermekotthonból) történő végleges eltávozását 5 napon belül 

bejelenti és a biztosított felszerelési tárgyakkal elszámol. 

A vállalt kötelezettségek bármelyikének megszegése, illetve a Gyvt. 93.§ (9) és (10) 

bekezdésének fennállása a szerződés felbontását eredményezi. A fiatal szerződés szegése 

esetén az intézményvezető az utógondozói ellátás megszüntetését kezdeményezi. 

Eger, 2023...... 

Nagykorú fiatal 
Intézményvezető 
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Gyermekvédelmi Központ Heves V ármegye 
3300 Eger, Dobó tér 6/A 
E-mail: hmgyk(öhmgyk.hu 
Telefon:0630/298-1713 
Hivatali kapu (KRID): 15761859 
www hungyk hu 

    

4 sz. melléklet 

Nyilatkozat 

Alulírott ...................... kévvsérsése ...SZÜl; ........... KEGY 1... AD; d. távátágaseva. 

nyilatkozom, hogy az 1997.évi XXXI. törvény 33.§ (1) — (3) pontjait figyelembe véve a 
tájékoztatást megértettem, azt tudomásul veszem. 

Fiatal felnött 
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4.Ja sz. melléklet 

Nyilatkozat 

Alulírott. ........... .... MINÉL. Cezesse ess sa a. KISKOTÚJATNG; 2. c... SZÜL; ........ 

(4.4... .. törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az 1997.évi XXXI. törvény 33.§ (1)— 8) 

pontjait figyelembe véve a tájékoztatást megértettem, azt tudomásul veszem. 

Kiskorú aláírása Törvényes — képviselő aláírása 
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