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Az S. O. S Krízis Alapítvány 1997. január 1. óta működteti az 1997. évi XXXI.
törvényben alapellátásként meghatározott és szabályozott „családok átmeneti otthona”
ellátást. Szervezetünk 2009-ben 80 fő ellátására alkalmas otthon-rendszerben végzi a szakmai
tevékenységét.
Az intézményrendszer:
Perényi utcai
Átmeneti otthon
38 fő

Lakásokba kihelyezett otthonok
25 fő
Gyömrői úti
Átmeneti otthon
17 fő

Az Átmeneti Otthonok a szervezet bázisát alkotó intézményrészek. A Perényi Utcai
Otthon 12 család befogadására alkalmas, míg a Gyömrői Utcai Otthon 4 családot tud
elszállásolni. Az ügyeletet szociális munkások látják el, folyamatos munkarendben.
Új család felvételéről telefonos adategyeztetést követő személyes interjú alapján sürgős
esetben az ügyeletes munkatárs, egyébként pedig a szakmai team dönt.
A döntésben a következő szempontokat mérlegeljük:
 illetékesség,
 hajléktalan előélet (utcán élők, sokadik átmeneti otthonban töltött idő), kizáró
kritérium,
 a család maga neveli-e összes gyermekét?
 tudja-e vállalni az intézményi működési kereteket?
(házirend betartása, térítési díj rendszeres fizetése).
 reális jövőkép, munkahely megléte, vagy komoly munkavállalási szándék
A beköltözést követő 15 nap alatt megfogalmazódik a családdal megvalósítandó konkrét
célokat tartalmazó együttműködési megállapodás. A családok szükség szerinti – ha kell teljes
- ellátást kapnak.
A lakhatási lehetőség magában foglalja a családonkénti külön lakószobát teljes berendezéssel,
a közös konyhában saját elzárható szekrény, saját étkészlet, evőeszközök, ágynemű,
ágyneműhuzat használatát. Minden család hetente mosószert, öblítőt kap.

Amennyiben a beköltözött család nem tudja megoldani az étkezését, tartós élelmiszerekből
álló élelmiszercsomagot kap addig, amíg az anyagi helyzete nem változik. Ilyen esetekre
mindig biztosítunk tápszert, bébiételeket, pelenkát és gyógyszert is.
A szociális munkára épülő szolgáltatásokat pszichológusi, jogi tanácsadások egészítik ki. Az
átmeneti otthonban a gyermekek számára fejlesztő foglalkozásokat, csoportokat tartunk.
Külső lakásokba kihelyezett átmeneti otthonban – 2009. évben - 6 családnak tudtunk
elhelyezést biztosítani.
Ezt a lehetőséget azon családok tudják igénybe venni, akik szoros együttműködést, támogatott
életvezetést nem igényelnek, és megbízható anyagi körülményekkel rendelkeznek, azaz van a
családjuk fenntartásához elegendő rendszeres jövedelmük. Az önálló lakásokban autonóm
életteret tudunk adni, szükség szerinti családgondozás mellett.
A családok itt is térítési díjat fizetnek és előtakarékoskodnak.
Az otthonok saját házirenddel működnek, céljuk felkészítés a valós életre, a re-integráció
elősegítése.
Szakmai működési rend, kapcsolatrendszer
A beköltöző családoknak minden esetben tájékoztató levelet adunk, amelyben az intézmény
működéséről, szervezetéről kapnak információkat. Beköltözéskor a házirendet kapnak kézhez,
melyet a későbbiekben is megtekinthetik az intézmény folyosóján. A használati tárgyakat
leltár szerint veszik át.
Beköltözést követő 48 órában a családgondozó felveszi kapcsolatot a családdal, ezután
meghatározzák a közös munka kereteit. Az első 30 nap elteltével a családgondozók elkészítik
az egyéni gondozási, nevelési tervet. Minden esetben értesítjük az illetékes Gyermekjóléti
Szolgálatot a család felvételéről, és amennyiben erre korábban nem került sor, kérjük a
családot az intézményi kapcsolatfelvételre.
A jövő évben is szükségünk lesz a kerületek, a gyermekjóléti szolgálatok érdemi
közreműködésére abban, hogy a családok közül azok kerüljenek be, akik leginkább
rászorulnak, életvitelük alkalmas, hogy némi segítséggel a gondozási idő alatt kiutat
teremtsen. A szoros szakmai együttműködés megteremti a lehetőségét a rendszerhasználó és
játszmázó családok kiszűrésének. A bent tartózkodás alatt minden hónapban lakógyűlést és
érdekképviseleti fórumot tartunk, ahol lehetőséget kapnak a lakók érdekvédelmi kérdések,
illetve a ház mindennapos problémáinak megvitatására.

A stábban a szociális munkásokon kívül fontos szerepet kap a pszichológus is. Az egyes
esetek megértésénél, gondozási lépések kigondolásánál fontos a család teljes megismerése és
lehetőségeik pontos meghatározása az egyéni képességeik figyelembevételével.
A szociális krízisben lévő családok esetében fontos a tényleges veszteséggel való szembesítés.
Több esetben addigi életük teljes rendszerét veszítik el, és nehezen szembesíthetők a
realitással, a valós változásokkal. Az is problémát jelenthet, hogy még a krízisellátás után sem
tudnak hasonló életszínvonalra, életkörülmények közé azonnal visszakerülni. Az önálló, saját
lakásból kikerülők majdnem reménytelen helyzettel való szembesülés hosszú hetekig tehetik
nehézzé a szociális munkás és a kliens együttműködését.
A tavalyi év során (2009.) megszaporodott a 3 fős – egy gyermek és két szülő – felvételét
kérő családok száma. Akadnak közöttük rutinos rendszerhasználók, akik a kiskorú gyermek
jogán igénybe vehető ellátások és szolgáltatások maximális kihasználásával intézményi
létüket szinte „konzerválják”, de jelentős a korábban egzisztenciát teremtett lakáshitelkárosultak, vagy munkahely elvesztésével ellehetetlenülők száma is.
A családgondozói munka egyrészt kiterjed az ügyintézésben nyújtott segítségre, másrészt a
család életvitelében, mindennapjaik, működési rendjük újragondolásában való innovatív
segítségre. A munkatársak támogató jelenléte, a folyamatos, szoros kapcsolattartás segíti az új
minták átvételét, a személyes fejlődést.
Néhány adat az ellátásról
2009-ben 70 családot láttunk el, de ebből jelentős azoknak a száma, akiket bántalmazás miatt
krízis elhelyezésben részesítettünk. A krízislakás felújításra került.
Az ellátott személyek száma: 245 fő, ebből felnőtt 134 fő (40 férfi, 90 nő), gyermek 111 fő.
A hagyományos átmeneti gondozásban ellátási szerződés alapján, a négy szerződött
kerületből 40 család fordult meg nálunk. (32 családot fogadtunk az ország minden tájáról,
területi illetékesség nélkül is.)

Az ellátott családok száma 2009-ben

A diagramon az ellátott családok számát jelenítettük meg. A családok jellemzően kitöltik a
lehetséges gondozási időt, akik idő előtt távoznak rendszerint alkalmatlanok a közösségi létre,
a legalapvetőbb együttélési normák betartására, minimális önellátásra – de gyakori, hogy a
többiek is – az önálló élet megkezdése helyett - újabb intézménybe jelentkeznek.
2009. év folyamán egy család pályázott sikeresen bérlakásra.
Sajnálatos, hogy a gyermekek már kora kisgyermekkorban tartósan és életvitelszerűen
intézményi létre kényszerülnek. Gyakori, hogy bizonytalan körülmények közé születnek,
vagy épp születésük billenti ki az instabil anyagi bázisú, támasz nélküli családot. Gyakran a
hajléktalanság fenyegeti őket.
Több olyan család lakott az intézményben – más kerületekből is – ahol van 14-18 éves
gyermek, de mégsem költözött a családdal.
Ennek több oka is lehet.
1. A középfokú oktatási intézményekben kevesen tanulnak.
2. Addigra a család életvezetése miatt már kiemelődnek a családokból az ilyen korúak.
3. A család kapcsolati hálója az életkor előrehaladtával megerősödik annyira, hogy
intézményi ellátásra nem kerül sor, a rokonság befogadja a kamasz gyermeket, vagy
más egyéb nevelési formában helyezték már korábban el őket.

Az ellátott családok megoszlása gyerekszám tekintetében

(2002 – 2008)

Kiugróan magas – és évente növekvő számú - az 1 gyerekesek száma.
2009. évben egyenlő arányú a gyermekek számának megoszlása a családokban, amely sajnos
azt (is) jelenti, hogy a lakhatás fenyegetettsége (a lakhatási költségek drasztikus emelkedése, a
lakáshitelek „bedőlése” miatt) már az egy-két gyermekes családokat is komolyan
veszélyezteti.
Az érintetteket legtöbbször a gyermekjóléti szolgálat munkatársai irányítják hozzánk.
A bekerülési okok között a családtól/férjtől/élettárstól való elköltözés szerepel a legnagyobb
arányban, de egyre jelentősebb a lakhatás és a munka elvesztésének megjelenése, illetve az a
jelenség, hogy már az első gyermek megszületése is anyagilag működésképtelenné teszi
(teheti) a családot.
2009-ben, az elmúlt évhez képest a lakhatás elvesztése (hitelcsőd, közműtartozás) a fő ok,
mely a szülők munkanélküli helyzetére vezethető vissza.
A kerületi intézményekkel való jó együttműködés okán többször előfordult, hogy más
intézményből is vettünk át kerületi lakost, ami az átmeneti otthonunkban nem bevett
gyakorlat.
Várható, különösen a külső lakásban lakó családnál a gondozási idő egy éven túli
meghosszabbítása.
Társadalmi reintegrációjukat megnehezíti, hogy általában alacsony iskolai végzettséggel
rendelkeznek, szakképzettségük nincs, vagy régi, a mostani munkaerőpiacon nem
konvertálható.
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A családok kigondozási stratégiájában az önálló albérletbe költözés nagy arányban jelenik
meg. de a valóságban gyakoribb, hogy rokoni segítséget igénybe véve sikerült lakhatási
megoldást találnia a kiköltöző családoknak.
A munkalehetőségek beszűkülésével a bent töltött idő alatt a családok nem fizetnek térítési
díjat, nem tudnak félretenni sem, és kiköltözésük oka nem az önálló életre való képesség
megteremtődése, hanem a gondozási idő lejárta. A felkínált közmunka lehetőséggel nem
élnek, inkább vállalják az ellátás megszűnését. Sok az ún. második generációs intézményi
család, ahol a szülők maguk is voltak – még gyermekként – CSAO lakók. A családból hozott,
és vésődött szocializációs minták nem utasítják el ezt az életformát, így a kitörési vágy is
mérsékeltebb, mely a motiváltság hiányában mutatkozik meg.
Gyakran kényszerülnek vissza mostoha lakhatási és megélhetési körülmények közé,
kényszermegoldásként olyan családtagokhoz, akik maguk is az ellehetetlenülés szélén állnak.

AZ INTÉZMÉNYBEN LAKÓ GYERMEKEK ÚJ JÁTSZÓTERÜNKÖN TÖLTHETIK
SZABADIDEJÜKET:

Az intézmény 2008-ban szervezeti változásokon esett át. A pénzügyi helyzet stabilizálódott,
új ellátási szerződést kötöttünk a IV. kerülettel. A TÁMOP 5.2.5. sz. pályázaton nyert
támogatás új szolgáltatások bevezetését tette lehetővé. Bevezetésre került a felzárkóztató
tanulószoba, életvezetési tanácsadás felnőtteknek, a családi napok és táborozni vittük az
ellátási szerződéssel érintett kerületek rászoruló gyermekit.
KOLLÉGÁINK RENDSZERES KORREPETÁLÁSSAL SEGÍTIK A TANULÓK
JOBB ISKOLAI FELKÉSZÜLÉSÉT. A TANTÁRGYI OKTATÁS MELLETT
FELZÁRKÓZTATÓ SZOCIALIZÁCIÓRA IS HANGSÚLYT FEKTETNEK.
GYERMEKTÁBORT TARTOTTUNK NAGYKÖRŰN, AHOL 36 GYEREK EGY
HETET TÖLTHETETT EL:

A VÁROSLAKÓ GYERMEKEKNEK ÉLMÉNY VOLT A TERMÉSZET
KÖZELSÉGE, ILLETVE A TARTALMAS ÉS MOZGALMAS PROGRAM

A CSALÁDI NAPOK MEGMOZGATJÁK, ÖSSZEHOZZÁK A CSALÁD TAGJAIT:

gyermeknap 2009. május

Az átmeneti otthonok szakmai munkatársai 2009. december 31.
Intézményvezető: Tamás Katalin
Mb. helyettese: Hellenbárt László
Vezető családgondozó: Tarjányi Andrea

Családgondozóink: Andula Zsuzsanna, Oláh Krisztina, Péter Zsuzsanna, Géczi Dóra, Kiss Gábor,
Szakgondozók, ügyeletesek: Szimok Veronika Anett, Bartha Zoltánné,Nagyné Lutteroty Julianna,
Kiss Ágnes
pszichológus: Bálint Éva

