
A Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2015. 

évi beszámolója 

1. Az intézmény alapműködését meghatározó dokumentumok, hatósági engedélyek 

Intézményünk hatályos Alapító okirattal, Szervezeti és Működési Szabályzattal, Szakmai 
programokkal rendelkezik. 

Működési engedélyeink határozatlan időre szólnak. 

2. Az intézmény infrastrukturális feltételei (épületek állaga, gépészeti, elektromos hálózat 
állapota stb.) 

A Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 
székhelye jól megközelíthető helyen, a buszpályaudvar szomszédságában, a belvárosban található. A 
telefonos és internet elérhetőség biztosított, ahogy a területi irodákban, és a lakásotthonokban is. A 
területen dolgozó és a vezető beosztásban dolgozó kollégák szolgálati mobil telefonnal és pendrive -
va! rendelkeznek. 

Területi irodáinkat Sümegen, Várpalotán, Tapolcán, Pápán és Zircen alakítottuk ki, melyek a 
kapcsolattartások helyszínéül is szolgálnak. 

Jelentős problémát jelent, hogy számítógépparkunk az összeomlás szélén van, kollégáink otthoni 
munkavégzésre kényszerülnek, mert helyben nem tudjuk nekik biztosítani a munkavégzéshez 
szükséges feltételeket. Épp úgy, mint egy évvel korábban, ma is mind mennyiségre mind minőségre 
való tekintettel azonnali megoldást igényel a helyzet. 

A gyermekvédelmi gyámok feladatellátását nehezíti továbbá, hogy elhelyezésük két irodában 
megoldott. Az egyik irodában 9 fő gyermekvédelmi gyám végzi adminisztrációs feladatait, a másik 
irodában 8 fő. 

A Gyermekotthoni hálózatban lévő lakásotthonaink rendszeres karbantartást igényelnek. 
Folyamatos a bútorzat cseréje, festési munkálatok megszervezése. A gépészeti és elektromos hálózat 
állagának megítéléséhez műszaki szakember szükséges, de jelen tapasztalataink azt bizonyítják, hogy 
mindkét témakörben a lakásotthonok korszerűsítése elengedhetetlen. 

A fíítés korszerűsítése a lakásotthonok túlnyomó részében szükséges lenne, azokban a 
lakásotthonokban, ahol nem megoldott a dolgozók számára külön illemhely, ott indokolt annak 
kialakítása. 

3. Az intézmény humánerőforrás- és bérgazdálkodása 

Intézményünk esetében a gazdálkodás 2015. évben nem hordozott magában szabálytalanságra 
utaló jeleket, rendkívüli vizsgálatot nem kellett végeznünk egyetlen esetben sem. 

A Kirendeltséggel való pénzügyi együttműködés nem volt súrlódásmentes, és intézményünk több 
ízben kifogásolta, hogy a gazdálkodást érintő feladatmegosztást illető kérdésekben nincsenek világos 
határok, és mindez a munkavégzés minőségének rovására megy. 

Igazgatói értekezlet formájában jeleztük fenti problémáinkat, melyek megoldására ígéretet 
kaptunk vezetői szinteken. 

Kínos szakmai helyzetet teremtett a zirci nevelőszülős ház akadálymentesítésére kapott ígéret is, 
melyre alapozva egy nevelőcsalád döntések sorozatát hozta meg, majd volt kénytelen revideálni, mert 
az ígéret visszavonásra került. Az cv vegére rendeződni látszott a probléma. 

Az intézmény töbh ízben megélte., hogy nem dönthetett jogszabályi keretek között az elő irány zalai 
felhasználásáról, ez új, szokatlan helyzetei terem Lelt. Ezen helyzetek sorát bővítette az a tény iy, hogy 
intézményünk tetemes büntetést fizetett a Magyar Államkincstár számára olyan feladatellátás 
mulasztásáért, mely feladat- és hatáskörén kívül esett. 
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Elöregedett gépjárműflottánk frissítése céljából sikerült egy használt gépjármüvet beszereznünk. A 
beszerzés folyamatát leíró szabályozás nem állt rendelkezésünkre, és ebben érdemi segítséget nem 
kellő időben kaptunk. 

Hasonló nehézségeket ró ránk az a lakásotthonok felújítását finanszírozó TIOP pályázat is, 
melynek a fenntarthatósági időszaki jelentései rengeteg energiát igényelnek, esetenként a korábbi 
fenntartó vállalásait - melyekről az intézménynek tudomása sem volt - nem lehet teljesíteni sem. 

Több ízben történt belső ellenőrzés a fenntartó által, melyek egyike sem állapított meg kardinális 
problémát, melyekre különösebb intézkedési kötelezettségünk lett volna. 

A munkaerő gazdálkodás jogszabályi keretek között folyt, szorosan követve az abban foglalt 
elvárásokat, előírásokat. 

A 2015. év munkaerőmozgásának túlnyomó többségét jellemzően nem a diplomás munkavállalók 
fluktuációja tette ki. A gyermekvédelmi gyámság kialakításával létrejött csoport gyakorlatilag 
személyi változások nélkül végezte munkáját. Ugyanez volt jellemző a nevelőszülői tanácsadók 
csoportjára is. 

A lakásotthoni nevelők közül 2 fő kilépő és 2 fő betépő tette ki az éves egyenleget. 
A gyermekfelügyelők esetében a korábbi években megszokotthoz hasonló fluktuáció volt 

megfigyelhető, 14 fő került alkalmazásra illetve 11 fő munkaviszonya megszüntetésre, ebből 4 fő tette 
ki a be- és kilépők számát azonos naptári éven belül. 

Egyéb szakmai létszám tekintetében 4 fő került felvételre illetve 4 fő munkaviszonya 
megszüntetésre. 

A prémium évek programban résztvevők közül a jelzett évben már csak 1 főnek volt határozott 
idejű szerződése, aki tartós betegség miatt folyamatosan betegszabadság jogcímén volt távol, 
időközben azonban a szerződése is megszűnt. 

A technikai dolgozók körében 1 fő munkaviszonya került megszüntetésre, majd helyette 1 fő 
került új belépőként alkalmazásra. 

Nyugdíjba felmentéssel az intézményből 1 fő vonult, a felmentési idejének munkavégzés alól 
mentesített részét 2015. decemberében kezdte meg. 

Az intézményben a pedagógus munkakörűek életpálya modelljének bevezetése következtében 
előállt bérfeszültség az idő előre haladtával csak tovább fokozódott, a szociális kiegészítő pótlék 
bevezetése messze nem kínált megoldást az aránytalanságok egalizálására. 

A szakképzett munkaerő alkalmazása továbbra is törekvésünk, azonban munkáltatóként gyakran 
szorulunk arra a jogszabály által megengedett lehetőségre, hogy a gyermekfelügyelői munkakör 
betöltésére szakképzettséggel nem rendelkező munkaerőt vagyunk kénytelenek felvenni. 

A Szakszolgálatnál és a Nevelőszülői hálózatban dolgozó kollégák a jogszabályban előírt 
képesítéssel rendelkeznek. 

A Gyermekotthoni hálózatban dolgozók közül a 2015. évben 4 fő gyermekfelügyelő nem 
rendelkezett az előírt végzettséggel. 

A bérgazdálkodás összességében intézményünk esetében jó gazda módjára történt, a rendelkezésre 
álló előirányzattal körültekintően gazdálkodtunk. 

A gondozottak teljes körű ellátása ugyan megvalósul, de az ellátmány felhasználása nagyon nagy 
odafigyelést igényel a csoportgazdálkodás szintjén. Az árak emelkedését nem követi a 
rendelkezésükre álló fedezet, így a lehetőségeik az idő múlásával egyre behatároltabbak. 
Felülvizsgálást igényelne, hogy a lakásotthoni ellátmány összege 7. éve nem emelkedett, ma is -
ugyanúgy, mint 2010-ben - 34 ()()(),- Kt/hó. 

A 2015. évben megvalósuló továbbképzések: 
2014. februárban a TÁMOP-5.4.10-12/1-2012-0001 azonosítószámú, „Szociális képzések 

rendszerének modernizációja" című kiemelt projekt kereten belül a „Szociális és gyermekvédelmi 
intézmények számára kihelyezett képzések megvalósítása céljából" kiírt pályázaton három 25 fős 
csoporttal pályáztunk, melyből két csoport képzése 2014. évben-, a fennmaradó egy csoport képzése 
pedig a tavalyi évhe.n valósult meg. 

A kihelyezett, ingyenes képzés eredményeképpen „A személyes gondoskodást végző személyek 
továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról" szóló 9/2000. SzCsM rendelet alapján intézményünk 
gyermekvédelmi tevékenységet végző dolgozói közül 2015. januárban 25 fő végezte el a 
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„Konfliktuskezelés - agresszió kezelésének lehetőségei a gyermekvédelmi szakellátásban" című, 40 
pontot adó tanfolyamot. 

A Főnix Füred Tanácsadó és Szolgáltató Bt. által szervezett 
- „Hogyan bánjunk nehéz emberekkel" című 40 továbbképzési pontot érő tanfolyamot 2015. 

decemberben 2 csoportban 41 fő végezte el, és 1.073,000 Ft-ba került, 
- a „Játszmák és konfliktuskezelés" című, 30 továbbképzési pontot érő szakmai 

személyiségfejlesztő foglalkozásukon pedig szintén 2015. év decemberében 25 fő vett részt -
nevelőszülők és nevelőszülői tanácsadók közösen -, mely 725.000 Ft-ba került intézményünk részére. 

Ezenkívül a tavalyi évben a gyermekvédelmi gyámok részére szervezett ingyenes tanfolyam 
keretében 4 fő vett részt, így az összes gyermekvédelmi gyám elvégezte a gyámi képzést. 

A tavalyi évben a fenti tanfolyamokon való részvétellel a hat éves továbbképzési időszakát 
Gyermekvédelmi Központunk 31 dolgozója teljesítette. 

4. Szakmai munka, a tendenciák bemutatása, az összegző statisztikai adatok elemzése 

Gyermekvédelmi Központunk a vonatkozó jogszabályok alapján biztosítja a személyes 
gondoskodást nyújtó szakellátás keretén belül a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást, valamint az 
otthont nyújtó ellátást. 

A területi gyermekvédelmi szakszolgáltatási feladatok kapcsán 
• a gyámhivatal megkeresésére javaslatot teszünk a gyermek ideiglenes gondozási helyére, a 

gyermekvédelmi gyám személyére és a kapcsolattartás szabályozásának módjára, formájára és 
helyére, 

• megfelelő szakmai, szakértői team kialakításával biztosítjuk az ideiglenes hatállyal 
elhelyezett, vagy nevelésbe vett gyermekek komplex személyiségvizsgálatának elvégzését; 

• javaslatot teszünk a beérkező gyermekek leendő gondozási helyére a vérszerinti családba való 
visszahelyezéssel, örökbeadással, nevelőszülőhöz, lakásotthonokba, gyermekotthonokba, 
illetve egyéb bentlakásos intézményekbe történő elhelyezéssel; 

• javaslatot teszünk a gyámhivatalnak a gondozott gyermek gondozási helyének 
megváltoztatására, ha lényegesen megváltoztak azok a körülmények, amelyekre a gyámhivatal 
az elhelyezési döntését alapította, illetve, ha az a gyermek érdekében más okból szükséges, 

• elkészítjük az ideiglenes hatállyal elhelyezett, illetve nevelésbe vett gyermekek személyre 
szóló, szakmailag megfelelő egyéni elhelyezési tervét és elhelyezési javaslatát; 

• szakmailag előkészítjük és lebonyolítjuk a gyermekek örökbefogadását, az örökbefogadásra 
jelentkezők esetében komplex személyiségvizsgálatot végzünk, és felkészítjük őket vállalt 
feladataikra; végezzük az utánkövetést, valamint a krízistanácsadást, 

• gyermekvédelmi gyámokat működtetünk; 
• adatkezelői, nyilvántartói, férőhely-kihasználtsággal és működtetéssel kapcsolatos feladatokat 

látunk el, vezetjük a hatályos jogszabályokban meghatározott nyilvántartásokat, 
• ellátjuk a támogatott közvetítői eljárással kapcsolatos feladatokat, 
• utógondozói feladatokat végzünk a nagykorúvá vált fiatalok otthonteremtési támogatásának 

felhasználásával kapcsolatban, 
• szoros kapcsolatot alakítunk ki a társintézményekkel, a gyermekotthonokkal, a 

gyámhivatalokkal, gyermekjóléti szolgálatokkal, illetve a megye család-, gyermek- és 
ifjúságvédelmi rendszerében érdekelt önkormányzati, hatósági, oktatási és egészségügyi téren 
tevékenykedő személyekkel; 

• szervezzük és fejlesztjük az intézmény társadalmi támogatását; 
• elősegítjük a tudományos kutatómunka gyakorlati alkalmazását a szakellátásban. 
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Az otthont nyújtó ellátáshoz kapcsolódó feladatok végzése során 
• gyermekotthonokat és utógondozó otthont működtetünk, 
• nevelőszülői hálózatot építünk ki és működtetjük, 
• felkészítjük a nevelőszülőket a vállalt feladatra, 
• a nevelőszülőket folyamatosan képezzük, szakmai tanácsadással segítjük, 
• elhelyezést biztosítunk a nevelőszülői hálózatban és a gyermekotthonokban az ideiglenes 

hatállyal elhelyezett, és a nevelésbe vett gyermekek számára, 
• gyermekvédelmi gyámi feladatokat látunk el a gondozás-nevelés, a törvényes képviselet és a 

vagyonkezelés vonatkozásában, 
• családgondozást végzünk, 
• utógondozói feladatkörben - segítve az Önjogúvá vált fiatalok életkezdését - kiépítjük a 

nagykorú fiatalok készpénzvagyona hasznosításának célszerű és biztonságos befektetésének 
rendszerét. 

Intézményünk érdekképviseleti fórumot és gyermekönkormányzatot működtet. 
• Az érdekképviseleti fórum tevékenységének célja az ellátásban részesülők érdekeinek 

védelme. Az érdekképviseleti fórum feladata az ellátás körülményeit érintő kifogások 
orvoslása, a gyermeki jogok sérelmének, valamint az intézményi dolgozók 
kötelezettségszegésének megakadályozása. 

• A gyermekönkormányzat elsődleges feladata, hogy tartalmas, folyamatos és öntevékenységre 
épülő munkával teremtsen élményekben gazdag gyermekéletet, képviselje és védje tagjainak 
érdekeit. Segíti, hogy tagjai megismerjék a gyermekek jogairól szóló nemzetközi egyezményt, 
tájékozottakká váljanak a gyermeki jogok tekintetében. 

Az intézmény tagja a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala által 
működtetett bűnmegelőzési munkacsoportnak. A csoport munkájában az intézmény vezetője részt 
vesz, ismertetve az intézmény tevékenységét, munkáját, lehetőségeit, több esetben a szakmát érintő 
előadások megtartásával is. Igénybe veszi a bűnmegelőzés eléréséhez a munkacsoport által ajánlott és 
támogatott programokat. 

A Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság vizssálatai 
2015.01.01.-2015.12.31. között 

A Szakértői Bizottság 2015, évben összesen, gyámhivatali felkéréseket követően 212 gyermeket 
vizsgált meg. Ez az előző évinél 26 vizsgálattal többet jelent. 

- ideiglenes hatállyal történő elhelyezést követően 81, 
- nevelésbe vételi eljárás megindítását követően 63, 
- gondozási hely megváltoztatása miatt 33, 
- speciális szükséglet felülvizsgálatára irányulóan 12, 
- nevelésbe vétel felülvizsgálata kapcsán 15, 
- védelembe vétel felülvizsgálata kapcsán 8, 
esetben történt bizottsági vizsgálat. 

Ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek vizsgálatát követően (81 fŐ/év) a Bizottság 11 gyermek 
esetében javasolta a gyermekek visszahelyezését a családba, 70 gyermek tekintetében pedig nevelésbe 
vételt javasoltak. 
A 70 ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek nevelésbe vételi javaslatában 

- 46 gyermek esetében nevelőszülői, 
-1 gyermek esetében különleges gyermekotthoni, 
-0 gyermek esetében ápoló gondozó otthoni 
-3 gyermek esetében Országos Speciális Gyermekotthoni, valamint 
- 20 gyermek lakásotthoni elhelyezésére tettek javaslatot. 
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Nevelésbe vételi eljárás megindítását követően a Szakértői Bizottság 63 gyermek vizsgálatát végezte 
el. Ebből 
- 23 gyermek tekintetében nem javasolta a Bizottság a gyermekek családból történő kiemelését 
- 40 gyermek esetében nevelésbe vételt javasoltak. Ebből 24 gyermek esetében nevelőszülői, 14 
gyermek esetében Gyermekotthoni/lakásotthoni elhelyezést, 2 gyermek esetében pedig minisztériumi 
fenntartású speciális gyermekotthoni elhelyezést javasoltak. 

Gondozási hely megváltoztatása tárgyában összesen 33 gyermeket vizsgált a Szakértői Bizottság 
2015. évben, mely esetek vonatkozásában az alábbi javaslatok születtek: 

Nevelőszülőktől nevelőszülőkhöz: 16 gyermek, 
Maradjon nevelőszülőnél: 3 gyermek, 
Különleges gyermekotthonból lakásotthonba 0 gyermek, 
Nevelőszülőtől lakásotthonba: 9 gyermek, 
Lakásotthonból lakásotthonba: 2 gyermek, 
Lakásotthonból minisztériumi fenntartású speciális gyermekotthonba: 3 gyermek. 

Speciális szükséglet megállapítására, illetve felülvizsgálatára irányuló vizsgálatot a Gyvt. 82. § (7) 
bekezdése, valamint a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 137. § (6) bekezdésében meghatározott 5 tagú 
Szakértői Bizottság 12 esetben folytatott le 2015. évben. 
Ebből: 

- 10 alkalommal megállapította (ebből 1 gyermeknél a már megállapított 
szükségletnek további fenntartását állapította meg) a bizottság a speciális szükségletet. A 12 
speciális szükséglet megállapítása mellett 5 gyermek ügyében felkértük az Országos 
Gyermekvédelmi Szakértői Bizottságot újabb vizsgálatokra. Az OGYSZB a gyermekek 
vizsgálatát követően minden esetben egyetértett javaslatunkkal. 
4 gyermek esetében drog-rehabilitációs speciális gyermekotthoni elhelyezésre, 3 gyermek 
esetében a speciális szükséglet fenntartása mellett további integrált nevelését javasolták 
lakásotthonban. 

- 2 alkalommal az öttagú bizottság nem állapította meg a speciális szükségletet 

A speciális szükségletű fiatalok közül 2 fő kettős szükségletű sajátos nevelési igénye, illetve 
különleges szükséglete miatt. 

Nevelésbe vétel felülvizsgálata, illetve védelembe vétel felülvizsgálata iránti eljárás keretében. 2015. 
évben a Szakértői Bizottság 15 gyermek vizsgálatát végezte el. 

11 gyermek esetében a nevelésbe vétel fenntartására 4 gyermek esetében a nevelésbe 
vétel megszüntetésére tettek javaslatot. 

Különleges ellátási igényű gyermekek: A Szakértői Bizottság 2015. évben összesen 51 gyermek 
esetében állította ki vizsgálatok nélkül, dokumentumok alapján a gyermekek különleges szükségletét 
alátámasztó, 4 esetben speciális szükségletét Megállapító Szakmai véleményt. (43 esetben a gyermek 
különleges szükségletének hosszabbítása, 8 esetben pedig új megállapításra került sor) Ebből: 

- enyhe értelmi fogyatékosság: 43% 
középsúlyos fogyatékosság: 4 % 

- halmozott fogyatékosság: 0 % 
- Testi fogyatékosság: 5 % 
- organikus okra visszavezethető SNI: 43% 
- szomatikus okból tartós betegség: 5 % volt a vezető tünet a Veszprém Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat Tanulási Képességei Vizsgáló, és Beszédvizsgáló Szakértői Bizottság 
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Szakvéleményében, valamint a Magyar Államkincstár Igazolásában, melyek alapján készítette 
bizottságunk a Megállapító Szakmai véleményeket. 

Kettős szükségletű gyermekek: A Szakértői Bizottság 2015. évben Összesen 7 gyermek esetében 
állította ki vizsgálatokkal és vizsgálatok nélkül, dokumentumok alapján a gyermekek kettős 
szükségletét alátámasztó Megállapító Szakmai véleményt. A 7 fő speciális szükségletű gyermek 
sajátos nevelési igénye, illetve enyhe értelmi fogyatékossága miatt lett kettős szükségletű. 

A 2015. 01. 01. és 2015.12. 31. között elkészített elhelyezési javaslat és/vagy elhelyezési tervek 

bemutatása. 

2015. 01. 01. és 2015. 12. 31. között 424 elhelyezési javaslat és/vagy elhelyezési terv készült. 

99 ideiglenes hatályú elhelyezés felülvizsgálata Ebből: 
-81 gyermek esetében nevelésbe vétel, 18 gyermek esetében az ideiglenes hatályú 
elhelyezés megszüntetése volt a Gyermekvédelmi Központ javaslata. 

85 gyermek esetében nevelésbe vételi eljárás kapcsán került sor az elhelyezési javaslat 
és/vagy elhelyezési terv elkészítésére. 

Ebből: 
- 41 gyermek esetében családban történő további nevelésre tett javaslatot Központunk, 
- 44 gyermek esetében nevelésbe vételre. 

- 2 nevelt gyermek tekintetében a nevelésbe vétel megszüntetése miatt indított a gyámhivatal 
eljárást, a gyermek nevelésbe vételének megszüntetésére tett javaslatot a Gyermekvédelmi 
Központ. 

- 43 nevelt gyermek esetében gondozási hely megváltoztatása, 

- 135 nevelt gyermek esetében a kapcsolattartás módosítása, 

- 6 nevelt gyermek esetében a gondozási helyük megváltoztatása, speciális gondozási helyre 
történő javaslattétel történt, 

- 3 gyermek esetében speciális szükséglet megállapítása kapcsán történt elhelyezési terv 
módosítás, 

-27 gyermek esetében gyermekvédelmi gyám személyére tettünk javaslatot, 

- 24 nevelt gyermek esetében a gyermekvédelmi gyám személyének megváltozása miatt másik 
gyámra tettünk javaslatot 

Az illetékes gyámhivatal 4 esetben nem fogadta el a VMGYK javaslatát, melynek során módosított 
javaslatot tett Központunk. 
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A gondozottak 2015. évi összesített adatai 

a) az ellátott gyermekek és fiatal felnőttek összlétszáma, a férőhely kihasználtság 
alakulása, a csoportban, illetve a külső férőhelyen elhelyezett utógondozói ellátottak 
száma 

A Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat által 
nyilvántartott gyermekek/fiatal felnőttek száma és gondozási helye 2015. 12. 31-én 

Pl 
•• ; 

MiSII 

t i i 

S l i s i i l ; 

Ideiglenes hatállyal elhelyezett 
Nevelésbe vett 
Összesen 

dccJ l -

~ 

gyerinek-

üli! 
25 
443 

16 
129 
145 

: á gondozási hely 

nevelő-
szülő 

309 
318 

ápolást, 

intézmény n l l K 

ÖsszesenbŐl: különleges 210 72 133 

10 ebből: 
1 1 
12 
13 
14 

15 

kizárólag életkora miatt 67 58 
életkora mellett SNI és/vagy tartós 
betegsége is fennáll 

SNI 
miatt 

Értelmi fogyatékos 79 41 36 
Halmozottan fogyatékos 
Mozgásszervi fogyatékos-
Érzékszervi fogyatékos 
Beszéd fogyatékos 
Autizmus spektrum zavarralküzd 
Egyéb fejlődési zavar 48 20 28 

tartós betegsége miatt 10 10 
ebből: tartós betegség 
mellett SNI is fennáll 

16 Összesenbői: speciális 
17 
18 ebből: 
19 

súlyos pszichés 
súlyos disszociális 
pszichoaktív szerrel küzd 

20 Összesenbői: kettős szükségletű 13 12** 

Diógondozói ellátásban részesülő 55 22*** 30 

*** A 22 fő gyermekotthonban elhelyezett utógondozói ellátott közül 
11 fő az utógondozó otthonban, 
3 fő külső férőhelyen él. 

A fennmaradó 8 fő közül 
- 3 fő középsúlyos értelmi fogyatékos fiatal gici lakásotthonainkban, 
- 2 fő a 2. számú gyermekotthon pápai, 
- 3 fő pedig a 3. számú gyermekotthon lakásotthonaiban elhelyezett. 
A lakásotthonokban elhelyezett utógondozói ellátottak személyiségállapotuk, fogyatékosságuk 

miatt sem az utógondozó otthonban, sem a külső férőhelyen történő elhelyezésre nem alkalmasak. 
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A Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolsálat által 
működtetett gondozási helyek éves kihasználtsága, itt, a 2015. évben teljesült gondozási 
napok valamint a teljesült gondozási napokból számolt átlaglétszámok és a gondozási 

helyek engedélyezett átlasférőhelyei 

Az SZGYF által fenntartott 
gondozási lielv megnevezése 

Teljesült 
gondozási 

napok 
összesen 

Átlaglétszám 
(főben) 

Engedélyezett 
átlag férőhely 

(főben) 

Éves 
férőhely-

kihasználtság 
(%-ban) 

VMGYK Nevelőszülői Hálózat 127 099 348,22 366,14 95,10% 

VMfiYK Gyermekotthoni 
Hálózat 52 633 144,20 161,00 89,57% 

BEFOGADO OTTHON (Vp-
Gyulafirátót, Német u. 52.) 3 845 10,53 12,00 87,79% 

Csecsemőotthon Veszprém, 
Tüzér u. 44. 4 045 11,08 12,00 92,35% 

Bakonynána, Kossuth u. 117. 4 380 12,00 12,00 100,00% 
Balatonalmádi-Vörösberény, 
Erkel u. 19. 3 831 10,50 12,00 87,47% 

Borsosgyőr, Szilfa u. 19. 4159 11,39 12,00 : 94,95% 
Gic, Nagy L. u. 12. 2 937 8,05 8,00 100,58% 
Gic, Nagy L. u. 30. 2 920 8,00 8,00 . 100,00% 
Gic, Nagy L. u. 46. 2 694 7,38 8,00 92,26% 
Lókút, Rózsa u. 5. 3 900 10,68 12,00 89,04% 
Pápa, Jeges u, 3, 3 593 9,84 . . . 12,00.. .'.. 82,03% 
Pápa, Szabó Ervin u. l/h 3 803 10,42 . 12,00 86,83% 
Várpalota, Krúdy u. 25. 3 519 9,64 11.00 87,65% 
Zirc, Bakonybéli u. l/a 4 013 10,99 12,00 91,62% 
UTOGONDOZO OTTHON 
Zirc, Hóvirág u.69. 
KULSO FEROHELY 
Veszprém, Haszkovó u. 10/A 

3 732 

1262 

10,22 

3,46 

12.00 

. I í)*0 0 

85,21% 

57,63% 
: •••. • • • • . . . • - • • • • , :• ' 

179 732 492,42 527J 4 93,41% 

Átlaglétszám (főben) 492,42 
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b) az újonnan bekerült gyermekek száma, életkori összetétele, testvérsorok száma, honnan 
érkeztek fcsaládból, nevelőszülőtől, másik gyermekotthonból), jellemző bekerülési okok 

2015 évben szakellátásba került gyermekek száma bekerülési életkor és gondozási forma szerint 

Bekerülési 
életkor 

ideiglenes hatállyal 
elhelyezettek 

(fő) 

Nevelésbe 
vettek 

(ío) 
Összesen 

0 - 1 2 hónapos 26 3 29 
1 éves 3 4 * \f ' 

2 éves 5 1 
3 éves 3 1 ' 4' -
4 éves 3 3 (1 
5 éves 4 3 7 
6 éves 3 0 3 
7 éves 5 2 7 
8 éves 5 2 7 
9 éves 4 0 4 
10 éves 1 0 1 
11 éves 3 1 4 
12 éves 2 1 3 
13 éves 5 4 9 
14 éves 3 5 ;; 8 
15 éves 9 3 ^ 12 • 
16 éves 7 1 8 
17 éves 4 0 

Összesen. •. . V3 34 129 

2015 évben szakellátásba került testvérsorok száma 

Tcstvérsor M g p i 
Gyermekek 

száma 
összesen 

2-es 12 24 
3-as 3 9 
4-es 2 8 
5-ös 2 10 
6-os 2 

Összesen . ....... , . . • •63 ; ' 

2015. évben túlnyomórészt a vérszerinti családból kevés esetben családbafogadó gyámtól 
kerültek szakellátásba a gyermekek, A bekerülési okok között elsősorban családi konfliktusok, szülők 
eltérő nevelési attitűdje, súlyos érzelmi és fizikai elhanyagolásból fakadó magatartási problémák álltak 
a háttérben, illetve tovább emelkedett azon pubertás - és serdülőkorú gyermekeknek a száma, akik 
saját magukat veszélyeztetik korábbi családi körülményeikből adódó nem megfelelő szocializáltságuk, 
és egyéb halmozottan jelenlévő lelki sérüléseik miatt. 

A csecsemő- és kisgyermekek esetében súlyos szülői elhanyagolás, szociális depriváltság volt 
a kiemelkedőbb. 
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c) 12 év alatti gyermekek elhelyezése 

2015. évben Gyermekvédelmi Központunk nyilvántartásában szereplő, újonnan bekerült 12 év 
alatti gyermekek száma 88 fő. 

Ebből: 
- nevelőszülőhöz 67gyermek, 
- lakásotthonba/gyermekotthonba 21 gyermek 

került elhelyezésre. 
A lakásotthonba/gyermekotthonba újonnan bekerült 21 gyermek közül 16 fő a Veszprém, 

Tüzér u. 44. szám alatt található gyermekotthonban lett elhelyezve. 
Ebből az ideiglenes hatályú elhelyezés, nevelésbe vételi eljárás felülvizsgálata kapcsán: 
- nevelőszülőhöz került 4 gyermek, 
- vérszerinti családba visszakerült 1 gyermek, 
- más megyei TEGYESZ-hez került 4 gyermek, 
- kiskorú anyjával együtt továbbra is a jelenlegi gondozási helyen elhelyezett 2 gyermek, 
- örökbe fogadása, illetve örökbefogadó családhoz történő gondozásba helyezése megtörtént 

2 gyermek esetében, 
- fogyatékossága, egészségi állapota miatt továbbra is a jelenlegi gondozási helyen elhelyezett 

3 gyermek. 

d) a kezdeményezett és a megvalósult gondozási hely váltások száma, indoka, eredménye, 
különös tekintettel a Gyvt. 80/B. § (3) bekezdése szerinti esetben történt gondozási hely 
megváltoztatásra, 

2015 évben mezvalósult gondozási hely váltások száma életkor szerinti megoszlásban^ 

• f t H I I 
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A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 80/B. § 
(3) bekezdése alapján 2015. évben 2 gyermek esetében fordult elő, hogy a gyermekvédelmi gyámok 
úgy ítélték meg, hogy a gyermekek a gondozási helyükön súlyosan veszélyeztetve vannak, ezért a 
gyámhivatal egyidejű értesítése mellett a gyermekeket biztonságos gondozási helyre szállították. 

Az egyik esetben az óvoda jelzése alapján feltételezhető volt, hogy a gyermeket a nevelőszülő 
férje bántalmazta, a másik esetben a speciális szükségletű fiatal saját magát veszélyeztette 
drogfogyasztásával a gondozási helyen olyan mértékben, hogy indokolt volt speciális 
gyermekotthonba történő szállítása. 

e) a különleges, a speciális, kettős szükségletű és az utógondozói ellátást igénylők száma, 
ezeken belül bontva az ellátás biztosításának Gvvt 53 S (2) bekezdése szerinti indokát, 

ICbböl: a gondozási helye 
Tárgyév 
d e c i -

én 
gyermek- SSip 

nevelő-

P t Ü S i 

gond. 

intézmény 

•• • • . .."• 41; 

A 
Jb_ 

A 
A 
_8 
_9 
10 
11 

12 

Különleges szükségletű gyermekek száma 210 72 

ebből: 

kizárólag életkora miatt 67 
életkora mellett SNI és/vagy tartós 
betegsége is fennáll 

SNI 
miatt 

Értelmi fogyatékos 79 41 
Halmozottan fogyatékos 
Mozgásszervi fogyatékos 
Érzékszervi fogyatékos 
Beszéd fogyatékos 
Autizmus spektrum zavarralküzd 
Egyéb fejlődési zavar 48 20 

tartós betegsége miatt 10 
ebből: tartós betegség 
mellett SNI is fennáll 

133 
58 

36 

28 
10 

13 Speciális szükségletű gyermekek száma 8* 
14 
15 
16 

ebből: 
súlyos pszichés 
súlyos disszociális 
pszichoaktív szerrel küzd 1 

17 Kettős szükségletű gyermekek száma 13 12** 
** A 8 fö speciális szükségletű gyermekből 3 fő az Emberi Erőforrások Minisztériumának Speciális 
Gyermekotthonában elhelyezett 
** A 12 fő kettős szükségletű gyermekből 5 fő az Emberi Erőforrások Minisztériumának Speciális 
Gyermekotthonában elhelyezett. 

f ) a hazagondozások alakulása 

2015. évben a Gyermekotthoni hálózatból 18 gyermek, a Nevelőszülői hálózatból 15 gyermek 
hazagondozása valósult meg, 2 gyermek esetében pedig családba fogadás történt. 

g) az ellátórendsz.erből távozott utógondozói ellátottak száma. távozásuk helye, 

Az 1. számú gyermekotthon gici lakásotthonából 1 fő utógondozói ellátott távozott vérszerinti 
családjához. 3 fő ellátása szűnt meg nagykorúvá válásával, mind három fiatal családjához távozott. 

2015. évben az utógondozó otthonból 6 fő> a külső férőhelyről 2 fő utógondozói ellátott távozott. 
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Közülük: 
befejezte iskoláját, önálló életet kezdett 
gondnokság alatt állt, szociális otthonba került: 
tanulmányait megszakította, dolgozni kezdett: 
külföldi munkát vállalt: 

Távozásuk helye: 
szociális otthon 

2 fő 
Ifő 
4 fő 
Ifő 

Ifő 
2 fő 
5fő 

vérszerinti család 
albérlet/ismerős 

A Nevelőszülői hálózatból a tavalyi évben 16 fő utógondozói ellátása szűnt meg. 
Távozásuk helye: 

saját ingatlan 4 fő 
5fő 
6 fő 
Ifő 

vérszerinti család 
albérlet/ismerős 
szociális otthon 

h) a családi kapcsolattartások jellemzői (hány gyermeknek van, milyen gyakoriság a 
jellemző a nevelőszülőnél és a gyermekotthonokban élő gyermekek esetében stb.), 

Neveltjeink többsége rendszeres szülői kapcsolattartással rendelkezik, melyek szabályozása 
minden gyermek esetében megtörtént. 

Felügyelt kapcsolattartásra a Gyermekotthoni hálózatban 4 gyermek esetében volt szükség, 
ezekre az alkalmakra a nevelő vitte a gyerekeket, illetve ő vett részt a találkozásokon. 

A kapcsolattartásoknál nagy általánosságban elmondható, hogy azokban az esetekben 
valósulnak meg, mikor a gyerek utazhat haza a családhoz. Kevés szülő látogatja a gyermekét a 
gondozási helyen rendszeresen. A kapcsolattartás időpontját tekintve minden lakásotthon rugalmas, 
előzetes megbeszélés után alkalmazkodunk a szülő élethelyzetéhez. Rendszeresen 26 gyerek járt 
haza a szabályozásnak megfelelően. A gyermekvédelmi gyámok a két napnál nem hosszabb 
szabadság engedélyével előzetes egyeztetés alapján, és minden körülmény mérlegelése után esetenként 
éltek. 

A Nevelőszülői hálózatban elhelyezett gyermekek esetében a gondozási helyen történő 
kapcsolattartás a jellemző. 

Rendszeresen megvalósuló kapcsolattartása van 140 gyermeknek, ritkán megvalósuló 
kapcsolattartása 100 gyermeknek. 

Felügyelt kapcsolattartásra 85 gyermek esetében volt szükség, ezekre az alkalmakra a 
nevelőszülő szállította a gyermeket, a nevelőszülői tanácsadó pedig felügyelte a kapcsolattartást. 

Rendszeresen hazajárhat a vérszerinti családhoz 17 gyermek, a hazajárás ritkán valósul meg 
14 gyermek esetében. 

A más intézményben, vagy nevelőszülőnél elhelyezett testvéreknél a kapcsolattartás 2 
gyermek esetében nem valósult meg, aminek oka, a testvér örökbe fogadhatónak nyilvánítása volt. 

i) a támogatott közvetítői eljárások száma, a tapasztalatok bemutatása, 

A kapcsolattartás rendezésével, a kapcsolattartás végrehajtásával és a szülői felügyeleti jog 
gyakorlásával összefüggő gyámhatósági eljárásban a támogatott közvetítői eljárás és a kötelező 
támogatott közvetítői eljárás során intézményünk részéről 2 fő nyújt közvetítői szolgáltatást a felek 
számára, akik a tavalyi évben megbízási szerződéssel végezték munkájukat. 

A 2015. évben lefolytatott közvetítői eljárások száma 8 volt, melyből 2 kérelemre elrendelt, 6 
pedig kötelezően elrendelt. 
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A 8 eljárásból: 
- apai kapcsolattartás megváltoztatása tárgyában 2 esetben, 
- apai kapcsolattartás végrehajtása tárgyában 4 esetben, 
- apai kapcsolattartás korlátozása tárgyában 1 esetben, 
- nagyszülői kapcsolattartás rendezése tárgyában pedig 1 esetben 

folytattunk közvetítői tevékenységet. 
3 eljárás eredményesen zárult, 5 pedig a felek közötti megromlott viszony, együttműködés 

hiánya miatt eredménytelenül 
A közvetítőkkel való munkakapcsolat jó, ám a gyámhivatalokkal nem zökkenőmentes. Ennek 

oka, hogy gyakran nem küldik meg egy-egy eljárás kapcsán a jogerőről szóló értesítést, vagy csak 
késve, de néha elmaradozik a szülő fizetési kötelezéséről szóló végzés megküldése is, mely nehezíti 
munkánkat. 

j) ismertesse a gyermekek, fiatal felnó'ttek iskoláztatásának mutatóit (külön kitérve a 
magántanulói jogviszony előfordulására)* a felzárkóztatás, tehetségfejlesztés 
gyakorlatát lehetőségeit. 

Az 1. számú gyermekotthon gici lakásotthonaiban elhelyezett különleges szükségletű 
gyermekek/fiatal felnőttek gyógypedagóiai intézményben történő oktatása megoldott. Magántanulói 
státuszban mentális-pszichés állapota miatt 2 gyermek részesült a tavalyi évben fejlesztésben. A 16. 
életévet betöltött magatartási problémával küzdő gyermekek közoktatási intézményben nehezen 
kapnak helyet, illetve alulmotiváltságuk miatt maguk a gyermekek tesznek meg mindent az iskolából 
történő kizárás érdekében. 

A befogadó otthonban elhelyezett gyermekek esetében 1 fő nevelésbe vett gyermek állt 
magántanulói státuszban, pszichés állapota miatt. 

2015. 12. 31-én az utógondozó otthonban, és a hozzá tartozó külső férőhelyen 14 fő fiatal 
felnőtt tartózkodott. 

Iskoláztatási jellemzők: 
A 14 fő utógondozói ellátott közül 13 fő folytatott tanulmányokat, 1 fő dolgozott. 

középiskolában tanult: 10/ö (71,5 %) gimnáziumban 4 fő 
szakközépiskolában 1 fő 
szakiskolában 5 fő 

főiskolán/egyetemen tanult: 3 fő (21,4 %) 

A 14 fő utógondozói ellátott eddigi legmagasabb iskolai végzettsége: 
- 8 osztállyal rendelkezik: 8 fő (5 7,1 %) 

résszakmával rendelkezik: 1 fő (7,15 %) 
egy szakmával már rendelkezik: 1 fő (7,15 %) 
két szakmával már rendelkezik: 1 fő (7,15 %) 
érettségivel rendelkezik: 2 fő (14,3 %) 
szakmával, és két felsőfokú szakképesítéssel rendelkezik: 1 fő (7,15 %) 

Felzárkóztató programban egyiküknek sem kellett részt vennie. Magántanulói státusszal egyik 
fiatal sem rendelkezik, esti, illetve levelező képzésben 3 fő (2 lány, 1 fiú) fiatal vett részt. 

A tehetséges tanulók segítésére külső erőforrásokat (egyesület, alapítvány) tudtunk mozgósítani, 
sajnos az otthon speciálisnak mondható gazdálkodása erre nem nyújt anyagi lehetőséget. 

A lakásotthonokban élő neveltjeink esetében általánosságban elmondható, hogy beiskolázásuk 
az általános iskolába nem okoz különösebb problémát. A szakképzésbe viszont év közben lehetetlen 
bekapcsolódni, az átiratkozás és az év közbeni beiratkozás vagy teljesen lehetetlen, vagy eleve 
sikertelen évet jelent a fiatal számára. 

Gyerekeink felzárkóztatása, tehetséges oldaluk felfedezése, fejlesztése szinte csak a 
gyermekvédelem kötelékén belül valósul meg. A városi iskolák magas osztálylétszáma nem teszi 
lehetővé, hogy személyre szabottan folyjon a felzárkóztatás, legalábbis erre hivatkoznak. Az iskolában 
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alkalmazott fejlesztő pedagógus év eleji betervezése után, nem tudják rugalmasan átcsoportosítani a 
kapacitását, ezért a feladatot visszautalják hozzánk. 

A felzárkóztatás és a tehetség gondozása így a nevelőkre, a fejlesztő pedagógusra és a 
pszichológusra valamint a gyermekotthon vezetőre hárul. A cél érdekében több lakásotthoni és 
gyermekotthoni programot szerveztünk, ahol egyrészt érdeklődésüket keltjük fel a különböző 
tevékenységek végzése iránt, másrészt nyilvánosságot, társak, felnőttek előtti sikerélmények 
juttatására törekszünk. Az elmúlt 2 évben a fejlesztő munkánkhoz nagy segítséget kaptunk az Egyenlő 
Esélyt Tanoda Egyesület Veszprém vezetőjétől, munkatársaitól. 

A Nevelőszülői hálózatban elhelyezett gyermekek esetében több alkalommal is szembesültünk 
azzal a konkrét problémával, hogy egy kistelepülésen működő iskola illetve óvoda a gyermek számára 
szükséges fejlesztést nem képes megadni. A korábbi évekhez hasonlóan a 2015. évben is nehézséget 
okozott a fogyatékos gyermekek iskoláztatása, emiatt a középsúlyos fogyatékos gyermekek 
nevelőszülői hálózatban történő ellátása szinte lehetetlen. Integrált oktatás keretében a fogyatékos 
gyermekek nem kapják meg a számukra szükséges oktatást, nevelést, fejlesztést, mert erre az 
iskolának nincs kapacitása. 

A középsúlyos fogyatékos gyermekek szegregált formában történő oktatása (elsősorban utazási 
nehézségek miatt) csak diákotthoni formában oldható meg, a nevelőszülőnek azonban ebben az 
esetben is hét elején el kell vinnie a gyermeket az iskolába, majd hét végén haza kell hoznia. Emellett 
a nevelőszülői ellátás lényege sem valósul meg, a gyermek nem részesül a családi nevelés által 
jelentett előnyökben. 

További problémát jelentenek minden iskoláskorú gyermek esetében azok a rendszeres 
konfliktusok, amelyek a gyermek és a pedagógus/iskola, a nevelőszülő és a pedagógus/iskola, 
valamint a gyermekvédelmi központ munkatársai és a pedagógus/iskola között alakulnak ki amiatt, 
hogy a pedagógusok eszköztára, módszerei, és hozzáállása nem segíti elő a nevelésbe vett gyermekek 
reszocializációját, hátrányainak leküzdését, esélyegyenlőségének biztosítását. Számos esetben a 
nevelőszülői tanácsadó és a gyermekvédelmi gyám kényszerül mediátori feladatokat ellátni az iskola 
és a gyermek, illetve az iskola és a nevelőszülő között annak érdekében, hogy a gyermek helyzete az 
iskolában ne lehetetlenüljön el. 

k) térien ki az intézményben zajló hitéletre. a fiatalok sport- és szabadidős tevékenvsésének 
lehetőségeire, 

A hitélet gyakorlására minden településen van lehetőség, így a szakellátásban elhelyezett 
gondozottaink igény szerint élhetnek ezzel. A hitoktatás iskolai keretek között is biztosított. 

A lakásotthonok személyes kapcsolatban állnak egyházi szervezetekkel. A 3. számú 
gyermekotthon lakásotthonai a baptista egyház zirci képviselőivel rendszeres kapcsolatot ápolnak, 
akik részt vesznek és vállalnak közös programjaikban. Kíséretet biztosítanak a települési 
sportprogramokban, karácsonyi közös délutánt szerveztek ajándékozással egybekötve. Szerettek volna 
nomád tábort is bonyolítani, de ennek technikai okok miatt nem tudtunk teret engedni. 

A szabadidő hasznos eltöltésére a lakásotthonok igyekeznek beszerezni/biztosítani eszközöket, 
pl. ko sárlabdapalánkot, ping-pong asztalt, szabadtéri j átékokat. 

Sportolási lehetőséget az iskolák is biztosítanak fiataljaink számára. 
Szabadidejükben a gondozott gyermekek feltalálják magukat, eljárnak a települések 

rendezvényeire, és ha adódik rá lehetőség, akkor színházba, moziba, cirkuszba is eljutnak. 
Természetesen szeretnek zenét hallgatni. Van, aki könyvtárba jár, és közös otthoni film-nézéseket is 
szerveznek. 

A lakásotthonokban élő gyermekek minden évben egy-egy hetet közösen nyaralnak, amit 
különböző programokkal kötnek egybe. 

Nyári időszakban rendszeresen bográcsoznak, illetve ahol lehetőség van rá, ott zöldséges 
kertet művelnek. A születésnapokat és névnapokat együtt ünnepelik. 
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I) értékelje és elemezze az engedély nélküli eltávozásokra vonatkozó adatokat, mutassa be 
az engedély nélküli eltávozások megelőzése érdekében folytatott intézményi gyakorlatot, 
valamint a szökések kezelésére kidolgozott protokollt, 

A Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat által 
működtetett gyermekotthoni és nevelőszülői hálózatban 2015. évben bekövetkezett 

szökések száma 

Gyermekotthoni 
Hálózat 

Nevelőszülői 
Hálózat 

1 

alkalommal megszökött 
gyermekek száma 

18 5 
2 

alkalommal megszökött 
gyermekek száma 

15 2 
3 alkalommal megszökött 

gyermekek száma 9 
4 és 
több 

alkalommal megszökött 
gyermekek száma 

38 1 

• \ :"7:. Összesen • 80 • •:• ' ' • 

ebből: szökés alatt bűncselekményt elkövetők 
száma 2 

Szökési esetek száma 411 24 

Az engedély nélküli eltávozások okai: 
Az engedély nélküli eltávozások okai mögött elsősorban a nagykorúság közeledte miatti 

önállósodási igény, a kalandvágy áll, a kamaszok sok esetben próbáinak leválni a családról, nem 
akarnak szabályokat betartani, rossz társaság, barát/szerelem befolyása alá kerülnek. 

Az engedély nélkül távol lévők felkutatására tett intézkedések és azok eredményessége: 

Gyermekotthoni hálózat: 
Eltűnt gyermekek esetében elsősorban a társaktól érdeklődtek kollégáink, mit tudnak a szökött 

gyermekről. Gyakran előfordult, hogy az így szerzett információk segítségével gyorsan fel tudtuk 
kutatni a fiatal tartózkodási helyét. Először a fiatal kedvenc helyein nézzük meg, utána telefonon 
próbáljuk elérni az illetőt, majd családját értesítjük engedély nélküli távozásáról és kérjük segítségüket 
a megkeresésben. Amennyiben nem vezet eredményre felkutatásunk, a Rendőrség felé szóbeli 
jelzéssel élünk, illetve a gyermekvédelmi ügyintéző kiadja az írásos körözést. 

A gyermekvédelmi gyámot minden esetben tájékoztatják az eltűnés körülményeiről, a megtett 
intézkedésekről. 

A továbbiakban a gyermekjóléti szolgálattal és a rendőrséggel folyamatos kapcsolatban állunk 
az előkerülés érdekében. 

Több alkalommal a fiatal önként visszajött a gondozási helyére és körülbelül az esetek felében 
a rendőrség szállította be a legközelebbi lakásotthonba. 

A gyermek előkerülését követően személyes elbeszélgetések során próbálunk fényt deríteni az 
okokra. Amennyiben lehetséges, úgy kérjük a kapcsolattartások módosítását a szülők esetében. A 
szerelmi kapcsolat ápolásához a gyermekvédelmi gyám egyéni, megállapodáson alapuló, írásos 
engedélyét szerezzük be, a feltételeket átbeszéljük az érintettel, így próbáljuk megakadályozni a 
fiatalok saját maguk általi veszélybe kerülését. 

Megelőzés érdekében a személyes beszélgetések, bizalmi viszony kialakításával igyekszünk 
az engedély nélküli eltávozásokat kiküszöbölni. Esetenként a szülőkkel folytatott „közvetítő" 
beszélgetések segítséget jelentenek. 

Nevelőszülői hálózat: 
Az engedély nélküli eltávozások esetében a gyakorlat hasonlóképpen működik, mint a 

gyermekotthoni hálózatban. A nevelőszülő minden esetben először saját maga megkísérli felkutatni a 
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szökött gyermeket, majd kiadja a hivatalos körözést. A gyermeket megkerülésekor hazaszállítja. A 
történtekről értesíti a gyermek gyámját, és a nevelőszülői tanácsadót is. A nevelőszülői tanácsadó a 
gyermekkel, és a gyámmal együtt feljegyzést készít a szökés ideje alatt történtekről és annak okáról. 

A Nevelőszülői hálózatban lényegesen kevesebb a szökések száma, mint a Gyermekotthoni 
hálózatban. 

2015. évben a Nevelőszülői hálózatban 8 gyermek szökött összesen 24 alkalommal, míg a 
Gyermekotthoni hálózatból 80 gyermek távozott engedély nélkül összesen 411 alkalommal. 

m) térjen ki a gyermekek/fiatal felnőttek függőségeinek bemutatására, a megelőzés és a 
kezelés lehetőségeire, gyakorlatára 

Az esetek nagy részében már függőként érkeznek a gyermekek a szakellátás rendszerébe. 
A dohányzás rendszeres, a 14 év felettiek jelentős hányada él vele. A tudatmódosító szerek 

esetében (herbál-designer drogok/UPSZ, szerves oldószerek) nem rendeltetésszerű használat 
(pl.iszipózás), továbbá alkohol, nyugtató fogyasztása jellemző. 

Megelőzés érdekében a fiatalok felvilágosítást kapnak a drogok veszélyeiről (filmek, szóbeli 
tájékoztatás, faliújságra kihelyezett szóróanyagok), valamint igyekszünk a nem szerhasználó fiatalokat 
elkülöníteni az addiktív magatartást tanúsítóktól. 

Az utógondozó otthonba 18, vagy annál későbbi életkorban bekerült fiatalok esetében 
megelőzésről már nem beszélhetünk. Ekkorra már nagyjából kialakult személyiséggel rendelkeznek. 

Természetesen az érintett fiatalok esetében próbáljuk „kezelni" a már kialakult függőségeket, 
ami nagyon komoly feladat. Sajnos, nincs kialakult módszerünk, eszközrendszerünk, ami segítene 
ebben, de nagyon fontosnak tartjuk a napi rendszerességgel tartott, tabuk nélküli, személyes 
beszélgetéseket, a jól működő, bizalmi kapcsolat kialakítását a fiatalokkal. Mindenképpen elfogadó 
légkört szeretnénk biztosítani számukra, Őszinte figyelemmel fordulunk irányukba. Felhívjuk 
figyelmüket a droghasználat/alkohol/dohányzás okozta azonnali, és későbbi káros következményekre 
(bűnesetek, lecsúszás, életvezetési problémák, társadalomba való beilleszkedési problémák, társas-és 
párkapcsolati problémák stb.). Ezzel szemben megpróbáljuk előrevetíteni a szerek, és azok káros 
hatásai, következményei nélküli jövőbeli életlehetőségeiket, a társadalom által elfogadott, és igényelt 
életvitelt (család, munka, előrelépés, könnyebb boldogulás az életben). Személyes példamutatással is 
próbálunk a segítségükre lenni. 

A dolgozók az intézményünk által szervezett drog prevenciós előadásokon elhangzottakat 
továbbadják, megosztják a fiatalokkal, bizonyos eseteket megbeszélnek. Az elmúlt fél évben 
addiktológiai konzultáns foglalkozott a gyerekekkel, és tartott szakmai előadásokat a velük foglalkozó 
felnőtteknek is. 

A veszprémi Bűnmegelőzési Osztály munkatársai is tartottak alkalmanként előadást a 
lakásotthonokban a megelőzés érdekében, elbeszélgetve a gyermekekkel/fiatalokkal 
következményekről, hatásokról. 

A noszlopi rehabilitációs intézmény munkatársait, fiataljait is elhívják a kollégák a 
lakásotthonokba, hogy a legilletékesebbektől hallhassák a veszélyeket, az elsiklott életutakat, a 
megküzdés lehetőségeit. 

Szükség eseten a kollégák javaslatot tesznek szakember általi segítség igénybe vételére, ebben 
segítik az érintetteket. Elkerülhetetlen esetben hatósági intézkedés igénybe vételét alkalmazzuk. 

Fontos lenne a lakásotthonban az érintettek számára autentikus/professzionális segítőkkel való 
személyes kapcsolat, rendszeres jelenlétük, akik személyes élményeik felhasználásával egyéni, és 
csoportos beszélgetéseket folytatnának a fiatalokkal, amikor is bemutatják saját hányattatásaikat, 
beszélnek a problémákról, megmutatják, hogy milyen kivezető út lehetséges. 

Ezen kívül olyan szakemberek elérése (orvos, pszichológus, és egyéb mentálhigiénés 
szakember), akik közvetlenül, tevőlegesen tudnak segítséget nyújtani gondozottaink számára. 
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n) értékelje a gyermekvédelmi gyámsággal kapcsolatos feladatellátás tapasztalatait, 

Intézményünk 17 fő gyermekvédelmi gyámja a 2015. évben is a szakmai jogszabályokban 
foglaltaknak megfelelően végezte munkáját. Egyre erősödő szerepet töltenek be az ellátott gyermekek 
örökbe fogadhatónak nyilvánítására irányuló javaslatok megtételében, és a gyermeki jogok 
érvényesülésében. Jelenlétük elfogadott a lakásotthonokban és a nevelőszülői hálózatban is. 

A gyámi feladatellátás földrajzi körzetek szerinti elosztására próbálunk figyelni, de ezt nem 
mindig tudjuk figyelembe venni, mivel a gyermekek gondozási helyének megváltoztatásával a 
gyermekvédelmi gyámok területe is folyamatosan változik. 

Az elmúlt évben 1 fő, már több gyermek esetében kirendelt gyermekvédelmi gyám 
munkaviszonya szűnt meg közös megegyezéssel. 

A 2015. december 31.-ei állapot szerint intézményünk nyilvántartásában szereplő gyámság 
alatt álló gyermekek száma 443fő volt, ebből nevelőszülőnél elhelyezett 309fő. 

A gyermekvédelmi gyámok azon gyermekek esetében, akik már legalább két éve a 
nevelőszülő háztartásában nevelkednek, kezdeményezték a gyámhatóságnál a nevelőszülő gyámként 
történő kirendelését "A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról" szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 87. § (1) bekezdésének a)-c) pontjában meghatározott egyes gyámi feladatok ellátására. 

A nevelőszülői hálózatban 2015. december 31. napján elhelyezett gyermekek esetében osztott 
gyámság 153 gyermek esetében valósult meg, amely 38 nevelőszülőt érintett. 

A gyermekvédelmi gyámok a jogszabályban előírtaknak megfelelő gyakorisággal tudják 
látogatni a gyámságuk alatt álló gyermekeket, problémát ezzel kapcsolatban nem jeleztek. 

Mivel egy intézményen belül működik a szakszolgáltatás és az otthont nyújtó ellátás, ezért 
könnyebben szervezhető meg a gyermekvédelmi gyámok egyes feladatainak helyettesítése - akár a 
kapcsolattartás helyettesítése, akár a szökött gyermek visszaszállítása, és egyéb más feladatok is -, 
melyekben ezáltal a gondozási helyek is részt vesznek. 

Egy nem állami fenntartású speciális gyermekotthonban (Szedres-Hídjapuszta) elhelyezett 
gyermekeink esetében a szökött gyermek felkutatása, szállítása kapcsán a gyermekotthon vezetése 
részéről nincs együttműködés, fenti feladatokban egyáltalán nem hajlandóak részt venni. 

A legnagyobb problémát továbbra is a magasabb életkorú, magatartásproblémával küzdő, 
bűnelkövető, vagy akár drogfogyasztó, rendőrség által megtalált szökött gyermekek gondozási helyre 
történő visszaszállítása jelenti, hiszen általában nem elegendő egy ember, rendszerint szükség van még 
egy kísérőre, elkerülve azt, hogy a gyermek akár magában, akár másban kárt tegyen. 

Ez nem megoldott hivatalosan a törvényi feladatoknak megfelelve a gyermekvédelmi gyámok 
egyedül kénytelenek menni a szökött gyermekért. 

A tavalyi évben komoly problémát jelentett egy gyermekvédelmi gyám betegség miatti több 
hónapos munkából való kiesése. A hatályos jogszabályok alapján a gyermekvédelmi gyámok hosszabb 
idejű szabadsága, vagy tartós táppénz alatti helyettesítése nem megoldott, mivel sem eseti gyámsággal, 
sem más módon nem helyettesíthetők. A probléma azonnali megoldást igényelt, ezért kértük az 
illetékes gyámhivatalokat, hogy eseti gyámot rendeljenek ki az érintett gyermekek esetében a 
gyermekvédelmi gyám betegszabadsága idejére, mely végül is megtörtént, de csak minisztériumi 
állásfoglalás hatására. 
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o) tájékoztasson a nevelőszülői hálózat működéséről, a rendelkezésre álló és a hiányzó 
kapacitásokról, a hálózat fejlesztési terveiről (toborzás), valamint térien ki a 
nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony megszüntetésének minősített eseteire (azonnali 
hatályú felmondások a Gyvt 66/D. § (7)~(8) bekezdései). 

A nevelőszülői hálózatban a nevelőszülői státuszok száma 2015. december 31-én 121 fő, 
foglalkoztatási jogviszonyban lévő nevelőszülők száma 97fő. 
Az ellátottak száma összesen 343 gyermek, ebből utógondozói ellátott 28 fő, kettős szükségletű 1 fő, 
speciális szükségletű 1 fö\ különleges szükségletű 131 fő, és alap szükségletű 182 gyermek. 

1. A nevelőszülői hálózat fejlesztése érdekében végzett toborzás eredményei tapasztalatai. 
A nevelőszülők toborzásának érdekében 2015. évben a Napló című megyei lapban, valamint az 

interneten a Közösségi Álláskereső oldalon adtunk fel hirdetést, nevelőszülőket keresve. 
Ezeken felül színes plakátokat készíttettünk 200db A3-as és 1000 db A5-ös méretben, amit a 
nevelőszülői tanácsadók hordtak ki kb. 80 településre. 

A toborzás során felhívtuk a lakosság figyelmét a családjukat nélkülözni kényszerülő gyermekek 
helyzetére, problémájára, valamint a karitatív tevékenység vállalása mellett a nevelőszülői 
foglalkoztatási jogviszony lehetőségére is. 

A toborzás eredményeként az egész év során 14 írásos jelentkezőnk volt, ebből 6 visszalépett. 
Kettő telefonos érdeklődő a kiküldött tájékoztató füzet elolvasása után már írásos jelentkezést be sem 
adott. 

Veszprém Megyében évről évre érezhető, hogy mind kevesebb a jelentkező nevelőszülői feladatok 
ellátására. Elsősorban azok a jelentkezők jutnak el a képzésre, akik inkább karitatív motivációval 
rendelkeznek. A főleg anyagi érdekből jelentkezők a nevelőszülői feladat pontos megismerése után 
átgondolják szándékukat, és sokan visszalépnek. 

2. A nevelőszülői feladatra jelentkezők alkalmassági vizsgálatának, a nevelőszülők 
alkalmasságának 3 évente kötelező felülvizsgálatának eredményei, tapasztalatai. 

A 2015. évben a 14 nevelőszülői feladatra jelentkezők esetében az alkalmassági vizsgálat során, a 
pszichológiai vizsgálat alapján voltunk kénytelenek 1 családot elutasítani. A tájékoztató beszélgetés 
illetve a környezettanulmány készítése során 3 család lépett vissza a jelentkezéstől. Életkörülményeik 
változására hivatkozva egy család már az alkalmassági vizsgálatuk után lépett vissza. A FIKSZ képzés 
alatt egy család, közvetlenül előtte szintén egy család lépett vissza a nevelőszülői feladatoktól. 

A nevelőszülők alkalmasságának 3 évenkénti kötelező felülvizsgálata során eddig nem derült ki 
nevelőszülői alkalmatlanság, de 2 nevelőszülő működése esetében probléma merült fel, aminek 
kivizsgálása jelenleg is tart, így az alkalmassági vizsgálat még folyamatban van. 

Nevelőszülői képzések, továbbképzések szervezése, az ezeken való részvétel tapasztalatai. 
A nevelőszülők számára szervezett működtetői továbbképzést 2015. évben szeptember 21-én 

valósítottuk meg „A mese szerepe és fontossága a gyermek kialakuló személyiségére" címmel 
Paloznakon a Meseközpontban, a központ szakemberei segítségével. A nevelőszülők részvételi 
aránya az előző évekhez képest kimagasló volt. 

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítéssel rendelkező nevelőszülők számára 
biztosítottunk egy 30 pontot adó személyiségfejlesztő képzést, melyet 1 csoportban Veszprémi 
helyszínnel bonyolítottunk le. 

A képzés címe: Játszmák és konfliktuskezelés, a tréninget S zalai Katalin klinikai 
szakpszichológus tartotta a Főnix-Füred Tanácsadó és Szolgáltató Bt munkatársa. 
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4. A nevelőszülői hálózatból kilépő nevelőszülők távozásának oka, módja. 
A 2015-Ös év során 4 nevelőszülő jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését 

kérte, 2 nevelőszülő foglakoztatási jogviszonyának szüneteltetését kérte arra a napra, melytől 
kezdődően öregségi nyugdíjat kívánt igényelni, majd folytatta nevelőszülői jogviszonyát, 4 
nevelőszülő esetében a gondozásából valamennyi gyermek, fiatal felnőtt kikerült és a gyámhivatal az 
azt követő három hónap alatt újabb gyermeket ill. fiatal felnőttet nem helyezett el a gondozásába. 
Továbbá X foglalkoztatási jogviszony a nevelőszülő halálával szűnt meg. 

5. A svermekek számára (és nevelőszülői családok számára) szervezett szabadidős programok, 
ünnepek, táborozások. 

• A Gyermekvédelmi Központ Nevelőszülői Hálózatából 2015. évben két alkalommal 
látogattuk meg a Veszprém Petőfi Színház előadásait. A „Légy jó mindhalálig" című 
darabot 52 fő gyermek, fiatal felnőtt és nevelőszülő tekintette meg, a Baltazár Színház 
„Boldog óra" című előadását 38 fő látta. 

• Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ által 
szervezett „Gyere-K-épbe-Gyermekjogi Roadshow 201533 programján 27 gyermek 
vett aktívan részt, valamint egy focicsapatot tudtunk benevezni a barátságos 
mérkőzésre. 

• A Fővárosi Nagycirkusz Utazócirkusza által biztosított cirkuszi produkció 
megtekintésére 52 gyermek és nevelőszülő jutott el a tavasz folyamán több 
időpontban. 

• A hálózatunkban működő Nevelőszülők egyesülete 2015. május 30-án Sümeg és 
Csabrendek körzetében rendezte meg a II. „Erdei 7 próba" nevű akadályversenyt a 
gyermekek és nevelőszüleik részvételével, melynek befejezéseként egy közös 
bográcsozáson vettünk részt. 

• A nyár folyamán több nevelőcsalád együttes Balatoni üdülésen pihente ki magát 
Balatonrendes-Pálkövén, ahol a fürdőzés mellett a nevelőszülők együtt vitathatták 
meg a gyermeknevelés nehézségeit, illetve pihenhettek, míg a gyermekek szervezett 
szabadidős elfoglaltságokon vettek részt. 

• A két napos III. Országos Nyárköszöntő Fóti Gyermekfesztiválon 8 gyermek vett 
részt, egy nevelőszülő házaspár felügyeletével. 

• Nagy örömünkre szolgált, hogy ebben az évben is lehetőséget kaptunk a Würth 
Táborban való részvételre, így 4 gyermek tudott nevelőszülői hálózatunkból 
Salgótarján-Eresztvényben nyaralni. 

• A nyár utolsó hónapjában a Sümeg és környéki Nevelőszülők és Nagycsaládosok 
Egyesülete szervezésében gyermekeink egynapos kiránduláson vettek részt 
Budapesten, ahol megtekintették a szabadtéri repülő-múzeumot, valamint a Liszt 
Ferenc repülőtérre tettek látogatást, ahol vezetéssel egy 3 órás program során 
betekintést kaptak a repülőtér életébe. 

• 2015. szeptember 27-én tartottuk meg a „Nevelőszülői Nap az Állatkertben11 című 
programot, ahol több mint 300 fő gyermek, nevelőszülő, nevelőszülők saját 
gyermekei, valamint a családokkal foglalkozó munkatársaink vettek részt 
Veszprémben egy egész napos állatkerti látogatáson. 

• 2015. október 30-án immár 9. alkalommal került sor a KI-MIT-TIJD?-ra Sümegen a 
Mi is vagyunk Alapítvány segítségével. A nevelőszülői tanácsadók által szervezett 
programon a gyermekek örömmel mutatták meg tehetségüket társaik és a felnőttek 
számára. Ez évben 105 fő nevelőszülői családban, 12 fő lakásotthonban, és 3 fő 
Bakonyoszíopon elhelyezett gyermek illetve fiatal felnőtt lépett fel valamilyen 
produkciót, vagy alkotást bemutatva. 

• A Szociális Munka Napja alkalmából Darvastón megrendezésre kerülő megyei 
ünnepségen három gyermekünk adta elő produkcióját szavalat és néptánc formájában, 
amivel a megjelenteket köszöntötték a szervezők. 
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• 2015. december 05-én rendeztük meg Veszprém Agóra épületében a már 
hagyománnyá vált Mikulás Ünnepségünket. Ebben az évben a nevelőszülői 
családokban élő gyermekek a Pegazus Bábszínház előadásában a „Koffermesék" című 
mesejátékát élvezhették. Utána a Mikulás osztotta ki minden gyermek számára 
ajándék csomagját. 

• Az InConcert Kft jóvoltából lehetőséget kaptunk Molnár Ferenc Caramell 10 éves 
jubileumi nagykoncertjén részt venni Budapesten a Papp László Sportarénában 2015. 
december 20-án, 21 fő résztvevővel. 

6. A nevelőszülői hálózat szakmai, módszertani fejlesztésére vonatkozó elképzelések. 
Továbbra is a nevelőcsaládok jelentős része a jogszabályi előírások feletti létszámmal működik a 

gyermekek nevelőszülői családban történő elhelyezése érdekében. A nevelőszülői családok 
túlterheltségének enyhítése céljából a nevelőszülői hálózat fejlesztése folyamatos munkát igényel. 

Ennek érdekében, mint minden évben, a jövőben is a Veszprém Megyei Naplóban több 
újsághirdetéssel, valamint az interneten keresztül a Közösségi Álláskereső oldalon szeretnénk 
nevelőszülőket toborozni. 

Sikerült a 2015-évben újra megnyitni a Zirc, Tölgyfa w. L szám alatt lévő nevelőszülős házat egy 
nevelőcsalád beköltözésével, ami további férőhelybővítést jelentett számunkra. 

A jövőben ennek mintájára tervezzük az Olaszfaluban lévő ház felújítása után annak ismételt 
megnyitását is, akár más megyében működő nevelőszülői család által. 

Fontosnak véljük a nevelőszülők képzésének, továbbképzésének a szervezése során, hogy olyan 
témákat érintsünk, melyek segítik és támogatják mindennapi munkájukat, alternatívákat adnak a 
nevelőszülőknek a kiégés megelőzésében. 

Örömmel támogatjuk és segítjük a nevelőszülők által létrehozott Sümeg környéki nevelőszülők és 
nagycsaládosok egyesületét. Részt veszünk az általuk szervezett programokon, segítjük működésüket, 
hiszen kapcsolataik által bővül a nevelőszülői feladatról alkotott kép a társadalom szélesebb 
rétegeiben, melynek eredményeképpen további nevelőszülőnek jelentkezőkben reménykedünk. 

p) az örökbefogadás előkészítésével, utánkövetéséveU az örökbe fogadhatónak 
nyilvánítással kapcsolatos ügyek száma, ez utóbbi esetében különösen a 2015-ben 
tapasztalt tendencia alakulása, 

Az örökbefogadás szakmai előkészítését jelenleg 1 fő örökbefogadási tanácsadó és 1 fő 
pszichológus látja el. A közalkalmazotti jogviszonyban dolgozó pszichológus elsősorban az 
örökbefogadói feladatra jelentkező személyek alkalmassági vizsgálatát, és a pszichológiai tanácsadást, 
továbbá az örökbe fogadhatónak nyilvánításra javasolt gyermekek vizsgálatát kapta feladatául, 
valamint a nemzetközi örökbefogadásokat kíséri végig, látogatja a gondozási időre kihelyezett 
gyermekeket és készíti el az örökbefogadás engedélyezésére vonatkozó véleményét és javaslatát, 
továbbá végzi a krízistanácsadást. 

A pszichológus és az örökbefogadási tanácsadó együtt van jelen a gyámhivatal által 
engedélyezett örökbefogadások utánkövetésénél, és szakmai észrevételeiket megbeszélve közösen 
készítik el a gyámhivatalnak elküldendő utánkövetési jelentést. 

Örökbe fogadásra való alkalmasság számadatai: 

Az év során nyilvántartásba vett új jelentkezők száma: 39 család 
(38 házaspár, 1 egyedülálló). 
Közülük - még a gyámhivatali szakasz előtt - visszalépett 1 házaspár. 

Összes várakozók száma: 100 család 
(ebből nevelt gyermek örökbe fogadására vár 2 család). 

Érvényes alkalmassági határozattal nyilvántartott családok száma: 83 család 
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Közülük az országos nyilvántartásban szerepek 74 család 

Folyamatban lévő eljárás: 17 
(ebből gyámhivatali szakaszban 2). 

Az év során egyéb ok miatt visszalépett: 5 házaspár 
(2 házaspárnak vérszerinti gyermeke született, 3 házaspár nem kérte ismételt 

vizsgálatát). 

Családon belüli örökbe fogadáshoz pszichológiai szakvéleményt 3 esetben 
kértek tőlünk a gyámhivatalok. 
Alkalmassági határozat meghosszabbítására tettünk javaslatot 8 esetben. 
Alkalmasság felülvizsgálatára: 

- az örökbe fogadandó gyermek életkora miatt 3, 
- lakóhely változás miatt 7, 
esetben volt szükség. 

Ismételt alkalmassági eljárásra 12 esetben 
került sor a határozat meghosszabbított határidejének lejárta miatt. 

Örökbe fosadhatónak nyilvánítás számadatai 

2015. évben 38 gyermek esetében indult eljárás, melyből: 
jogerősen örökbe fogadhatónak nyilvánítottak 12 főt, 
(ebből 1 gyermek esetében a gyámhivatal felfüggesztette az eljárást, mivel a szülői 
felügyeleti jogot megszüntető bírósági eljárás is folyamatban volt, mely végül a szülők 
szülői felügyeleti jogának megszüntetésével zárult) 

4 gyermek (l-l testvérpár) esetében a megyei gyámhivatalhoz került az ügy, tekintettel 
arra, hogy a szülők megfellebbezték az első fokon eljáró hatóság döntését. Az egyik 
testvérpár esetében a megyei gyámhivatal helybenhagyta az első fokon eljáró gyámhivatal 
döntését, a másik két gyermek esetében az eljárás még folyamatban van. 

a gyámhivatal elutasította az örökbe fogadhatóvá nyilvánítási javaslatot 5 esetben. 
(Ebből: 4 esetben a gyermek nevelésbe vételét elrendelő illetékes gyámhivatal a 
határozatban a vérszerinti szülőt nem figyelmeztette a hatályos jogszabályoknak 
megfelelően a kapcsolattartás elmaradásának jogkövetkezményeire, 1 esetben pedig a 
vérszerinti szülő Büntetés végrehajtási Intézetben tartózkodását nem tekintette önhibának.) 

fenn. 
- 2015. évben le nem zárult, gyámhivatali szakaszban lévő eljárás 17 gyermek esetében áll 

2015. dcccmbcr 31. napján nyilvántartott örökbe fogadható gyermekek száma Veszprém 
megyében 40 fő. 

Közülük: 
- 3 év alatti 8 fő, 
(ebből 3 kisgyermek már a kötelező gondozási időt tölti örökbe fogadó családjában. 2 gyermek 
esetében súlyos egészségi problémák, halmozott fogyatékosság miatt nem javasolt örökbe fogadó 
szülőkhöz történő kihelyezésük, 3 gyermek esetében örökbe fogadásuk előkészítése zajlik) 
-3-10 éves 9 fő 
-10 év feletti 23 fő. 
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Lezárult örökbe fogadás megyén belül: 24 fő (átlag életkoruk 2.54 év). 
Ebből: 

Ideiglenesen az örökbe fogadó szülőnél elhelyezett: 4 fő, 
Ideiglenesen szakellátásban elhelyezett: 1 fő, 
Nevelésbe vett: 19 fő, 

(10 ő a szülők hozzájáruló nyilatkozata okán, 4 fő szülői felügyeleti jog megszűntetése miatt, 
örökbe fogadhatónak nyilvánított 10 fő.) 

Külföldre került: 3 fő, 
(átlagéletkoruk: 6.6 év). 

Más megyébe került: 2 fő. 

A 24 lezárult örökbefogadás kihelyezés előtti gondozási helyenkénti megoszlása: 
koruk miatt különleges szükségletű gyermekeket ellátó gyermekotthon: 2 fő 

(Veszprém, Tüzér u. 44.) 
különleges gyermekotthon (Gic): 1 fő 
nevelőszülő: 17 fő 
kórház (újszülöttek): 4 fő 
esetében. 

A tavalyi év során 3 magasabb életkorú lánytestvér esetében valósult meg külföldi örökbe 
fogadni szándékozó szülővel történő eredményes barátkozás, azonban a kötelező gondozási idő alatt a 
házaspár úgy érezte, túl nehéz feladat számukra a három gyermek gondozása és nevelése, ezért a 
gyámhivatalnál visszavonták a kislányok örökbefogadására vonatkozó kérelmüket, így a gondozási 
időt megszakítva a gyermekeket vissza kellett vinni a nevelőszülőhöz. 

Még egy nevelésbe vett gyermek esetében volt sikertelen gondozásba kihelyezés egy más 
megyei örökbe fogadni szándékozó házaspárral, amikor szintén visszakerült a gyermek a 
nevelőszülőhöz. Ezt követően a nevelöszülő jelezte, hogy a gyermeket örökbe szeretné fogadni, a 
nevelőszülő és férje örökbefogadásra való alkalmasságának megállapítására és a gyermek 
örökbefogadásának engedélyezésére vonatkozó gyámhivatali eljárás még a 2015-ös évben jogerősen 
lezárult. 

Nyílt örökbefogadás: 
Gyermekvédelmi Központunk szakmai koordinálása mellett nyílt örökbe fogadás 1 gyermek 

esetében történt. 
További 6 újszülött gyermek esetében történt még nyílt örökbefogadás a nyilvántartásunkban 

lévő örökbe fogadni szándékozó házaspárok esetében: 2 gyermeknél a Gólyahír Egyesület, szintén 2 
gyermeknél a Baptista Szeretetszolgálat és 1 gyermek esetében a Bölcső Alapítvány közvetítésével. 
Egy nevelőszülő fogadta örökbe a nála nevelkedő gyermeket a vérszerinti szülő kizárólag csak a 
gyermek nevelőszülő általi örökbefogadásához való hozzájáruló nyilatkozata alapján. Ezt követően a 
gyámhivatal egy eljárásban döntött a nevelőszülő és férje alkalmasságáról valamint engedélyezte a 
gyermek örökbe fogadását. Egy esetben történt családon belüli, rokoni nyílt örökbefogadás (a 
vérszerinti szülő bátyja és felesége fogadta örökbe a gyermeket), és két esetben, összesen három 
kiskorú gyermeket érintve zajlott házastárs általi örökbefogadás. 

2015. évben az országos nyilvántartásból 26 gyermekre vonatkozó ajánlatot kapott 25 
családunk. 
Ebből: 

9 alkalommal fordult elő, hogy az adott megye nem őket választotta, így a tájékoztatásukra 
nem is került sor, 

11 esetben esett az örökbe fogadható gyermeket nyilvántartó megye választása a mi 
házaspárjainkra, 
(6 esetben a házaspárok úgy nyilatkoztak, hogy a gyermek iratanyagának megismerését követően a 
terhelt családi háttér, a gyermek betegsége vagy származása miatt a személyes találkozástól 
eltekintenek.) 
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4 családunk esetében történt meg más megyei gyermek örökbefogadása, 
(ez összesen 5 gyermeket érintett, egy ikerpárt és 3 kisfiút) 

1 más megyei gyermek tölti jelenleg a kötelező gondozási időt a mi nyilvántartásunkban lévő 
házaspárnál. 

További 4 házaspár esetében még nem jött visszajelzés a megyéktől, hogy az általunk 
nyilvántartott örökbe fogadni szándékozót tartják-e a legalkalmasabbnak, legmegfelelőbbnek az 
örökbe fogadható gyermek számára. 

2014. évtől a gyámhivatalok 45 gyermek esetében rendelték el az utánkövetést az erről 
rendelkező jogszabálynak megfelelően. Az örökbefogadást engedélyező határozat jogerőre 
emelkedését követő 2 hónapon belül, valamint egy év letelte után két alkalommal találkozunk a 
családdal, s az elvégezett konzultáció, tanácsadás után az örökbefogadott gyermek állapotáról, 
helyzetéről, illetve a szakmai tevékenységünkről jelentést küldünk a gyámhivatalnak. 

2015. évben kötelező utánkövetés 40 gyermek esetében valósult meg, - volt, akinél már az egy 
éves utánkövetés is megtörtént (16 fő). Ebből: 
- 28 alkalommal a mi nyilvántartásunkban lévő, általunk örökbe adott gyermek esetében, 
- 8 alkalommal más megyéből örökbe fogadott gyermek esetében, 
- 2 gyermek esetében a vérszerinti szülő házastársa általi nyílt örökbefogadás során a családban 
esetleges bekövetkező változását vizsgáltuk, 
- 1 gyermek esetében rokoni, nyílt örökbefogadás kapcsán és további 
- 1 gyermek - a Baptista Szeretetszolgálat által közvetített nyílt örökbefogadásának utánkövetésében 
vehettünk részt, mert a nevezett alapítvány még nem rendelkezik ez irányú jogosultsággal. 

A Gólyahír Egyesület és a Bölcső Alapítvány által közvetített gyermekek örökbefogadó 
családba történő beilleszkedésének utánkövetését az alapítványok vállalták. 

Önkéntes utánkövetés 10 család esetében valósult meg az év folyamán, nevelési kérdésekben 
pszichológiai segítségnyújtást, tanácsadást biztosítottunk számukra. 

Összegzés: 
A 2015. év során megyénkben 24 gyermek esetében zárult le jogerősen örökbefogadás, 

további 4 gyermek van a kötelező gondozási időre kihelyezve örökbefogadó családba. 
A más megyei és nyílt örökbefogadások szám nőtt a 2014-es évhez képest. 
A 2014. évben 24 gyermek esetében indult eljárás a gyermekvédelmi gyám kezdeményezése 

folytán az örökbe fogadhatónak nyilvánításuk vonatkozásában, 2015. évben ez 36 gyermek esetében 
történt meg. Ebből is látszik a gyermekvédelmi gyámok szakmai elkötelezettsége, mely a gyermekek 
nevelésbe vételének felülvizsgálata kapcsán valósul meg. Figyelemmel kísérik a gyermek - szülő 
kapcsolat alakulását, és amennyiben nincs remény a vérszerinti családba való visszakerülésre, a szülő 
életvitelén nem változtat, vagy nem tart kapcsolatot gyermekével, a hatályos jogszabályok alapján 
javaslatot tesznek a sziilői felügyeleti jog megszüntetésére vonatkozó per megindítására, vagy a 
gyermek örökbe fogadhatónak nyilvánítására. 

Az új jelentkezők száma az elmúlt évekhez hasonló, kicsit emelkedő arányt mutat. 2014. 
évben 34, 2015. évben 39 új jelentkezőt regisztráltunk. Csak 1 egyedülálló hölgy jelentkezett az idei 
évben, ez a 2014-es évhez képest csökkenő tendenciát jelez. (2014-ben 6 egyedülálló jelentkezett.) 

Továbbra is legtöbben 0 és 1 éves kor közötti, vagy esetleg 0 és 3 éves kor közötti 
kisgyermeket szeretnének örökbe fogadni, csak néhány házaspár vállalja 3 évesnél idősebb gyermek 
örökbefogadását. 

A 15/1998. (IV.30) NM rendelet alapján 2015. évben az alábbi örökbefogadási esetszám 
valósult meg Gyermekvédelmi Központunkban: 
- érvényes alkalmassági határozattal rendelkező örökbefogadó családok száma: 83 
- folyamatban lévő alkalmassági vizsgálatok: 17 
- 2015. év folyamán az örökbefogadások számának alakulása: 36 

-jogerősen 2015. évben lezárult megyei: 24 
- sikertelen más megyei szülővel történő barátkozás: 1 
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- sikertelen külföldi örökbe fogadó szülővel történő barátkozás: 
gyermeket érintett 

- folyamatban lévő megyei örökbefogadás: 4 

esetben 3 

-jogerősen 2015. évben lezárult más megyei gyermek örökbefogadása: 

- folyamatban lévő más megyei gyermek örökbefogadása: 
5 
1 

- nyílt örökbefogadás esetén a kötelező gondozási idő figyelemmel kísérése: 
- házastárs általi nyílt örökbefogadás előkészítése: 
- rokoni nyílt örökbefogadás előkészítése: 
- újszülött gyermek nyílt örökbefogadás közvetítése, előkészítése: 
- nevelőszülő általi nyílt örökbefogadás: 
- kötelező utánkövetések száma: 
- önkéntes utánkövetések száma: 
Összesen: 

2 
1 
1 
1 
40 
10 
198 

2015. évben 198 volt az örökbefogadási tanácsadó esetszáma. 

q) mutassa be az intézményben igénybe vehető mentálhigiénés szolsáltatásokat 
(pszichológus, fejlesztőpedagógus, stb.) 

A gyermekotthoni hálózatban 5 fő pszichológus és 3 fő fejlesztőpedagógus végzi feladatait. 
A fejlesztő pedagógus szabadidős programok szervezésével, azok bonyolításával foglalkozik 

és segíti a hátrányok leküzdését, a társadalmi integrációt. 
A pszichológus elsősorban beszélgetéssel, művészetterápiával, relaxációs imaginációs 

gyakorlatokkal, mese- játék terápiával, bábozással, drámajátékkal segíti neveltjeink személyiség-
fejlődését. 

A Befogadó otthon esetében a pszichológus hiánya érezhető, szabadidő szervező kolléga segít 
a szükséglethez igazodó programok, lehetősegek szervezésében,, bonyolításában. 

Az utógondozó otthonhoz a 15/1998. évi NM rendelet nem rendel semmilyen segítő 
szakembert, ezért a tanulmányok terén, amennyiben szükséges, és a fiatal igényli, kérik a kollégák az 
iskolai tanárok, osztályfőnökök segítségét. Amennyiben pszichológus segítsége indokolt, úgy a 3. 
számú gyermekotthon pszichológusának igénybe vételére van lehetőség. 

Veszprém megyében nincs, vagy csak korlátozott a fiatalok terápiás lehetősége. Hiányzik a 
fekvőbeteg pszichiátriai ellátás, illetve nagyon kismérvű a terápiás helyzetek lehetősége. 

2015. év utolsó félévében addiktológiai konzultáns foglalkozott a lakásotthonokban élő 
fiatalokkal heti egy alkalommal. Munkáját nagyon hasznosnak ítéljük, és szükségesnek tartjuk a 
továbbiakban is. 

A Nevelőszülői hálózatban 1 fo pszichológus státusszal rendelkezünk, aki a nevelőszülőnek 
jelentkezők alkalmassági vizsgálatát, a nevelőszülői családokban élő gyermekek terápiáját, továbbá a 
nevelőszülők szükséges megsegítését végzi, 

Az ellátottak számát és az eddigi gyakorlati tapasztalatokat figyelembe véve indokoltnak 
tartjuk további 1 fő pszichológus, 1 fő gyógypedagógus és 1 fő fejlesztőpedagógus alkalmazását. 
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r) ismertesse az ellátás során felmerült problémákat és a megoldásra vonatkozó 
javaslatokatT 

Mint azt már többször jeleztük fenntartónk felé, intézményünk gyermekotthoni hálózatában a 
túlórák felhalmozódása nagyon komoly problémát jelent, melynek okai: 

a 15/1998. NM rendeletben meghatározott minimum létszámmal nem lefedhető 1 
lakásotthon egész napos nyitvatartási szükséglete, ha a szabadságokat, illetve az 
előforduló táppénzes állományokat is figyelembe vesszük, 
a gyermekek romló személyiségállapota - melynek következménye a rendszeres 
iskolakerülés - előidézi a lakásotthonok folyamatos nyitva tartását. 

A problémával kapcsolatban számításokat végeztünk, melynek konklúziójaként 
megállapítható, hogy 896 óra nem lefedett a gyermekfelügyelő/gyermekvédelmi asszisztens éves 
figyelembe vehető munkaidejéből. 

Fentiek azt támasztják alá, hogy lakásotthononként további 0,5 státusz - szakmai egységenként 2 
státusz - rendszerbe vonása indokolt. 

A gondozottak koncentráltan hordoznak súlyos magatartásbeli tünetcsoportokat, amik jelenlegi 
gyakorlatunk alapján - egy felnőtt kizárólagos jelenléte - a munkavállaló szempontjából veszélyes, 
ezért fontos lenne, legalább a délutáni órákban - mikor a nevelő pedagógiai és nem gondozási 
feladatokat lát el - még egy gyermekfelügyelő is párhuzamosan munkát végezhessen. 

További sarkalatos pont, hogy a GYES-ről visszatérő és még hónapokig szabadságukat töltő 
kollégák esetében a feladatellátás nem biztosított, hiszen létszámon felül nem alkalmazhatjuk tovább a 
GYES ideje alatt őket helyettesítő kollégát. 

A gyermekvédelmi gyámok munkavégzését megnehezítő probléma továbbra is a magasabb 
életkorú, magatartásproblémával küzdő, bűnelkövető, vagy akár drogfogyasztó, rendőrség által 
megtalált szökött gyermekek gondozási helyre történő visszaszállítása jelenti, hiszen általában nem 
elegendő egy ember, rendszerint szükség van még egy kísérőre, elkerülve azt, hogy a gyermek akár 
magában, akár másban kárt tegyen. 

Ez nem megoldott hivatalosan a törvényi feladatoknak megfelelve a gyermekvédelmi gyámok 
egyedül kénytelenek menni a szökött gyermekért. Megoldást jelentene egy szökött gyermek szállítását 
segítő személy alkalmazása. 

5. Együttműködés 

Rendőrség: 
1. számú Gyermekotthon 
Kapcsolatunk a helyi körzeti megbízottakkal van, akik mind a gici lakásotthonok, mind a 

gyulafirátótí befogadó otthon esetében hely - és gyermekismerettel rendelkeznek. Probléma esetén 
készségesen állnak rendelkezésre minden esetben szolgálaton kívül is. Figyelünk arra, hogy a 
kapcsolatunk ne probléma fókuszú legyen, járőrözés, körzet bejárás esetén is szívesen látottak a 
lakásotthonokban. 

2. számú Gyermekotthon 
A Pápai Rendőrkapitánysággal együttműködésünk példaértékű. Segítségükre mindig 

számíthatunk, a rendőrjárőrök szükség esetén azonnal a házban vannak, segítenek az adott probléma 
megoldásában. Sajnos a nyomozókkal is sok a találkozási alkalom, több közös „kliensünk" van. 
Hozzáállásuk pozitív. Sok esetben a még hatékonyabb pedagógiai munkánk érdekében próbálják a 
gyerekeket meggyőzni a helyes életvitelről. A bűnmegelőzés területén a tavalyi évben az illetékes 
rendőr több alkalommal járt a lakásotthonokban. 

3. számú Gyermekotthon 
Az illetékes rendőrkapitányságokkal a kapcsolat kiemelkedő. Részt vállalnak kollégáink 

felvilágosításban, továbbképzésében. Segélykérés esetén gyorsan és hatékonyan eljárnak. A 
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bűnmegelőzési tevékenységünkbe bekapcsolódnak, kollégáink kéréseit, jelzéseit figyelembe veszik. 
Programok szervezésével próbálják neveltjeink körében elfogadásukat elősegíteni, hogy ne ellenség-
képet, hanem a törvényesség őrzőit lássák bennük. 

Utógondozó otthon: 
Jó kapcsolatot ápolunk a helyi rendőrőrssel, minden esetben számíthattunk a rendőri 

megjelenésre, segítségre. Ősszel egyik fiatalunk miatt, sajnos bejelentést kellett tenni drogfogyasztás 
miatt. Ugyanezen fiatal esetében többször került sor rendőri intézkedésre. Egyéb hivatalos ügyben 
nem kellett kapcsolatba lépnünk a rendőrőrssel, de a hosszú évek alatt kialakult jó kapcsolatot jelzi, 
hogy fokozottabban figyelik otthonunkat, éjszakai, és egyéb járőrözésük során az utcánkban, a ház 
előtt is jelen vannak. Folyamatos a párbeszéd közöttünk, ők is számíthatnak a segítségünkre, 
információinkra. 

A rendőrséggel az együttműködésünk összességében jónak mondható, hisz szinte napi 
kapcsolatban vagyunk velük. Jó partneri kapcsolatot bizonyít az is, hogy kérésünkre a 
lakásotthonokban többször tartottak csoportos beszélgetést, előadást fiatalnak, felnőttnek egyaránt. 

Kiemelt fontossággal tartottunk kapcsolatot azon Rendőrkapitányságokkal, amely 
településeken lakásotthonaink működnek. 

Az intézmény vezetése több alkalommal folytatott megbeszélést közös problémákról megyei 
vezetőkkel. A Megyei Bűnmegelőzési Munkacsoport rendezvényein részt veszünk, munkájukba 
aktívan bekapcsolódunk. 

Oktatási intézmények: 
A Gyermekotthoni hálózatban az osztálytanítókkal, kollégiumi nevelőkkel a nevelő, 

fejlesztőpedagógus tartja a kapcsolatot. Rendszeresen látogatják a szülői értekezleteket, szinte napi 
kapcsolatban (személyes, vagy telefon általi) vannakk az osztályfőnökökkel, szaktanárokkal, 
gyakorlati helyekkel, ha kell az igazgatósággal, valamint a titkársággal. Az osztályfőnökök kiemelten 
figyelik fiataljaink ügyes-bajos dolgait. Velük tartjuk fontosnak a kapcsolattartást, egyszerűbbnek, 
gyorsabbnak gondoljuk így az ügyek intézését, és minden alkalommal szívesen állnak 
rendelkezésünkre, persze ők is bármikor számíthatnak az együttműködésünkre. 

A gyermekvédelmi gyámok a fontos kérdések megtárgyalásánál mindig részt vesz. 
Az iskolái pedagógusok részéről egyéni patronálás, mentorálás nem tapasztalható. Előfordul az 

előítéletes hozzáállás és a szándékos „gáncsoskodás" is. Neveltjeink gyakrabban kerülnek fegyelmi 
eljárás hatásköre alá is. 

Az általános iskolákra jellemzőbb, hogy gyermekeinket külön figyelemmel kezelik, igyekeznek 
magántanulónak nyilváníttatni, vagy másik iskolát javasolni a problémák miatt. 

A 16. életévüket betöltő gyermekek esetében - amennyiben elegendő indoka van az iskolának — 
azonnal megszüntetik a tanulói jogviszonyt. 

További problémát jelentenek minden iskoláskorú gyermek esetében azok a rendszeres 
konfliktusok, amelyek a gyermek és a pedagógus/iskola, a nevelőszülő és a pedagógus/iskola, 
valamint a gyermekvédelmi központ munkatársai és a pedagógus/iskola között alakulnak ki amiatt, 
hogy a pedagógusok eszköztára, módszerei, és hozzáállása nem segíti elő a nevelésbe vett gyermekek 
reszocializációját, hátrányainak leküzdését, esélyegyenlőségének biztosítását. Számos esetben a 
nevelőszülői tanácsadó és a gyermekvédelmi gyám kényszerül mediátori feladatokat ellátni az iskola 
és a gyermek, illetve az iskola és a nevelőszülő között annak érdekében, hogy a gyermek helyzete az 
iskolában ne lehetetlenüljön el. 

Altalánosságban elmondható, hogy a különleges szükségletű gyermekekkel foglalkozó 
pedagógusok empátiája, türelme nagyobb, valamint pedagógiai módszereik toleránsabbak, sőt 
hatékonyabbak. 

A gyermekjóléti szolsálatok a már rendszerben lévő gyermekek vonatkozásában többnyire a 
felülvizsgálatokra küldik az adatlapjaikat, esetenként időszakos kapcsolattartások szabályzása előtt 
történik egyeztetés. Érdeklődés a gyermekek fejlődéséről, állapotáról, látogatás a lakásotthonokban 
nem jellemző. 
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Újonnan bekerülő gyermekek esetében a gyámhivatali tárgyaláson, amennyiben részt vesz a 
családgondozó, lehetőség van információ cserére. 

A gondozási helyre családgondozó által kísért gyermekek tekintetében nem minden esetben 
történik meg a kellő előkészítés az alapellátás részéről sem a szülők, sem a gyermek felé. A problémát 
megoldottnak tekintik a szakellátásba kerüléssel. Az otthon tartózkodó (akár két napnál nem hosszabb 
ideig tartó gyám által engedélyezett, akár időszakos kapcsolattartás esetében) gyermekeket az 
alapellátás kérésünkre meglátogatja, jellemzően azokban az esetekben, melyekben nem bírálja felül a 
gondozási hely gyermek szempontjait figyelembe vett javaslatát. 

Folyamatosan kapcsolatot tartunk továbbá a gyámhivatalokkal, munkahelyekkel, a munkaügyi 
központtal. Folyamatos az együttműködés a hivatalos szervekkel (okmányirodákkal, az önkormányzat 
szociális osztályával, stb). 

6. Panasz és közérdekű bejelentések, valamint azok kezelése 

Panasz- és közérdekű bejelentés 2015. évben nem érkezett intézményünk részére. 

7. Érdekképviseleti fórum működése 

Az Érdekképviseleti Fórumot a tavalyi évben nem kellett összehívni. 

2014. december 30.-án került sor az i ntézmcny gyermekönkormányzatának megúj ítására. 
Ezen az ülésen a tagok újra alkották az SZMSZ-t, valamint meghatározták a 2015. évi feladatokat és a 
munkatervet. 

A gyermek Önkormányzat 2015. április 07.-én gyűlt össze ismét, melyre meghívták a 
gyermekjogi képviselőt is, A meghívás célja az volt, hogy a gyermekönkormányzat tagjai a 
legteljesebb tájékoztatást kaphassák a gyermeki érdekképviselet lehetőségeiről, működési kereteiről, 
céljáról. A gyerekek érdeklődéssel hallgatták a tájékoztatást, mely interaktívvá vált. 

Végső kicsengése a beszélgetésnek az volt, hogy a problémák őszinte feltárása - akár a 
gyermekvédelmi szakellátás működésével kapcsolatban is - lehetőséget teremt arra, hogy a következő 
esztendőkben a gyermekvédelmi szakellátásba kerülők körülményei pozitív irányba változzanak, és 
mindenki a szükségleteihez és igényeihez leginkább igazodó ellátást kaphassa. Ezt a közös 
felelősséget szem előtt tartva és képviselve zajlott a beszélgetés is. 

2015. június 29-ére a gyermekönkormányzat tagjai kirándulást hirdettek valamennyi -
intézményünknél ellátott - fiatal számára. A programon kb. 30-an vettek részt, melynek pozitív 
visszhangja volt a nevelőszülői és gyermekotthoni hálózat részéről is. A „Mi is vagyunk" Alapítvány 
támogatásával finomságokra is költhettek (fagyi, főtt kukorica). 

2015. október 30.-án került sor a nevelőszülői hálózat által szervezett Ki mit tud?-ra, melyre a 
GYÖK tagjainak segítségével próbáltak minél több gyermeket mozgósítani. 

8. Rendkívüli eseményekkel kapcsolatos statisztikai adatok. tapasztalatok 

2015, évben a fenntartó felé 9 alkalommal küldtük meg 11 esetre vonatkozóan a rendkívüli 
eseményekkel kapcsolatos bejelentésünket. 

Ezek közül: 
3 esetben 14 év alatti gyermek engedély nélküli eltávozásáról, 

(Minden esetben a rendőrséget és a gyermekvédelmi gyámot értesítettük, a körözés kiadásra 
került.) 

1 esetben a gyermek sportfegyvert vitt be a lakásotthonba, 
(Rendőrségi intézkedést kértünk és a gyermekvédelmi gyámot tájékoztattuk.) 

1 esetben a gyermek tetoválást készített saját kaiján és kisebb társain is, és a fájdalom 
következtében pánikrohamot kapott, agresszíven viselkedett, 

(Mentőt hívtunk, akik kórházba szállították, a gyermekvédelmi gyámot tájékoztattuk.) 
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1 esetben a Veszprém, Tüzér u. 44. szám alatt található gyermekotthon anyás részlegén 
elhelyezett kiskorú anya gyermekével együtt engedély nélkül eltávozott, 

(Rendőrséget azonnal értesítettük, a körözést kiadtuk, gyermekvédelmi gyámot tájékoztattuk.) 
1 esetben szintén a Veszprém, Tüzér u. 44. szám alatt található gyermekotthon anyás 
részlegén elhelyezett kiskorú anya valószínűsíthető drogfogyasztás miatt rosszul lett, 

(Mentőt hívtunk, aki kórházba szállította, gyermekvédelmi gyámot tájékoztattuk.) 
1 esetben a gyermekfelügyelő ellen elkövetett személyi szabadság megsértése miatt 
küldtük a rendkívüli jelentést, melyet egy lakásotthonban elhelyezett fiatal követett el, 

(Az megtett intézkedés a rendőrség értesítése, és a próbaidős gyermekfelügyelő 
munkaviszonyának megszüntetése volt.) 

1 esetben egy középsúlyos, magatartásproblémával küzdő fiatal a cipőfűzőjével felkötötte 
magát az ágyrácsra, úgy kellett levágni, 

(A kollégák mentőt hívtak, akik a pszichiátriára szállították. Azonnali pszichiátriai segítséget 
kértünk, a gyermeket állandó kontroll alatt tartottuk. A gyermekvédelmi gyám tájékoztatása 
megtörtént.) 

1 esetben a lakásotthonból engedély nélkül eltávozott gyermek ügyében küldtük a 
bejelentést, aki - miután a rendőrök megtalálták - feljelentést tett a nevelő ellen 
bántalmazás miatt, 

(A feljelentés alapján indult rendőrségi nyomozás lezárult, és az illetékes gyámhivatal felé is 
megküldtük a Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság által készített Szakmai véleményt, melyek nem 
támasztották alá a gyermek által elmondottakat.) 

1 esetben több gyermeket érintően küldtük bejelentésünket. A lakásotthonból engedély 
nélkül eltávozott gyermekek közül 3 ellen rendőrségi eljárás indult, mivel az engedély 
nélküli eltávozás alatt egy padon alvó férfitől elvették értékeit. További 2 fiút 
beszállították a mentők a kórházba hallucinogén anyag fogyasztása miatt. 

9. Ellenőrzések, vizsgálatok tapasztalatai (NRSZH, Kormányhivatal, ombudsman stb.) 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának Szociális és 
Gyámügyi Osztálya ahogy minden évben, úgy 2015 évben is lefolytatta ellenőrzéseit 
intézményünknél, az alábbiak szerint: 

2015. május 20. napján a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás ellenőrzése történt meg. 

2015. június 8-11. közötti időszakban zajlott a Nevelőszülői hálózat ellenőrzése. 

A gyermekotthoni hálózatban: 
2015. március 11. napján 
2015. március 12. napján 
2015, március 16. napján 
2015. április 28. napján 
2015. szeptember 15. napján 
2015. szeptember 22, napján 
2015. szeptember 23. napján 
2015. október 7. napján 
2015. október 27. napján 
2015. október 28. napján 
2015. november 3. napján 
2015. november 5. napján a 

zajlott. 

Pápa, Jeges u. 3., és Pápa, Szabó E. u. 1/B., 
Pápa-Borsosgyőr, Szilfa il 19., 
Lókút, Rózsa u. 5., 
Zirc, Hóvirág u. 69., 
Zirc, Bakony béli u. l/A., 
Várpalota, Krúdy Gy. «. 25*, 
Balatonalmádi:»Erkel P, u, 19„ 
Bakonynána, Kossuth u. 117., 
Gic, Nagy L. «. 12., és Gic, Nagy L. u. 30., 
Gic, Nagy L. / / . 46., 
Veszprém-Gyulafirátót, Német u. 52., 
Veszprém, Tüzér w. 44. szám alatti lakásotthonok ellenőrzése 

Az ellenőrzés során a Hivatal nem tárt fel az intézmény működését érintő hiányosságot, 
megállapításai szerint a hatályos jogszabályoknak megfelelően működünk. 

28 



Több ízben történt belső ellenőrzés a fenntartó által is, melyek egyike sem állapított meg 
kardinális problémát, melyekre különösebb intézkedési kötelezettségünk lett volna. 

10. Önkéntes tevékenység, társadalmi felelősségvállalás 

Az önkéntesek részvétele a mindennapi feladatellátásban 2015. évben sem jelent meg 
intézményünk életében, bár sok esetben el tudnánk képzelni az önkéntesek jelenlétét, főleg a 
gyermekotthoni hálózatban. Például: drog-prevenció kapcsán rendszeres beszélgetés egy már „tiszta" 
volt szerhasználóval; vagy olyan beszélgetésekben való részvétel, ahol a rendszerünkből már korábban 
távozott fiatalok osztják meg tapasztalataikat az önálló élettel kapcsolatban, elmesélik kudarcaikat, 
sikereiket, elmondanák, hogy mit csinálnának másképp, ha újra megélhetnék az intézményünk 
biztosította lehetőségeket. 

Dolgozóink is vállalnak időnként önkéntes munkát, ez előfordult, mikor ezzel tudtuk biztosítani a 
környezetünk szebbé tételét (kerítés/korlát csere-festés, kerti pihenő-házikó rendbetétele, tűzrakó hely 
építése), illetve már hagyománnyá vált, hogy az alapítványi nyaraló tavaszi nagytakarítását kollégáink 
vállalták. 

Fiataljaink közül is van, aki középiskolásként a helyi általános iskolában rendszeresnek mondható 
önkéntes munkában vesz részt, egy-egy gyermekeknek szóló rendezvény, program kapcsán. 

Valamilyen szinten Önkéntes munkának tekinthetjük a szomszédok segítségét, illetve a személyes 
kapcsolatokat kihasználva a helyi mesteremberek segítségét is igénybe tudjuk venni. 

Szintén a személyes kapcsolatok alapján több helyi magánember támogatását is élvezhetik 
fiataljaink, házi készítésű lekvárok, szörpök, savanyúságok, befőttek, friss zöldségek/gyümölcsök, és 
egyéb finomságok formájában. 

Adományozási céllal különösen a Veszprém, Tüzér u. 44. szám alatt található gyermekotthon 
esetében gyakran jelentkeznek gyülekezethez tartozó személyek, illetve magánszemélyek. Jellemzően 
ruhákat, játékokat adományoznak csecsemők részére, de nem ritka, hogy pépeket, gyümölcsöt hoznak 
a gyermekeknek. 

A Befogadó otthon esetében a TANODA adományoz rendszeresen tartós élelmiszert, valamint 
magánszemélyektől bútoradományozások történtek több alkalommal. 

2015. évben az alábbi támogatásokat kapta a Gyermekotthoni hálózat: 
A TAMOGAT-LAK Alapítvány mindhárom gici lakásotthon vinyei rekreációs hetének 
költségeire 120.000 Ft-ot biztosított. 

Az ÁRVÁCSKA Alapítvány támogatásával kedvezményesen nyaralhattak a Komáromban 
lévő nyaralóban a 3. számú Gyermekotthonhoz tartozó valamennyi, és a 2. számú 
Gyermekotthon Pápa, Jeges u. 3. és Balatonalmádi, Erkel F. u. 19. szám alatti lakásotthonai. A 
szállásköltséget egyik lakásotthonnak sem kellett kifizetnie. 

Élelmiszeradománnyal a Caritas és a Baptista Egyház a bakonynánaí, a lókúti és a zirci 
lakásotthont, továbbá a Baptista Egyház az utógondozó otthont támogatta. 

A COOP Segély Alapítvány mind a 14 lakásotthonra kiterjedő élelmiszer adománnyal 
segítette a lakásotthonban élők mindennapjait. 

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara támogatásával a „Magyarok Kenyere" - program 
kapcsán Veszprém megyében 3,4 tonna búzát adományoztak a gazdák, mely liszt formájában 
került a 14 lakásotthonban kiosztásra. A program kapcsán adományozott készpénz összeg 
77.640 Ft- volt. 

Az Egyenlő Esélyt Tanoda Egyesület tovább folytatta munkáját, segítve a hátrányos helyzetű 
gondozottaink felzárkóztatását. Az általuk nyújtott programok során nyári táborozásra, 
Balaton körüli kirándulásra, kalandparki látogatásokra, fürdőzésre, bobozásra került sor. 
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A Bakony Hotel vezetősége Mikulás nap alkalmából a zirci, a lókúti és a bakonynánai 
lakásotthon gyermekekeit és az ott dolgozó felnőtteket is vendégül látta vacsorára. A fiatalok 
mindegyike mikulás csomagot kapott ajándékba. 

A Baptista Egyház karácsonyi játszóházat, közös délutánt és kisebb ajándékozást szervezett. 
Egy lakásotthonban a karácsonyi ebédet biztosították. 

Szintén a zirci és zirc környéki lakásotthonok esetében több éve nyújt támogatást a Római 
Katolikus Plébánia Árpád házi Szent Erzsébet Katolikus Karitász csoportja, akik szintén 
élelmiszerekkel támogatják az otthon lakóit, illetve személyes beszélgetésekre is sor került. 

A 2. számú gyermekotthon három pápai lakásotthonát évek óta támogató NATO 
katonafeleségek minden gyermeket személyre szóló ajándékkal leptek meg karácsonykor. 

11. Intézményi programok 

2015. szeptember 27-én tartottuk meg a „Nevelőszülői Nap az Állatkertben" című programot, 
ahol több mint 300 fő gyermek, nevelőszülő, nevelőszülők saját gyermekei, valamint a 
családokkal foglalkozó munkatársaink vettek részt Veszprémben egy egész napos állatkerti 
látogatáson. 

- 2015. október 30-án immár 9. alkalommal került sor a KI-MIT-TUD?-ra Sümegen a „Mi is 
vagyunk" Alapítvány segítségével. A nevelőszülői tanácsadók által szervezett programon a 
gyermekek örömmel mutatták meg tehetségüket társaik és a felnőttek számára. Ez évben 105 
fő nevelőszülői családban, 12 fő lakásotthonban, és 3 fő Bakonyoszlopon elhelyezett gyermek 
illetve fiatal felnőtt lépett fel valamilyen produkciót, vagy alkotást bemutatva. 
2015. december 05-én rendeztük meg Veszprém Agóra épületében a már hagyománnyá vált 
Mikulás Ünnepségünket. Ebben az évben a nevelőszülői családokban élő gyermekek a 
Pegazus Bábszínház előadásában a „Koffermesék" című mesejátékát élvezhették. Utána a 
Mikulás osztotta ki minden gyermek számára ajándék csomagját. 

A gyermekotthoni hálózatban minden lakásotthon a nyári szünetben pár napos vagy egy-egy 
hetes nyaralást szervezett gyermekeink részére. 
Gyermekotthoni szinteken minden fontosabb ünnep kapcsán - farsang, húsvét, gyereknap, 
mikulás, karácsony- játszóházas délutánokat szerveztünk, melyen kézműves foglalkozások, 
ügyességi és sportjátékok, akadályversenyek voltak. 
Az iskolai szünetekben szervezett kirándulásokon a lakásotthonokban élő gyermekek több 
helyszínt bejártak, így például Budapest, Pécs, Szeged, Balaton környéke. 

12. Terepintézménvi tevékenység 

Gyermekvédelmi Központunk kapcsolatban áll a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola 
szociális munkás szakával, ahonnan évente több hallgató tölti terepgyakorlatát intézményünkben. 

Mind e mellett kapcsolatban állunk más szociális képzéseket folytató főiskolákkal, ahonnan 
szintén hallgatók érkeznek terepgyakorlatra intézményünkbe. 

13. Az intézmény fejlesztési terve, a jövőre vonatkozó célok, javaslatok, elképzelések 

Az elkövetkezendő években továbbra is kiemelt célunk a nevelőszülők számának növelése, hogy 
megfeleljünk a jogszabályi előírásoknak. 

A Nevelőszülői hálózatban jelenleg 1 fő pszichológus státusszal rendelkezünk, de szükségesnek 
tartjuk további 1 fő pszichológus, 1 fő fejlesztőpedagógus és 1 fő gyógypedagógus alkalmazását. 
Terveink között szerepel továbbá kapcsolattartó helyiség-, és a nevelőszülői hálózatban dolgozó 
kollégák részére területi iroda biztosítása Sümegen. 
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A szakszolgáltatási feladatok kapcsán a magas esetszámokat figyelembe véve további 1 fő 
örökbefogadási tanácsadó státusz és a szakértői bizottságban 1 fő családgondozó státusz bővítése 
szükséges. 

A Gyermekotthoni hálózatban a tavalyi évben foglalkoztatott addiktológiai konzultánssal 
kapcsolatban nagyon jók a tapasztalataink. Tekintve a szakellátó rendszerbe egyre nagyobb számban 
bekerülő magasabb életkorú, függő, szenvedélybeteg gyermekeket, 1 fő addiktológiai konzultáns 
alkalmazása nagyban segítené nemcsak a gyermekek, hanem az őket gondozó felnőttek támogatását is. 

A már rendszerben lévő és a várhatóan bekerülő ellátottak igényeit figyelembe véve egyre 
nagyobb szükség lenne specifikusabb, főleg a speciális szükséglet különböző formáit figyelembe vevő 
nevelési helyszínekre, akár megyei, akár régiós szinten speciális gyermekotthonok kialakítására. 

Fontosnak tartanánk gyermekpszichiátriai férőhelyek kialakítását, bővítését mind a fekvő, mind a 
járó beteg ellátásban. 

Intézményünk jövőre vonatkozó tervei között szerepel továbbá: 
2020-ig minden évben 2 szolgálati személyautó lecserélése, 
az informatikai rendszer felújítása és bővítése, 
intézményi egységes e-mail postafiókok bevezetése, 
1 fő főállású informatikus alkalmazása. 

Gyermekvédelmi Központunk sikeresen pályázott a „Nő az esély" - program II. ütem 
megvalósítása a Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ Veszprém-Gyulafirátót, Német u. 52. 
szám alatti befogadó otthonában című, TÁMOP-5.3.l.B-2-12/2-2015-0050 azonosító számú 
pályázaton. A vissza nem térítendő támogatás segítségével 2015. 04. 30. és 2015. 10. 30. között 2 főt 
foglalkoztattunk. 

14. Összegzés 

Megítélésem szerint a Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat szakmai működése - a gazdasági és egyéb befolyásoló tényezők, nehézségek, változások 
ellenére is -, kimagasló volt. 

Elmondhatom, hogy az általam vezetett intézményben a gyermekek érdekeinek érvényesülése az 
elsődleges szempont, mely áthatja kollégáim és önmagam döntéseit is. 

Bízom benne, hogy a 2015 évi tapasztalatokat és sikereket újragondolva az elkövetkezendő év 
egy sokkal letisztultabb, szabályokkal alátámasztott működést biztosít számunkra. 

Veszprém, 2016. február 15. 
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