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Tisztelt Bizottság!

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán és Szociális Bizottsága képviselői
indítványra napirendjére tűzte a Békés városban működő lakásotthonok helyzetéről,
működéséről szóló tájékoztató tárgyalását. Sziszák Katalin intézményvezető a Békés Megyei
Szociális és Gyermekvédelmi Központtól eleget téve a felkérésnek, megküldte az általa
készített táj ékoztatót, amelyet j elen előterj esztéshez mellékeltünk.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a tájékoztatót szíveskedjen megtárgyalni és az alábbi
határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán és Szociális Bizottsága a
Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ által készített, a békési
lakásotthonok helyzetéről szóló tájékoztatót a határozat melléklete szerinti tartalommal
tudomásul veszi.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Mucsi András bizottsági elnök

Békés, 2022. november 25.

Mucsi András s.k.

bizottsági elnök
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Tájékoztató a Békés településen működő lakásotthonokról

L Általános szervezeti adatok

A Békési szakmai egységben élő gyermekek, fiatalkorú felnőttek mind intellektusban, mind testi,
mentális képességel<ben nagyon széles skálát mutatnak, továbbá átlagos, különleges, speciális
lakásotthonban ás külső férőhelyen biztosítunk teljes körű ellátást nevelésbe vett, illetve
utógondozói ellátásban élő nagykorú fiatalok részére.
Békés városában a Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ a következő telephelyeken
működtet lakásotthonokat,:
Horizont Lakásotthon (Külső férőhely) Békés, Akácfa utca 11.; Napraforgó Lakásotthon Békés,
Bartók Béla utca 1.; Fészek Lakásotthon Békés, Fonó utca 9.; Bástya II. Külső Férőhely Békés,
Kinizsi utca 2/2.; Napsugár Lakásotthon Békés, Pesti utca 18/2. szám alatt.
Az Akácfa utcán működő Horizont Lakásotthonban (külső férőhelyen) 18. életévüket betöltött
fiatal felnőttek élnek, akik létfenntartásukat nem tudják még önállóan biztosítani, mert tanulnak.
Jelenleg 5 fő utógondozói ellátottnak biztosítunk itt lakhatási lehetőséget.
A Bartók Béla utcán lévő Napraforgó Lakásotthonban átlagos szükségletű gyermekeknek nyújtunk
otthont nyújtó ellátást. Jelenleg 9 gyermek gondozását-nevelését látjuk el.
A Fonó utcai Fészek Lakásotthonban különleges szükségletű gyermekek számára biztosítunk
otthont nyújtó ellátást. Jelenleg 9 gyermek nevelkedik a lakásotthonban.
A Pesti utcán működő Napsugár Lakásotthonban szintén átlagos szükségletű gyermekeknek
nyújtunk teljes körű ellátást gyermekvédelmi szakellátás keretében. Ebben a lakásotthonban
jelenleg 10 gyermek van elhelyezve.
A Kinizsi utcán működő Bástya II. Külső férőhelyen szintén nagykorúvá vált fiataloknak biztosítunk
lakhatást, akik tanulnak, és létfenntartásukat nem tudják még biztosítani. Jelenleg 6 fiatal veszi
igénybe az utógondozói ellátást. Itt működik a szakmai egység irodája is, ahol a terület szakmai
vezetője és a növendékügyi előadója végzi a munkáját.
Békés városában 2022. november J.5-ei állapot szerint 28 kiskorú gyermek és 11 utógondozói
ellátott részesül gyermekvédelmi szakellátásba.
A szakmai egységhez tartozik még Tarhos a Zöldfa u. 32. szám alatt működő Bagolyvár
Lakásotthon, ahol speciális ellátási szükségletű gyermekeknek biztosítunk otthont nyújtó ellátást.



‚L Működési feltételek

1. Személyi feltételek
A lakásotthonok személyi feltételét a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet által előírt szakmai

létszámban foglaltaknak megfelelően biztosítjuk. Minden lakásotthonban dolgozik:

I fű nevelő, aki utágondozái feladatokat is ellát,
- :1. fő gyermekvédelmi asszisztens,
.- 3 fő gyermekfelügyelő.

A szakmai egység munkáját segíti még 1 fő fejlesztőpedagógus, I fő növendékügyi előadó és a

területet szakmai vezetője.
A pszichológus/pszichológiai tanácsadó munkakör betöltetlen. Folyamatosan pályáztatjuk alatt áll.

2 Tárgyi feltételek

A lakásotthon működéséhez szükséges tárgyi feltételeket a fenntartó biztosítja. A lakásotthonok

valamennyien külsőbelső felújításokon estek át az elmúlt évek során.

A bútorzat szerény, de a házak higiénés állapota megfelelő, köszönhetően a kollégák nagyfokú

odafígyelésének a Covid fertőzés megakadályozása érdekében.

Az épületek/helyiségek állapota megfelelőj Az ingatlanok állagának megóvása, a tervszerű

karbantartás és szükséges javítások elvégzése kiemelten fontos feladat. A karbantartási

feladatokat a partnercég végezi. A lakásotthonok infrastrukturális feltételei is adottak.

3 Szakmai célunk, feladataink

Hogy milyen okból kerül be egy gyermek a szakellátásba? Sokan úgy gondolják, hogy ezeknek a

gyerekeknek nincsenek szüleik. A társadalom részéről ez egy öngyógyító mechanizmus, azt

feltételezve, hogy ha van szülő, akkor a szülő gondoskodik is a gyermekéről. Az kevesebbeknek jut

eszébe, hogy a szülők nem gondoskodnak megfelelően gyermekükről, elhanyagolják őket,

veszélyeztetett körülmények között nevelkedik, esetleg bántalmazzák őket.

Feladatunk, hogy
- Gyermekeink életében — a családias légkör megteremtésével — biztonságérzetet, érzelmi támaszt

és otthonosságot nyújtani, állandóságot biztosítani.
- Fontosnak tartjuk továbbá a szakmai, Illetve nevelési szempontok egységes jelenlétét.
- Esélyegyenlőség, szociális hátrányok leküzdése.
- Környezettudatos életmód megismertetése.
- Egyéni fejlesztés, illetve megsegítés.
- Egészséges életmódra nevelés.
- Hatékonyság, eredményesség.
- Humán erőforrások kihasználása.
- Az ellátottak szükségleteinek, speciális gondozási, nevelési, rehabilitációs, reszocializációs

igényeinek folyamatos feltárása, az arra alapozott szükségletorientált ellátásának való megfelelés.
- Szakmai munka színvonalának megtartása, továbbfejlesztése.
.. Munkahelyi mentálhigiénés programok kialakítása.
- Kapcsolatrendszer megtartása) erősítése a szülők, az oktatásk, egészségügyi ágazat, valamint bel-

és külföldi kapcsolatok felé.
- Területek együttműködésének fejlesztése.
- Új dokumentumok működésének felügyelete és fejlesztése.

Sza kmai célunk: a lakásotthonainkban élő gyermekek fejlődési elmaradásaik kezelése révén testi,

lelki, szellemi és erkölcsi fejlődésüket a legjobb tudásunk szerint segítsük. A társadalom által előírt

es elvart szabalyokat, normakat megismertessuk, elsajatittassuk veluk Ennek erdekeben probaljuk



bevonni őket a mindennapi életük hasznos felépítésébe, ösztönözni a problémáik megbeszélésére,
azok megoldására közösen keresni lehetőségeket. Motiválni a gyermekeket arra, hogy
tanulmányaikat igyekezzenek képességeik szerint végezni, megtalálni számukra a megfelelő

oktatási intézményt és sarkallni azok elvégzésére. Megfogalmazott szakmai feladat, hogy a
gyermekek szabadidejüket hasznosan töltsék, sportoljanak. Mindezek növelhetik önbizalmukat.
A szakmai egység eddigi hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az
intézményjó hírnevének megőrzése, öregbítése.

4, Munkatervünk

S a gyermekek egymáshoz és felnőttekhez való toleranciájának javítása,
‚ a fiatalok proaktivitásának, motivációjának növelése önálló életre felkészülésük kapcsán
‚ a fiatalok által is elfogadott reális célok, ehhez kapcsolódó tevékenységek, felelősségek,

határidők megfogalmazása1 megvalósítása
Q dohányzás visszaszorítása, a dolgozók példamutató hozzáállása mentén,
S egymás elfogadásának erősítése, agresszív magatartás jelenlétének visszaszorítása,

gondoskodás, felügyelet és sokoldalú fejlesztés,
O a családias nevelés keretében a gyermekek ismereteinek bővítése, arról, hogy nem csak

jogaik vannak, de kötelességük is vannak,
‚ a családban nevelkedő gyermekek élethelyzetének megfelelő szituációk teremtés, ezekből

a helyes viselkedési formák kialakítása,
e társas kapcsolatok kialakítása, nyitottság más gyermekotthonok felé,
e hagyományaink ápolása,
S olyan biztonságot nyújtó légkör kialakítása, amelyben a hányatott sorsú, traumákat átélt

gyermekek és fiatalok a velük foglalkozó felnőttekkel életszerű érzelmi kapcsolatot
alakítsanak ki, melynek alappillére a szeretet és az elfogadás.

A szakmai egységben dolgozó felnőttek együttműködésének, elősegítése, javítása, új
dolgozók beilleszkedésének segítése

O Rendszeres havi megbeszélések a munkatársak számára
‚ A lakásotthoni napirend elmélyítése, beilleszkedés, hely és helyzet elfogadtatása
e Balesetvédelmi szabályok, közlekedés folyamatos gyakoroltatása
e Az önálló csoportgazdálkodás folyamatos javítása
e Valllási és állami ünnepek, születés és névnapok megünneplése
e Szabadidős programok tervezése és lebonyolítása
‚ Nyaralások szervezése
S Bekapcsolódás a tanév során kínálkozó lehetőségekbe
S Folyamatos innovációs törekvések az alkalmazott módszerek területén
O Külső kapcsolatok ápolása és erősítése
. Egészségnevelési, prevenciós program elmélyítése
6 Folyamatos kapcsolattartás támogatóinkkal
. Folyamatos kapcsolattartás a gyermekvédelmi gyámokkal
S A pandémiás időszakban az aktuális előírásoknak megfelelő működés, a fiatalok és

munkatársak érzelmi támogatása ebben a megterhelő helyzetben.
e Megfelelő mennyiségű és minőségű programok biztosítása az intézmény falain belül.

5* A lakásotthoni munkaközösség működésének alapelvei
Különböző értekezletek, fórumok, lakásotthoni gyűlések, nyílt napok.

. Havonta szakmai munkaértekezlet megtartása — az aktuális problémák,
teendők megbeszélése, értékelése; információk kölcsönös átadása.

O Heti rendszerességgel lakásotthoni gyűlés
Egyéni nevelői megbeszélések
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Iv. Kapcsolat a szomszédokkal, lakossággal

A kalönböző problémákkal érkező gyerekek személyiségéből, állapotáb6l adódóan fordulnak elő
problémák a szomszédokkal, amelyeket Igyekszünk a lehető leggyorsabban orvosolnI.
2022. Január 1. óta lakosságlJelzés, panasz nem érkezett.
2021. augusztus hónapban HorIzont Lakásotthon (Békés; Akácfa u. 11.) munkatána ás ellátottjal a
Békéscsabán (Degré is 59 szám) megépült Iránytó Speciális Gyermekotthonba költöztek. Korábban
több panasz érkezett a lakosság részéről a speclálls lakásotthonban élő fIatalok devláns
vIselkedése kapcsán, ez az átköltözéssel megszűnt. Most Is tapasztaljuk azt, hogy a lakosság egy
része még mIndIg fenntartással van az ldeérkező gyerekekkel kapcsolatban. Rendszeresen járnak kl
a Békési RendőrkapItányság munkatársai lakásotthonainkban preventív céllal.
Több felajánlás érkezIk a lakosság részéről a lakásotthonok felé. Bútorokat háztartási gépeket
ruhát kapunk adományba.

V. Kapcsolat az oktatási Intézményekkei

Az oktatási intézményekkel rendszeres, Jó kapcsolatot ápolunk. A tankötelezett flatalók Iskolába
járnak. A gyerekek oktatási intézményeIvel a gyermekvédelml gyámok, a nevelők, a
gyermekfelügyelők tartanak kapcsolatot. Igyekszünk mInden felmerülő problémát megoldani. A
hiányzásokat prevenciós programokkal, pályázati forrásból finanszírozott csoportfoglalkozásokkal
Igyekszünk csökkentenI. Az oktatásI lntézményekkeljó kapcsolatot ápolunk.

VI. Kapcsolat a vára Intézményeivel

A helyt rendőrség munkatársaival, a polgárőrölckel nagyon Jó a kapcsolatunk. Seg(tőkészek,
átérezve a gondozottak kapcsán előforduló helyzetek okait, segitenek az előforduló problémák
megoldásában.
A Baptista Gyülekezet támogatja a lakásotthonokat szabadIdős programok szervezésével.
A Mentálhiglénés Egyesülettel évtizedek óta szoros kapcsolatban állunk.
A BékésI Fiatalokért Egyesület rendszeresenélelmiszer adománnyal támogatja a lakásotthonokat.
A BékésI Fldelitas karácsonykor és szllveszterkor támogatja a lakásotthonban élő fiatalokat, ezzel Is
szebbé teszIk számukra az ünnepet.
A z let Fája Pünkösdi Gyülekezet szabadIdős programok szervezésével támogat mInket.
Péntekenként rendszeresen a Connect IfjúságI Centrum által működtetett IfI Klubba járnak
fIataljaink, amit nagyon szeretnek. Ez egy olyan hely, ahol a fiatalok biztonságos körülmények
között, otthonos környezetben alkohol, drog és egyéb tudatmódositó szer nélkül tudnak
kőzösséget kialakítanI, kIkapcsolódni.

Békéscsaba, 2022.. november 17.

Sziszák Katalln(I
‚

IntézményvezeS% t : ‚7\$.


