
MINDEN gyermeknek szerető családra van 
szüksége ahhoz, hogy tehetsége kibontakozzon. Az SOS a 
világ 133 országában olyan családokat épít és támogat, 
ahol ez megtörténik. Jelenleg Magyarországon 400 

gyermek és fiatal él az SOS gondoskodásában. 



Hol élnek a gyermekeink? 

435.000 gyermek, fiatal 
és szüleik világszerte*  
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* Az SOS Gyermekfalu családsegítő programjaival és ifjúsági programjaival együttesen 
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Hol élnek a gyermekeink? 

400 gyermek 
Magyarországon 

116,500 

Három gyermekfalu működik: 

Battonya (1986) -> Orosháza (2015) 

Kecskemét (1990)  

Kőszeg (1993) 

Továbbá négy ifjúsági ház: 
Szeged (1994) 

Sé (2003)-> Szombathely (2017) 

Kecskemét (2012) 

Helvécia (2014) 

Családmegerősítő programjaink: 

Battonya (2015)- Orosháza(2016) 

Kecskemét GYÁO(2015) 

Kőszeg(2017) 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?list=UUk_GA6LwrwFWhWOVJn05Mog&v=VoDeE8IL2kM&feature=player_detailpage


Gyermekek Átmeneti Otthona 

KUCKÓ  
 

Az átmeneti gondozás kulcsszavai 

•  gondozás 

•  napi struktúra biztosítása 

•  stabilizáció és biztonság 



Családi állapotfelmérő adatlap 

KDI támogatása 

Tartalma: 

• Gyermekek adatai 

• Szülők adatai 

• Családon belüli kapcsolatrendszerek 

• Család helyzetének leírása 

1. – 2. Erősségek, szükségletek feltárása a gyermekekre és a szülőkre 

vonatkozóan is: 

 Egészség 

 Oktatás 

 Pszichoszociális fejlődés 

3. Család és a környezeti tényezők 

 Lakhatás és életkörülmények, foglalkoztatottság, bevétel 

 Család működése , szociális integráltsága, közösségi források 

4. Összefoglalás és elemzés 

5. Következtetések és célok 



Utánkövetési adatlap 

KDI támogatása 

UTÁNKÖVETÉSI ADATLAP 

Utánkövető megbeszélés időpontja 

  

  

Utánkövető megbeszélés helye és típusa ()          

 Családlátogatás                             Programirodai megbeszélés       Telefonos megbeszélés 

 Egyéb (kérjük, részletezze) 

 Családdal előzetesen egyeztetett látogatás     Előre bejelentett látogatás       

  Előre be nem jelentett látogatás 

A megbeszélés résztvevői 

Szülő(k)/ gondozó(k): 
  

  

Gyerek(ek: 

  

  

  

Egyéb családtagok: 

  

  

  

Egyéb (kérjük, részletezze): 
  

  

  

Megbeszélt témák: 

  

  

  

Észrevételek: 

  

  

  

A család további tervei/céljai: 

  

  

  

Végkövetkeztetések: 
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Utánkövetési koncepció 

KDI támogatása 

Akkor mondhatjuk magunkat eredményesnek, ha a hozzánk 
bekerülő gyermekek családjai újra képesek lesznek gyermekeiket 
önállóan nevelni.  

Célunk, hogy a Kuckóból kiekerülő családok 
hosszútávon is megállják a helyüket a társadalmi 
beilleszkedés során.  

Az utánkövetéssel egy olyan adatbázis létrehozása valósul meg, 
amiből lemérhetjük az erősségeinket és a gyengeségeinket, ezáltal 
segítve a minőségi munkavégzést. 



Utánkövetési koncepció 

KDI támogatása 

Az utánkövetés módja: 

- A család/ gyermekek nálunk töltött ideje alatt a családi 

állapotfelmérő adatlapok elkészítése 

- családi szerződések megkötése- célmeghatározások 

- kikerülést követően az utánkövető adatlapok vezetése 

- a család életének nyomonkövetése  

- személyes találkozás havonta egy alkalommal 

- Kapcsolattartás telefonon, vagy levelezés útján 

- Életvezetési tanácsadás 

Az utánkövetés időintervalluma:  a gyermek átmeneti gondozásának 

megszűnését követően legalább 1 év 

 



Utánkövetési koncepció 

KDI támogatása 

Az utánkövetés szempontjai: 

1. A család távozáskori helyzete:  

- a család szűkebb és tágabb kapcsolatrendszere 

- pénzügyi helyzete 

- lakhatási körülményeik 

- a szülő(k)nek van- e munkahelye  

-a gyermekek intézményi ellátása megoldott- e 

2. Haladással kapcsolatos megjegyzések, a felülvizsgálatok során 

meghatározott javító intézkedések  

- változások a család életében 

- a szülő(k) dolgoznak-e 

- a gyermekek milyen módon jutnak hozzá a számukra szükséges 

fejlesztésekhez 

- meghívó a Kuckó fontosabb eseményeire 



Utánkövetési koncepció 

KDI támogatása 

Az utánkövetés felelőse: 

- A családmegerősítő program munkatárs és a családmegerősítő program 

vezető 

- Az utánkövetésbe be kell vonni a Kuckóban dolgozó nevelőt, gyermekvédelmi 

asszisztenst és gyermekfelügyelőket, illetve a helyettes szülőt 

- Az utánkövetést mint feladatot rögzíteni kell a munkaköri leírásban 



Utánkövetés 

KDI támogatása 

2015. 07.10.- 2017. 05.07.- ig a Kuckóban  és a helyettes sz.- nél lakók száma:  68 fő 
ebből gyermek: 53 fő 
2015.07.01.- 2017.05.07.- ig a Kuckóban lakó családok száma: 27 család 
  
2015.07.01.- 2017.05.07. között kiköltözők száma: 56 fő 
ebből gyermek: 44 fő 
2015.07.01.- 2017.05.07. között kiköltöző családok száma: 22 család 
  
2016.05.01.- 2017.05.07. között kiköltözők száma: 41 fő 
ebből gyermek: 32 fő 
2016.05.01.- 2017.05.07. között kiköltöző családok száma: 13 család 
 
A kiköltöző 44 gyermekből 3 testvér került szakellátásba tőlünk, 5 gyermek édesanyjukkal 
CSÁO- ba költöztek, 3 gyermek családba fogadással új családban, 33 gyermek pedig 
szüleivel kezdett újra önálló életet.  (A 33 gyermekből 2 azóta szakellátásba került, 1 
gyermek örökbefogadása folyamatban van.) 
 
 



Együtt többet tudunk elérni!  

KDI támogatása 
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