
 

 
 
                                                        06-1/410-0001 
Hétfő: 14:00-19:00 
Kedd-Péntek: 09:00-19:00 
A téli és a nyári iskolai szünet idején rövidített 
nyitvatartással működünk 10:00-17:00 között. 

 
 
                                                                  fioka@eszixv.hu 
 
1155 Bp., Kolozsvár u. 4/ b  (Rákospalota MÁV- telep, 62-
es villamos végállomása) 
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Akár először, akár már sokadjára nyitottak be a Fióka 
ajtaján,  kis előszobánkban lehetőségük van arra, hogy 
eltöltsék idejüket, amíg családgondozójukra, 
pszichológusainkra, vagy egyéb szolgáltatásunkra 
várakozniuk kell.  
 
Legósarkunk kialakítását követően bizony elgondolkodtunk 
azon, hogy mivel tudnánk azoknak is hasznos időtöltést 
kínálni, akik a legót már nem találják olyan érdekesnek, 
mint a csemeték.  

 
Örömmel tudatjuk, hogy útjára indítjuk terveink szerint 
negyedévenként megjelenő füzeteinket, melyeket itt 
találhatnak majd meg, portánkon. A füzetek bátran 
elvihetőek. 
 
Ezeken keresztül szeretnénk bemutatni a Fióka Gyermek-
és Ifjúságjóléti Központ munkáját, azokat a lehetőségeket, 
szolgáltatásokat, melyeket  igénybe vehetnek nálunk. 
Olvashatnak majd működésünkről, fejlesztő pedagógusaink 
munkájáról. 
 
Egy olyan anyagot szeretnénk összeállítani Önöknek, mely 
talán segíthet jobban megérteni azokat a problémákat, 
élethelyzeteket, melyekkel kapcsolatban együttműködnek 
velünk.  
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A Gyermekvédelmi Törvény által előírt célunk a 
családok segítése a gyermekek érdekeinek figyelembe 
vételével. 1997 óta látunk el gyermekvédelmi feladatokat a 
XV. kerületben állandó illetve ideiglenes lakóhellyel 
rendelkező, vagy itt tartózkodó gyermekek és családjaik 
számára. Illetékességünk kiterjed Rákospalota, Pestújhely és 
Újpalota területére. 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Feladatainkat a fenti célok elérése érdekében végezzük, akár 
önként kérik segítségünket a családok, akár egy 
jelzőrendszeri tag jelzése alapján vesszük fel velük a 
kapcsolatot.  
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Forrás: http://www.vfmk.hu/ 

 

 Felvilágosítást, tanácsadást nyújtunk a 
gyermekekkel kapcsolatos ellátásokról, 
támogatásokról, szolgáltatásokról, szabadidős 
tevékenységekről, 

 családok átmeneti otthonaiban, gyermekek átmeneti 
otthonaiban elhelyezést kérő gyermekek 
családjait támogatjuk, 

 mind a tanítási időben, mind nyári szünidőben 
programokkal készülünk a gyermekeknek, 

 közreműködünk gyermekvédelmi hatósági 
intézkedésekben (családbafogadás, szülői ház 
elhagyása, védelembe vétel, ideiglenes hatályú 
elhelyezés, nevelésbe vétel), 

 segítséget nyújtunk a családjukba visszakerült 
gyerekek visszailleszkedésének elősegítéséhez,  
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 feltárjuk a családon belüli veszélyeztetettséget 
megoldási stratégiákat ajánlunk, 

 jelzések alapján a gondokkal küzdő családokkal 
felvesszük a kapcsolatot, 

 látogatást teszünk a család otthonában, 
környezettanulmányt készítünk  

 kapcsolatot tartunk a gyermekkel foglalkozó 
szakemberekkel, oktatási intézménnyel, 

 kidolgozzuk, rögzítjük a velünk kapcsolatban álló 
családok feladatait, a teljesítések módját, az igénybe 
vehető segítség jellegét, a feladatok teljesítésnek 
határidejét, 

 a jelzőrendszeri tagokkal (bölcsődék, óvodák, 
iskolák, rendőrség, családok átmenti otthonai, 
gyermekek átmenti otthonai, védőnők, házi 
gyermekorvosok, bíróság, pártfogó felügyelet, 
gyámhatóság) kapcsolatot tartunk, rendszeres 
találkozókat szervezünk  

 éves tanácskozás keretén belül évente egyszer 
áttekintjük a jelzőrendszer működését, 

 a gyerekek ügyében rendezett szakmai 
megbeszéléseken részt veszünk (hatósági 
tárgyalások, iskolai fegyelmi tárgyalások, külső 
esetkonferenciák, kilakoltatási megbeszélések),  

 utcai, lakótelepi, kórházi szociális munkát is 
ellátunk. 
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Forrás:www.erkolcstan.hu  
 
 

o komplex családgondozás 
o ingyenes fejlesztő foglalkozásokat nyújtunk a 

tanuláshoz szükséges részképességek fejlesztéséhez 
gyermekeknek (a szolgáltatás igénybe vételét minden 
esetben megelőzi egy családgondozóval való 
konzultáció), 

o foglalkozunk a magántanulókkal a vizsgáikra való 
felkészítés keretén belül ezzel is tematizálva a gyerekek 
mindennapjait,  

o ingyenes jogi tanácsadás keretén belül 
jogászunk segítséget nyújt válás és 
gyermekelhelyezési perekhez szükséges 
keresetek, egyéb dokumentumok 
megírásában, tanácsadást, jogi felkészítést 
vállal a tárgyalásokra (a szolgáltatás igénybe 
vételét minden esetben megelőzi egy családgondozóval 
való konzultáció),  
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o pszichológusaink ingyenesen 
igénybe vehető terápiás jellegű 
foglalkozások keretén belül végeznek pár-, 
páros-, csoportterápiát, illetve egyéni 
pszichológiai tanácsadást (a szolgáltatás 

igénybe vételét minden esetben megelőzi egy 
családgondozóval való konzultáció),  

 
o a családterápia során két terapeuta segít a család 

egészének problémáik megoldásában, 
 
o gyermek klubokat szervezünk év közben tematizált 

csoportfoglalkozások keretén belül, illetve nyáron 
szünidei kirándulásokra visszük a velünk kapcsolatban 
álló gyerekeket, 

 
o kapcsolattartási ügyeletet biztosítunk 

szombatonként 10:00-17:00 közötti időtartamban, 
mely legtöbbször a gyermek külön élő szülőjével való 
kapcsolattartási jogát hivatott biztosítani. A 
szolgáltatást gyámhivatali, bírósági döntés vagy a 
szülők közötti megállapodás alapján tudjuk biztosítani 
az igénybe vevőknek. 

 
o készenléti ügyeletet tartunk 

fenn, így intézményünk fővonala 
nyitvatartási időn túl is hívható. 

 
 

Forrás: http://www.bookokyes.com 
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Forrás: http://www.vfmk.hu/ 

Kedves Olvasó! 
 
A fejlődés egész életünkön át tartó dinamikus folyamat, 
melyet egyéni adottságaink és környezetünk közötti 
kapcsolat határoz meg. 
 
A gyerekeknél a tanulás főként érzelmi alapú (annak tanul, 
akit szeret, annak akar megfelelni -természetesen képességei 
szerint).   
Mi felnőttek – jó esetben –tudjuk az érzelmeinket irányítani 
(ha a főnök nem szimpatikus, nem rúgjuk bokán, vagy 
mondunk neki valami csúnyát, stb.). Vannak azonban olyan 
gyerekek, akik hiába akarnak megfelelni a szüleiknek vagy 
tanáraiknak – nem sikerül.   
Ők azok, akikkel mindig baj van (nem elég, hogy nem 
tudják az anyagot, még rendbontóak is). 
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A tanulási zavarok tünetei két fő csoportba sorolhatók: 
teljesítmény és viselkedésbeli jellegzetességeket 
különíthetünk el. 
Ezen gyerekek figyelme könnyen terelhető, munkájuk 
rendetlen, mozgásuk összerendezetlen, teljesítményük 
ingadozó.  
A viselkedésbeli tünetek nagy része a teljesítmény romlása 
miatt alakul ki.  
Ezeket a problémákat minél előbb kezdjük el kezelni, annál 
jobban fogja magát érezni a gyerek is és mi felnőttek is. 
A különféle tanulási problémákkal a fejlesztő pedagógusok 
hivatottak elbánni (természetesen szakértői vizsgálatot 
figyelembe véve).  
 
A szülők segítsége nélkül azonban a szakemberek munkája 
kevés. Az ő együttműködésük nélkül a problémamegoldás 
hatékonysága jóval alacsonyabb. 
 

 Például annak a gyereknek, aki figyelemzavarral 
küzd, impulzív, jó, ha csak kevés és egyértelmű 
szabályokat szabunk, a számukra adott 
utasításaink is legyenek egyértelműek és világosak.  

 

 Olykor érdemes 
visszakérdezni az 
elmondottat, vagy 
megmutatni, mit 
szeretnénk.  
 

 
 

Forrás: http://montco.happeningmag.com/ 
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 Ezek a gyerekek általában nagyon gyakorlatiasak, 
segítőkészek, igyekezzünk ezt észrevenni (dicsérjük 
is meg). Általánosan javallott inkább dicsérni 
ezeket a gyerekeket, mint büntetni, mert 
legtöbbször azt hallják, hogy ők rosszak és így ők is 
rossznak tartják magukat. Így a büntetés sem rázza 
meg őket, még akkor sem, ha tudják, mely 
viselkedésük következménye ez. Azért írtam, hogy 
„ha tudják”, mert ezek a gyerekek nem mindig 
látják az összefüggést a viselkedésük és a büntetés 
között. 

 Az átlagnál nagyobb a mozgásigényük, ezért 
viszonylag nagy térigényűek és természetesen 
legjobban játszani szeretnek, főként felnőttekkel.  
 

Forrás: http://eletunk.com/ 

Játsszunk velük minél többet! Sok jó, egyszerű játék van, 
ami felnőttnek is és gyereknek is izgalmas, jó kikapcsolódás. 

Demeter Erzsébet 
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Előfordulhatnak olyan helyzetek a családban, 
párkapcsolatban, amikor nem elegendő egy taggal 
beszélnünk ahhoz, hogy segíthessünk. 
Ilyenkor gyakran pár beszélgetés után látható az, hogy a 
változás-változtatás lehetőségéhez az egész család, vagy a 
pár jelenléte, közös gondolkodása, illetve mindenki 
véleménye szükséges.  
A család vagy pár tagjai, legtöbb esetben együtt élnek, sok 
időt töltenek egymással, ismerik egymást. Így, a 
mindennapok során kialakulnak szerepek, feladatok, 
szövetségek, kialakul egy rendszer. 
Előfordulhat azonban, hogy ebben a rendszerben valami 
elakad, és mindenki érzi, valami nem úgy működik, ahogy 
kellene.  

  Forrás: http://eletunk.com/ 

Ha tudunk úgy gondolni a családra, vagy párkapcsolatra, 
mint egy olyan rendszerre, ahol mindenki mindenkire 
hatással van, akkor hamar beláthatjuk, hogy ahhoz, hogy ez 
az elakadás enyhüljön, közös munkára van szükség.  
 

 Ha a közös munka hatására egyvalaki változik, az a 
többi családtagra is hatással lesz. Ugyanígy, ha a pár 
egyik tagjánál elindul egyfajta változás, azt a pár másik 
tagja is érzékeli, ez az ő mindennapjaira, és legfőképp, 
a kettejük kapcsolatára is hatással lesz.  
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 Illetve, ha maga a folyamat, maga a 
családi/párkapcsolati rendszer változik, az egyes 
tagokra is visszahat.  

 
A Fiókában, legtöbbször a családgondozó, a közös munka 
során észleli azt, hogy az adott helyzetben család-vagy 
párterápiára lenne szükség, de maga a család vagy a pár is 
jelezheti, hogy ezt szeretné. 
 

 
A családterápia legtöbbször két terapeuta és a teljes család 
jelenlétében indul el. A családterápia a családgondozástól 
függetlenül történik, a terapeutákat az egyéni terápiákhoz 
hasonlóan köti a titoktartás. 
Az első, ismerkedő beszélgetéskor meghallgatjuk a 
családot/párt, illetve azt, hogy miben szeretnék 
segítségünket kérni. Amennyiben közösen arra jutunk, hogy 
a terápia elindulhat, megállapodunk abban, hogy 
előreláthatólag hány alkalommal, milyen gyakorisággal 
történhetnének a találkozások.  
 
Amennyiben a fentiekhez hasonló helyzetben érzi magát, 
jelezze bátran családgondozója felé, hogy érdekelné ez a 
lehetőség. Azonban minden helyzet, minden történet más. 
Ez az elakadás minden családot más és más állapotában 
talál meg. Épp ezért nagy gondot fordítunk arra, hogy 
abban az időpontban próbáljuk meg nyújtani ezt a 
segítséget, amikor a család készen áll erre.  
Így kérjük, javaslatainkat hallgassák meg e tekintetben is.  

 
 


