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RReemméénnyysséégg  CCssaallááddookk  ÁÁttmmeenneettii  OOtttthhoonnaa  
  

Mobil: 0620/3796245 
WEB: http://www.atmenetiotthon.hu  E-mail: atmenetiotthon@citromail.hu 

 

SZERVEZETI és 
MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 
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1. § ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
a) Az intézmény neve, székhelye, címe: Reménység 

Családok Átmeneti Otthona – _______________ 
____________ Telefon 0620/3796245; email: 
atmenetiotthon@citromail.hu 

b) Típusa: családok átmeneti otthona – 
gyermekjóléti alapellátás 

c) Fenntartó neve, székhelye, típusa: Keresztény 
Advent Közösség 1121 Budapest, Remete út 16/a 
– egyházi fenntartó 

d) Az Átmeneti Otthon kérelmükre befogadja a 
válsághelyzetben lévő családokat, bántalmazott 
vagy várandós anyákat, illetve a szülészetről 
kikerülő anyát és gyermekét. Az Átmeneti Otthon 
húsz felnőtt és gyermek együttes ellátását 
biztosíthatja folyamatos munkarend alapján 24 
órás felügyelettel. 

e) Az intézmény feladata, szolgáltatásai elsősorban 
átmeneti időre (szükség szerinti, de legfeljebb 
egy évre szóló, ami tanévet figyelembe véve 
legfeljebb fél évvel meghosszabbítható) 
lakhatást, valamint a gyermekek részére teljes 
körű, a szülők részére szükség szerinti ellátást 
biztosít. 

f) Az Átmeneti Otthon működéséről, aktuális 
híreiről a www.atmenetiotthon.hu webcímen ad 
tájékoztatást, illetve biztosít szakmai fórumot 
hasonló profilú intézmények részére. Itt 
találhatók meg az intézmény működéséről 
készített dokumentumok, alkalmazások. 

g) Az Átmeneti Otthon tanácskozással, szakmai 
tapasztalataival részt vesz profiljába illeszkedő 
konferenciákon, kérdőívek kitöltésében. 

2. § BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEK 
a) Az alkalmazás feltételei közé tartozik a 

végzettség meglétén túl a jó kommunikációs és 
egészséges konfliktus-, konfrontációfelvállalási 
képesség, felnőtt csoportvezetői képesség. 

b)  Munkatársainktól elvárjuk a csapatban való 
dolgozás képességét, és kötelezőnek tartjuk 
egymás tekintélyének, becsületének és 
tiszteletének védelmét. 

c) A munkatársak hetente stábgyűlés keretében 
munkaértekezletet tartanak. értékelik a lakók 
gondozása érdekében. A stábgyűléseket az 
intézmény vezetője, távollétében kinevezett 
helyettese vezeti. 

d) A stábgyűlés feladatai: 
 Az intézmény szabályzatainak áttekintése, a 

szükséges módosítások kezdeményezése. 
 A lakók érdekvédelmi kérdéseinek áttekintése, 

döntéshozatalok. 
 Értékelni kell a kitűzött szakmai célok és az 

átadó napló alapján az elmúlt hét eseményeit. 
 A lakók helyzetének áttekintése és 

irányvonalak meghatározása a gondozási 
folyamatban. 

 Következményekre és jutalmazásra javaslatté-
tel, illetve döntéshozatal. 

 Belső továbbképzések a szakmai vezető, illetve 
pszichológus irányításával. 

e) A lakóközösség az aktuális napos vezetésével 
minden este napi értékelőt tart, ahol a lakók 
egymás között a gondozó jelenlétében és 
segítségével értékelik a nap eseményeit, a 
reszortfeladatok végzését. 

f) A közösségi értekezletet minden felnőtt lakó és 
munkatárs jelenlétében szervezzük hetente, ahol 
közösen gondolkodunk, tanácskozunk otthonunk 
működéséről, fejlesztési lehetőségeiről.  

 
 

3. § AZ INTÉZMÉNY SZEMÉLYZETI 
FELÉPÍTÉSE 

a) Az SZMSZ 1. mellékletében közölt munkaköri 
leírások tartalmazzák az érintettek munkakörét – 
feladat, felelősség, és hatáskör bontásban. A 3. § 
b-e pontjában nevezett munkakörök általános 
leírások. 
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b) A szakmai vezető feladatai elsősorban az 
intézmény felelős szakmai és jogszabályi 
vezetésén túl figyelemmel kísérni a munkatársak 
teherbíró képességét, lelkiállapotát, szervezni 
munkaidejüket, vezetni a heti stábgyűléseket, 
közösségi értekezleteket, vezetni a felvételi 
beszélgetéseket. Ezekben a felelősségekben 
osztozhat általa kinevezett helyettesével. 

c) A családgondozó feladata munkaköréből 
adódóan a szociális munka eszközei segítségével 
a rábízott család helyzetének feltérképezése, 
erőforrásainak számbavétele, és a krízishelyzet  

d) Általános gyermekfelügyelő/gondozói 
feladatok és felelősségek közé tartozik 
gyermekprogramok szervezése, az esti 
napértékelő beszélgetések figyelemmel kísérése, 
folyamatos felügyelet biztosítása. Szükség esetén 
vendégek fogadása, telefonügyelet, 
kamrahasználat biztosítása, főzés, 
gyermekgondozási ismeretek tanítása, orvoshoz, 
gyógyszertárhoz irányítás. 

e) A jogi és pszichológiai tanácsadás keretében az 
intézmény jogászhoz, ügyvédhez segíti lakóit, 
illetve hetente pszichológus van családjaink 
segítségére helyzetük értékelésében, önbizalmuk 
erősítésében, speciális, különleges nevelési 
igényű gyermekeik kezelésében. 

f) Minden munkatárs a vezető megbízása szerint 
egy-egy befogadott család esetgazdája is, ami 
azt jelenti, hogy annak a családnak az 
előmeneteléért és kiléptetéséért személyes 
felelősséggel bír. 

g) A segítő gondoskodás azonban ne veszítsen el 
abból a hangsúlyából, hogy a klienseknek a gon-
dozás előrehaladtával alkalmasabbá kell válniuk 
az öngondoskodásra, mint beköltözése idején. 

 
 

4. § SZAKMAI MŰKÖDÉS 
a) Az ellátás célja olyan szülő(k) – családok – 

segítése, akik alkalmasak arra, hogy 
gyermekeiket neveljék, de átmenetileg adó 
krízishelyzetük okán nem tudnak gyermekeik 
lakhatásáról, fizikai, értelmi, érzelmi és érzelmi 
fejlődéséről gondoskodni. 

b) Olyan családok átmeneti ellátását vállaljuk, akik 
vélelmezhetően maguk is igyekeznek minden 
tőlük telhetőt megtenni annak érdekében, hogy 
gyermekeik ellátásáról gondoskodjanak, lehető-
ségeikhez képest tanuljanak, munkaügyi központ-
tal együttműködjenek, munkát vállaljanak. 

c) Az otthonba kerülés szabályai közé tartozik, hogy 
a felvétel idején a stáb néhány munkatársa és egy 
lakó felvételi beszélgetésben meghallgatja a 
jelentkező család helyzetét, a beszerzett 
iratanyagokból és a beszélgetés folyamán feltárt 
tényekből döntést hoz, hogy indokolt-e az 

átmeneti gondozás, ha igen, intézményünk 
mennyi ideig tudja ezt biztosítani. A felvételkor 
megállapodást kötünk a felvételt nyert klienssel 
és családjával. 

d) Ha a lakóval közösen kialakított vélemény 
alapján nem indokolt a család felvétele, vagy a 
leendő kliens nem tudja vállalni az otthon 
működéhez való alkalmazkodást, akkor néhány 
nap eltelte után a beköltöző család részére más 
megoldást kell találni lakhatásuk biztosítása 
érdekében. 

e) A gondozás megkezdése egy mentor kijelölését 
jelenti a már bentlakók közül. A mentor feladata, 
hogy megismertesse a lakóval a házirendet, 
különösen az intézmény házirendjének hat 
alapelvét, a reszortfeladatokat, a munkatársak 
kéréseinek célját. 

f) A beköltöző szülők feladatai közé tartozik 
továbbra is gyermekeik teljes ellátása a 
megállapodás szerint, a házirend betartása vállalt 
reszortok precíz elvégzése, a csoportfoglalkozá-
sokon való aktív részvétel, lehetőség szerint 
munkavállalás. 

g) A szülők teljes mértékben együtt kell hogy 
működjenek a kijelölt esetgazdával, hogy a 
kiléptetés előkészületei és megvalósulása minél 
sikeresebb lehessen. 

h) A családgondozó a felvétel idején tájékoztatási 
kötelezettségének az SZMSZ 3. melléklete 
szerint (dokumentum átbeszélése és aláíratása) 
tesz eleget. 

i) A családgondozás – mint esetgazdai teendők 
tartama feltétlenül céltudatos, feladat és 
foglalkoztatás-orientált tevékenység, melyben a 
gyermek megfelelő fizikai ellátásától kezdve, az 
étkezések illemszabályaival folytatva, az 
óvodáztatásban, iskoláztatásban, hivatalos 
ügyintézésekben nyújt segítséget úgy, hogy 
mindeközben kliense belső erőforrásait hívatott 
növelni.  

j) Az otthont jellemző csoportterápiás szemlélet 
(Szakmai Program és Házirend bővebben) azt 
hívatott szolgálni, hogy lakóink megérezzék, 
érdemes egymás előtt megnyílva egymás 
hasonlóságaiból, kríziseiből tanulva, tapasztalatot 
cserélni, így válnak a lakók egymás fejlesztőivé 
is. 

k) Az otthon a szülők ötlettárát gyarapítandó 
lehetőséget biztosít a gyermekeknek is 
csoportfoglalkozásokon való részvételre a 
szülők bevonásával. Erről bővebben a Házirend 
számol be. 

l) Az otthon adaptációs szabadság keretében 
(maximum alkalmanként két hét) lehetőséget 
biztosít a családoknak olyan továbblépési vagy 
lakhatási lehetőség feltérképezésében, ahol 
sikeresen valósulhat meg a későbbiekben a 
kigondozás, vagy ahhoz adhat jelentős segítséget. 
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A szabadságoláskor nyilatkozat töltetethető ki az 
SZMSZ 4. mellékletében található 
nyomtatványon. 

m) A dokumentáció és nyilvántartási rendünk az 
SZMSZ 2. mellékletében megtalálhatók. 

n) Panasztételi lehetőséget biztosítunk lakóink 
részére minden este a napzáró csoporton, 
lehetőségük van személyes meghallgatást kérni  

o) Fegyelmi eljárások, a Házirend megsértése 
esetén a házirend rendelkezései az irányadók. 

p) A kiléptetés előkészítése a beköltözést követő 
napoktól indul, hiszen feltétlenül szükséges 
tudatosan tervezni és felkészülni az átmeneti 
gondozás időtartamát, célját, feladatait, és a krízis 
kezelésére szánt erőforrásokat. 

q) A kiléptetés legfőbb kritériuma, hogy a 
gyermekek ellátása (fizikai, értelmi, érzelmi és 
erkölcsi biztonsága) bizonyítható legyen, ennek 
érdekében az otthon külső szakember segítségét 
kérheti a kiköltözés helyszínére vonatkozó 
környezettanulmány készítésével, egyéb 
információ megkérésével (levél, email, telefon). 

r) A kiléptetéskor alá kell írni az SZMSZ 5. 
mellékletében található nyilatkozatot, mely a 
biztonságos kilépés adatait és tartalmát hívatott 
szolgálni. Egyben le kell zárnia  megállapodás 
záradékát is. 

s) A kilépés után lehetőség szerint fél évig 
figyelemmel kísérjük (utógondozás) volt lakóink 
fejlődési útját, arról rövid feljegyzést készítünk. 

t) Az átmeneti otthon mint terepintézmény 
egyeztetés útján fogadhat közép és felsőfokú 
hallgatókat, részükre irat-betekintési engedélyt 
adunk, részt vehetnek a csoportfoglalkozásokon, 
szakmai tanácskozásokon. 

u) A vezetőt helyettesítheti a kinevezett helyettes, a 
családgondozókat és a gyermekfelügyelőt 
gyermekfelügyelők. A szabadságolás idejére az 
intézmény alkalmi megbízásban megfelelő 
végzettségű munkatárssal helyettesíthet, azonban 
a helyettesnek rendelkeznie kell a főállású 
munkatársaktól elvárt kompetenciákkal. 

 
 

5. § LÉTSZÁMNYILVÁNTARTÁS 
a) Az intézmény Word fájlban várólistát vezet a 

felvételre jelentkezőkről. A felvételi listára csak 
azok kerülhetnek fel, akikről a területileg 
illetékes családgondozójuk írásos dokumentumot 
küld meg levél, fax vagy email formájában. 

b) Az intézmény a felvétel napján elektronikus 
törzskönyvében biztonsági mentéssel együtt 
felvezeti a felvett személyeket és a szükséges 
adatokat a nyilvántartásába. Ebben a 
nyilvántartásban szerepelnie kell a felvett 
személyek TAJ számának is, hiszen ez alapján 
ellenőrzik a kliensek ellátásának jogosultságát. 

c) Az intézmény vezeti a gondozási és élelmezési 
napokat az erre rendszeresített nyomtatványokon. 
Havonta ezek alapján összesítőt készít. Ezeket az 
adatokat az Államkincstár részére rendelkezésre 
kell bocsátani.  

d) A megállapodáson vezetett dátumoknak, az 
elektronikusan vezetett dátumoknak egyezniük 
kell a gondozási-élelmezési napok számával. 

 
 

6. § AZ INTÉZMÉNY KÜLSŐ 
KAPCSOLATAI 

a) Az otthon az előgondozási intézményekkel 
folyamatosan kapcsolatot tart személyes 
találkozás, telefon és email segítségével  

a)  Az otthon ellátási szerződéssel nem végez  
szolgáltatásokat, mert nem tud fenntartani a 
rendkívül nagy szükségletek miatt üres 
férőhelyeket. 

b) Az otthon honlapján (www.atmenetiotthon.hu) 
keresztül tájékoztatja a patronálásra kész 
természetes és jogi személyeket az aktuális 
szükségletekről valamint kiléptetést elősegítő 
segítési lehetőségekről. 

c) A lakók által a kiköltözés érdekében megnevezett 
illetve segítségükkel feltérképezett külső segítő 
kapcsolatokkal minden esetben elsősorban a 
család esetgazdája tartja a kapcsolatot, aki 
tájékoztatja munkatársait kliense kilépési 
lehetőségeiről, helyzetéről. 

d) Az otthon az ellenőrzésre jogosult szervekkel 
együttműködik, részükre a szükséges 
dokumentációt rendelkezésre bocsátja. Az 
irányelveiket, hiánypótlásokra való felhívásaikat 
vezetője felelősségével pótolja. 

 
7. § GAZDASÁGI MŰKÖDÉS 

a) Az intézmény a mindenkori jogszabályi 
rendelkezések alapján állami közfeladat 
ellátásáért normatív állami hozzájárulásban, 
illetve kiegészítő támogatásban részesül, melynek 
összegéről a hatályos költségvetési törvény 
rendelkezik. Ez az összeg jelenti a működés első 
bevételi alappillérét. Ennek jogos és ellenőrizhető 
felhasználásához vezeti az előírt 
dokumentumokat. 

b) Lehetőség szerint szükséges az intézmény részére 
pályázati forrásokat is szerez a fenntartó és a 
működtető. 

c) Az intézmény szakmai programjában mindenféle 
jövedelmi háttérrel rendelkezők esetében 
általános napi térítési díjat állapít meg. Az igazolt 
távollét, illetve szabadság idejére ennek a díjnak 
a 20%-át szedi be helyfenntartás címén. 

d) A térítési díj napi összege felnőttek esetében 300 
Ft/nap, diákok esetében 250 Ft/nap, 2 éves kortól 
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óvodás kor végéig 200 Ft/nap, melyet a tárgyhót 
követő 10-éig kell megfizetni. A térítési díj 
összegéről értesítést adunk át a kliens részére, és 
a nyilvántartó lapot kell vezetni. 

e) Aki egy hónapra előre fizeti a térítési díjat, az 10 
%-os kedvezményt kap. 

f) A térítési díjak befizetését csak a vezető, illetve a 
vezető-helyettes kezelheti, vagy a lakók 
személyesen fizethetik be a működést támogató 
alapítvány pénztárába. 

g) A stábgyűlés a lakók részére kamrabont adhat 
jutalmazásul a szobarend és a reszortfeladatok 
végzésének elismeréséül. Ennek eldöntése 
minden esetben a stábgyűlés feladata. A 
kamrabon összegét az otthon kamrájában a lakók 
levásárolhatják. 

h) A munkatársak jövedelméről a munka 
törvénykönyve irányelvei alapján a fenntartó 
képviselője, és a működést támogató Reménység 
Alapítvány kuratóriumának képviselője a leendő 
munkatárssal egyeztetve dönt. 

i) A bevételek, a bér és bérjellegű kiadások, a 
működtetési, fenntartási kiadások, illetve 
beruházások tervezéséről az intézményre 
vonatkozó éves költségvetés határoz. 

j) Az intézmény bevételeinek, kiadásainak 
kezelését a Reménység Alapítvány központi 
irodája és a fenntartó végzik. 

 
 

8. § ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
a) Az intézmény főbejáratának, irodájának, 

kamrájának, raktárainak kulcsa a mindenkori 
gondozónál található, másolata az irodán, illetve 
az intézményvezetőnél. E kulcsokat átadni nem 
lehet a lakók részére. 

b) A lakók kezelhetik saját szobájuk kulcsát, a 
hozzá tartozó földszinti élelmiszertároló szekrény 
kulcsával együtt. 

c) Az SZMSZ 1. melléklete tartalmazza az 
intézmény munkatársainak munkaköri leírását. 

d) Az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza az 
intézmény pontos dokumentációs rendjének 
szabályait. 

e) Az SZMSZ 3. melléklete tartalmazza a lakó nyi-
latkozatát a tájékoztatásról és az együttmű-
ködésről. 

f) Az SZMSZ 4. melléklete tartalmazza a felvé-
telkor esedékes megállapodás nyomtatványát. 

g) Az SZMSZ 5. melléklete tartalmazza a 
szabadságolás idején aláírandó nyilatkozatot. 

h) Az SZMSZ 6. melléklete tartalmazza a 
kilépéskor aláírandó nyilatkozatot. 

i) További szabályozók az intézmény részletes 
Házirendjében találhatók. 

j) A Reménység Családok Átmeneti Otthonának 
SZMSZ-e 2011 február 1-től lép hatályba. 

 
Kelt: 2011. január 31. 
 
 
A szervezeti és működési szabályzatot a fenntartó a 
keltezés apján elfogadta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az intézmény a szervezeti és működési szabályzatot 
az intézmény vezető képviseletében a keltezés apján 
elfogadta. 
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RReemméénnyysséégg  CCssaallááddookk  ÁÁttmmeenneettii  OOtttthhoonnaa  
Tel.: 0620/379-6245  

 
www.atmenetiotthon.hu; E-mail: atmenetiotthon@citromail.hu 

 
RÁO SZMSZ – 1. melléklete 

Munkaköri leírások 
 

Intézményvezető 
 

Feltételek a munkakör betöltéséhez 
 
Alkalmazás szakmai feltételei: 
Felsőfokú szociális alapvégzettség (Szociálpedagógus + szakvizsga) 
Számítógép kezelés: Word, Excel, Internet, levelező-rendszerek ismerete 
Egyéb feltétel: elsőfokú munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálat 
  HBV elleni védőoltás 

Igazolvány működési nyilvántartásba vételről: 
*száma:…………..……………… kiállítás .dátuma: …………………………… 

  MESZK (Kamarai) tagság; nyilvántartási száma: nincs 
Ismeretek: Munkavédelmi-, tűzrendészeti-, balesetvédelmi-, higiénés szabályzat 
       Munkakörre vonatkozó kompetencia 
Titoktartási kötelezettség: az 1997. évi CLIV: Tv.  "az egészségügyről", 

az 1997. évi XLVII. Tv. "az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok 
kezeléséről és védelméről" alapján 
 

Feladat: 
 Szervezi és segíti humánkapcsolatai segítségével az Átmeneti Otthon folyamatos minél nagyobb 

kihasználtságát. 
 A munkavállaló vállalja, hogy a továbbképzési terv előirányzata alapján a továbbképzésekre jelentkezik. 
 Gondoskodik az intézménybe jelentkezők felvételéről. 
 Az ellátást igénybe vevővel, illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt. 
 Kezdeményezi a szükséges tanulási képességvizsgálóba való jelentkezést, felülvizsgálatokat. 
 Szervezi a munkatársak rendszeres szakmai továbbképzését, szupervízióját. 
 Megszervezi és részt vesz a szolgáltatás megismertetésében, az igénybevevők toborzásában. 
 Felelős információkat ad az átmeneti otthon működéséről a www.atmenetiotthon.hu webcímen. 
 Szakmai fórumokon képviseli az intézményt. 
 Együttműködik az ellátottakkal, munkavállalói érdekképviseleti szervekkel és hozzátartozókkal, segítő 

szervezetekkel, Szakmai együttműködést köt az intézmény partnerintézményeivel. 
 Gondoskodik az intézményen belül az emberi és állampolgári jogok érvényesüléséről, biztosítja a magas 

színvonalú gondozás megvalósítását. 
 Gondoskodik az intézmény élelmezési, egészségügyi tárgyi szükségleteinek előteremtéséről. 
 
Hatáskör: 
 Elkészí(tet)ti és a fenntartóval jóváhagyatja az intézmény szervezeti- működési szabályzatát, mellékleteit, 

szakmai programját, a házirendet. 
 Elkészíti az egyéb hatályos jogszabályokban előírt szabályzatokat, az intézmény költségvetését, 

fejlesztési, elképzelési és továbbképzési tervét, valamint elkészíti a dolgozók munkaköri leírását. 
 Értékeli az intézmény szakmai mutatóit, ellenőrzi az előírt normatívák felhasználását, s ennek alapján 

megteszi a szükséges intézkedéseket. 
 Éves jelentést készít a fenntartónak, amelyben beszámol az ellátás tapasztalatairól, valamint javaslatot tesz 

a szükséges fejlesztésekre. 
 A további szükséges adatszolgáltatási kötelezettségeknek eleget tesz. 
 Munkaidő-beosztást készít, illetve módosít. 
 Végzi a panaszok és közérdekű bejelentések kivizsgálását, és ennek alapján intézkedik. 
 Az intézményvezető gondoskodik az ellátást igénybevevők intézménybe bevitt vagyontárgyainak, 
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személyes tárgyainak és értékeinek megfelelő és – szükség esetén – biztonságos elhelyezéséről, ill. ezek 
köréről. 

 Irányítja a térítési díjak befizetésének dokumentálását. 
 Ügyeletesi idejében a lakók segítségére van a Házirend betartásában. 
 Házirendsértés esetén szóbeli, írásbeli figyelmeztetést ad. 
 Engedélyt ad a 12 órát meghaladó távollétre. 
 
Felelős: 
 Az intézmény szakszerű és törvényes működéséért. 
 Az emberi és különösen a gyermeki jogok tiszteletben tartásáért és tartatásáért. 
 Az intézmény belső szabályzatainak elkészítéséért. 
 Ésszerű és takarékos gazdálkodásért. 
 A költségvetés elkészítéséért. 
 A személyi térítési díjak meghatározásáért. 
 A bentlakók érdekvédelmének megszervezéséért és ellátásáért. 
 A befogadott szülők személyiségének fejlesztéséért, jogi segítségnyújtásért munkatársai és az intézmény 

szakmai programja közreműködésével. 
 Egészséges és biztonságos munkafeltételek megszervezéséért, a balesetek megelőzéséért. 
 Munkája végzése idején magatartásában a házirend irányelveit magára is mérvadónak tekinti. 
 
 

Otthonvezető-helyettes, családgondozó 
 

Feltételek a munkakör betöltéséhez 
 
Alkalmazás szakmai feltételei: 
Felsőfokú alapvégzettség (szociális továbbképzéseken való részvétel) 
Számítógép kezelés: Word, Excel, Internet, levelező-rendszerek ismerete 
 
Egyéb feltétel: elsőfokú munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálat 
  HBV elleni védőoltás 

Igazolvány működési nyilvántartásba vételről: 
*száma:…………..……………… kiállítás .dátuma: …………………………… 

  MESZK (Kamarai) tagság; nyilvántartási száma: nincs 
Ismeretek és a munkakörre vonatkozó kompetenciák: 
Munkavédelmi-, tűzrendészeti-, balesetvédelmi-, higiénés szabályzat, iratkezelési szabályzat: empátia, nevelési 
ismeretek, határozottság, titoktartási kötelezettség 
 
Feladat: 
 Az intézményvezető távollétében helyettesíti őt a döntések előkészítésben, megvalósításában. 
 Kapcsolatot tart az átmeneti gondozásra javaslatot tevő szakemberekkel. 
 Családgondozói feladata szerint segíti a beköltöző családot hivatalos ügyeinek, jövedelemforrások előteremtésének 

elintézésében. 
 Feltérképezi a beköltöző család minden fellelhető kapcsolatát, azok szelektálása után az építő lehetőséget rejtő 

kapcsolatok működéséhez segítséget ad. 
 Egyéni terápia keretében segítséget ad a család önálló működésének elősegítéséhez. 
 A szakmai programban előírt csoportfoglalkozásokat vezet, továbbá a lakók jelzéseire figyelve javaslatot tesz a 

házirend esetleges módosítására. 
 Az intézményvezető kérésére szakmai továbbképzéseken vesz részt. 
 Részt vesz a szolgáltatás megismertetésében, az igénybevevők toborzásában. 
 Figyelemmel kíséri az otthon részére érkező e-mail-jeit, azokat megválaszolja. 
 Kilépési pontokat keres a befogadott családok részére. Lehetőség szerint minden beköltöző család részére a 

befogadás 9. hónapjára biztonságos kiléptetési dokumentumot állít össze. 
 Az intézményvezető által rábízott család megismerése, a velük kapcsolatos dokumentumok előkészítése, illetve 

elkészítetése. 
 Gondoskodik a rábízott család mentálhigiénés gondozásáról, szervezi a szükséges ügyintézéseikhez, 

családgondozáshoz igényelt segítséget. 
 Időről időre átellenőrzi a család ruhakészletét, higiéniás szükségleteit, az óvodás és iskolás gyermekek tanulmányi 

előmenetelét. 
 Munkaátvétele érdekében 10 perccel ügyeleti ideje előtt áttekinti a forgalmi napló bejegyzéseit, tájékozódik a lakók 

aktuális helyzetéről. 
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 Ügyeleti idejéről a forgalmi naplóban bejegyzést készít. 
 Csoportvezetés esetén feljegyzést készít a csoportnaplóban. 
 Az ügyeleti időben a kamrából igényelt élelmiszerekről feljegyzéseket készít. 
 Ügyeli és értékeli a reszortok (mosdós, mosókonyhás, konyhás, társalgós és napos) működését, szükség esetén 

segítséget ad. 
 Gondoskodik a létszám szerinti ebédrendelésről. 
 
Hatáskör: 
 Aláírási joggal bír az intézmény hivatalos leveleiben, helyettesíti az intézményvezetőt. 
 Házirendsértés esetén javaslatot tehet a következményekre, azokat betartatja. 
 Kezelheti a lakók térítési díjának befizetését, arról való nyilvántartást, továbbá a pénztárral való kapcsolattartást. 
 Képviseli az intézményt a hatósági, jogi, és szakmai fórumokon. 
 Szervezi és irányítja a hatósági előírások megvalósulását az intézménynél. 
 Szocioterápiás csoportok működéséhez tematikát, teszteket készít, azokat kijavítja. A csoportfoglalkozásokat vezeti. 
 Engedélyt adhat a 12 órát meghaladó távollétre. 
 
Felelős: 
 A lakók hivatalos ügyintézéseihez adott segítségben, azok előmozdításáért. 
 Az intézmény belső szabályzatainak betartatásáért. 
 Ésszerű és takarékos gazdálkodásért. 
 A térítési díjak nyilvántartásáért. 
 Ügyeleti idejében szükség esetén a lakók elsősegélyhez való jutásában (ügyelet, mentő hívása). 
 Az intézmény gyűlésein, illetve az egyéni terápiában a kliensekkel kapcsolatos bizalmas információk adatvédelmi 

biztonságának kezeléséért. 
 Munkája végzése idején magatartásában a házirend irányelveit magára is mérvadónak tekinti. 
 Munkatársi közösségét csapatként értelmezni, melynek össze kell tartania az eredményes munka érdekében. 
 
 

Gyermekfelügyelő - adminisztrátor 
 

Feltételek a munkakör betöltéséhez 
 
Alkalmazás szakmai feltételei: 
OKJ-s gyermekfelügyelői végzettség, szociális-gyermekvédelmi továbbképzéseken való részvétel) 
Számítógép kezelés: Word, Excel, Internet, levelező-rendszerek ismerete 
Egyéb feltétel: elsőfokú munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálat 
  HBV elleni védőoltás 

Igazolvány működési nyilvántartásba vételről: 
*száma:…………..……………… kiállítás .dátuma: …………………………… 

  MESZK (Kamarai) tagság; nyilvántartási száma: nincs 
Ismeretek és a munkakörre vonatkozó kompetenciák: 
Munkavédelmi-, tűzrendészeti-, balesetvédelmi-, higiénés szabályzat, iratkezelési szabályzat: empátia, nevelési 
ismeretek, határozottság, titoktartási kötelezettség 

 
3. Feladat, hatáskör, felelősség: 

Feladat: 
 Kapcsolatot tart az átmeneti gondozásra javaslatot tevő szakemberekkel. 
 Esetgazdai feladata szerint segíti a beköltöző családot hivatalos ügyeinek, jövedelemforrások előteremtésének 

elintézésében. 
 Feltérképezi a rábízott család minden fellelhető kapcsolatát, azok szelektálása után az építő lehetőséget rejtő 

kapcsolatok működéséhez segítséget ad. 
 A szakmai programban előírt csoportfoglalkozásokat vezet, továbbá a lakók jelzéseire figyelve javaslatot tesz a 

házirend esetleges módosítására. 
 Az intézményvezető kérésére szakmai továbbképzéseken vesz részt. 
 Kilépési pontokat keres a rábízott családok részére, munkáját dokumentálja. 
 Az intézményvezető által rábízott család megismerése, a velük kapcsolatos dokumentumok előkészítése, illetve 

elkészítetése. 
 Gondoskodik a rábízott család mentálhigiénés gondozásáról, szervezi a szükséges ügyintézéseikhez, 

családgondozáshoz igényelt segítséget. 
 Időről időre átellenőrzi a család ruhakészletét, higiéniás szükségleteit, az óvodás és iskolás gyermekek tanulmányi 

előmenetelét. 
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 Munkaátvétele érdekében 10 perccel ügyeleti ideje előtt áttekinti a forgalmi napló bejegyzéseit, tájékozódik a lakók 
aktuális helyzetéről. 

 Ügyeleti idejéről a forgalmi naplóban bejegyzést készít. 
 Csoportvezetés esetén feljegyzést készít a csoportnaplóban. 
 Az ügyeleti időben a kamrából igényelt élelmiszerekről feljegyzéseket készít. 
 Ügyeli és értékeli a reszortok (mosdós, mosókonyhás, konyhás, társalgós és napos) működését, szükség esetén 

segítséget ad. 
 
Hatáskör: 
 Házirendsértés esetén javaslatot tehet a következményekre, azokat betartatja. 
 Kezeli a lakók térítési díjának befizetését, arról való nyilvántartást, továbbá a pénztárral való kapcsolattartást. 
 A befogadott családok ügyeinek előmenetele érdekében hivatalos levelezést folytat, azt hitelesítheti. 
 Szervezi és irányítja a hatósági és szakmai előírások megvalósulását az intézménynél. 
 Szocioterápiás csoportok működéséhez tematikát, teszteket készít, azokat kijavítja. A csoportfoglalkozásokat vezeti. 
 Az otthonban élő gyermekek részére szabadidős programokat szervez. 
 Figyelmeztetheti a szülőket gyermekeik ellátására gondozására. 
 Kapcsolatot tarthat, és tájékoztatást adhat a beköltözést segítő családgondozó részére. 
 Baleset bekövetkeztekor baleseti jegyzőkönyvet vesz fel. 
 Ügyeleti idejében engedélyezheti a 12 órát nem meghaladó távollétet. 
 
Felelős: 
 A lakók hivatalos ügyintézéseihez adott segítségben, azok előmozdításáért. 
 Az intézmény belső szabályzatainak betartatásáért. 
 Ésszerű és takarékos gazdálkodásért. 
 Ügyeleti idejében szükség esetén a lakók elsősegélyhez való jutásában (ügyelet, mentő hívása). 
 Az intézmény gyűlésein, illetve az egyéni terápiában a kliensekkel kapcsolatos bizalmas információk adatvédelmi 

biztonságának kezeléséért. 
 Munkáját az intézmény Szakmai programjában is megfogalmazott Szakmai Etikai Kódex irányleveinek megfelelően 

kell végeznie. 
 Felel a dokumentációban általa feljegyzett tartalom pontosságáért és megbízhatóságáért. 
 Munkája végzése idején magatartásában a házirend irányelveit magára is mérvadónak tekinti. 
 Munkatársi közösségét csapatként értelmezni, melynek össze kell tartania az eredményes munka érdekében. 
 
 

Gyermekfelügyelő - családgondozó 
 

Feltételek a munkakör betöltéséhez 
 
Alkalmazás szakmai feltételei: 
OKJ-s gyermekfelügyelői végzettség, részvétel felsőfokú pedagógusképzésben, szociális-gyermekvédelmi 
továbbképzéseken való részvétel) Számítógép kezelés: Word, Excel, Internet 
Egyéb feltétel: elsőfokú munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálat 
  HBV elleni védőoltás 

Igazolvány működési nyilvántartásba vételről: 
*száma:…………..……………… kiállítás .dátuma: …………………………… 

  MESZK (Kamarai) tagság; nyilvántartási száma: nincs 
Ismeretek és a munkakörre vonatkozó kompetenciák: 
Munkavédelmi-, tűzrendészeti-, balesetvédelmi-, higiénés szabályzat, iratkezelési szabályzat: empátia, nevelési 
ismeretek, határozottság, titoktartási kötelezettség 

 
Feladat: 
 Kapcsolatot tart az átmeneti gondozásra javaslatot tevő szakemberekkel. 
 Esetgazdai feladata szerint segíti a beköltöző családot hivatalos ügyeinek, jövedelemforrások előteremtésének 

elintézésében. 
 Feltérképezi a rábízott család minden fellelhető kapcsolatát, azok szelektálása után az építő lehetőséget rejtő 

kapcsolatok működéséhez segítséget ad. 
 A szakmai programban előírt csoportfoglalkozásokat vezet, továbbá a lakók jelzéseire figyelve javaslatot tesz a 

házirend esetleges módosítására. 
 Az intézményvezető kérésére szakmai továbbképzéseken vesz részt. 
 Kilépési pontokat keres a rábízott családok részére, munkáját dokumentálja. 
 Az intézményvezető által rábízott család megismerése, a velük kapcsolatos dokumentumok előkészítése, illetve 

elkészítetése. 
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 Gondoskodik a rábízott család mentálhigiénés gondozásáról, szervezi a szükséges ügyintézéseikhez, 
családgondozáshoz igényelt segítséget. 

 Időről időre átellenőrzi a család ruhakészletét, higiéniás szükségleteit, az óvodás és iskolás gyermekek tanulmányi 
előmenetelét. 

 Munkaátvétele érdekében 10 perccel ügyeleti ideje előtt áttekinti a forgalmi napló bejegyzéseit, tájékozódik a lakók 
aktuális helyzetéről. 

 Ügyeleti idejéről a forgalmi naplóban bejegyzést készít. 
 Csoportvezetés esetén feljegyzést készít a csoportnaplóban. 
 Az ügyeleti időben a kamrából igényelt élelmiszerekről feljegyzéseket készít. 
 Ügyeli és értékeli a reszortok (mosdós, mosókonyhás, konyhás, társalgós és napos) működését, szükség esetén 

segítséget ad. 
 Felsőfokú tanulmányokat folytat munkakörre való alkalmasságának elősegítése érdekében. 
 
Hatáskör: 
 Házirendsértés esetén javaslatot tehet a következményekre, azokat betartatja. 
 Kezeli a lakók térítési díjának befizetését, arról való nyilvántartást, továbbá a pénztárral való kapcsolattartást. 
 A befogadott családok ügyeinek előmenetele érdekében hivatalos levelezést folytat, azt hitelesítheti. 
 Szervezi és irányítja a hatósági és szakmai előírások megvalósulását az intézménynél. 
 Szocioterápiás csoportok működéséhez tematikát, teszteket készít, azokat kijavítja. A csoportfoglalkozásokat vezeti. 
 Az otthonban élő gyermekek részére szabadidős programokat szervez. 
 Figyelmeztetheti a szülőket gyermekeik ellátására gondozására. 
 Kapcsolatot tarthat, és tájékoztatást adhat a beköltözést segítő családgondozó részére. 
 Baleset bekövetkeztekor baleseti jegyzőkönyvet vesz fel. 
 Ügyeleti idejében engedélyezheti a 12 órát nem meghaladó távollétet. 
 
Felelős: 
 A lakók hivatalos ügyintézéseihez adott segítségben, azok előmozdításáért. 
 Az intézmény belső szabályzatainak betartatásáért. 
 Ésszerű és takarékos gazdálkodásért. 
 Ügyeleti idejében szükség esetén a lakók elsősegélyhez való jutásában (ügyelet, mentő hívása). 
 Az intézmény gyűlésein, illetve az egyéni terápiában a kliensekkel kapcsolatos bizalmas információk adatvédelmi 

biztonságának kezeléséért. 
 Munkáját az intézmény Szakmai programjában is megfogalmazott Szakmai Etikai Kódex irányleveinek megfelelően 

kell végeznie. 
 Felel a dokumentációban általa feljegyzett tartalom pontosságáért és megbízhatóságáért. 
 Munkája végzése idején magatartásában a házirend irányelveit magára is mérvadónak tekinti. 
 Munkatársi közösségét csapatként értelmezni, melynek össze kell tartania az eredményes munka érdekében. 
 

 
Gyermekfelügyelő 

 
Feltételek a munkakör betöltéséhez 

 
Alkalmazás szakmai feltételei: 
OKJ-s gyermekfelügyelői végzettség, szociális-gyermekvédelmi továbbképzéseken való részvétel) 
Egyéb feltétel: elsőfokú munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálat 
  HBV elleni védőoltás 

Igazolvány működési nyilvántartásba vételről: 
*száma:…………..……………… kiállítás .dátuma: …………………………… 

  MESZK (Kamarai) tagság; nyilvántartási száma: nincs 
Ismeretek és a munkakörre vonatkozó kompetenciák: 
Munkavédelmi-, tűzrendészeti-, balesetvédelmi-, higiénés szabályzat, iratkezelési szabályzat: empátia, nevelési 
ismeretek, határozottság, titoktartási kötelezettség 
 
Feladat: 
 Kapcsolatot tart az átmeneti gondozásra javaslatot tevő szakemberekkel. 
 Esetgazdai feladata szerint segíti a beköltöző családot hivatalos ügyeinek, jövedelemforrások előteremtésének 

elintézésében. 
 Feltérképezi a rábízott család minden fellelhető kapcsolatát, azok szelektálása után az építő lehetőséget rejtő 

kapcsolatok működéséhez segítséget ad. 
 A szakmai programban előírt csoportfoglalkozásokat vezet, továbbá a lakók jelzéseire figyelve javaslatot tesz a 

házirend esetleges módosítására. 
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 Az intézményvezető kérésére szakmai továbbképzéseken vesz részt. 
 Kilépési pontokat keres a rábízott családok részére, munkáját dokumentálja. 
 Az intézményvezető által rábízott család megismerése, a velük kapcsolatos dokumentumok előkészítése, illetve 

elkészítetése. 
 Gondoskodik a rábízott család mentálhigiénés gondozásáról, szervezi a szükséges ügyintézéseikhez, 

családgondozáshoz igényelt segítséget. 
 Időről időre átellenőrzi a család ruhakészletét, higiéniás szükségleteit, az óvodás és iskolás gyermekek tanulmányi 

előmenetelét. 
 Munkaátvétele érdekében 10 perccel ügyeleti ideje előtt áttekinti a forgalmi napló bejegyzéseit, tájékozódik a lakók 

aktuális helyzetéről. 
 Ügyeleti idejéről a forgalmi naplóban bejegyzést készít. 
 Csoportvezetés esetén feljegyzést készít a csoportnaplóban. 
 Az ügyeleti időben a kamrából igényelt élelmiszerekről feljegyzéseket készít. 
 Ügyeli és értékeli a reszortok (mosdós, mosókonyhás, konyhás, társalgós és napos) működését, szükség esetén 

segítséget ad. 
 
Hatáskör: 
 Házirendsértés esetén javaslatot tehet a következményekre, azokat betartatja. 
 Szocioterápiás csoportok működéséhez tematikát, teszteket készít, azokat kijavítja. A csoportfoglalkozásokat vezeti. 
 Az otthonban élő gyermekek részére szabadidős programokat szervez. 
 Figyelmeztetheti a szülőket gyermekeik ellátására gondozására. 
 Kapcsolatot tarthat, és tájékoztatást adhat a beköltözést segítő családgondozó részére. 
 Baleset bekövetkeztekor baleseti jegyzőkönyvet vesz fel. 
 Ügyeleti idejében engedélyezheti a 12 órát nem meghaladó távollétet. 
 
Felelős: 
 A lakók hivatalos ügyintézéseihez adott segítségben, azok előmozdításáért. 
 Az intézmény belső szabályzatainak betartatásáért. 
 Ésszerű és takarékos gazdálkodásért. 
 Ügyeleti idejében szükség esetén a lakók elsősegélyhez való jutásában (ügyelet, mentő hívása). 
 Az intézmény gyűlésein, illetve az egyéni terápiában a kliensekkel kapcsolatos bizalmas információk adatvédelmi 

biztonságának kezeléséért. 
 Munkáját az intézmény Szakmai programjában is megfogalmazott Szakmai Etikai Kódex irányleveinek megfelelően 

kell végeznie. 
 Felel a dokumentációban általa feljegyzett tartalom pontosságáért és megbízhatóságáért. 
 Munkája végzése idején magatartásában a házirend irányelveit magára is mérvadónak tekinti. 
 Munkatársi közösségét csapatként értelmezni, melynek össze kell tartania az eredményes munka érdekében. 
 
 

Gyermekfelügyelő - gondozó 
 

Feltételek a munkakör betöltéséhez 
 
Alkalmazás szakmai feltételei: OKJ-s gyermekfelügyelői végzettség/ szociális gondozóápoló végzettség, szociális-
gyermekvédelmi továbbképzéseken való részvétel) 
Egyéb feltétel: elsőfokú munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálat 
  HBV elleni védőoltás 

Igazolvány működési nyilvántartásba vételről: 
*száma:…………..……………… kiállítás .dátuma: …………………………… 

  MESZK (Kamarai) tagság; nyilvántartási száma: nincs 
Ismeretek és a munkakörre vonatkozó kompetenciák: 
Munkavédelmi-, tűzrendészeti-, balesetvédelmi-, higiénés szabályzat, iratkezelési szabályzat: empátia, nevelési 
ismeretek, határozottság, titoktartási kötelezettség 
 
Feladat: 
 Kapcsolatot tart az átmeneti gondozásra javaslatot tevő szakemberekkel. 
 Esetgazdai feladata szerint segíti a beköltöző családot hivatalos ügyeinek, jövedelemforrások előteremtésének 

elintézésében. 
 Feltérképezi a rábízott család minden fellelhető kapcsolatát, azok szelektálása után az építő lehetőséget rejtő 

kapcsolatok működéséhez segítséget ad. 
 A szakmai programban előírt csoportfoglalkozásokat vezet, továbbá a lakók jelzéseire figyelve javaslatot tesz a 

házirend esetleges módosítására. 
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 Az intézményvezető kérésére szakmai továbbképzéseken vesz részt. 
 Kilépési pontokat keres a rábízott családok részére, munkáját dokumentálja. 
 Az intézményvezető által rábízott család megismerése, a velük kapcsolatos dokumentumok előkészítése, illetve 

elkészítetése. 
 Gondoskodik a rábízott család mentálhigiénés gondozásáról, szervezi a szükséges ügyintézéseikhez, 

családgondozáshoz igényelt segítséget. 
 Időről időre átellenőrzi a család ruhakészletét, higiéniás szükségleteit, az óvodás és iskolás gyermekek tanulmányi 

előmenetelét. 
 Munkaátvétele érdekében 10 perccel ügyeleti ideje előtt áttekinti a forgalmi napló bejegyzéseit, tájékozódik a lakók 

aktuális helyzetéről. 
 Ügyeleti idejéről a forgalmi naplóban bejegyzést készít. 
 Csoportvezetés esetén feljegyzést készít a csoportnaplóban. 
 Az ügyeleti időben a kamrából igényelt élelmiszerekről feljegyzéseket készít. 
 Ügyeli és értékeli a reszortok (mosdós, mosókonyhás, konyhás, társalgós és napos) működését, szükség esetén 

segítséget ad. 
 
Hatáskör: 
 Házirendsértés esetén javaslatot tehet a következményekre, azokat betartatja. 
 Szocioterápiás csoportok működéséhez tematikát, teszteket készít, azokat kijavítja. A csoportfoglalkozásokat vezeti. 
 Az otthonban élő gyermekek részére szabadidős programokat szervez. 
 Figyelmeztetheti a szülőket gyermekeik ellátására gondozására. 
 Kapcsolatot tarthat, és tájékoztatást adhat a beköltözést segítő családgondozó részére. 
 Baleset bekövetkeztekor baleseti jegyzőkönyvet vesz fel. 
 Ügyeleti idejében engedélyezheti a 12 órát nem meghaladó távollétet. 
 
Felelős: 
 A lakók hivatalos ügyintézéseihez adott segítségben, azok előmozdításáért. 
 Az intézmény belső szabályzatainak betartatásáért. 
 Ésszerű és takarékos gazdálkodásért. 
 Ügyeleti idejében szükség esetén a lakók elsősegélyhez való jutásában (ügyelet, mentő hívása). 
 Az intézmény gyűlésein, illetve az egyéni terápiában a kliensekkel kapcsolatos bizalmas információk adatvédelmi 

biztonságának kezeléséért. 
 Munkáját az intézmény Szakmai programjában is megfogalmazott Szakmai Etikai Kódex irányleveinek megfelelően 

kell végeznie. 
 Felel a dokumentációban általa feljegyzett tartalom pontosságáért és megbízhatóságáért. 
 Munkája végzése idején magatartásában a házirend irányelveit magára is mérvadónak tekinti. 
 Munkatársi közösségét csapatként értelmezni, melynek össze kell tartania az eredményes munka érdekében. 
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RReemméénnyysséégg  CCssaallááddookk  ÁÁttmmeenneettii  OOtttthhoonnaa  
Tel.: 0620/379-6245  

 
 

www.atmenetiotthon.hu; E-mail: atmenetiotthon@citromail.hu 
 

RÁO SZMSZ – 2. melléklete 

Az átmeneti otthonban vezetett dokumentáció 
 
I. Intézmény által vezetett KÖZÖS dokumentáció 
1. Forgalmi (átadó) napló –nagy spirálfüzet 
2. Csoportok naplója a csoportvezető és a lakók bejegyzéseivel) – nagy spirálfüzet 
3. Elektronikus törzskönyv (gondozási napló) minden adattal) – számítógép 
4. Gondozási napok nyilvántartása – számítógép 
 
II. Személyi anyag tartalma családonként 
1. Orvosi igazolás (hozza a beköltöző) – 1. 
2. Családgondozó ajánlása (Küldi a beköltözést előkészítő családgondozó) – 1. 
3. APA-ANYA nyilatkozat anya-apa közös érkezésekor – kitöltendő legkésőbb a helyszínen – 1. 
4. Felvételi kérelem – legkésőbb a helyszínen töltjük ki – 1. 
5. GYSZ-4 Egészségügyi lap (Ambuláns lap) – legkésőbb a helyszínen töltjük ki – 1. 
6. Nyilatkozat tájékoztatásról – a helyszínen töltjük ki – 2. 
7. Értesítés felvételről és térítési díjról. 
8. Értesítés felvételről (gyermekjóléti szolgálat felé) – az intézmény készíti el – 2. 
9. Megállapodás– az intézmény készíti el, a lakóval közösen írja alá – 2. 
10. Felkészülés a kilépésre – 2. 
11. ÁTG-2 Gyermekek egyéni gondozási terve – 3. 
12. ÁTG-3 Családgondozási lap – 3. 
13. ÁTG-4 Helyzetértékelés (félévkor év végén, illetve távozáskor – 3. 
14. A kliens itt tartózkodása idején készült feljegyzések, jegyzőkönyvek. 
 
III. A szülők által vezetett dokumentumok 
1. Önéletrajz 5-10 oldalban (beköltözést követő két héten belül) – kiadott kisfüzetben 
2. Naplóvezetés minden kedden, csütörtökön és szombaton – kiadott kisfüzetben 
3. Csoportnaplóba bejegyzés az adott csoportok végén – nagy spirálfüzet 
 
III. Vizsgaidőpontok 
1. A beköltözést követő 15. napon (+/– 1 nap) teszt írása a házirendből 
2. Sikertelen (75 % alatti) teszt esetén ismétlés a beköltözést követő 30. napon (+/– 1 nap) 
3. Mit kezdjek a gyermekemmel elméleti és gyakorlati vizsga szülők részére a beköltözést követő 

120 nap körül (+/– 1 nap) 
4. Önálló életvezetési teszt a beköltözést követő 150. napon (+/– 1 nap) 
 
Kelt: 2011. február 1. 
      PH. …………………………… 
             Bánhidi Tibor iv. 
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RReemméénnyysséégg  CCssaallááddookk  ÁÁttmmeenneettii  OOtttthhoonnaa  
Tel.: 0620/379-6245  

 
WEB: www.atmenetiotthon.hu; 

E-mail: atmenetiotthon@citromail.hu 
RÁO SZMSZ – 3. melléklete 

 
Lakó nyilatkozata tájékoztatásról-együttműködésről 

 
 
…………………………………….. (név), született ……………………….. (település) ………....... 

………………… időpont lakó ____ (szám) gyermekeim nevében is nyilatkozom, hogy az intézmény 

házirendjéről, térítési díjairól, működési szabályairól, a dohányzás szabályozásáról, az alkohol és 

egyéb tudatmódosító szerek fogyasztásának tiltásáról, a balesetvédelemről és tűzvédelmi rendről, 

valamint a fizetendő térítési díjról tájékoztatást kaptam. 

Egyben nyilatkozom, hogy a tájékoztatást tudomásul veszem, azok tartalmát az Átmeneti 

Otthonban való tartózkodásom idejére magamra és gyermekeimre nézve kötelezőnek tartom. 

Nyilatkozom, hogy a ________ számú bútorozott szobát kaptam használatra az otthonban 

tartózkodásom idejére, ehhez átvettem a kulcsot, egyben a hozzá tartozó élelmiszer tároló szekrény 

kulcsát. Tudomásul veszem, hogy károkozás esetén az írásos meghagyás alapján az okozott kárt 

megtérítem. 

Tudomásul veszem, hogy az otthon szakmai célja érdekében belső használatú videó 

nyilatkozatra, tapasztalat megosztásra is felkérhetnek, melyből az otthon használatára kisfilmet 

készítünk. Amennyiben az interneten is szeretnék megosztani az intézmény honlapja látogatói 

részére a kisfilmeket, kérhetem hangom és arcképem torzítását, vagy a megjelenés mellőzését. 

Nyilatkozom, hogy az intézményből gyermekeimmel akkor költözhetek el, ha olyan helyre tudok 

költözni, ahol gyermekeim fizikai, értelmi, érzelmi és erkölcsi szükségleteit, illetve fejlődését 

biztosítani tudom. Ennek igazolásához az intézmény írásos igazolást kérhet gyermekvédelmi 

szakember (családgondozó, gyámhivatal, hozzátartozó) részéről. 

Amennyiben gyermekeimet a jegyzőkönyvben felvett időn túl (otthonkeresés, albérletszervezés, 

munkahelykeresés) az otthonban hagyom, gyermekeim átkerülhetnek a gyermekvédelmi 

szakellátásba. 

Végül nyilatkozom, hogy az intézmény munkatársaival együttműködök, kéréseiket tiszteletben 

tartom. 

Kelt: 201__  _________ ______  

       ______________________ (lakó aláírása) 
 
      PH. ______________________ (ellenjegyezte) 
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RReemméénnyysséégg  CCssaallááddookk  ÁÁttmmeenneettii  OOtttthhoonnaa  
 

Mobil: 0620/3796245 – http://atmenetiotthon.hu 
 

MEGÁLLAPODÁS 
SZMSZ 4. melléklete 

 
1. A megállapodás létrejötte:    Törzsszám: RÁO-.……../201…… 

201.... év ……………… hó …………napján. Ikt.sz.:B–……..... – RÁO/20……… 
 
FELVÉTEL NAPJA: 201___ ________ _______ KIKÖLTÖZÉS NAPJA: 201___ _______ _______ 
 
2. Az ellátást igénybe vevő(k) adatai mint megállapodó első fél(ek): 

2.1. Szülő, leendő szülő (anya): 

Neve:……………………………………….. Születési helye: ………………………………… 

Születési ideje: …………………………….. Édesanyja neve: …………………………………. 

Lakcíme: ……………………………………………………………………………………………….. 

Eddigi tartózkodási helye: ……………………………………………………………………………… 

Telefonszáma: ……………………………… E-mail címe: …………………………………….. 

TAJ száma: …………………………………. Szigszám: ……………………………………….. 

Iskolai végzettsége: ……………………………………………………………………………………. 

Munkahelyei (1-3):: ……………………………………………………………………………………. 

Általánosan megítélhető egészségi állapota: O–kiváló, O–jó, O–gyermeket vár, O–több betegsége van 

Jövedelmek megnevezése, összege: 

Az elhelyezés indoklása: O–lakhatási problémák, O–életvezetési problémák, O–bántalmazás,              O–egyéb, éspedig: 

 
2.2. Szülő (apa): 

Neve:……………………………………….. Születési helye: ………………………………… 

Születési ideje: …………………………….. Édesanyja neve: …………………………………. 

Lakcíme: ……………………………………………………………………………………………….. 

Eddigi tartózkodási helye: ……………………………………………………………………………… 

Telefonszáma: ……………………………… E-mail címe: …………………………………….. 

TAJ száma: …………………………………. Szigszám: ……………………………………….. 

Iskolai végzettsége: ……………………………………………………………………………………. 

Munkahelyei (1-3):: ……………………………………………………………………………………. 

Általánosan megítélhető egészségi állapota: O–kiváló, O–jó, O–gyermeket vár, O–több betegsége van 

Jövedelmek megnevezése, összege: 
 
2.3. Gyermek: 

Neve:……………………………………….. Születési helye: ………………………………… 

Születési ideje: …………………………….. Édesanyja neve: …………………………………. 

TAJ száma: …………………………………. Van szül. anyakönyvi kivonata? ………………….. 

Tanulmányi előrehaladása a befogadás napján: …………………………………………………………………. 

Általánosan megítélhető egészségi állapota: O–kiváló, O–jó, O–több betegsége van 
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2.4. Gyermek: 

Neve:……………………………………….. Születési helye: ………………………………… 

Születési ideje: …………………………….. Édesanyja neve: …………………………………. 

TAJ száma: …………………………………. Van szül. anyakönyvi kivonata? ………………….. 

Tanulmányi előrehaladása a befogadás napján: …………………………………………………………………. 

Általánosan megítélhető egészségi állapota: O–kiváló, O–jó, O–több betegsége van 
2.5. Gyermek: 

Neve:……………………………………….. Születési helye: ………………………………… 

Születési ideje: …………………………….. Édesanyja neve: …………………………………. 

TAJ száma: …………………………………. Van szül. anyakönyvi kivonata? ………………….. 

Általánosan megítélhető egészségi állapota: O–kiváló, O–jó, O–több betegsége van 
2.6. Gyermek: 

Neve:……………………………………….. Születési helye: ………………………………… 

Születési ideje: …………………………….. Édesanyja neve: …………………………………. 

TAJ száma: …………………………………. Van szül. anyakönyvi kivonata? ………………….. 

Tanulmányi előrehaladása a befogadás napján: …………………………………………………………………. 

Általánosan megítélhető egészségi állapota: O–kiváló, O–jó, O–több betegsége van 
2.7. Gyermek: 

Neve:……………………………………….. Születési helye: ………………………………… 

Születési ideje: …………………………….. Édesanyja neve: …………………………………. 

TAJ száma: …………………………………. Van szül. anyakönyvi kivonata? ………………….. 

Tanulmányi előrehaladása a befogadás napján: …………………………………………………………………. 

Általánosan megítélhető egészségi állapota: O–kiváló, O–jó, O–több betegsége van 

2. 8.Korábbi elsőszámú segítő kapcsolat megnevezése elérhetősége: 
Intézmény és telefonszám:………………………………………………………………………………. 

Személy és beosztása/rokonisági foka: ………………………………………………………………….. 

Miben nyújtott segítséget? ……………………………………………………………………………… 

2. 9.Korábbi második segítő kapcsolat megnevezése elérhetősége: 

Intézmény és telefonszám:………………………………………………………………………………. 

Személy és beosztása/rokonisági foka: ………………………………………………………………….. 

Miben nyújtott segítséget? ……………………………………………………………………………… 
 
3. Az ellátást nyújtók, mint megállapodó második fél: 

Reménység Családok Átmeneti Otthona, Intézményvezető: Bánhidi Tibor,  Telefonszám: 0620/379-6245  E-
mail: atmenetiotthon@citromail.hu. WEB: www.atmenetiotthon.hu  
 
4. Az intézmény szolgáltatásai 
A család elhelyezésére leltár alapján átvett külön 
lakószobát biztosítunk. 

Szükség esetén textíliával történő ellátás (ágynemű, 
takaró, ruházat és törülköző) 

Közös főzőkonyha és étkező, mely biztosítja a főzés és 
étkezés lehetőségét. 

Gyermekek részére szükség esetén gyermekfelügyelet 
és étkezés biztosítása. 

Közös vizesblokk használat Közösségi helyiség biztosítása 
Fürdőszobában elhelyezett mosógép és centrifuga 
felügyelettel való használata 

Egyéni gondozási terv készítése 
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Melegvíz, fűtés és világítás használata Szobaleltár szerinti bútorok használatba adása  
Pszichológiai, jogi, szociális és mentálhigiénés 
segítségnyújtás. 

 
Egyéb megjegyzés: ………………………….. 

 
5. A térítési díj: 
Az intézmény a működtetéséhez a fenntartó Keresztény Advent Közösség, által hozott térítési díj szabályzata 

alapján, továbbá a 133/1997. Kormányrendelet 13.§-ának értelmében személyi térítési díjat jogosult beszedni, 

melynek havi összege: …………………. Ft a 2. pontban felsorolt személyek után. A térítési díj fizetésére 

kötelezett személy neve: ………………………………………. Lakcíme: 

……………………………………… ……………. A nevezett összeg a rendszeres havi jövedelem legfeljebb 

50%-a lehet. A térítési díj napi összege az előzőek alapján ……………….. Ft/ család. 

A térítési díj fizetésére kötelezett tudomásul veszi, hogy huzamosabb távollét: kórházi ápolás, szanatóriumi 
elhelyezés, rokonlátogatás stb. esetén a fent megállapított személyi térítési díj 20%-át helyfenntartás címén 
köteles fizetni. A személyi térítési díj összegét minden hónap 10. napjáig, utólag kell befizetni. A 
megállapodás aláírásával a lakó tudomásul veszi, hogy a térítési díj megállapított összegben és időben történő 
befizetésének elmulasztása esetén a Reménység Családok Átmeneti Otthona szakmai vezetője jogosult a 
jelen megállapodást 15 nap elteltével felbontani, és a családot az otthonból való távozásra felszólítani. 
6. Az ellátásban részesülő a jelen Megállapodás szerint havonta vállalja, hogy a kiköltözésre való elő-

takarékosság céljából …………………….. Ft összeget megtakarít. 

7. A lakó tudomásul veszi, hogy a jövőbeni otthonteremtés elérése érdekében az intézményi jogviszony 
feltételeként kötelező a munkavégzés, a munkaviszony létesítése vagy a munkaügyi központtal való 
együttműködés a gyes lejárta után. 
8. Szobaleltár, szobarend, az otthon tisztasága 
A szobában elhelyezett berendezések átvételét a megállapodás 2. melléklete értelmében a lakónak beköltözése 
napján aláírásával kell igazolnia. Az intézményben elhelyezett gépek, háztartási gépek, berendezések nem 
rendeltetésszerű használata során keletkező kár esetén a lakó anyagi felelősséggel tartozik, amit a következő 
hónap 10-éig írásos meghagyás után be kell fizetni a házi pénztárba. 
Beköltözéskor a lakó gondoskodik a személyes holmik szállításáról, a bentlakás idején köteles a szoba 
tisztaságát fenntartani, a személyes holmikat rendben tartani, továbbá a közös helységekben a rend 
fenntartásához takarítással hozzájárulni. Kiköltözéskor a személyes holmik elszállításáról a lakók 
gondoskodnak. Kiköltözés után az Otthonban maradt személyes holmit 15 napig őrizzük meg.  
9. A lakó vállalja, hogy mellőzi a szobában az étkezést, televíziózást, továbbá hűtést nem igénylő száraz 
élelmiszert csak a szobához tartozó földszinti szekrényben tárolja. A szobarendet a személyzet ellenőrzi. 
10. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a vitás kérdések megoldására kölcsönösen törekednek a 
vonatkozó jogszabályok alapján. A vitás kérdések házon belüli rendezése az otthon és az intézmény 
vezetőjének feladata. Továbbá beköltöző szülő(k) vállalják, hogy az intézmény munkatársaival 
együttműködnek, velük keresik a jó kapcsolatot. 
11. A szülő a bentlakás idején alábbi feladatokat, illetve ellátást vállalja a gyermeke(i)ért: 
A gyermek(ek) felügyeletében O–gyed, gyes ideje alatt 24 óra,  

Ó–általában óvodai iskolai időn túli felügyelet 
A gyermek(ek) étkeztetésében O–reggeli, O–tízórai, O–ebéd, O–uzsonna, O–vacsora 
A gyermek(ek) ruházkodásában O–öltöztetés, O–ruhák rendben tartása, O–ruhák beszerzése 
A gyermek(ek) oktatásában O–óvodával és iskolával való kapcsolattartás, O–szülői értekezlet,  

O–iskolaszerek beszerzése, O–tankönyvek beszerzése, O–közös tanulás 
A gyermek(ek) szabadidejében O–séták szervezése, O–játék- szabadidős programok szervezése,  

O–rokonlátogatások szervezése 
További szülői felelősségek:  

 

12. A személyes gondoskodás megkezdésekor tájékoztatjuk, hogy személyes adatai(ka)t csak az ellátás 
érdekében használjuk fel. 
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13. A lakó a Családok Átmenti Otthona házirendjét és a jelen megállapodást megismerte és az abban 
foglaltakat reá nézve kötelezőnek ismeri el. Tudomásul veszi, hogy a házirend súlyos vagy többszöri 
megsértése az Otthonból történő elbocsátást is vonhat maga után. 
14. A beköltöző az épületben nem dohányzik, csak az erre kijelölt helyen, gyermekei biztonságos ellátása 
érdekében alkoholt és egyéb tudatmódosító szert nem fogyaszt. 
15. A lakó vállalja, hogy személyiségfejlődése érdekében a lakóértekezleteken elfogadott napi- és heti rendet 
tiszteletben tartja, ahhoz alkalmazkodik, a csoportfoglalkozásokon aktívan részt vesz, saját csoportjait 
megtartja. 
16. Az elhelyezés határozott időtartamú, a beköltözés napjától számított 12 hónap, mely indokolt esetben 6 
hónappal meghosszabbítható. A befogadás jogosultságának feltételeit kéthavonta felülvizsgáljuk. 
17. A család az alábbi személyekkel tarthat kapcsolatot: (Név – kapcsolat típusa / rokonsági fok) 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………….
. 
18. A családról az alábbi személyek kaphatnak információt: (Név – kapcsolat típusa / rokonsági fok) 

…………………………………………………………………………………………………………………….

. 

19. A befogadás kezdete: 201…………………... A befogadás 1. záró dátuma: 201…………………………… 

20. A hosszabbítás kezdete: 201…………………... A befogadás 2. záró dátuma: 201………………………… 

21. Jelen megállapodást a felek szabad akaratból, minden kényszertől mentesen írták alá. 
 
201… év ……………… hó ………………. nap 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  PH. . . . . . . . . . . . . . . . 
1. szülő   2. szülő            int. vezető 

 
ZÁRADÉK 
 
A fenti megállapodás felbomlik 201…….. év …………….hó ………………. napján, mivel a benne foglaltak 

nevezett napon érvényüket vesztik és ………………………………… (kliens, és családja) az otthonból a 

nevezett napon kiköltözik. Távozási helye: 

……………………………………………………………………….. 

 
…………………………… …………………………… PH. ……................………………… 

szolgáltatást igénybe vevő (anya) szolgáltatást igénybe vevő (apa)   intézményvezető 
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RReemméénnyysséégg  CCssaallááddookk  ÁÁttmmeenneettii  OOtttthhoonnaa  
Mobil: 0620/3796245 WEB: http://www.atmenetiotthon.hu  E-mail: atmenetiotthon@citromail.hu 

 
Nyilatkozat ideiglenes eltávozáskor RÁO SZMSZ – 5. melléklete 

(Az intézmény szabadon dönt, szükségesnek látja-e e dokumentum kitöltését.) 
 
____________________________ (név), szül: ___________________ (helység) ______ év _______ hó 

________ napján, a.n.: ________________________ TAJ ________-______-______ telefonszám: 

_____________________  nyilatkozom, hogy a keltezés napján megnevezett dátummal a Reménység 

Családok Átmeneti Otthonát szabadságra elhagyom _______________________, 

________________________, _________________, ________________________ nevű gyermekeimmel 

együtt. A szabadság helyszíne (cím) ________ ________________________ (helység) 

____________________________ ______ (utca házszám).  

A szabadság idején is tudomásul veszem és nyilatkozom, hogy jó szülő kívánok lenni, gyermeke(i)m 
fontosabbak lesznek, mint saját vágyaim, igényeim és szükségleteim, gyermeke(i)m következő 
szükségleteiről kötelességem gondoskodni: 
1. Fizikai szükségletek: Nyilatkozom, hogy gyermekeimet naponta megfürdetem/zuhanyoztatom, nap közben 
is gondoskodom tisztán tartásukról, napirend szerint adok nekik enni (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora), 
gondoskodom az évszaknak és időjárásnak megfelelő ruházatukról, betegség és egyéb speciális szükségletük 
esetén igénybe veszem védőnő, orvos segítségét. 
2. Értelmi szükségletek: Nyilatkozom, hogy gyermeke(i)mmel rendszeres időráfordítással (napi 1-2 óra) 
foglalkozom, játszom, tanulok velük, olvasok nekik, beszélgetek velük. 
3. Érzelmi szükségletek: Nyilatkozom, hogy gyermekeimet nem teszem ki bizonytalanság érzésnek, nem 
tűnök el az életükből órákra napokra úgy, hogy nem tudják, hol vagyok és mi van velem. Nem hagyom ókét 
felügyelet nélkül, ha személyesen nem tudok rájuk vigyázni olyan személyre bízom őket, aki az itt leírtak 
szeriont ellátja őket. Kerülöm a gyermekeim, indulatos, agresszív bántalmazását, fegyelmezés estén 
megőrzöm saját és gyermekeim emberi méltóságát. 
4. Erkölcsi szükségletek: Nyilatkozom, hogy gyermeke(i)mnek olyan tv, videó műsorok megnézését 
engedélyezem, ami segíti erkölcsi fejlődésüket. Betartom a korhatár szerinti figyelmeztetéseket, megóvom 
gyermekeimet olyan életben lejátszódó jelentek (veszekedés, verekedés…) és olyan műsorok megnézésétől, 
ahol erőszak, pornográfia, horror jelenik meg a képernyőn vagy más médiumban. 
 
A szabadság célja: : annak vizsgálata, hogy korábbi körülményeim mennyire változtak, : gyermeke(i)m 

kapcsolattartása volt rokonaikkal, barátaival, : egyéb konkrét célok: _______________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

A visszatérés dátuma: ____________ év, _____________ hó ___________ nap. 

A Reménység Családok Átmeneti Otthona ______________________ család szabaságolásával * egyet ért, ** 
nem ért egyet, mert *nem látja biztosítékát a gyermekek szükségleteiről való gondoskodásának, ** a 
gyermekek felügyeletének, *** a család egészséges továbblépésének fejlődésének. 
A Reménység Családok Átmeneti Otthona a következő szakemberre bízza a szabadságra távozó család 

figyelemmel kísérését: ____________________________ (név) ___________________________________ 

(elérhetőség). Megjegyzések: ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 
Kelt: 201__. ______. _____.  
 

________________________   PH __________________________ 
szabadságolt szülő      munkatárs 

 
*, **: A megfelelő rész aláhúzandó 
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RReemméénnyysséégg  CCssaallááddookk  ÁÁttmmeenneettii  OOtttthhoonnaa  
Mobil: 0620/3796245 WEB: http://www.atmenetiotthon.hu  E-mail: atmenetiotthon@citromail.hu 

 
Nyilatkozat kiköltözéskor RÁO SZMSZ – 6. melléklete 

 
______________________________ (név), szül: _____________________ (helység) ______ év _______ hó 

________ napján, a.n.: ________________________ TAJ ________-______-______ telefonszám: 

_____________________  nyilatkozom, hogy a keltezés napján megnevezett dátummal a Reménység 

Családok Átmeneti Otthonát elhagyom _______________________, ________________________, 

_________________, ________________________ nevű gyermekeimmel együtt. A kiköltözés helyszíne 

(cím) ________ _______________________ (helység) ________________________ ______ (utca házszám).  

A kiköltözéssel együtt tudomásul veszem és nyilatkozom, hogy jó szülő kívánok lenni, gyermeke(i)m 
fontosabbak lesznek, mint saját vágyaim, igényeim és szükségleteim, gyermeke(i)m következő 
szükségleteiről kötelességem gondoskodni: 
1. Fizikai szükségletek: Nyilatkozom, hogy gyermekeimet naponta megfürdetem/zuhanyoztatom, nap közben 
is gondoskodom tisztán tartásukról, napirend szerint adok nekik enni (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora), 
gondoskodom az évszaknak és időjárásnak megfelelő ruházatukról, betegség és egyéb speciális szükségletük 
esetén igénybe veszem védőnő, orvos segítségét. 
2. Értelmi szükségletek: Nyilatkozom, hogy gyermeke(i)mmel rendszeres időráfordítással (napi 1-2 óra) 
foglalkozom, játszom, tanulok velük, olvasok nekik, beszélgetek velük. 
3. Érzelmi szükségletek: Nyilatkozom, hogy gyermekeimet nem teszem ki bizonytalanság érzésnek, nem 
tűnök el az életükből órákra, napokra úgy, hogy nem tudják, hol vagyok, és mi van velem. Nem hagyom ókét 
felügyelet nélkül, ha személyesen nem tudok rájuk vigyázni, olyan személyre bízom őket, aki az itt leírtak 
szeriont ellátja őket. Kerülöm a gyermekeim, indulatos, agresszív bántalmazását, fegyelmezés estén 
megőrzöm saját és gyermekeim emberi méltóságát. 
4. Erkölcsi szükségletek: Nyilatkozom, hogy gyermeke(i)mnek olyan tv, videó műsorok megnézését 
engedélyezem, ami segíti erkölcsi fejlődésüket. Betartom a korhatár szerinti figyelmeztetéseket, megóvom 
gyermekeimet olyan életben lejátszódó jelentek (veszekedés, verekedés…) és olyan műsorok megnézésétől, 
ahol erőszak, pornográfia, horror jelenik meg a képernyőn vagy más médiumban. 
Tudomásul veszem, hogy amennyiben gyermekeim szükségleteiről nem tudok rendszeresen önállóan és 
segítséggel gondoskodni, ezzel veszélynek teszem ki őket. 
Gyermekeim veszélyeztetésének elkerülése érdekében igénybe veszem a következő szervek segítségét: 

– Olyan rokoni, ismerősi kapcsolatok, akik számára fontosak gyermekeim biztonságos nevelkedése, és 
ehhez valós segítséget kívánnak nyújtani. 

– Gyermekvédelmi társadalmi szervezetek (egyesületek, alapítványok,  
– Családi napközik, bölcsőde, óvoda, iskola, iskolai napközi 
– Családsegítő központ, gyermekjóléti szolgálat 
– Nagyobb veszély esetén (bántalmazás, gyermekek ellátásának akadályoztatottsága), és a fenti 

személyek és szervek nem tudtak segítséget nyújtani, keresek krízisotthont, családok átmeneti 
otthonát, de tudomásul veszem, hogy ezekben az intézményekben várólistára is lehet számítani. 

 
A Reménység Családok Átmeneti Otthona ______________________ család kiköltözésével * egyet ért, ** 
nem ért egyet, mert *nem látja biztosítékát a gyermekek szükségleteiről való gondoskodásának, ** a 
gyermekek felügyeletének. 
A Reménység Családok Átmeneti Otthona a következő szakemberre bízza a kiköltöző család figyelemmel 

kísérését: ________________________________ (név) __________________________________________ 

(elérhetőség).  Megjegyzések: ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Kelt: 201__. ______. _____.  
_____________________ PH ______________________ 

kiköltöző lakó     munkatárs 
*, **: A megfelelő rész aláhúzandó 

 


