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Emberi.ErtiforrisokMiniszt6riumaSpecijlis Gyermekotthoni
Kdzpont, Attaanos tskota e" sr"axrc*of i"i"J"iityJ..rot
nor.,
Attatdnos tskoraja es dzakiiiitji"'-

HAzrRnnn
C6lja:
A gyermekotthoni nevel6s idejdre sz6ld an tartalmazza..

.
r
r
.
.
.
r

a befogad6s,

az ellit6s, gondoziis-nevelds es iskolai elet.
a gyermeki jogok ds kdlelessdgek,
a kapcsolattaftes,

juralmaz6s es biinletds
napirend
az erdekkdpviseleti tev6kenys6g, helyi sajdtosshgait 6s s zabilyait,
mindazt, ami szerint mi itt dliink es doleozunk.
a

A

h6zirendet a gyermekek v6lem6nyenek figyelembevdtelevel (feln6ttek ds
gyermekek), kiizijsen dolgozuk ki.

Fontos, hogy mindazt,

ami az dletiinket

szabAlyozza, minden gyerek

megismerje, megdrtse, mert csak igy tudja betartani.

l.

Befogad6s

1. Fontos, hogy tudd:
I midrt keriiltdl ide
. kiiriilbeliil meddig maradsz itt

r

o

mi mit tesztnk erted
neked mit kell tenned azdt, hogy az iletm6dod megv6ltozzon, es mindl
hamarabb visszakeriilj csal6dodba.

2.

Befogadrisodat krivet6en az otthon r6szleg egyik csoportj6tran helyeziink
el, ahol 6llapotodnak megfelel<i elLit6st, segitsdget kapsz.
F6 c6l, hogy biztonsdgban 6rezd magad.
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II. Jogaid 6s k6teless6geid
A./ Jogaid

nlu9odt ds egdszseges kdmyezetben 6lj ds hozaijuss
l,-tTi",.O"l"_1,".1s1gos,,
mlndazok-hoz a szolgdltatdsokhoz,
amelyek alapjrin megfel"tO"n t"jtOanet.z.

2. Mdlt6s6god 6s szemdlyisdged tisztelerben rartsdk,
vddelmet kapi, a fizikai
er6szak, az
elhanyagolds, az iniormaci6,

6ft"1";;;i";;tuiorio)iJier"o

"rr"".

3. Eletkorodnak, fejlertsdgi szintednek, dllapotodnak ds egyeb
sziiksdgleteidnek
megfele|6 reljes krini gondozdsr. elldt.jst. neveldsr.
kep.rr?'g"iJ;nii ot

Lutart
KapJ. segrtsenek tanulm6nyaid, lemaradasaid p6tlis6ban,
tehetsdged
kibontakoztatds6ban. Napirended rigy szervez<idj<ln, hogy
u tanular, pit"ner,

kikapcsol6d6s (6tdk, sport, szorakozis, stb.; t etyes aianyii

+

Eqgsz-sgge_s

e*eny"siii*"f..

llrnyezetben dlj, hozzijuss az egdszs6giigyi e 6.t6sokhoz,

megelozo 6s felvil69osit6 szolgriltatrisokhoz.

a

5.. Sziiieiddel (hozz6tartoz6iddal) kapcsolatot tarts. Sziileiddel akkor is
l2lAlko.zhatsz, ha valamelyikiik el6zetes letartdztatdsbar van, vagy

szabads6gvesztds btntetdsdt tdlti.

6. Vall6si vagy lelkiismereti neggyozoddsedet szabadon gyakorolhatod, 6s r€szt
vehetsz hit ds valLisoktat6sban is.

7. Kisebbsdgi - vagy etnikai - csoport tagiakdnt sajat kultlredat
szok6sok, hagyom6nyok - ripolhatod, gyakorolhatod.
8. Gyermekiinkormdnyzat keretdben gyakorold

a

-

nyerv, zen€,

jogaidat.

9. Segitseget kapsz csaLidi ktimyezetedbe tiirtdn6 visszakeriil6sedhez.

B../

Kiiteless6geid

valamennyi dotgoz6jrinak ds tiirsaidnak emberi
logair ds
l,merrosagat
L g7-..1.*,jl:n
tartsd tiszteletben.
2. Kdpessdgeidnek megfelel6en tegydl eleget tanulm6nyi
k6telezetts€gednek.

3

Eredmdnyes fejlod6sed, gondozisod, nevel6sed 6rdek6ben ldgy egynttmiikdd6
a veled foglalkoz6 feln6ttel ds t6rsaiddal is.

4. Az <inkiszolg6t6 rendszer keretdben vegydl rdszt az otthoncsopon, az
intdzm€ny kiizvetlen kdrnydkdnek takarit6s6ban, a spoftp6lya ds a kiskert
mfiveldsdben. Ezt anyagi ellenszolgaltaris ndlkiil vdgzed.

5. Az int6zm6ny teriiletdre cigarettit, alkoholt, ilt. kibit6szernek miriisiil6
anyagot bevinni, fogyasztani TILOS! Tov6bb6 tilos a teJov6l6s kdszitdse 6s a
balesetveszdly miatt a testdkszerek hasznrilata. 6vakodj az egdszsdget k6rosit6
szerek hasznelatdt6l, a k6ros dletm6d gyakorlis6tdl.

6.

A mindennapi dletet a napirend 6s a csoportvezet6 6ltal kdszitett heti terv

szerint be kell tartani, ett<ll indokolt esetben lehet csak elt6rni.

7. A gyermekotthon terijletdn 6s azon kiviil l6gy illemtud6 ds

viselkedi

kulturiltan.

8. 6vd t6rsaid ds sajAt testi 6ps6ged.

A

munka-, baleset- 6s tflzv6delmi
szabrilyokat tatsd be! Nem tarthatsz magadnril olyan tr{tgyat, ami veszdlyezteti a
gyemekonhon rendjdt, biztons6grit, saj6t vagy m6sok testi 6psdgdt.

9. tla saj6t magad,

t6rsaid, vagy a felnotteket. vesz6lyeztet6 6llapotot,
tev6kenys6get, vagy balesetet eszlelsz, vagy arl6l tudomest szerzel,
halad6ktalanul jelentened kell a feldgyeletedet elLit6 feln6ttnek.

10. A

gyermekotthon letesitmdnyeit, berendezdseit,

felszereldseit
rendeltet6sszeriien haszn6ld, esszeriien takar6koskodj a vizzel es az energi|val.
I l. Az drintdsvedelmi szempontb6l kifog6solhat6 elekfiomos b€rendezdst tilos
0zemeltetni.

12. Az int6zm6ny teriilet6t €nged6ly n6lkiil elhagyni TILOS! Ha tudom6st
szerzel, hogy t6rsaid ilyen tettet akamak vdgre hajtani k<;teless6ged jelenteni a
feliieyeletedet elliit6 feln6ttnek.

III.

Gondozrls, elkltrls, nevel6s. oktatds

l. A.gyermekotthoni elhelyezised

csalidias jellegii otthoncsoportokban tdrrdnik.
Az iinkiszolg6l6 rendszerrel Te is aktivan rdJz vehetsz
ul ei"iiOa,.eny"t
megszerve,z6sdben, a napirend kialakitdsdban,
szemdlyes trlrgyaid, emldkeid
gyarapit6s6ban. Ehhez a szakkdri revdkenysegekkel
ds
'- -- *"' mi is
- te.Zpi,ltiar
hozzdjdrulunk. pl. for6k. video. ajdnaekot<,juratmif
r,U.

2. Az.".Eiszsdees Lipl6lkoz6s szerint naponra minimum
szerint) dtkezdst bizrosirunk szdmodra.

otsz<ir

(ill.

igdny

3. Oltijzkdd6sedrol is mi gondoskodunk (csalddi p\ttikod terhAr4t ,ruh6t,
cip6t
rendelkezdsre 6l16 iisszegig) a gyermekvedelmi asszisaerr" vagy
gyermekfeliigyek! segitsegdvel v6s6rolhatsz magadnak, amit szemdlyis
holmiddal egyiitt is haszn6lhatsz, s amit elkeriildsldkor elvihetsz magaddal.
Ruh6id tisztitesa, javit6sa a gyermekotthon feladata, de ebben Te is aktivan
rdszt

(a

vehetsz.

Fontos, hogy mindig szdpen iiltiizkiidj, ne j6rj piszkos, szakadt ruh{ban!
Legydl drunagadra igdnyes! DE ldgy dnmagad!

4. Alttoz,hogy dpolt is legy -Teistorcidj magaddal, ehhez mindent bizrositunk.
A tisztalkod.isi ds test6pol6si szereket sziiksdg szerint t6liink kapod, feladatod,
hogy ezekkel takarAkosan gazddlkodj.

5. Kiiteles vagy saj6t 6s t6rsaid testi 6ps6g6nek
megbetegszel,

meg6v6s6ra! Ha

mi gondoskodunk a gogtfuo egtszsegiigli elldtdsr6l, az el6irt

gy6gyszerekril,

a

beregsdgek megeltizdse drdekdben sziiks6ges orvost
sztir6vizsgd.latokr'L Fontos, hogy betegsdg esetdn - gyogyulisod erdekeben - a
kezeldst tartsd be ds a sziiksdges gy6gyszereket vedd be, mert a Te drdeked is,
hogy ne ess vissza a betegsdgbe.

6. Havonta

-

ninden gyereknek -zsebpdnz jrir. Ennek dsszegdt rendelet

szabLlyozza. Gyernekenkdnt napi 200Ft a zsebpdnz dsszege.
Minden evben 80000 Ft ruhrizati p6nz illet meg, melyet kdt rdszletben kdlthetsz
el.

Pdnzjutalmat kiildnbdz6 versenyeken csoportosan ds egydnileg is lehet nyemi.
(pl. rendezvdnyeken val6 aktiv rdszv€tel, komoly szerepldsek, kir6nduldsok,
stb..).

A

munk6b6l szermaz6 kereset vagy hozz6tartoz6t6l
irkezett pdnzkiildemdny
Teged illet. dtvetelenil kiil<in is nyilvanunast
vezetijnk.
A csalddi porlek felhaszndlds6rol kiilitn szabdlyzatban
rendelkeztink.

7..A2 eltrivozrisok 6s szabadsigok idrjere (riszi, tdli,
tavaszi, nydri szijnet)
didkigazolv6nnyal mehetsz el tttiiink, h; u jy".rn"[o,',f,or,-!l''u'

![_niuutut

engeddlyezi.

8. A gyennekotthon berendezdseit, fejszereldseit rigy cdlszerii
haszn6lni, hogy
mds
gyerekeknek is hasznriri legyenek. fre", .r." i"
:it.
i"C .sok6ig
rererosseggel tartozol. Nem rendeltetesszeni haszn6latb6l
vagy szdnddkos
rong6lis esetdn ad6d6 k6rt m€g ke t6riteni: rdszt venni u nJivrJl[tartan
vagy anyagilag is hozzaj|rulni a k6r kijavit6rsdhoz, men
a Te erdekei. hogy szdp
€s igdnyes kiimyezetben dlj.
9. Sajdt tulajdonodban ldvci, gyermekotthonunkba behozott miiszaki r6rgyakdrt,
melyeket nem adsz le meg<irzesre, a felel6ss6get Te

10.

villalod!

A

gyermekotthonban tanulm6nyaj.dat a bels6 iskoldban folytathato(l. A
tanul6shoz sziiks6ges felszerel6st (tankitn).vek. taneszkdzdk, tanszerek, stb.) mi
biaositjuk sz6modra. A nrilunk megszerzett iskolai vegzet:.f,eg egyen6*6kil m6s
kdzoklatasi intdzm6nyekben megszerzett vdgzettsdggel.
I L Lehetosdged van a szabadid6 hasznos elt6ltesdre is: pihends, sportolds, j6t6k,
szakkdrdk, versenyek, sz6rakoztat6 mlisorok, trir6k, kirandulis, t6boroz6s, stb.
A prograrnok k<iziitt szabadon v6laszthatsz de, varurak kdtelezci ter6pirik is,

amik a Te drdekedet szolgdljek, s ezekhez a megfelel6 szemdlyi ds ttugyi
felt€teleket mi biztositiuk.

IV. Kapcsolattartris
l.

Fontos, hogy sziileiddel, hozzitartoz6iddal, gyermekvddelmi
gy6moddal vagy
tdrvenyes k6pviseldddel ds barritaiddal kiicsolatot tar*raiz.
nincs
korlitozris, ezt mi is segitjiik.

ia

A veliik valo tal6lkoz6skor

t6jdkoztatjuk oket fejl5d6sedr6l, ds figyeremoe
6s javaslataikat is.

vessziik vdlemdnyiiket, kdrdseiket

2. Ha elvisznek triltjnk, <jk gondoskodnak r6lad, 6s mindkettotdk feletossdge,
hogy a megadott pontos id6re visszahozzanak. Ha ez nem tdrtdnik
meg (k6sds
vagy tovdbbi tdvolmaradds) engeddly ndlktili t6volldted sziikdsnek
minosijl. Ez
kedvezmeny megvondssai

jir

(szocializdcios szinr Beldpci fokozar t.

3, A kapcsolattartds form6i:

.
r

levelezds

.

16togat6k fogad6sa (gy6mhivatali hattuozat

elektronikus levelez6s
A levdltitokhoz ds mag6ntitokhoz val6 jogaidat (a szemdlyes adatok vddelme
alapjrin) tisaeletben tartjuk.
. csomagkiild€s, ajdnd6koz6s
r telefon6lis

ala1it:)

TELEFONAI,ASI REND
Minden este 19 ds 20 6ra ktiz<itt fogadhatsz telelbnhiv6st.

Mobiltelefonodat naponta, hdtvdgdn 6s iimepnapokon 19 - 20 6m katzdtt
kdrheted ki a csoportban dolgoz6 felnon6l.
. Ldtogatds
SzlJlerd, \ozzitartoz6id szombaton, vas6map ds iinnepnapokon
8. 00- 17. 00 6r6ig (kiildnleges esetben igazgat6i engeddllyel, hdtkdznap ddludn
is) meghitogathatnak, maximum 4 fti, akik a porti4n szemdlyi igazolv6ny
ellen6ben ldphetnek be. Kiiltjn helyisdget biaositunk a zavar|alan tal6lkoz6s
kultur6lt kddilm6nyeihez. Rendkiviili esetben * kill<in kdrdsre - hozzirta!1oz6id

itt is alhatrak.
L6togat6id nem jelenhetnek meg ittasan, enged6ly ndlktil nem vihetnek ki a
v6rosba, tartozkodjanak att6l, hogy enged6ly ndlkijli t6volmarad6sra
kdnyszeritsenek, vagy abban segedkezzenek.
L6togat6id a szolgAlatban ldvrj neveltiddel meg tudjrik besz6lni a Veled
kapcsolatos k6rddseiket, probldmriikat.

V, Jutalmaz6s, biintet6s
Az otthoncsoportban vdgzett munka hetente eddkeldsre keriil. Havonta egyszer
csoport ds iskolai teljesitmdnyedet is 6rtdkelj0k. Ez alapjrin a kedvezmdnyikben
6s kedvezmdny megvonAsban rdszesiilhetsz.

Jutalmaz6s:
A kitiin6 magatarl6sdrt,
jutalomban 16szesiilhetsz.

a

tanul6sban vagy munk6ban eldrt eredmdnydrt

a.) csopoltos j utal mazas :

.
.
.

csoport el6tt dicsdret, oklevdl,
t6rgyjutalom, pdnzjutalom,
kiriindul6s, triborozis.
b.) egleni jutalmazds:
sz6beli vagy inisbeli dicsdret: osztiilyfontiki, nevel6i, igazgat6i
oklev6l,

.
.
.
.
.

ttrgyjutalom,
jutalomzsebpdnz,
sport, kultur6lis rendezvdny l6togat6sa.

Felel6ss69re von6s:
A kdtelessdget nem teljesit6, a hazi- ds napirendet tiibbsziir vagy sr.llyosan
megszeg6 gyermeket, a kdtelessegszegds atinyriban felelcissdgre vonjuk
Intdzkedis:

Felel6s:

Irisbeli

csoportvezeto
vagy of.

Iigyel mezlet6s

irisbeli
figyelmeztet6s

Irisbeli
megroYAs

Tagint.-vez.
vagy szakmai
vezelo
gy€rmekotthon
vezeto

Intdzkedes m6dia;
Bel6p6, Kezd6,
Alapoz6, Halad6 vagy
Onrill6 szirt

Szocializdckis szint:
Vissza egy

fokozal

lehet6sisci
I h6nap kedvezmdny
megvoniis
(egydni ds csoportos
kimen6 megvon6s)
2 hdnap kcdvezmeny
megvoniis
(egy€ni Cs csoportos
kimen6 meevonds)

Kezd6 fokozat

Kezd6 fokoztl2
h6napig

Enged6lyn6lkiili t6volmaradAs utin a niivend6k egy h6napig v6rosi s6t6ra
nem mehet!
Egy6ni kimen6re k6t h6napig nem mehet!
Enged6ly n6lkiili elt5vozisr6l vissza6rkezett niivend6k bel6p6 fokozatba

keriilhetl

VL Kimen6 szab6lvozrisa
l-/ Csoportos kimend az 6v minden napliin eogeddlyezett feln6,tt vezet6s6vel.

2./ E-gini kimenat a csoportvezet6 nevel6 enged6lyezhet (a neveld tart6s
t6volldte
pl. szabads6g a 2. szimt nevel6l a csoportba iartoz6
_eset6n,

gyermekeknek.

o
o

Kimenci engeddllyel l6tja el ds beirja a portdn ldv6 kimen6 napl6ba.
Nevel6 vagy gyermekfellgyelci kisdri le a portdig a kimen<jre t6voz6
nevelteket.

Ideje:

. Unnepnapokon, szombaton 6s vas6m ap:14-17 61619,
o Sziinetekben:
15-18 6niig

Tq.nildsi-, iUetve munkanapokon egtini kimenfre cssk rendk{viiti esetben (pt.
vtirosi sporlkiii tagsdg) van lehetdsig !

Kimendre

ax, a

gtermek mehel:
Halad6 vagy On6ll6 szinten van az Egy6,ni Ert6keldsi

r Aki Alapoz6,

rendszer alapj6n.

Az illemtud.i viselkeddsl minden tt elvdrjuk.

A szabdlyzatban foglaltakt6l eltdmi csak indokolt esetben ds vezet6i engeddllyel
lehet.

Engeddlyn6lkiili t6volmarad6sr6l visszahozott, visszakeriilt 6s az fjonnan
befogadott gondozott egy h6napig nem mehet csoportos kimen<lre (vrirosi
sdt6ra), ds az intdzeten kiviili 6reka, foglalkoz6soka.

VII. Napirend

I. Tanltiisi napokon:
06.30
Ebreszr6
07.00
Reggeli
07.40
Iskolaigyiilekez6
07.45
13.00

- 12.55 Iskola
- 13.30 Ebdd

13.30 - 15.00 Szakkdrirk, Glz6rk6ztalis, fejlesztds, munk6ltat6s
15.00 - 16.00 Tanul6szobai foglalkoz6s
Uzsonna
I 6.15 - 18.00 Ter6pi6k, hitdleti foglalkozrisok, munk6{taiis,
sportfoglalkozr4sok
Vacsora
18.30 - 21.30 Szabadidris tevdkenysdgek
Villanyoltris

16.00

18.00
21.30

lI. Szombaton: A tanit_dsi napok rendjdt6l a kdvetkeztjkben tdr el:
o 07.00 - 08.00: 6bresa6, reggeli feladatok
o 08.00 - 08,15: reggeli
. Ddlel6tt
e
o

- csoponos kiizds programok,
- nagytakariuis,
- szabadfoglalkoz6s (a csoport heti terve szerint).
12.00 13.00: ebdd
Villanyolt6s 22.45.

IIl.

-

Vas6rnapokon. iinnepnapokol: EltArAs a szombati napirendt6l:
I Program: a nevel<iranrir heti tervdben meghatiirozott.

A napirend szorgalmi idrire drvdnyes.
Sziineteke (nyfui, 6szi, t6li, tavaszi) k0l6n napirend kdsziil.
A napirendt6l elt€mi csak akkor lehet, ha a csoportvezet6 nevel6 ezt indokoltnak
tartja, a t6bbi csopot munkijet nem zavarja 6s a feligyelet biztositva van.

VIII. Erdekv6delmi tev6kenys6g
A gyermekotthon miikoddsdbe a gyermekeket drint6 valamennyi
tdm6ba
Te is belesz6lhatsz, abban aktivan rdsa vehetsz.
N"_"rut-r.OU'-'ds
i",'i"^rruf"ia
e.
tdrvdnyes kdpvisel6d ds az drdekkdpviseleti
,r"_"*
iriisban
vdlemdnyt mondhat, iitleret, javaslatoi tehernek, vagy
pan;;;'
eiUet ,"t
elldtds,, neveles, fejteszrds helyzet6rot.a gyerrnet<i jog'o'k
lJJiirurjre.or e, "z
intezmdny dol gozoinak tevdkenysdgerot.
",
A. gyermekdnkorm anyzat a Ti v6lemdnyeteket, drdekeiteket kdpviseli,
egeszet drinr<i kdrddsekben, amety"t< a neu"tes"tettet,
:l*:-r-.:l
ir,'*.rmeny
oK{arasorot{<at.
a gyermeki jogok ds kdtejessdgek betarr6sdval ds gyakorldsdval
ruggnet( ossze. lgy kiilcincisen a hdzirend. napirend jovdhagydsdban.
ajuralmazas
szab6lyoz6s6ban, a szabadid6s programok, intdzmdnyi
rendezvenyer
szervezesdvel kapcsolatosan valamint egy6b kdrddsekben (etlap,
li-1:."€:d,"..1.
Irszatkodo-szerek. ruhdzar)

-

Otthongyiilds - havonta egyszer van,
Erdekkdpvisel eti F6rum,
Cyermekiinkorm6nyzat - tagjait (6fd - csopodonkdnt I f6) titkos szavazessal
vilaszrjdtok
Ti
magarok kdziil haronra egysier raldlkoznak.
Az iinkorm6nyzat vezetoje kipviseli a gyermekotthon lak6it azokon az
intdzmdnyi f6rurnokon, ahovri meghivj6k.

-

Mriikddds

- A gyermekek

drdekkdpviseletdt a gyennek<inkorm6nyzat \etia el a fenti
forumokon keresztiil a Gyennekdnkorminyzat SZMSZ szerint.
A gyermekiinkormdnyzatot egy nevel<i segiti, akit az ir.t4zmeny vezetoje
bevon a gyermekkel kapcsolatos ddntdsekbe.

-

Panaszjog

-

Ti, a sziileitek, tdrvdnyes kdpviseloitek, valamint a gyennek6nkorm6nyzat
panaszjoggal dlhettek az intdzmdny vezet6jdndl ds a gyermekotthon
irdekvddelmi f6rumrinril az aldbbi esetekben:
- az elLitrisotokat drinto kifogrisok oruoslesa erdekdben. Ilyen esetek:
dletkorotoknak ds egdszsdgeteknek megfelel<i 6tkez6sek biztosi:dsa; az
dvszakoknak, a titrvdnyi ekjir6soknak megfeleki ruhdzatotok biztosilasa; a
ruh6zatotok tisztitdsa, javitiisa; a mindennapos liszt6lkod6shoz, testdpol6shoz
sziiksdges feltdteiek, valamint a tisztAlkod6si 6s testapolasi szerek biztosit6sa;
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tankcinyvek, tanszerek, egydb iskolai felszereldsek
bizositdsa; kapcsolattartiis
kohsdgerek llevelezds).
lo.tui,
relelondldsotok el6segilese ds
lffj.n...u
brztosrlasa; a szabadidcjs revdkenysdgeilek (kuhu16lodas. jarek.
spon) ;ziiksdges
eszkcizeinek, feltdteleinek biztositdsa;
zsebpdnzzei rdrte;6 'eit6t6sotok
probldm6i.

a

a

a gyermeki jogok
:kiitelezettsdgszegdse

s6relme, tovribbri az intdzmdny dolgoz6i
eseten. Ilyen esetek: emberi mdlt6s6gotoli tiszteletben
tartrisa; t6ntalmazrissal (fizikai, lelki, szexudlis eroszakf elhanyagol6ssal
szembeni. vddelmetek; kapcsolattad6sotokkal kapcsolatos nenerseget,
probldm6k; szabad v6lemdnynyilv6nitds akadrilyoztatisa esetdn; t6j6koztar6s
elmaraddsa,.. megtagadrisa jogaitok6l, azok drvdnyesitdsdnek lehetosdgeir<il;
megfeleki ell6t6sotok, neveldsetek, oktatiisotok sedjldse; hit- 6s vallasoktat6sban
val6 rdszvdteletek akad|lyoztat|sa; drdekl<ideseteknek negfelel<i szabadid<is
foglalkoz6sokon, valamint felzdrkoztat6, tehets6gfejlesztci programokon tiin6no
rdszvdteletek biztositiisa.
Sziiieitek vagy tdrvdnyes kepviseloitek

a

gyermekotthon vezet<jin6l

kdrelmezhetik, hogy betekinthcssenek a r6lad kdszitett adatlapokba, iratokba.
Amennyiben ezt megtagadjii.k, nem engeddlyezik, panasszal dlhetnek sziileid ds
ldrvdnyes kdpviselcid az intdzmdny vezetcijdndl, valamint az drdekkdpviseleti
forumn6l,

lgazgat6i {ogad66ra; h6tf6, szerda: 14. 00 - 15. 00-ig.

A

gyermekotthon vezetdje kdteles a vdlemdnyeket figyelembe vennr, a
panaszokat kivizsgdlni ds l5 napon beltil t6jdkoztatrist adni a megoldrls
n6djair6l. Ha ez nem t6rtdnik meg vagy az intdzkedds nerr eldgsdges, rigy a

panaszt inditv6nyozo

az

tntdzmdny fenntafi6j6hoz

vagy a

Megyei

Gy6mhivatalhoz fordulhat jogorvoslatdrt.

Gy6nljaitok telefonos ds postai elerhetosdg6t, cindt a niivenddkiigyi irod6ban,
csopodvezetd nevelodt6l vagy a gyermekvddelni ngyintdz6t6l megtudhatod.
Lehetosdget biztositunk arra, hogy telefonon beszdlni tudjatok.

f rdekk6pviseleti f6rum
A F6rum feladatai
- az intezmer.y vezet<ij6ndl vdlemdnyt nyilvrnithat

-

a

gyermeket, fiatal

felnottet drint6 Ugyekben,
javaslatot tehet az inldzm6ny alaptevekenysdgdvel iisszhangban v6gzett
szolg6ltatasok tervezdsdr6l, miikitdtetdsdr6l, valamint az ebbol sz6rmaz6
bevdtelek felhaszn6les616l,
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kdpviselcinet,

fennrarrondl,

i

a

gyermekvddetmi
etve mds hatarkE'nei ,"no"lr"zo

-

egyetdrtisi jogot gyakorol a hiizirend j
6vrihagydsrin6l.
A F6rum taeiai
a gy.ermekdnkorm6nyzat kdpvisel6i,
a fiatal feln6ttek k6pvisel6i.
az ell6t6sban reszestil6 gyermek sziili,
,"cy
tei.,1i""roi,
az intdzmdny dolgozoinak kdpvrseroye.
azrnrezmenylenntanokdpviseldje.
A gyemekotthonunkban mijkijd<i forumba a gyermekek,
fiatal fbln6ttek
kdt
az
intezmdny kozatkalmazortjai
tijfutserot, a
,tagot,
gondozott
gyermekeink tdrvdnyes kepvisitoi
,ugi'
fenntart6 egyedi ditntdssel delegritja tagj6t.
"gy
"aiu!rt_ut. a

-
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gyermekek szemelyi igazolvdny6t elhelyezdsdnek
megvdltoztatasdig

gyermekotthonban <irizziik.

a

2. A TB krirtya ds dirikigazolv6ny kiad6s6ra indokolt
esetben kedilt sor.

3. Kimen6 esetdn kimen6 engedellyel, eltdvoz6s ds szabadsdg ideie
alatt a
gyermek dirikigazolvany6val, valamint tdvozisi engeddly-evel igazolla
szemdlyazonossdg6t ds a gyermekotthonon kiviili tart6zkodisdnaijogoss6g6t. '
ZARADf,K
A.hrizirendet az inteztn'tyvezet6, a nevel6testtilet, a gyermekdnkormdnyzal
vaiamint az drdekkdpviseleti fdrum egyetertdsdvel hagyja j6v6.

A h6zirendet a gyermekotthon forgalmas helydn kifiiggesztjiik. Nemcsak te, de
sztileid, gydmod is olvashatjrik.

Kalocsa,20l7.12.01.
Hatdlyba ldpds drituma: Kalocsa, 2017.12.01.

\t-- J
Kanizsai Miklos
intdzmdnyvezet6
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