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1.) GYERMEKEK ÁTMENETI GONDOZÁSA
2017

1.1. Az átmeneti gondozásban részesültek adatai
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Sor-
szám Megnevezés

Ellátás típusa

önálló
helyettes

szülő

helyettes
szülői

hálózat

gyermekek
átmeneti
otthona *

családok
átmeneti
otthona *

234 231 232 233
a b c d

Az adott évben ellátásba újként bekerülők adatai. Nem halmozott adat!

01 Szülő
02 Ebből (01-ből): nő
03 Várandós anya
04 Várandós anya férje, élettársa
05 Gyermek
06 Ebből (05-ből): nagykorú gyermek
07 Összesen (01+03+04+05 sorok)
08 Ebből (07-ből): két éven belül visszakerült

Az ellátásba újként bekerülő gyermekek száma az ellátást kezdeményezője szerint (a
tárgyévben) Nem halmozott adat!

09 Szülő kezdeményezte
10 Várandós anya kezdeményezte
11 Gyermek kezdeményezte
12 Más bentlakásos intézmény a kezdeményező
13 Család- és gyermekjóléti szolgálat/központ kezdeményező
14 Egyéb kezdeményező

15 Az ellátásba újként bekerülő ellátottak száma összesen
(09+10+11+12+13+14 sorok)

Az ellátott gyermekek száma az elhelyezést kiváltó probléma típusa szerint (a
tárgyévben).  Halmozott adat!

16 A szülők életvezetési problémái
17 A szülők egészségi problémái
18 A gyermek egészségi problémái
19 A szülők szenvedélybetegsége miatt
20 A gyermek szenvedélybetegsége miatt
21

A szülők lakhatási
problémái miatt ebből:

kríziselhelyezés
22 hajléktalanná válás
23 elégtelen lakhatási körülmények
24 Bántalmazás (fizikai, szexuális, lelki)
25 Ebből (24-ből): fizikai
26 Ebből (25-ből): lány
27 Ebből (24-ből):szexuális
28 Ebből (27-ből): lány
29 Ebből (24-ből): lelki
30 Ebből (29-ből): lány
31 A szülő vagy gondviselő indokolt távolléte
32 Családi konfliktus
33 A gyermek magatartási problémái
34 Egyéb
35 Összesen (16–24. és 31-34. sorok)
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* A gyermekek és családok átmeneti otthona esetében 01-04. és a  49. sorok kivételével csak a gondozott gyermekek számát kell figyelembe venni.

1.2. A gyermek gondozási formájának változása az átmeneti gondozás időtartama alatt

* A gyermekek és a családok átmeneti otthona esetében csak a gondozott gyermekek számát kell figyelembe venni.
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01 Önálló helyettes szülőkhöz került

Helyettes szülői hálózathoz került02

Gyermekek átmeneti otthonába került03

Családok átmeneti otthonába került04

Az ellátott gyermekek száma nem és korcsoport szerint (a tárgyévben).  Nem
halmozott adat!

36

Összesen
(fiú + lány)

0– 2 éves
37 3– 5 éves
38 6–13 éves
39 14–17 éves
40 Nagykorú gyermek
41 Összesen (36-40. sorok)
42

Ebből
(41-ből):

leány
43 két éven belül visszakerült
44 védelembe vett gyermek
45 hátrányos helyzetűnek minősített gyermek

46 halmozottan hátrányos helyzetűnek minősített
gyermek

47 Az ellátott gyermekek száma tárgyév XII. 31-én
48 Ebből (47-ből): nagykorú gyermekek száma XII. 31-én
49 Az ellátott szülők száma tárgyév XII. 31-én
50 Engedélyezett férőhelyek száma a tárgyév XII. 31-én
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1.3. Az átmeneti gondozásból kikerült gyermekek adatai (tárgyévben)

Csak a gondozásból végleg kikerülő gyermekekről kell kitölteni. Abban az esetben, ha a gyermek gondozási helye változik,
akkor ebben a táblában nem kell szerepeltetni csak az előzőben.

Sor-
szám Megnevezés

Ellátás típusa

önálló
helyettes

szülő

helyettes
szülői

hálózat

gyermekek
átmeneti
otthona *

családok
átmeneti
otthona *

234 231 232 233

a b c d

* A gyermekek és a családok átmeneti otthona esetében csak a gondozott gyermekek számát kell figyelembe venni.
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01 Csak ideiglenes gondozásban részesült

02 0– 1 hónap

03 2– 3 hónap

04 4– 6 hónap

05 7–10 hónap

06 11–12 hónap

07 1-2 év

08 3-4 év

09 4 évnél több

10 Tárgyév folyamán az átmeneti gondozásból kikerültek
száma (01–09-ig és 11–15-ig)

11

Ebből
(10-ből):

gyerme-
kek

száma

szüleihez hazakerült

12 más hozzátartozóhoz került

13 gyermekvédelmi szakellátásba került

14 nagykorúvá vált

15 egyéb ok miatt kikerült
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1.4. Adatok a helyettes szülőkről (XII. 31.)

1.5. A jogszabályban előírt munkakörökben foglalkoztatottak száma (XII. 31.)

Sor-
szám Megnevezés

Foglalkoztatottak száma

önálló helyettes szülő helyettes szülői
hálózat

234 231

a b

Sor-
szám Megnevezés

Foglalkoztatottak száma

gyermekek átmeneti
otthona

családok átmeneti
otthona

232 233

a b
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Szakmai vezetők01

száma02 Helyettes szülők

Helyettes szülői tanácsadók03

Foglalkoztatottak száma összesen01

02 szakmai munkakörben foglalkoztatottak számaEbből
(01-ből): részmunkaidőben foglalkoztatottak száma03


