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Előzmény:  

• A Katolikus Szeretetszolgálatot 1950. augusztus 29-én alapította a Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia, hogy gondoskodjon a szerzetesrendek feloszlatása miatt ellátás nélkül maradt idős, 
beteg szerzetesekről - apácákról. 1986-tól a Szeretetszolgálat működtet fogyatékosok részére 
bentlakásos ellátást, Ipolytölgyesen. 2017.-től Családok Átmeneti Otthonát is működtet. 
 

• Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma, ŐSZENTSÉGE II. JÁNOS PÁL PÁPÁNAK A 
TÁRSADALMI TANÍTÁS TANÍTÓMESTERÉNEK, AZ IGAZSÁGOSSÁG ÉS A BÉKE EVANGÉLIUMA 
TANÚSÁGTEVŐJÉNEK az alábbiakat írja: 
 

• „ A szeretetnek, amelyhez a maga társadalmi tanításával az Egyház is hozzá kíván járulni, olyan 
hatalmas feladattal kell megbirkóznia, amely az egész embert érinti, és minden embert 
megváltoztat. Oly sok szükséget szenvedő testvérünk és nővérünk vár segítségre, oly sok elnyomott 
vár az igazságosságra, oly sok munkanélküli vár munkára, oly sok nép vár elismerésre.” 

• A harmadik évezred küszöbén a Katolikus Szeretetszolgálatnak még kiemelkedőbb feladat van, az 
egyház társadalmi tanításának a megvalósításában. 

• Az Intézmény a Széchenyi u. 15.szám alatt található, ún. Makovecz-házban nyílt meg. Az épület 
ikonikus eleme Csákvár képének, Makovecz Imre tervezőirodájának tervei alapján épült át az 1990-es 
évek elején.  

• Korábban idősek gondozóháza volt.  
 



Célok 1. 

• Egyház társadalmi tanításának a megvalósítása.  

• Társadalmi szükségeltek felismerése, és az igényekre való reagálás. 

 

• Rászorulók, szenvedők segítése támogatása.  

• Családok segítése, támogatása. 

• Gyermekekről való gondoskodás. 

• Munkahelyek teremtése, Csákváron. 

• Szociális fejlesztések megvalósítása. 

• Megfelelő közeg biztosítása családok részére, melyben a gyermekek 
szocializációs folyamata megvalósul. 

  



Célok 2. 

• A családok átmeneti otthonában nyújtott segítség célja, hogy az 
ideiglenesen lakhatási gondokkal küzdő családok számára lehetőséget 
biztosítson a család egységének megtartására, és a szociális munka 
eszközeivel támogassa a családot önálló életvitelük megtartásában, vagy 
annak visszaállításában. 

• A családok átmeneti otthona az elhelyezés teljes folyamatában arra 
törekszik, hogy a gyermek és a szülő az intézményi keretek között ne veszítse 
el önállóságát, ellátásáról, szolgáltatások igénybevételéről ő maga döntsön. 

• A családok átmeneti otthona a gyermekek átmeneti gondozásának egyik 
formája.  

• A családok átmeneti otthona megszakítás nélküli munkarend szerint 
működő bentlakásos intézmény, amely az alapellátás keretében a gyermek 
és szülője, illetve a várandós anya számára alaptevékenységként biztosítja az 
átmeneti gondozást.  



Néhány mutató   

• 2017. márciusában költözött be az első néhány csald az 
intézménybe. 

• 2017.év folyamán 10 család költözött be, összesen 32 
fővel, ebből 4 család éven belül ki is költözött, 14 fővel. 

• 2017. december 31-én az otthonban élő családok száma: 6 
család (18 fő).  

• A várólista folyamatosan nő: 2017. december 31-én a 
nyilvántartott várakozók száma: 19 család (63fő) volt. 

• 2018. január 1-én lakók száma: 18 fő ( 6 család). 
• 2018. február 26-án érte el az intézmény az engedélyezett 

maximális létszámot: 20 fő ( 6 család). 
• 2018. január 1- március 21 –ig 7 család 22 fővel vette 

igénybe a szolgáltatásokat. 
 



A bent lakó családok problémái összetettek. Sokproblémás családok 
kérnek segítséget a CSÁO-ban.  
A főbb problémák: 
- lakhatási problémák 
- megélhetési -  eladósodási problémák – gazdálkodási  
- személyi és családi problémák (kommunikáció, kapcsolat) 
- jogérvényesítési problémák 
- munkajogi problémák  
- büntetőjogi problémák 
- egészségügyi problémák 
- nevelési problémák,  
- függőségi problémák, 
- tanulási problémák, 
- beilleszkedési problémák 
- egyéb pszicho-szociális problémák  

Problémák/szükségeltek 



• Fenntartóval, Szent Vince Otthonnal. 
• Szakmai team-on belül munkatársak között: szociálpedagógus, szociális 

munkás, szociológus, pszichológus, jogász, kisgyermekgondozó, 
ifjúságsegítő. 

• Gyermekjóléti, gyermekvédelmi és szociális intézményekkel: kiemelt 
együttműködő partnerek: a Csákvári Gyermekjóléti Szolgálat, Bicskei 
Gyermekvédelmi Központ. 

• Egészségügyi intézmények, munkatársaival: pl. védőnők, gyermekorvos, 
háziorvos. 

• Oktatási intézményekkel: óvodák, iskolák. 
• Egyházi intézmények szervezetek: Pl.: Karitász Rév Szenvedélybeteg-

segítő Szolgálat Székesfehérvár. 
• Önkormányzattal, és intézményeivel. 
• Civil szervezetekkel 
• Vállalkozókkal: pékség, SPAR, egyéb adományozókkal … 

Együttműködések 



Előnyök / Hátrányok 

+ - 

Elköteleződés ( Fenntartó, 
munkatársak részéről) 

Kezdeti nehézségek ( működés)  

Lelkesedés Humánerőforrás kapacitás 

Fejlesztés Új problémák 

Rugalmasság – Szabályok - 
Következetesség 

Munkaszervezés 

Beruházás – EFOP projekt Gazdálkodás (családok) 

Szakmai segítség Sokproblémás családok 

Környezet ( Fizikális, lelki)  Fizikai korlátok  

Közösség Tetű 

Kreativitás   



• CsÁO szakmai céljainak a megvalósítása. 
• Stabil szakmai team kiépítése. 
• EFOP pályázat megvalósítása, melyben intézménykorszerűsítésre, 

és szakmai tevékenységek megvalósítására kerül sor. 
• Plusz szoba kialakítása, plusz férőhelyek biztosítása. 
• Együttműködések erősítése, kiterjesztése. 
• Szakmai fejlesztés. 

 
 

TERVEK 





Programok 
• 2017. június. 27.: A Katolikus Szeretetszolgálat Szent Vince Otthona és a Katolikus 

Szeretetszolgálat Szent Vince Otthon Családok Átmeneti Otthona, Győrben részt vett 
Katolikus Társadalmi Napokon. 

• 2017.június 10, június 24., július 22.,augusztus 12, augusztus 26: Közös nyári családi 
programok: közös bográcsozás, szalonnasütögetés, udvari játékok. 

• 2017.október 2: Idősek napján, közös ünnepség a Szent Vince Otthon lakóival. A 
lakók és a gyereke kölcsönösen ajándékokat készítettek. Közös kis műsorukkal melyet 
a családok és a dolgozók együtt adtak elő, mosolyt fakasztva az idős lakók arcára. 

• 2017. december 5. Mikulás ünnepség a családok átmeneti otthonában. A gyermekek 
találkozhattak a Mikulással. Az adományokból az intézményben élő családok 
gyermekei olyan ajándékokat és élményeket kaptak, amikhez az otthonon kívül nem 
juthattak volna hozzá. 

• 2017. december 25. A Karácsonyt közösen ünnepeltük az Otthonban karácsonyfa 
díszítés, ajándékozás, éneklés, közös játék tette ünnepélyessé a szeretet ünnepét. 

• Karácsony másnapján a Katolikus Szeretetszolgálat Szent Vince Otthon ünnepi ebédre 
hívta meg a Családok Átmeneti Otthona szülőit és gyermekeit. 

• 2018.02.09-én Farsangi mulatság a CSÁÓ-ban. Farsangi fánk evés! . 
 

 



Köszönetet szeretnék mondani … 



Köszönöm a figyelmet! 


