Budapest Főváros Önkormányzatának
Utógondozó Otthona
: 1103 Budapest, Kőér u. 26
/ 06-1- 261-4932, 06-20-317-2999
: 06-1-431-7356
: igazgato@utogondozo.hu
koer@utogondozo.hu
Igazgató: Riegler Mária (:06-30-431-9510)
Kedves fiatalok, fiatal felnőttek!
Kedves gyermekvédelmi munkatársaink!
Utógondozó
Otthonunk
összesen
85
működő
férőhelyen, 6 telephelyen fogadja a fővárosi
gyermekvédelmi intézményekben nagykorúvá vált fiatal
felnőtteket, valamint azon gyermeküket váró, illetve
gyermekes anyákat, akik az utógondozói ellátást
gyermekükkel együtt kívánják igénybe venni.
Otthonaink koedukáltak, és befogadóak, azaz várunk
mindenkit, aki:
 Valamelyik fővárosi fenntartású otthonban lett
nagykorú, vagy nagykorúságáig a gyámja a Fővárosi
TEGYESZ munkatársa, nevelőszülője volt
 Életkora alapján jogosult az ellátásra
 Megfelel az utógondozói ellátás feltételeinek
(tanul, vagy dolgozik, vagy regisztrált munkanélküli).
 Krízishelyzetben
van,
(hajléktalan,
jövedelemnélküli) és vállalja, hogy rövid időn belül
jogosultságot igazol az ellátásra.
 Saját döntése alapján Otthonunkat választja
 Vállalja az együttműködést az Otthonunkkal, és
személyi segítőjével, azaz utógondozójával.
Otthonaink nyitottak, szolgáltató jellegűek, szociális
munkás szemléletűek, a támogatás, segítségnyújtás
egyéni
módon
(csoportok
nélkül),
kétoldalú
megállapodások mentén valósul meg.
Alapelveink:
 Önkéntesség
 Egyéni támogatás, együttműködés
 Önjogúság, saját döntés tiszteletben tartása
 Egyéni felelősségre épülő önellátás
Elvárásaink:
Saját döntésért, és a következményekért vállalt egyéni
felelősség, segítségnyújtás elfogadása
Együttműködés, partneri viszony
Felnőtt viselkedés és kommunikáció
Önellátás gyakorlása, működtetése
„Önmagadért már Te vagy a felelős. Mi segítünk Téged,
de „felnőni” Neked kell!”

Otthonaink:
I. Szakmai egység
Szakmai
vezető:

Szombath
Tibor
32 férőhely nagykorúak,
nagykorúak és
gyermekeik
részére

Bp. X. Kőér u. 26.
Megközelítés: Blaha Lujza térről a 28-as villamossal a
Mázsa térig, majd a Cserkesz utcán kb. 8 perc séta. A
négyszintes épület Kőbánya ipari, és zöldövezeti
részének határán található.
: 1103 Budapest, Kőér u. 26, koer@utogondozo.hu
: 06-1-261-4932, : 06-1-431-7356, 20/317-2999
13 férőhely
nagykorú fiúk
részére
Bp. X. Harmat u. 40
Megközelítés: Blaha Lujza térről a 28-as villamossal az
Ónodi u., majd a Harmat utcán kb. 2 perc séta
: 1102 Budapest, Harmat u. 5. harmat@utogondozo.hu
: 06-1-433-2133, 20/777-569
II. Szakmai egység
Szakmai vezető: Szántó Zsuzsanna
20 férőhely
nagykorúak
részére
Bp. IX. Soroksári út 72.

:1097 Budapest, Soroksári út 72, sori@utogondozo.hu
: 06-1-215-2623, 20/771-5129, : 06-1-219-0352
Megközelítés: A 2-es, 24-es villamossal a Közvágóhíd
végállomásig, majd a Soroksári úton kifelé 5 perc séta. A
kétemeletes régi típusú épület a TESCO után található.
4 férőhely
nagykorúak és
gyermekeik
részére
Bp. VI. Lehel u. 5. II. 31.

Megközelítés: A Nyugati tértől
1 megálló metróval a Lehel térig,
(Újpest központ felé), majd 2 perc
séta. A lakásotthon a Lehel piac mellett található.

A befogadás, felvételi eljárás:
Személyes jelentkezés naponta 08-20 óra között
Tájékoztatás a szolgáltatásokról, Házirendről
Jelentkezési lap kitöltése, időpont egyeztetés felvételi
beszélgetésre
Felvételi beszélgetés (kézzel írt önéletrajz, jogosultságot
igazoló dokumentumok leadása)
Team döntés, utógondozó kijelölése, beköltözés
A felvételi eljárás általában 5-10 napig tart, krízishelyzetű
fiatal azonnal beköltözhet, Ő a felvételi eljárás alatt is jogosult
lakhatásra.
Önálló lakásotthonaikban közvetlen felvétel nincs.
Elbocsátás történhet:
 A fiatal felnőtt saját döntése alapján
 Jogosultság hiányában
 Együttműködés hiányában, Házirend-sértés miatt
 Fegyelmi döntés alapján az Érdekképviseleti Fórum
javaslatával
Szolgáltatásaink:
Lakhatás biztosítása
Egyéni élethelyzethez igazodó pénzbeli és természetbeni
támogatás az alapellátástól (étkezési támogatás) a teljes
körű ellátásig.
Személyi segítő (utógondozó) önálló életvitelt támogató
jelenléte, életvezetési tanácsadása, háztartásvezetési,
gazdálkodási tanácsadás, segítségnyújtás
Egyéni képzés-, és iskolaválasztás, tanulási képességek
fejlesztése,
stratégiák
kidolgozása,
korrepetálás,
életúttervezés, pályamódosítás segítése.
Foglalkozás, munkahelyválasztás, elhelyezkedést segítő
tréning, tanácsadás, segítségnyújtás
Pszichológiai, mentálhigiénés támogatás, egyéni és csoportos
konzultáció, további szaksegítség szervezése.
Szülőknek: gyermeknevelési tanácsadás, támogatás, családi,
párkapcsolati konzultáció
Szabadidő szervezés, sportolási, kikapcsolódási lehetőségek
(kondi terem, internet hozzáférés)
A szolgáltatások egyénileg igénybevett körét és konkrét
formáját az ellátásnyújtóval (igazgatóval) kötött ellátási
szerződés, valamint az utógondozóval kötött egyéni
együttműködési megállapodások tartalmazzák.
Az ellátásért a nem tanuló, jövedelemmel rendelkezők havonta
jövedelemarányos térítési díjat fizetnek.

Bp. XIV. Szuglói Körvasútsor 110.

12 férőhely, nagykorúak részére
: 1141 Budapest, Szuglói Körvasútsor 110.
korsor@utogondozo.hu
:/: 06-1-221-9753, 20/771-5127
Megközelítés: A Stadionok metróállomástól a 77-es trolibusz
Öv utcai végállomásig, majd 5 perc séta, illetve a 173-as busz
Molnár Viktor utcai megállójától 10 perc séta. A kétszintes
csalási ház Zugló zöldövezeti részén található.

Bp. IX. Telepy u. 15./b. IV. 7.

4 férőhely nagykorúak részére.
Megközelítés: A 3-as Metró Nagyvárad téri
megállójától 5 perc séta. A lakásotthon 4 szintes
távfűtéses társasházban található.
Működésünk, Házirendünk
Otthonaink – a Lehel és Telepy utcai önálló lakásotthonok
kivételével – megszakítás nélkül működnek, a nap 24 órájában
található segítségnyújtó, szakellátó.
Házirendünk – többek között- az együttműködési
kötelezettséget a felnőtt együttélési és kapcsolattartási
szabályokat, valamint a kártérítési felelősséget és
kötelezettséget tartalmazza.
Érdek és jogérvényesítés az Otthongyűlések
Érdekképviseleti Fórum keretében történik.

és

az

