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Főv{rosi Gyermekvédelmi Központ  

UTÓGONDOZÓ OTTHONA 

 

Együttélési szab{lyzat 

 

A lakó elhelyezési körülményei 

A lakók az ügyeletes {ltal kijelölt szob{ban rendezkedhetnek be. A szob{khoz 

minden lakó köteles pótkulcsot m{soltatni. A Szolg{lat pótkulcsot nem ad ki. 

A szobakulcsot a szob{ból, illetve az Otthonból való kiköltözéskor az ügyeletesnek {t 

kell adni. 

A szob{t, lakói jó közérzetük és higiéné megőrzése érdekében kötelesek tiszt{n, és 

rendben tartani. 

Az Otthon takarít{sa a Takarít{si rend alapj{n történik, és a lakók maguk végzik. Egy 

hónapban, egy főre, egy hét takarít{s jut. Az Otthon ebből a szempontból, h{rom 

zón{ra oszlik: 

Emelet: fürdő, WC, előtér, terasz 

Földszint: fürdő, WC, konyha 

Pince: mosókonyha, sz{mít{stechnika terem, kaz{nh{z, ping-pong terem 

A takarít{st mindennemű figyelmeztetés nélkül, naponta éjfélig kell elvégezni, amit 

az ügyeletes ellenőriz, és dokument{l. Ha a beosztott takarító előrel{thatólag nem 

tudja elvégezni feladat{t, köteles gondoskodni valakiről maga helyett. 

 

Az Otthon nyitvatart{sa 

Az Otthon 24 ór{n keresztül tart nyitva, {m kérünk minden lakót, hogy lehetőség 

szerint 23 ór{ig érjen be az otthon területére, mivel az esetleges éjszakai készülődés a 

szobat{rsak nyugalm{t zavarhatja. 

A lakó, a v{ratlan kimarad{sról, ak{r telefonon is t{jékoztathatja az ügyeletest. 
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Alkohol- és drogfogyaszt{s, doh{nyz{s 

Az Otthon területén – az udvaron is – tilos b{rmilyen alkohol, és drog fogyaszt{sa. 

Az alkoholos vagy drogos {llapotnak felróható b{rmilyen viselkedés (hangoskod{s, 

agresszív magatart{s, m{sok zaklat{sa, k{rokoz{s, stb.) esetében a lakó 

figyelmeztetésben részesül és az éjszak{t az épületen kívül kell töltenie. 

Az Utógondozó Otthonba k{bítószer-fogyasztók is felvételt nyerhetnek, amennyiben 

v{llalj{k, hogy utógondoz{suk elsődleges célja a szerről való leszok{s. Ennek 

érdekében is, a h{zon belüli drogfogyaszt{s és terjesztés- tilos! 

A k{bítószer terjesztése, azonnali kiz{r{st von maga ut{n. 

Doh{nyz{s az Otthon területén tilos. 

 

L{togat{si rend 

Az Otthon területén a következő időpontokban van lehetőség l{togatók fogad{s{ra: 

hétköznap: 16h-21 h-ig 

hétvégén: 10h-21 h-ig 

 

A lakónak l{togatója érkezését és t{voz{s{t is jeleznie kell az ügyeletesnek. 

A l{togatók a lakószob{kba csak akkor mehetnek be, ha a vendégl{tó a 

szobat{rsaival erről megegyezik. Azzal a szab{llyal, hogy a lakószob{ba nem mehet 

be l{togató, az esetleges lop{sokat, illetve az ezeket követő gyanúsítgat{sokat 

akarjuk megelőzni. 

A többi lakó nyugalma érdekében, a l{togatót fogadóknak meg kell érteniük, hogy 

t{rsainak kellemetlenséget jelenthet, hogy mindennapi esti tevékenységüket sz{m{ra 

idegen emberek kísérik figyelemmel. 

 

Telefonhaszn{lat 

A lakónak lehetősége van az irodai telefonhaszn{lat{ra a munkahelykeresés és a 

csal{di kapcsolatok {pol{sa érdekében. 
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K{rokoz{s 

A lakó az {ltala okozott k{rért anyagi felelősséggel tartozik, és a helyre{llít{sban 

köteles tevékenyen részt venni. A k{rokoz{sról az ügyeletes jegyzőkönyvet vesz fel, 

a rong{ló ír{sbeli figyelmeztetésben részesül. 

A helyre{llít{s sor{n felmerülő költségeket a Szolg{lat a k{rokozó kötelező 

előtakarékoss{g{ból levonhatja. (A helyre{llít{sról szóló sz{ml{kat a lakó 

iratanyag{ba iktatjuk.) Ha a k{r meghaladja a lakó jövedelmének 50%-{t, akkor a 

Szolg{lat lehetőséget biztosít részletfizetéses törlesztésre. A törlesztő részlet összegét 

az egyéni gondoz{si szerződésben foglaljuk ír{sba az összeg meghat{roz{s{ba a 

Szolg{lat Team-je is beleszól. Akkor, amikor a Team, e kérdésben dönt, a k{rt okozó 

lakó is jelen lehet. 

 

Lop{s 

A Szolg{lat lelt{r{ban szereplő t{rgyak eltulajdonít{sa az Otthonból való kiz{r{st 

vonja maga ut{n. Az Otthon mindannyiunk tulajdona, a lakóké különösen. Úgy 

véljük, hogy annak a lakónak, aki ebből a közös tulajdonból b{rmit elvesz, 

szükségszerűen t{voznia kell, hiszen súlyosan megsérti a többiek életterét. Nem a 

Szolg{lat szünteti meg lakhat{si lehetőségét, hanem az elkövető fejezi így ki, hogy 

nem akar beilleszkedni az Otthon lakóinak közösségébe. Szolg{latunk nem kív{n 

„igazs{gosztó” szerepet j{tszani. Ezért az a k{rosult, aki felelőtlenül elöl, hagyja 

értékeit, az ne sz{mítson arra, hogy az Otthonban dolgozó munkat{rs „rendőrként” 

prób{lja visszaszerezni az eltulajdonított értékeit, t{rgyait. Ha valakinek t{vollétében 

feltörik a szekrényét, a Szolg{lat – erejéhez képest – a legmesszebbmenőkig 

t{mogatja a k{rosultat. 

Nagyobb értékek megőrzésére lehetőség van az ügyeleti p{ncélszekrényben. 

 

TV, r{dió, és egyéb t{rgyak haszn{lata 

Az Otthon nappalij{ban tal{lható TV-t minden lakó korl{tlanul haszn{lhatja, este 22 

óra ut{n azonban le kell halkítani. Természetesen a lakók tulajdon{t képező műszaki 
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cikkek a szob{kban is haszn{lhatók, de az ebből adódó konfliktusok elkerülése 

érdekében javasoljuk a fülhallgató haszn{lat{t. 

A h{z pincehelységének haszn{lat{ról: 

Zenélés: 20 h-ig. 

Csocsó, ping-pong stb.: 23h-ig. 

Sz{mítógép-haszn{lat az ügyeletessel való egyeztetés alapj{n hétköznap legkésőbb 

23h-ig és hétvégén 24h-ig. 

 

Előtakarékoss{g 

Minden lakó köteles havi rendszerességgel előtakarékoskodni. Ennek összegét az 

egyéni gondoz{si szerződés szab{lyozza. Az előtakarékoss{g az egyéni gondoz{si 

szerződés kiemelt pontja. 

Szolg{latunk igen fontosnak tartja ezt a szab{lyt, hiszen a lakók későbbi ön{lló 

életének z{log{t jelentheti az a pénz, amit saj{t mag{nak tett félre. Az 

előtakarékoss{g minden form{ja elfogadható. 

 

Az utógondozó személye 

Az Utógondozó Otthonba való bekerülésről, a Szolg{lat Team-je dönt felvételi 

beszélgetés keretében, aminek időpontja szerd{nként 10h. (Ettől az időponttól a 

Szolg{lat eltérhet, de erről a jelentkezőket időben t{jékoztatja.) A felvételt követően a 

Szolg{lat kijelöli az utógondozó személyét. A lakó, és utógondozója közti 

együttműködést, az egyéni gondoz{si szerződés szab{lyozza. Amennyiben az ebben 

foglalt célokat a lakó saj{t hib{j{ból nem teljesíti, az a H{zirend súlyos 

megsértésének minősül, azaz az Otthonból való kiz{r{st vonja maga ut{n. Annak 

eldöntése érdekében, hogy a lakó a gondoz{si szerződést saj{t hib{j{ból sértette-e 

meg, a lakó, az Utógondozó Otthon Érdekképviseleti Fórum{hoz fordulhat. 
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Egyéni gondoz{si szerződés 

Az egyéni gondoz{si szerződés, a lakó beköltözésekor, személyesen köttetik. A 

szerződés feltétele az utógondozói ell{t{snak. 

Az egyéni gondoz{si szerződésbe foglalt célok megfogalmaz{s{ban, a lakónak saj{t 

érdekéből fakadóan aktívan kell részt vennie. A v{llalt célok elérésével a szerződés 

v{ltoztatható, vagy új szerződés írható. 

 

Szexualit{s 

Az Utógondozó Otthon területi adotts{gaiból adódóan, valamint a többiek 

nyugalm{nak biztosít{sa érdekében a szexualit{s az Otthon területén kerülendő. 

Egyéb lehetőség híj{n a lakónak, az Együttélési Szab{lyzat L{togat{sra vonatkozó 

pontj{t, mint fő szab{lyt kell alkalmaznia. 

 

Állattart{s 

Az Utógondozó Otthon lakói saj{t szob{juk területén tarthatnak kis testű {llatot. Az 

{llattart{shoz a szobat{rsak ír{sos, valamint a Szolg{lat Team-ének beleegyezése, 

szükséges. A kis{llat gazd{ja felelős az {llat gondoz{s{ért és az {llat tart{s{val j{ró 

minden költséget ő viseli. 

 

Fegyelmi vétségek 

Az Otthonban lakó fiatalok, amennyiben az együttélési, fegyelmi valamint az 

{ltal{nosan elfogadott etikai szab{lyokat megszegik, figyelmeztetésben részesülnek. 

Amennyiben a lakó, a neki felróható viselkedésén v{ltoztatni nem tud, a Szolg{lat 

Team-e kezdeményezi ell{t{sa megszüntetését. 

 

Érdekképviseleti fórum 

Az 1997. évi XXXI. Törvény foglalkozik ezzel a kérdéssel. A fórum összetétele: Az 

Utógondozó Otthon lakóinak; valamint a Szolg{lat munkat{rsainak és az Otthon 

fenntartój{nak képviselői. A két fél létsz{ma egyenlő. 
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Az Együttélési Szab{lyzatban foglaltakat tudom{sul vettem. 
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lakó al{ír{sa 


