
Az igénylő
 maga kérte?

Jelző személy és az
igénylő adatainak

felvétele
Nem

Igen

Alap adatok
felvétele

Van-e súlyos
krízishelyzet? Van

Azonnali, de
ideiglenes

elhelyezés max. 3
napra

Nincs

Kapcsolatfelvétel:
CSÁO/GYÁO a Szolgálat

vezetőjével, vagy
Szolgálat/Központ a

CSÁO/GYÁO vezetővel

Az igénylő felkeresése a CSÁÓ/
GYÁO családgondozója/szakmai

vezetője + családsegítő +
 esetmenedzser (?)  által: első

interjú

CSÁO/GYÁO
elhelyezési szükséglet

megjelenése

Gondozásban
 van-e a Szolgálatnál/

Központnál?
Nem

Szolgálatnál
családsegítő

kijelölése

Igen

CSÁO/GYÁO
családgondozó

kijelőlése

Név, lakcím,
telefon, gyermekek

száma, igénylés
indoka stb.

Indokolt-e
esetkonferencia

összehívása?
Igen Esetkonferencia

összehívása

Nem

Indokolt-e a
CSÁO/GYÁO
elhelyezés?

Nem

Igen

Melyik ellátási
 forma a

megfelelő?
CSÁOGYÁO

Ellátás
megkezdése

Elhelyezési
dokumentumok

elkészítése

Tájékoztatás:
Házirend és magatartási

szabályok,
Balesetvédelem,

Tűzvédelem,
Fizetés módja,

Gondozás tartalma stb.

Lakószoba
átadása,

szobaleltárral

Elhelyezési kérelem
elutasítása, Igénylő kiértesítése,

Szolgálat tájékoztatása az
elutasításról

Ellátási/felvételi
kérelem kitöltetése

Ellátás biztosítása

Dokumentumok:
Megállapodás

Törzslap
IX. sz adatlap,

Jövedelem ig. 5 sz. mell.
ÁTG-2
ÁTG-3
ÁTG-4

Nyilatkozat dohányzásról
 stb.

Gondozási folyamat
megindítása a családsegítő/

esetmenedzser koordinál

Elhelyezés
megindítás  és
tájékoztatások

Betartja a
Házirendet?

Rendszeresen és
határidőre fizeti?

Nem

Késedelem 2.
napján szóbeli
felszólítás és a

kifizetés/törlesztés
közös ütemezése

Igen

Betartja a
Házirendet?

Nem

Súlyos a
házirend
szegés?

Igen

Fegyelmi határozat
max. 2x

Nem

Szóbeli
figyelmeztetés

max. 2 x

Nem Igen

Betartja a
Házirendet?

Nem

Az egész család
házirend szegő?

Igen

Igen

Nem

 A renitens személy
ellátásának megszüntetése,

a többi családtagnak
lakhatási megállapodás

módosítása

Lejárt-e a szerződés
időtartama?

Igen

Megoldott-e az
önálló lakhatás?

Szakmai vezetők
közös egyeztetése
szerinti Szerződés

módosítása

Nem

 Igen

Lakhatási
 megállapodás és az ellátás
megszüntetése. Szolgálat/
Központ értesítése, általuk

utógondozás

Jelmagyarázat:

Folyamat
 kezdete / vége

Tevékenység

Döntéshelyzet

Alkalmazott
dokumentum

A Családok és a Gyermekek Átmeneti Otthonaiban
folytatott tevékenység folyamatábrája

Szentes, 2020.

Megállapodás
szerint fizet? Igen

Nem

Egy hónap késedelem
után írásbeli felszólítás
és a kifizetés/törlesztés

közös ütemezése
 max. 2x

Megállapodás
szerint fizet?

 Igen

Nem

Lakhatási megállapodás
 és az ellátás megszüntetése,
Szolgálat/Központ értesítése,

általuk utógondozás.

Lakhatási
 megállapodás és az ellátás
megszüntetése. Szolgálat/
Központ értesítése, általuk

utógondozás

Szükséges-e
hatósági intézkedés
kezdeményezése?

Nem

 Igen

Elhelyezési kérelem
elutasítása, Szolgálat/Központ

javaslatának megtétele a
hatósági intézkedésre

Szükséges-e
 további szolgáltató

bevonása?
 Igen

Esetkonferencia
szervezése, ha

szükséges

Nem

Cselekvési/
intézkedési terv

elkészítése/
felülvizsgálata

Központ felkérése a
Szolgálaton által Szociális

diagnózis készítésére

CSÁO/GYÁO
gondozása

Szolgálat/Központ
gondozása Folyamatos együttműködés,

a Szolgálat koordinál

Teljes körű ellátás
kontrolálása,

koordinálása, szükség
szerinti biztosítása

A család/családtag
életvitelére vonatkozó

gondozási elemek,
esetleg megállapodás

előtakarékosságról

A szülők segítése a
gyermek(ek)

gondozásában,
nevelésében, e

készségeik fejlesztése

Kapcsolattartás a
jelzőrendszer adekvát

tagjaival

Gondozási folyamatok
koordinációja,
kontrolálása,
felülvizsgálat

Folyamatos
kapcsolattartás a

családdal és annak
támogató közegével

Gondozási folyamat és terv
közös felülvizsgálata

Indokolt-e a további
CSÁO/GYÁO ellátás?

 Igen Nem
A család felkészítése az

ellátás megszüntetésére,
az önálló életvezetésre

Lakhatási megállapodás
 és az ellátás megszüntetése.
A  Szolgálat további gondozási

szükségességének
felülvizsgálata, utógondozás.

A család esetleges
kigondozási helyének

megtekintése, kiértékelése

Nem

Lejárt-e az ellátás
maximális időtartama?

(12+6 hó) Nem

Gyámhivatal
értesítése írásban

Igen

Résztevé-
kenység

Térítési díjak
beszedése, VIGI-vel
egyeztetett módon

Igen

A Házirend és az
együttélés

szabályainak
betartatása

Ellátási, gondozási
nyilvántartások

vezetése

A lakóknak heti
rendszerességgel

tematikus szabadidős
és fejlesztő programok

Lakcíme szerint
jogosult-e?

Van-e fennálló
hátraléka?

Van

Hajlandó-e
megtéríteni a

beköltözés előtt?

Nem

 Nincs

 Igen

Szükséges-e
hatósági intézkedés
kezdeményezése?

Elhelyezési
kérelem

Elutasítása, illetékes Szolgálat
tájékoztatása

 Nem

Elhelyezési kérelem
elutasítása, Szolgálat/Központ

javaslatának megtétele a
hatósági intézkedésre

Igen

 IgenNemVan-e súlyos
krízishelyzet?

Azonnali, de
ideiglenes

elhelyezés,  max. 3
napra

Igen

Szükséges-e
hatósági intézkedés
kezdeményezése?

Nem Igen

Csellengő
gyermek kéri-e az

elhelyezést?

Nem

 Igen

Szülő/gondviselő
megkeresése (max. 3

nap), Gyámhivatal
értesítése

A helyzet rendezését
követően az ellátás

megszüntetése,  illetékes
Szolgálat tájékoztatása

A hatósági intézkedés
mellett elhelyezhető-e?

Nem

Igen

Releváns dokumentumok
megküldése a Szolgálatnak,
Központnak, Fenntartónak

Fennálló hátralék esetén
felszólítások megküldése, majd

Fenntartónak továbbítás behajtás
vagy elengedés céljából.

Fennálló hátralék esetén
felszólítások megküldése, majd

Fenntartónak továbbítás behajtás
vagy elengedés céljából.

Felvételi kérelem
nyomtatvány

Nyilvántartások:
Kliensnyilvántartás
Ellátási napokról

Térítési díj nyilvántartás
Ügyeleti napló

stb.


