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A FESZGYI Család-és Gyermekjóléti Központ a gyermekek és gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény, a 15/1998 (IV.30.) NM rendelet, a 149/1997 (IX.10.)
Kormányrendelet és saját szakmai programja alapján biztosítja a Kapcsolattartási Ügyeletet.
Mi a Kapcsolattartási Ügyelet?
Az ügyelet semleges helyet és szakembereket biztosít ahhoz, hogy az elvált szülők közötti
viszály a gyermek láthatásának kérdésében enyhüljön. Mert a gyermeknek joga van ahhoz,
hogy a tőle külön élő szülőjével, testvérével, nagyszüleivel rendszeresen kapcsolatot tartson.
Hogyan lehet igénybe venni a szolgáltatást?
Bármely IX. kerületi lakos kezdeményezheti az eljárást a szórólapon feltüntetett telefonszámok
valamelyikén közvetlenül, vagy a Ferencvárosi Önkormányzat Gyámhivatala által hozott
határozat, továbbá bírói végzés alapján.
A Kapcsolattartási Ügyelet célja, hogy:
•

a válás alatti vagy az azt követő átmeneti időszakban a gyermek(ek) és a különélő szülő
számára semleges helyet biztosítson a találkozásokra.

•

a gyermek és a különélő szülő kapcsolatfelvételét, majd a kapcsolat fejlődését segítse.

•

a családtagok segítése - közvetítés (mediáció) alkalmazásával - abban a folyamatban,
amelyben a gyermek és a külön élő szülő külső helyszínen, majd a szülő új otthonában
folytathatják a rendszeres kapcsolattartást.
Az Ügyeleten történő találkozást megelőző előkészítő munka folyamata:

A szülők a határozat/végzés kézhezvételét követően bejelentkeznek a Kapcsolattartási Ügyelet
telefonszámán, ahol az Ügyelet munkatársaival időpontot egyeztetnek az első találkozásra.
Az első találkozáskor külön-külön beszélgetnek az Ügyeletet működtetők a szülőkkel, hogy
megismerjék a kapcsolattartásról kialakult véleményüket. Így az első találkozón lehetősége van
minden félnek a probléma felvázolására, a kapcsolattartásra vonatkozó elképzelések
megbeszélésére. Ekkor a szakemberek ismertetik a felekkel az Ügyeletre vonatkozó házirendet.
Amennyiben a felek azt elfogadták, úgy sor kerülhet az egyéni beszélgetést követő, immár
közös találkozás alkalmával a Kapcsolattartási Ügyeleti szerződés aláírására.
Család- és Gyermekjóléti Központ - Kapcsolattartási Ügyelet
1091 Budapest, Üllői út 69.
Tel./fax: 216-2875, 216-2876; E-mail: csgyk@feszgyi.hu

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények
Igazgatósága
Családtámogató és Gyermekjóléti Központ

Ez a szerződés tartalmazza majd azt a kapcsolattartási formát, szintet, amelyben a szülők
megegyeztek. Ebben a szerződésben meghatározzák az előreláthatólag szükséges alkalmak
számát, az első szülő-gyermek találkozás helyét, időpontját, időtartamát, valamint a
találkozások gyakoriságát, körülményeit. A szerződés rögzíti, hogy ellenőrzött, vagy segített
kapcsolattartási formában történik-e a szülő - gyermek találkozás.
Ha a felek a szerződést aláírták, elfogadták a szolgáltatás házirendjét, akkor kerülhet sor az első
találkozásra a különélő szülő és gyermeke között.
Út a Kapcsolattartási Ügyelettől az otthoni találkozásokig:
A Kapcsolattartási Ügyelet hosszú távú célja, hogy a gyermek és a különélő szülő mihamarább
(néhány hónap elteltével) már külső helyszíneken vagy a szülő otthonában (természetes
közegben) folytassa a rendszeres kapcsolattartást. Ezért a gyermek, a gondozó szülő és a
különélő szülő kölcsönös együttműködésére van szükség, a helyzet mielőbbi normalizálása
érdekében. Az Ügyelet munkatársai ezt a folyamatot közvetítéssel (mediációval) segítik.
A Kapcsolattartási Ügyelet nyitva tartása:
Előre egyeztetett időpontban, kéthetente szombatonként 10-16 óráig.
A fenti nyitva tartás 5 család számára tudja a szolgáltatást biztosítani, 2 óra időtartamban. Ezért
előfordulhat, hogy új család érkezése esetén várólista alapján kapnak értesítést a családtagok a
kezdés időpontjáról.
Mottónk:
„A legnagyobb emberi fájdalom, emberi csalódás közepette a házasságok, vagy élettársi
kapcsolatok felbomlása gyakran nem jelentheti a másik féltől való teljes elkülönülést. A közös
gyermek olyan kapcsot jelent a szülők között, ami nem szakad el könnyen, és aminek
megszakadása csak ritka esetekben kívánatos. A gyermeknek, néhány kivételtől eltekintve,
mindkét szülőre szüksége van, a különélő szülő szeretetét, támogatását, példáját nem pótolhatja
a még annyira szerető másik szülőtárs sem.”
(dr. Kardos Ferenc)
A Kapcsolattartási Ügyelet igénybevétele a családok számára térítésmentes.
Ha a szolgáltatás működését támogatni kívánja, adományát szívesen fogadjuk.
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