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szolgáltatásaink

fejlesztesicentrum@bjhuman.hu
06 1 322 02 72

TEVÉKENYSÉGEINK

Az óvodai és iskolai szociális segítői tevékenységet, a
Gyermekvédelmi törvény módosításával, 2018. januártól
biztosítja intézményünk az Erzsébetváros közigazgatási
területén működő közoktatási intézmények részére.
Szolgáltatásainkat pedagógusok, diákok és szülők részére
nyújtjuk,
egyéni
és
csoportos
beszélgetések,
foglalkozások,
valamint
közösségépítő
események
szervezésével.

NYÁRI TÁBOR

MUNKATÁRSAINK

Jónás Áron
szociális munkás

Az alapdiplomámat a Wesley János Lelkészképző Főiskolán szereztem, pár év szünet után pedig
megcsináltam a mesterdiplomát is a Semmelweis Egyetemen 2021 nyarán. Munkám során a
szociális munka módszereivel igyekszem a hozzám forduló embereket a legjobb szakmai tudásom
szerint segíteni. Az óvodai és iskolai szociális munkában otthon érzem magam, mert hamar
tudok jó kapcsolatot kialakítani a gyermekekkel minden korosztályból. A leghatékonyabb
módszernek a csoportozást tartom, amely lehet önismeretfejlesztő, edukatív és szórakoztató is.
Kollégáimmal arra törekszünk, hogy a kerületben minden hozzánk forduló gyermeknek és
szülőnek professzionális segítséget nyújtsunk, az iskolákban közösségeket építsünk és tartsunk
fent és elérjük azt, hogy a gyermekek bizalommal forduljanak hozzánk bármilyen nehézségük,
kérdésük van.

AZ ÁLTALAM SEGÍTETT INTÉZMÉNYEK:
Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda
Budapest VII. Kerületi Baross Gábor Általános Iskola
Rajkó - Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Táncművészeti és
Zeneművészeti Szakképző Iskola és Kollégium
Madách Imre Gimnázium
Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium
Erzsébetvárosi Magonc Óvoda
Csipkebokor Református Óvoda

Jónás Áron
óvodai és iskolai szociális segítő
jonas.aron@bjhuman.hu
06 30 215 01 28

Kocsis Andrea
szociális munkás

2020. márciusa óta dolgozom a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központnál Óvodai
és

iskolai

szociális

segítő

munkakörben.

Elsősorban

szociális

jellegű

problémák,

iskolai

nehézségek, pszichés problémák, illetve családi életvitellel kapcsolatos észlelések, jelzések
felmerülése

esetén

várom

a

gyermekek,

szülők,

pedagógusok

megkeresését.

Kidolgozott

prevenciós programokkal is hozzá tudunk járulni a kollégáimmal a gyermekek fejlesztéséhez,
illetve amennyiben igény van rá, egyéb adott témakör felmerülése esetén további programok
felépítésére is vállalkozunk. Nyáron, napközis táborokban jelen vagyunk.

AZ ÁLTALAM SEGÍTETT INTÉZMÉNYEK:
Fábry Zoltán Középiskolás Leánykollégium
Budapest - Fasori Evangélikus Gimnázium
Budapest- Fasori Református Kollégium Julianna Általános Iskolája
Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Könyvtár
Facultas Humán Gimnázium és Szakközépiskola
Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda
ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola
ELTE Óvoda és EGYMI
SCHOLA Európa Akadémia Középfokú és Alapfokú Művészeti Iskola
Wesselényi Utcai Családi Bölcsőde, Bölcsőde, Óvoda és Általános Iskola

Kocsis Andrea
óvodai és iskolai szociális segítő
kocsis.andrea@bjhuman.hu
06 30 572 56 04

Magyar Ágnes
szociális munkás

Az óvodai és iskolai szociális munka ötvözi számomra mindazt a komplex sokrétű tudást és
tevékenységet, mellyel szakmánk bír.
Az egyéni esetkezelés mellett lehetőséget teremt a csoportmunka és a közösségi munka új szintre
emelésére. Olyan kreatív és izgalmas terület, melyben otthon érzem magam.
Az általam választott hivatás egyik alapvetése az, hogy a személyiségünkkel dolgozunk, a másik
pedig, hogy mindezt folyamatos tanulás mellett, megfelelő önreflexióval, professzionális szinten
végezzük.
Ezért fontos számomra, hogy a csapat, amelyben dolgozom, inspiráló és motiváló legyen.
Kollégáimmal arra törekszünk, hogy mind a VII. kerületben tanuló, óvodába járó kisebb és
nagyobb gyermekek és szüleik számára, mind az itt dolgozó pedagógusoknak és
óvodapedagógusoknak hatékony szakmai segítséget és változatos, a csoportokat és közösségeket
fejlesztő és építő, azok problémáira adekvát módon reagáló programokat tudjunk nyújtani.

AZ ÁLTALAM SEGÍTETT INTÉZMÉNYEK:
Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda
Erzsébetvárosi Dob Óvoda
Arany János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola
Garabonciás Kreatív Szakmák Technikuma, Művészeti Szakgimnázium
Vendéglátó Idegenforgalmi és Kereskedelmi Baptista Középiskola és Szakiskola
Bét Menachem Héber-Magyar Két Tannyelvű Általános Iskola, Óvoda, Bölcsőde
Evangélikus Középiskolai Kollégium

Magyar Ágnes
óvodai és iskolai szociális segítő
magyar.agnes@bjhuman.hu
06 30 167 66 05

Berki Erzsébet
szociális munkás

Szakmaiság, kreativitás, alázat, jó kommunikáció, rugalmasság! Ez az öt szó, határozza meg
számomra

az

Óvodai

és

Iskolai

Szociális

Segítő

tevékenységet.

2018

óta

dolgozom

az

intézménynél, ebben az évben került bevezetésre a szolgáltatás. Félelemmel és egyben
izgalommal töltött el, hogy egy új szakterület kerületi szintű kialakításában, megálmodásában
vehettem részt. A gyermekvédelmi és a szociális rendszer közötti hídképző szerep mellett fontos
megemlíteni,

hogy

kézzelfogható,

személyhez

köthető

segítség

érkezett

a

közoktatási

intézményekbe, a szociális segítők személyében. A prevenciós csoportmunkák kialakításánál az
interaktivitás, az egyedire való törekvés meghatározó számomra. Alapvégzettségemet tekintve
szociális munkás vagyok, de több mint tíz évig a művész világban dolgoztam és az ott
megszerzett tapasztalataimat sikeresen tudom hasznosítani mostani szakterületemen. Jelenleg a
Semmelweis Egyetem – Interdiszciplináris Családtudományi mesterképzési szakon tanulok, mert
hiszem, hogy folyamatos fejlődés, nyitottság szükséges ahhoz, hogy hitelesen tudjam végezni
munkámat. Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy a tavalyi évben, munkatársaim ajánlása
alapján, én nyertem el az első negyedévben a kiváló dolgozói díjat, melyet ezúton is köszönök.

AZ ÁLTALAM SEGÍTETT INTÉZMÉNYEK:
Erzsébetvárosi Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola
Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda
Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda
BGSZC II. Rákóczi Ferenc Technikum
Baross Imre Artistaképző Szakközépiskola és Szakiskola
HUMÁN Intézet Gimnázium és Kollégium

Berki Erzsébet
óvodai és iskolai szociális segítő
berki.erzsebet@bjhuman.hu
06 30 572 54 89

AZ ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐK TEVÉKENYSÉGEI

Szolgáltatásaink tanulók, pedagógusok, a közoktatási intézmény
további munkatársai, valamint a szülők számára egyaránt
elérhetőek.

A s zociális se g í t ő " n é g y s z e m k ö z t " b i z t o s í t o t t t e v é k enységei
Keressen minket, amennyiben
információra van szüksége elérhető szolgáltatásokról, ellátásokról, a
gyermekjóléti és szociális ellátórendszer intézményeivel kapcsolatban;
egyéni beszélgetésre van szüksége, titoktartás melletti segítségnyújtásra;
hivatalos ügyek intézésében elakadt;
szülőként úgy érzi, a gyermeknevelés, a családi élet nehézségei területén,
vagy gyermeke iskolai problémái kapcsán valakivel beszélnie kell;
a
szülő-pedagógus
megnyugtatónak látja.

megbeszélésen

külső

személy

jelenlétét

A s zociális se g í t ő " c s o p o r t o k " s z á m á r a s z e r v e z e t t t evékenységei:
tanulók megfigyelése csoporthelyzetben, pedagógus kérésére;
csoport- és klubfoglalkozás megszervezése, egyeztetett témában;
a tanulói közösségekben jelentkező nehézségek kezelésének támogatása;
közreműködés pályaorientációs csoportfoglalkozás megszervezésében;
részvétel
társadalmi
érzékenyítő
programokban
osztályközösségek, valamint pedagógusok részére;
közreműködés az
lebonyolításában.

intézmény

közösségi

eseményeinek

tanulócsoportok,

szervezésében,

PROGRAMJAINK

J o h anna Kávé z ó
Kötetlen beszélgetés a kerületi bölcsődék, óvodák és iskolák munkatársai
számára.

A

fórumokon

szeretnénk

közös

ügyeinket

átbeszélni,

meghívott

szakember részvételével. Fókuszban a táplálkozási allergiák, nevelési problémák,
fogyatékosság, beteg tanuló az osztályközösségben és minden, napi szakmai
tevékenységet

érintő

téma.

Szeretnénk

megmutatni

a

társintézmények

jó

gyakorlatait, vagy "csak" ventillálni közösen.
Jelentkezni erre a felületre kattintva lehetséges.

Z e n eovi
Örömzene a kerületi óvodák kisgyermekei és
munkatársai részvételével.
Részletekkel hamarosan jelentkezünk.

Kamaszcsoport
Telephelyünkön közösségépítő csoportfoglalkozásokat
szervezünk a kerületi fiatalok részére: filmklub,
társasjáték, kirándulások és egyéb, a résztvevők által
megfogalmazott programok biztosításával.

M ű v észetterá p i a
Telephelyünkön kéthetente művészetterápiás foglalkozást tart Boros Mátyás
képzőművész.
Az
alkalmakon
kipróbálhatunk
különféle
technikákat,
megismerhetünk új embereket és magunkat.
Két csoportot indítunk:
munkatársak részére.

kamaszkorú

fiatalok

és

Erzsébetvárosban

dolgozó

Jelentkezni erre a sorra kattintva lehetséges.

F e j l esztőpedag ó g i a i s e g í t s é g
Telephelyünkön fejlesztőpedagógiai segítségnyújtásban részesítjük a kerületi
diákokat, egyéni és csoportos tanulási helyzetekben. A térítésmentes
lehetőségről hamarosan küldjük a részleteket.

További információ:
fejlesztesicentrum@bjhuman.hu
06 1 322 02 72

TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSAINK
ADÓSSÁGKEZELÉSI TANÁCSADÁS
Rezsihátralékkal
részére

küzdő

nyújtott

kerületi

lakosok

szolgáltatás

az

otthonvesztés és az előadósodás megelőzése
érdekében.
Tápai Gyöngyi

FOGLALKOZTATÁSI TANÁCSADÁS
Munkanélküli, valamint pályaválasztás és
állásváltoztatás előtt álló kerületi lakosok
részére

nyújtott

szolgáltatás.

Motivációs

levél és önéletrajz írásában segítségnyújtás,
kiajánlás.
Győri Eszter, Martzy Fruzsina

FOGYATÉKOSSÁGÜGYI TANÁCSADÁS
Fogyatékossággal élő gyermek, felnőtt, illetve az ő
családtagjuk
tanácsadás

részére
a

részükre

információ
nyújtható

nyújtás,

ellátásokkal,

szolgáltatásokkal kapcsolatban.
Munkatársunk illetékességi területe a főváros pesti
oldalán

elhelyezkedő

kerületei,

nem

erzsébetvárosi lakosokkal áll kapcsolatban.
Frecska Vera

csak

PSZICHOLÓGUSI KONZULTÁCIÓ

A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ pszichológusai: Széplaki Éva, Kispál
Gergely és Billay Orsolya (a képen balról jobbra) felelősek a kerület mentálhigiénés ellátásáért.
Szívesen látunk minden erzsébetvárosi lakost valamint a kerületi önkormányzat dolgozóit (így
például az óvodai dolgozókat), ha úgy érzik, hogy
- elakadtak az életükben
- megterhelő változások előtt vagy után állnak
- lelki krízisben vannak
- családi konfliktusokban őrlődnek
- gyermeknevelési tanácsra van szükségük,
vagy egyszerűen szívesen beszélnének egy szakemberrel életük nehézségeket okozó témáiról.
Munkatársaink és ügyfélprofiljuk:
Széplaki Éva - serdülők, felnőttek
Kispál Gergely- serdülők, felnőttek
Billay Orsolya - gyermekek, serdülők.
Elérhetőség és időpont-egyeztetés:
egeszsegfejlesztesipont@bjhuman.hu

JOGÁSZ

Jogi tanácsadás polgárjogi, családjogi, munkajogi, közigazgatási jogi és pénzügyi jogi
ügyekben.
Ezen

ügycsoportok

vonatkozásában

a

jogi

szolgáltatás

kiterjed

az

alkalmazandó

jogszabályok, illetve iratok értelmezésében való segítségnyújtásra, emellett szakmai
támogatást és segítséget nyújt a hivatalos irat megszerkesztésében, illetve az okiratok
kitöltésében, amelynek ismeretében az ügyfél megkezdheti vagy elintézheti ügyét.
Jogász munkatársunk tájékoztatást nyújt az ügyfél számára az adott kérdéshez
kapcsolódó jogokról és kötelezettségekről, a kapcsolódó eljárásról, a hatósági ügyintézés
helyéről.
Jogi tanácsadás szolgáltatásunk elektronikus úton is elérhető.
Munkatársunk, dr. Mindszenti Emese nyolc éve segíti a kerületi lakosokat, félfogadása
előzetes időpont-egyeztetés után, térítésmentesen vehető igénybe.
Elérhetősége:
fejlesztesicentrum@bjhuman.hu
06 1 322 02 72

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT

A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ szervezeti egységeiben, így nálunk is
lehetősége van a diákoknak az 50 órás iskolai közösségi szolgálat teljesítésére.
A Család-és Gyermekjóléti Központ az alábbi tevékenységi körök ellátására várja a jelentkezőket:

SENIOR AKADÉMIA
Számítógép-használat

alapismeretek

elsajátításának

segítése az idősebb - "boomer" - korosztály számára.

KORREPETÁLÁS
Hiányzás miatt lemaradt kisebb- nagyobb gyerekek
részére gyakorlás, pótlás.

Az önkéntes munka során a jelentkező diákok mindig egy szociális munkás munkatárs mellett
végzik tevékenységeiket, kreativitásukra, lendületükre nagyban számítunk.
Közösségi szolgálatuk teljesítése kitűnő alkalom pályaorientációjuk körvonalazásához, valamint
kapcsolatépítésre.

JELENTKEZÉS / INFORMÁCIÓ:
fejlesztesicentrum@bjhuman.hu

FECSKE SZOLGÁLAT

Erzsébetváros Önkormányzata támogatásával a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató
Központ kapcsolódott a Kézenfogva Alapítvány Fecske Szolgálatához: Fogyatékos Embereket
nevelő Családok otthonában nyújtott időszakos Kísérés és Ellátás.
Az új szolgáltatási elem bevezetésével otthoni felügyeletet biztosítunk, így a fogyatékos gyermeket,
fiatal felnőttet, sajátos nevelési igényű gyermeket, tartósan beteg gyermeket nevelő szülők
közvetlenül tőlünk kaphatnak segítséget.
Kiknek ajánlhatjuk?
Erzsébetvárosban élő, fogyatékos gyermeket/fiatal felnőttet nevelő, gondozó családoknak, akik:
fogyatékos gyermeket és/vagy fiatal felnőttet, sajátos nevelési igényű (SNI) gyermeket,
halmozottan sérült személyt gondoznak;
a fogyatékos gyermeket egyedül neveli a szülő, gondviselő;
a munkahely megtartása és/vagy a munkaerőpiacra való visszatérés érdekében igénylik a
szolgáltatást.
Miben tudnak a fecskéink segíteni?
Az otthoni felügyelet keretein belül közreműködünk a személyi higiéné megtartásában, az
étkezésben, a lakáson belüli helyváltoztatásban. Ezentúl segítünk oktatási intézménybe, speciális
foglalkozásra - pl. gyógytorna, logopédiai foglalkozás, sport - vagy kulturális létesítményekbe való
elkísérésben.
A szolgáltatás a hét minden napján, reggel 07:00-22:00 óráig vehető igénybe, családonként havi
20 óra órakerettel és maximum 4 óra/alkalom időintervallumban vehető igénybe a szolgáltatás, a
jogosultságot minden esetben orvosi szakvéleménnyel és dokumentumokkal kell igazolni a
belépésnél.
A szolgáltatás díja: 600 Ft/óra.

Információ:
Szincsákné Horváth Anikó (1)342-9576 hazisegitseg@bjhuman.hu

VARÁZSDOBOZ FEJLESZTŐ KÖZPONT

A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ új szolgáltatási eleme a Varázsdoboz
Fejlesztő Központ és Játszóház a Budapest VII., Dob utca 27. szám alatti címen.

A Varázsdoboz Fejlesztő Központ és Játszóház a megelőzés elvét szem előtt tartva a sajátos
nevelési igényű, valamint kisebb-nagyobb fejlődési/beilleszkedési problémával küzdő gyermekeket
nevelő családok mindennapjaiban nyújt segítséget.

Szolgáltatásaink már bölcsődés kortól segítenek a mozgásfejlődési, az ortopédiai, neurológiai,
beszédfejlődési, beilleszkedési, magatartási problémák és tanulási nehézségek kezelésében.

Gyógypedagógusok, pszichológusok, szakképzett kisgyermeknevelők komplex, személyre szabott
csomagok összeállításával segítik a célirányos fejlődést, ami a szülőknek a közlekedés és az
időbeosztás szempontjából is nagy segítség, hiszen mindezen szakembereket egy helyen belül
érhetik el.
Részletesebb információ honlapjukon érhető el:
https://www.varazsfejleszto.hu/

ELÉRHETŐSÉGEINK

Család-és Gyermekjóléti Központ
Fejlesztési Centrum
1074 Budapest, Hutyra Ferenc utca 11-15.
fejlesztesicentrum@bjhuman.hu
06 1 322 02 72
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IMPRESSZUM

Az EGYIK- Erzsébetvárosi Gyermekvédelmi
Információs Kalauz, a Bischitz Johanna
Integrált Humán Szolgáltató Központ óvodai és iskolai szociális segítői feladatellátásának
dokumentuma.
A hírlevelet Erzsébetváros közigazgatási területén működő oktatási- nevelési intézmények
munkatársai részére szerkesztjük, köszönettel fogadjuk a következő lapszám tartalmi
elemeire vonatkozó javaslataitokat.
További számainkban tervezünk programokat, hasznos praktikus ötleteket megosztani
veletek, emellett örömmel veszünk részt az intézményeitekben induló nyitott lehetőségek,
tanfolyamok, események hirdetésében.
Az EGYIK (és jövő hónapban a másik..) kiadvány terjesztése kizárólag elektronikus úton
történik, kérjük, vigyázz Te is környezetünkre és ne nyomtasd ki.
Köszönjük a figyelmet.

Budapest, 2022. szeptember

Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ
Család-és Gyermekjóléti Központ
Fejlesztési Centrum
Farkas Tünde igazgató
Berki Erzsébet, Jónás Áron, Kocsis Andrea, Magyar Ágnes, Varga Anikó.

