
1. számú melléklet 

Beszámoló Család- és Gyermekjóléti Központ 2019 

 

A Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás fenntartásában 

a szakosított- és szociális szolgáltatásokat a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató 

Intézmény (Dombóvári ESZI) biztosítja. Ezen belül önálló szakmai egységként, a 

Család- és Gyermekjóléti Központ járásszintű ellátást nyújt Dombóvár, Szakcs, 

Lápafő, Várong, Attala, Kapospula, Jágónak, Nak, Szakcs, Kocsola, Dalmand, Kurd, 

Csibrák, Döbrököz, Kaposszekcső, Csikóstőttős településeken. 

Feladatait - a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

tv.-és a - személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 

intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 

szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet -alapján látja el. 

 

 

A Család- és Gyermekjóléti Központ feladatait tekintve: 

- havi rendszerességgel esetmegbeszélést tart a szolgálatok számára és szükség 

szerint konzultációt biztosít, 

- tájékoztatja a szolgálatokat az általa nyújtott szolgáltatásokról, az azt 

érintőváltozásokról, illetve a járás területén elérhető más személy, illetve 

szervezet által nyújtott, közvetíthető szolgáltatásokról, ellátásokról, 

- amennyiben a család- és gyermekjóléti központ a család- és gyermekjóléti 

szolgálat feladatkörébe tartozó szolgáltatás szükségességét észleli, bevonja a 

szolgálatot a szolgáltatás nyújtásába. 

A fentieken túl: 

- kezdeményezi a gyermek védelembevételét vagy súlyosabb fokú 

veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe 

vételét, 

- javaslatot készít a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek 

védelembevételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő 

nyújtására, a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a 

gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy 

annak megváltoztatására, valamint a gyermek megelőző pártfogásának 

mellőzésére, elrendelésére, fenntartására és megszüntetésére, 



- együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó 

felügyelővel a bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte 

a gyermek megelőző pártfogását, 

- a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében szociális 

segítőmunkát koordinál és végez - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi 

gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a 

család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő 

és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához, 

- utógondozást végez - a gyermekvédelmi gyámmal együttműködve, - a gyermek 

családjába történő visszailleszkedéséhez, 

- védelembe vett gyermek esetében elkészíti a gondozási-nevelési tervet, 

szociális segítőmunkát koordinál és végez, illetve a gyámhatóság 

megkeresésére a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásához 

kapcsolódó pénzfelhasználási tervet (a továbbiakban: pénzfelhasználási terv) 

készít. 

 

A család- és gyermekjóléti központ speciális szolgáltatásai: 

 

- Kapcsolatügyelet: munkaidőben igény szerint. Munkaidőn túl, illetve hétvégén 

a hónap minden 2. illetve 3. szombatján; (8.00-10.00; 10.00-12.00 óra között) 

és a hónap minden 3. szerdáján, munkaidőn túl (16.00-18.00  óra között), 

maximum 2 család részére, alkalmanként/családonként 2 óra időtartamban.  

A szolgáltatás igénybevételére a gyámhivatallal illetve a bírósággal előre 

egyeztetett időpontban van lehetőség, az erre kijelölt kapcsolatügyeleti 

helyiségben.  

- Jogi tanácsadás: keddenként 14
00

-16
00

 

- Pszichológiai tanácsadás: csütörtökönként 8
00

-12
00

 

- Családkonzultáció: igény szerint 

- Kórházi szociális munka: felelőse Staub Mónika esetmenedzser. 

Intézményünk együttműködési megállapodást kötött a helyi, illetve a kaposvári, 



szekszárdi és szigetvári kórházakkal, mivel a járás településein élők ellátása 

ezekben az intézményekben történik. 

- Készenléti szolgálat: célja a Család- és Gyermekjóléti Központ nyitvatartási 

idején kívül felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás 

vagy tájékoztatás nyújtása. 

- Iskolai szociális munka: Az óvodai- és iskolai szociális segítő tevékenység a 

köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a 

köznevelési intézmény pedagógusainak nyújt támogatást azáltal, hogy egyéni és 

csoportos formában segíti 

a) a gyermeket a korának megfelelő, nevelésbe, oktatásba való 

beilleszkedéséhez, tanulmányi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges 

kompetenciái fejlesztésében, 

b) a gyermek tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését akadályozó tényezők 

feltárását és megoldását, 

c) a gyermeket a tanulmányi előmeneteléhez, későbbi munkavállalásához 

kapcsolódó lehetőségei kibontakozásában, és 

d) a gyermek családját a gyermek iskolai életét érintő kérdésekben, valamint 

nevelési problémák esetén a gyermeket és a családot a közöttük lévő konfliktus 

feloldásában. 

2018. szeptemberétől a járás összes érintett intézményében biztosítjuk ezirányú 

szolgáltatásainkat, ez 4467 gyermeket jelent, a következő megoszlásban:  

óvoda: 879 fő 

általános iskola: 2180 fő 

szakközépiskola: 356 fő 

szakiskola: 14 fő 

gimnázium: 502 fő 

szakgimnázium: 536 fő. 

 

Személyi és tárgyi feltételek:  

A Család- és Gyermekjóléti Központban foglalkoztatottak feladatszerinti 

megoszlása:  



5 fő esetmenedzser (1 fő osztott munkakörben) 

2 fő szociális diagnózis felvételi szakértő (heti 20-20 órában) 

4 fő óvodai- iskolai szociális segítő (1 fő osztott munkakörben) 2019. 10. 21-től 5 fő 

A központ vezetői feladatait jelenleg az intézményvezető helyettes látja el. 

Az alkalmazottak közül egy fő kivétellével mindenki rendelkezik jogszabályban 

előírt végzettséggel. A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet lehetőséget ad arra, hogy a 

szükséges végzettség öt éven belüli megszerzéséről nyilatkozatot tegyen a 

munkavállaló, ez adott esetben megtörtént. 

Mindenki számára megfelelő irodahelyiség áll rendelkezésére, ahol ellátják az 

adminisztrációs és egyéb feladataikat, ehhez szükséges technikai eszközök 

biztosítottak. Valamennyi munkatársunk rendelkezik szolgálati mobiltelefonnal, 

valamint az internet- hozzáférés, elérhetőséggel. 

 A járás településeire saját gépjárművel és tömegközlekedéssel jutnak el. A területet 

igyekeztünk úgy felosztani a munkatársak között, hogy lehetőség szerint ne legyen 

szükség a tömegközlekedéshez igazodni, ezáltal hatékonyabban gazdálkodhatnak a 

munkaidő maximális kihasználásával.  

A Család- és Gyermekjóléti Központ rendelkezik kapcsolatügyeleti helyiséggel, 

interjúszobával, tanácskozóval. Nagyobb rendezvények megrendezéséhez az 

épületegyüttesben található, a Város- és Lakásgazdálkodás NKFT. tulajdonában 

lévő konferenciaterem áll a rendelkezésünkre. 

 

Statisztikai adatok:  

 

Védelembe vett gyermekek száma: 43 fő 

Nevelésbe vett gyermekek száma:12 fő 

Családba fogadás: 33 

Megelőző pártfogás: - 

Ideiglenes hatállyal elhelyezett: 2 

Hatósági intézkedésekhez kapcsolódó tevékenységek:  

- szociális segítő tevékenység: 58 alkalom 

- családlátogatás: 682 alkalom 



- környezettanulmány készítése: 142 db. 

Speciális szolgáltatások keretein belül végzett tevékenységek: 

- kapcsolatügyelet: 34 alkalom., ebből jogerős hatósági intézkedéssel érintett 27 

eset 

- jogi tanácsadás: 124 eset 

- pszichológiai tanácsadás: 17 eset 

- családkonzultáció: - 

- óvodai- és iskolai szociális segítő tevékenység: 997 alkalom 

- kórházi szociális munka 17 alkalom 

- készenléti telefon hívás: 9 db 

 

A Család- és Gyermekjóléti Központ kapcsolata a Dombóvári járásban működő 

szolgálatokkal: 

Ellátási területünkön két család- és gyermekjóléti szolgálat működik: egyik 

intézményünk részeként önálló, szakmai egységként négy település ellátását fedi le, a 

másik a Kapos-menti „Segítő kéz” Alapszolgáltató Intézmény (telephelye: 7251 

Kapospula, Szabadság u. 4.), amely 12 kistelepülést lát el. 

Az egyes feladatok teljesítésének mikéntje a protokoll előirányzatai mentén történik. 

Munkánk minél pontosabb elvégzéséhez nagy segítséget nyújtanak a szakmai fórumok 

és a különböző a szakminisztériumok által kiadott segédanyagok. 

A család- és gyermekjóléti központ havonta két alkalommal felváltva tart 

esetmegbeszélést a család- és gyermekjóléti szolgálatok részére, melyek a 

munkamódszerek megbeszélésére, az egységes adminisztráció vezetésére irányulnak. 

Ekkor kerül sor a közös esetek megbeszélésére, illetve a különböző esetleges közös 

esetkonferenciák, team megbeszélések egyeztetésére. 

A család- és gyermekjóléti szolgálatok heti rendszerességgel átadták a központ részére 

a „heti jelentést”, melyben a különböző helyekről érkezett jelzéseket és az azokra tett 

intézkedéseket rögzítette a család- és gyermekjóléti szolgálat jelzőrendszeri felelőse. 

 

Észlelő-jelzőrendszer működése, szakmai kapcsolatok: 



A jelzőrendszer járási szintű koordinálása körében a család- és gyermekjóléti központ 

koordinálja a járás területén működő jelzőrendszerek munkáját. Jelzőrendszeri 

tanácsadó: Süveges Zsolt esetmenedzser.  

A központ alapvető prevenciós feladata az észlelő-jelzőrendszer működtetése, amely 

lehetővé teszi mindazoknak a szakembereknek az együttműködését, akik akár 

intézményes, akár egyéb hivatalos, szabályozott keretek között kapcsolatba kerülhettek 

a gyermekekkel.  

A helyi jelzőrendszer tapasztalataink szerint –az élő, személyes kapcsolatok miatt is- 

jól működik, a jelzőrendszeri tagok már kizárólag írásban jeleznek, nagyon sok 

esetben az intézményi e-mailre érkeznek a jelzések.  

A Tolna Megyei Kormányhivatal Hatósági és Gyámügyi Osztályával, annak 

ügyintézőivel napi munkakapcsolatban voltak a gyermekjóléti szolgálat munkatársai 

2018-ben is. Folyamatosan kérte fel a Család- és Gyermekjóléti Központot a Hatósági 

és Gyámügyi Osztály környezettanulmányok készítésére, nevelésbe vételi ügyekben, 

elhelyezési értekezleteken való részvételre, javaslattételre, védelembe vétellel 

kapcsolatos javaslattételre, védelembe vételi ügyek felülvizsgálatára. 

Az oktatási-nevelési intézményekkel az együttműködés szintén napi szintű, jelzési 

kötelezettségüknek eleget tesznek igazolatlan iskolai hiányzásokról, iskolai 

konfliktusokról, magatartási problémákról azonnal jeleznek. 

A Tolna Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Osztályának pártfogó 

felügyelőjével az elmúlt év folyamán többször személyes konzultációt folytattak az 

esetmenedzserek a közös ügyek kapcsán. A tavalyi év folyamán néhány közös eset 

kapcsán már a megelőző pártfogás alkalmazására is sor került.      

A védőnői szolgálat szakemberei probléma esetén szóban és írásban is jeleztek, közös 

családlátogatásokra, konzultációkra került sor. Tapasztalataink szerint a két szolgálat 

szakemberei között jól működő munkakapcsolat volt.  

Jelentős szakmaközi kapcsolatok alakultak ki a jelenleg megvalósítás alatt lévő 

pályázatok kapcsán, együttműködésünk mellett kollégáink is részt vállalnak a futó 

pályázatok sikeressé tételében. (EFOP, TOP, EFI, FSZK, stb.) 

 

 



2. számú melléklet 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2019 évi beszámolója  

 

A gyermekjóléti alapellátások célja 

Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi 

fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a 

veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, 

valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez. 

Az alapellátás hozzájárul a gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos 

helyzetének feltárásához, és a gyermek szocializációs hátrányának csökkentésével 

annak leküzdéséhez. 

 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feladatait a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló - 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 39. § (2)-(4) 

bekezdése, 40. §-a, valamint az Szt. 64 § rendelkezései alapján látja el.  

 

A gyermekjóléti szolgáltatás 

 

A szolgáltatás tartalma: 

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes 

szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek 

felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő 

nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a 

kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek 

visszahelyezését. 

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban 

történő nevelésének elősegítése érdekében 

a) a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való 

tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése, 

b) a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés 

és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való 

hozzájutás megszervezése, 

c) a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való 

ellátása, valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, 

különösen a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő 

hozzájutásának szervezése, 

d) a szabadidős programok szervezése, 

e) a hivatalos ügyek intézésének segítése. 

 



A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése 

érdekében 

a) a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami 

szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben, 

b) a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat 

készítése, 

c) a jelzőrendszer tagjai közötti együttműködés megszervezése, tevékenységük 

összehangolása, 

d) tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve 

abba a gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő 

elhelyezésének lehetőségéről. 

 A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése 

érdekében iskolai szociális munkát biztosíthat. 

 

 A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése 

érdekében 

a) a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: szociális 

segítőmunka) elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező 

működési zavarok ellensúlyozását, 

b) a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a 

gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében, 

c)
 
 kezdeményezni 

ca)
 
egyéb gyermekjóléti alapellátások önkéntes igénybevételét és azt szükség esetén 

személyes közreműködéssel is segíteni, 

cb)
 
szociális alapszolgáltatások igénybevételét, 

cc) egészségügyi ellátások igénybevételét, 

cd) pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét 

 

A család- és gyermekjóléti szolgálat - összehangolva a gyermekeket ellátó 

egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel illetve szolgálatokkal - szervezési, 

szolgáltatási és gondozási feladatokat végez.  

A gyermekjóléti szolgáltatást ellátások teljesítésével (gondozással), ellátások 

közvetítésével (szolgáltatás) vagy szervező tevékenységgel (szervezés) kell 

biztosítani. 

A gyermekjóléti szolgálat szolgáltatás közvetítésével segíti elő a gyermek vagy 

családtagja hozzájutását valamely – nem a szolgálat által nyújtott – szolgáltatáshoz. 

A gyermekjóléti szolgálat szervezési feladatai körében gondoskodik a szabadidős 

programok, a gyermekvédelmi feladatokat ellátó személyek és intézmények 

együttműködésének a szervezéséről. 

 

Tevékenysége körében a 39. §-ban és az Szt. 64. § (4) bekezdésében foglaltakon túl 

a) folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, 

veszélyeztetettségét, 

b) meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a 

szükséges intézkedést, 



c) az ellátási területén közreműködik a kormányrendeletben meghatározott európai 

uniós forrásból megvalósuló program keretében természetben biztosítható eseti vagy 

rendszeres juttatás célzott és ellenőrzött elosztásában, 

d) szervezi a - legalább három helyettes szülőt foglalkoztató - helyettes szülői 

hálózatot, illetve működtetheti azt, vagy önálló helyettes szülőket foglalkoztathat, 

e) segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását, 

f) felkérésre környezettanulmányt készít, 

g) kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését, 

i)
 
biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket, 

j)
 
 részt vesz a külön jogszabályban meghatározott Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 

munkájában, 

k)
 
nyilvántartást vezet a helyettes szülői férőhelyekről. 

 

A CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT FELADATAI 

A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait tájékoztatás nyújtásával, 

szociális segítőmunkával, valamint más személy, illetve szervezet által nyújtott 

szolgáltatások, ellátások közvetítésével látja el. 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatási feladat körében szociális és 

egyéb információs adatokat gyűjt, és tájékoztatja  

a) a szülőt, illetve az ítélőképessége birtokában lévő gyermeket mindazon jogokról, 

támogatásokról és ellátásokról, amelyek összefüggésben állnak a gyermek testi, lelki 

egészségének biztosításával, családban történő nevelkedésének, vagy a gyermek 

számára szükséges védelem biztosításának elősegítésével, 

 b) a válsághelyzetben levő várandós anyát az őt, illetve a magzatot megillető jogokról, 

támogatásokról és ellátásokról, 

 c) a születendő gyermeke felnevelését nem vállaló, válsághelyzetben lévő várandós 

anyát a nyílt és a titkos örökbefogadás lehetőségéről, joghatásairól, valamint a nyílt 

örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezetek, illetve a nyílt örökbefogadást 

elősegítő és a titkos örökbefogadást előkészítő területi gyermekvédelmi 

szakszolgálatok tevékenységéről és elérhetőségéről, és 

d) az örökbefogadó szülőt az örökbefogadás utánkövetése körében igénybe vehető 

szolgáltatásról, és segíti az utánkövetést végző szervezet felkeresését.  

 

Szociális segítőmunka keretében: 

 a) segíti az igénybevevőket a családban jelentkező működési zavarok 

ellensúlyozásában, a családban élő gyermek gondozásában, ellátásának 

megszervezésében,  

b) az igénybe vevő szükségleteinek kielégítése, problémájának megoldása, céljai 

elérése érdekében számba veszi és mozgósítja az igénybevevő saját és környezetében 

jelentkező erőforrásait „természetes támaszait”, továbbá azokat a szolgáltatásokat, 

amelyek bevonhatók a célok elérésébe, újabb problémák megelőzésébe,  



c) koordinálja az esetkezelésben közreműködő szakemberek, valamint a közvetített 

ellátásban, szolgáltatásban dolgozók együttműködését, 

d) az eset szerinti aktuális probléma megoldásában érintett összes szakember és a 

család- és Gyermekjóléti központ bevonásával, a közös problémadefiniálás, a vállalt 

feladatok tisztázása, a segítő folyamat együttes megtervezése érdekében 

esetmegbeszélést, illetve –az előbbiek mellett –a család problémában, illetve a 

megoldásában érintett tagjainak, a lehetséges támaszt jelentő személyeknek, továbbá 

korától, érettségétől függően az érintett gyermeknek a részvételével esetkonferenciát 

szervez,  

e) a szolgáltatást igénybe vevő személy, család, illetve gyermek és szülő (törvényes 

képviselő) közreműködésével szükség szerint, de legalább hathavonta értékeli az 

esetkezelés eredményességét, 

 f) közreműködik a válsághelyzetben levő várandós anya problémáinak rendezésében.  

A szociális segítőmunka során valamennyi család esetében legalább havi három 

személyes találkozást kell megszervezni és dokumentálni. 

 

Ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutás érdekében: 

a) folyamatosan figyelemmel kíséri az érintett személyt, illetve családot veszélyeztető 

körülményeket és a veszélyeztetett személy, illetve család szolgáltatások és ellátások 

iránti szükségleteit,  

b) a más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítése 

érdekében együttműködik a területén található szolgáltatókkal, segítséget nyújt a 

szolgáltatások, ellátások igénylésében, 

 c) a válsághelyzetben levő várandós anyát segíti a támogatásokhoz, ellátásokhoz, 

szükség esetén a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való 

hozzájutásban, és 

d) segíti a gyermeket, illetve a családját az átmeneti gondozáshoz való hozzájutásban, 

az átmeneti gondozást szükségessé tevő okok megszüntetésében, illetve elősegíti a 

gyermek mielőbbi hazakerülését. 

 

A családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásainak 

enyhítése céljából: 

a) olyan szabadidős és közösségi, közösségfejlesztő programokat szervez, amelyek 

megszervezése, vagy az azokon való részvétel a rossz szociális helyzetben lévő 

szülőnek aránytalan nehézséget okozna, és 

b) kezdeményezi a köznevelési intézményeknél, az ifjúsággal foglalkozó szociális és 

kulturális intézményeknél, valamint az egyházi és a civil szervezeteknél ezen 

programok megszervezését.  

 

Hivatalos ügyek intézésben való közreműködés körében: 



a) segítséget nyújt a szolgáltatást igénybe vevők ügyeinek hatékony intézéséhez, 

b) tájékoztatást nyújt az igénybe vehető jogi képviselet lehetőségéről,  

c) a gyámhivatal, valamint a család-és gyermekjóléti központ felkérésére a 

gyermekvédelmi nyilvántartás megfelelő adatlapját kitöltve környezettanulmányt 

készít, 

 d) a gyámhivatal felkérésére - tájékoztatást nyújt az örökbefogadott gyermek 

fejlődéséről, körülményeiről és a családba való beilleszkedéséről. 

 

Ha a család- és gyermekjóléti szolgálat a család- és gyermekjóléti központ szakmai 

támogatását igényli, vagy a család- és gyermekjóléti központ feladatkörébe tartozó 

szolgáltatás, intézkedés szükségessége merül fel, esetmegbeszélést kezdeményez. 

A gyermeket fenyegető közvetlen és súlyos veszély esetén a család-és gyermekjóléti 

központ értesítése mellett közvetlenül tesz javaslatot a hatóság intézkedésére. 

 

 

A gyermek veszélyeztetettségét, illetve a család, a személy krízishelyzetét észlelő 

rendszer (a továbbiakban: jelzőrendszer) működtetése körében: 

a) figyelemmel kíséri a településen élő családok, gyermekek, személyek 

életkörülményeit, szociális helyzetét, gyermekjóléti és szociális ellátások, 

szolgáltatások iránti szükségletét, gyermekvédelmi vagy egyéb hatósági beavatkozást 

igénylő helyzetét, 

b) a jelzésre köteles szervezeteket felhívja jelzési kötelezettségük írásban–krízishelyzet 

esetén utólagosan –történő teljesítésére, veszélyeztetettség, illetve krízishelyzet 

észlelése esetén az arról való tájékoztatásra, 

c) tájékoztatja a jelzőrendszerben részt vevő további szervezeteket és az ellátási 

területén élő személyeket a veszélyeztetettség jelzésének lehetőségéről, 

d) fogadja a beérkezett jelzéseket, felkeresi az érintett személyt, illetve családot, és a 

szolgáltatásairól tájékoztatást ad, 

e) a probléma jellegéhez, a veszélyeztetettség mértékéhez, a gyermek, az egyén, a 

család szükségleteihez igazodó intézkedést tesz a veszélyeztetettség kialakulásának 

megelőzése, illetve a veszélyeztetettség megszüntetése érdekében, 

f) veszélyeztetettség esetén kitölti a gyermekvédelmi nyilvántartás vonatkozó 

adatlapjait, 

g) az intézkedések tényéről tájékoztatja a jelzést tevőt, feltéve, hogy annak személye 

ismert, és ezzel nem sérti meg a Gyvt. 17§ (2a) bekezdése szerinti zárt adatkezelés 

kötelezettségét, 

h) a beérkezett jelzésekről és az azok alapján megtett intézkedésekről heti 

rendszerességgel jelentést készít a család-és gyermekjóléti központnak, 

i) a jelzőrendszeri szereplők együttműködésének koordinálása érdekében 

esetmegbeszélést szervez, az elhangzottakról feljegyzést készít, 



j) egy gyermek, egyén vagy család ügyében, a kijelölt járási jelzőrendszeri tanácsadó 

részvételével, lehetőség szerint az érintetteteket - beleértve az ítélőképessége 

birtokában lévő gyermeket - és a velük foglalkozó szakembereket is bevonva 

esetkonferenciát szervez, 

k) éves szakmai tanácskozást tart és éves jelzőrendszeri intézkedési tervet készít, 

l) a kapcsolati erőszak és emberkereskedelem áldozatainak segítése érdekében 

folyamatos kapcsolatot tart az Országos Kríziskezelő és Információs 

Telefonszolgálattal. 

Ha a család- és gyermekjóléti szolgálat több családsegítőt foglalkoztat, közülük 

települési jelzőrendszeri felelőst kell kijelölni a fenti feladatokra, illetve azok 

koordinálására. 

Ha a család- és gyermekjóléti szolgálat a jelzőrendszer működtetése körében a család- 

és gyermekjóléti központ feladatkörébe tartozó vagy szakmai támogatását igénylő 

esetről szerez tudomást, haladéktalanul megkeresi a család- és gyermekjóléti 

központot. 

 

A család- és gyermekjóléti szolgálat és a jelzőrendszer tagjainak képviselői között, 

előre meghatározott témakörben, évente legalább hat alkalommal szakmaközi 

megbeszélést kell szervezni. A szakmaközi megbeszélésre meg kell hívni a 

gyermekvédelmi jelzőrendszer azon tagjait, akik részvétele a gyermekek nagyobb 

csoportját érintő veszélyeztető tényezők megszüntetését célzó cselekvési terv 

kidolgozásához szükséges. 

Éves szakmai tanácskozás: 

Minden év február 28-ig kell megszervezni, és arra meg kell hívni 

a) a települési önkormányzat polgármesterét, illetve a képviselő-testület tagját (tagjait) 

és a jegyzőt, 

b) a gyermekjóléti alapellátást és a szociális alapszolgáltatást nyújtó szolgáltatások 

fenntartóit, 

c) a településen szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátást biztosító 

intézmények képviselőit, 

d) a jelzőrendszer tagjainak képviselőit, 

e) a gyámhatóság munkatársait, 

f) a fiatalkorúak pártfogó felügyelőjét, megelőző pártfogó felügyelőjét, 

g) a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei 

kormányhivatalban működő gyermek-és ifjúságvédelmi koordinátort. 

 

Jelzőrendszeri intézkedési terv: 

Az éves települési szintű jelzőrendszeri intézkedési tervet a család-és gyermekjóléti 

szolgálat az éves szakmai tanácskozást követően minden év március 31-éig készíti el. 

Az intézkedési terv tartalmazza 



a) a jelzőrendszeri tagok írásos beszámolóiból készült összegzés megállapításait és 

tanulságait, mely helyzetképet ad a település szociális és gyermekvédelmi helyzetéről, 

jellemző problémáiról 

b) az előző évi intézkedési terv célkitűzéseinek megvalósulását, annak elemeit, 

c) a következő év célkitűzéseit, 

d) a településre vonatkozó célok elérése és a jelzőrendszeri működés hatékonyságának 

javítása érdekében tervezett lépéseket. 

 

Adminisztrációs tevékenységi kör: 

a) Amennyiben a szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel nem 

zárható le, 

b) a szolgáltatást igénybe vevő nagykorú személlyel együttműködési megállapodás 

megkötésére kerül sor, a cselekvőképességében a gyermekjóléti, szociális ellátások 

igénybevételével összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott 

nagykorú személy esetén a gondnoka hozzájárulásával, 

c) esetnaplót kell vezetni 

d) KENYSZI változás–az egy interjúval lezárható esetekben is fel kell vinni a 

rendszerbe (személyes adatok, TAJ azonosító) 

A 2019-es év során az új kétszintű feladatellátás szakmai protokolljának megfelelően 

az adminisztrációs útmutató szerinti szükséges dokumentációt, adatlapokat vezeti 

szakmai egységünk. 

Klienseinket az adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozatot követően 

nyilvántartásba vesszük. 

 

Személyi és tárgyi feltételek: 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feladatait jelenleg 1 fő szakmai vezető és 3 fő 

családsegítő látja el, amely nem felel meg a települések lakosságszámára vetített 

törvényi előírásnak, a szükséges létszám minimumhoz plusz 1 státusz feltöltése 

szükséges. 

2018 utolsó negyedévében 1 fő családsegítő felvételére került sor a meglévő 

munkatársak mellé, ekkor teljessé vált a szakmai minimum létszám, viszont 2019 

novemberében 1 fő szakképzett munkatárs intézményen belüli - másik szakmai 

egységhez történő - áthelyezésére került sor, így ismét létszámhiánnyal küzdünk. 

Több éve áll már fenn ez a probléma szakmai egységünknél, csak időszakosan tudtuk a 

munkaerőhiányt megszüntetni, a 2016 évi átalakulás óta összességében több éven 

keresztül, a jelenlegi állapot szerint pedig 2019. november 1. óta a jogszabályban 

meghatározottnál kevesebb munkatárs látja el a feladatokat, amely létszámhiány nagy 

terhet és többletmunkát ró a kollégákra. 

A szolgálatnál asszisztensi munkakörben dolgozó munkatársunk vállalta a felsőfokú 

képesítés megszerzését öt éven belül, így lehetőség nyílt családsegítői munkakörbe 

való átsorolására, de még ezzel együtt sem teljesül a jogszabály általi meghatározott 



létszám minimum. A tanulmányok folytatásához szükséges távolléti napokat is 

figyelembe véve összességében nagyon fontos lenne az üres státusz feltöltése. 

Szabadság, ill. egyéb távollét esetén a feladatellátás egymás helyettesítésével 

biztosított. 

A 9/2000. (VIII.4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek 

továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról jogi szabályozása alapján új szociális 

továbbképzési rendszer lépett érvénybe. A továbbképzési időszak tartama négy év, 

mely időszak 2018. július 1-jén indult. 

A rendelet szabályozza a munkatársak által megszerzendő pontok számát, ill. a 

továbbképzési rendszer elemeit. is. A felsőfokú végzettségűek esetében megszerzendő 

80 pont az alábbi típusú továbbképzésekből tevődik össze: 

 kötelező továbbképzés-teljes ágazat számára szükséges (minimum 20%) 

 munkakörhöz kötött továbbképzés – speciális ismeretek (minimum 40%) 

 választható továbbképzés – egyéni érdeklődés figyelembe vétele (minimum 40 

%) 

A családsegítő munkatársak a 2019-es évben mindannyian teljesítették a választható 

továbbképzés előírt minimumát, a fennmaradó továbbképzési időszakban a másik két 

továbbképzési elem megszerzése a cél. 

E rendelet hatálya nem terjed ki a vezetői megbízással rendelkező szociális 

szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017.(X.18.) EMMI rendelet 

alapján vezetőképzésre kötelezett személyes gondoskodást végző személyre. E 

rendelet értelmében a szakmai egység vezetőjeként vezetői alapképzésre voltam 

kötelezett, mely kötelezettségemnek a 2019-es évben eleget tettem, a vezetői 

munkakörömhöz szükséges képesítést megszereztem, az erről szóló tanúsítványt 

munkáltató számára bemutattam. 

 

 

 

Családsegítők száma, 

végzettségük felsorolása 

 

4 fő – ebből 1 fő szakmai vezető-

szociálpedagógus 

1 fő szociálpedagógus, szociálpolitikus 

1 fő szociális munkás 

1 fő családsegítő felmentéssel-szociális, 

gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző 



(nyilatkozott az előírt felsőfokú végzettség 5 

éven belüli megszerzéséről) 

asszisztensek száma - 

 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat a Család- és Gyermekjóléti Központtal együtt az 

intézmény székhelyén, a Dombóvár, Kinizsi u. 37. szám alatti épületben helyezkedik 

el, ami nagyban elősegíti a két szakmai egység hatékony együttműködését. 

A szolgálat munkatársainak két irodahelyiség áll a rendelkezésére a munkavégzéshez, 

minden munkatársnak önálló íróasztal, személyi számítógép, internethasználat, 

vonalas telefonkészülék, valamint flottás mobiltelefon biztosított. Az egyéb, 

munkavégzéshez szükséges közös használatú eszközökkel - nyomtató, fénymásoló, fax 

– is rendelkezünk. Az ügyfélfogadáshoz rendelkezésre álló irodákon kívül – az 

esetkezelés jellegétől függően szükséges – interjúszoba is kialakításra került, valamint 

lehetőség van a kapcsolatügyeleti helyiségben is a klienssel történő négyszemközti 

beszélgetésre, amennyiben az nincs használatban kapcsolattartásra. Ezeket a 

helyiségeket a Család- és Gyermekjóléti Központ, valamint a közösségi ellátások 

munkatársaival megosztva használjuk. A munkavégzéshez megfelelő a 

munkakörnyezet és a tárgyi feltételek, de a napi ügyfélfogadás,- forgalom miatt 

optimálisabb lenne, ha még egy irodahelyiséggel rendelkeznénk. 

 

Ellátási területünk a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó 

települések: 

Dombóvár és külterületei, Szakcs, Lápafő, Várong 

 

Szolgálatunk ügyfélfogadás rendje: 

Dombóvár: 

Hétfő 8.00 – 16.00 

Kedd 8.00 – 16.00 

Szerda 8.00 – 16.00 

Csütörtök 8.00 – 16.00 

Péntek: ügyfélfogadás nincs 

 

Ügyfélfogadás a közös önkormányzathoz tartozó egyéb településeken: 

Szakcs: 

Hétfő: 9.00 – 11.00 óráig fogadóóra, ezt követően terepmunka, családlátogatás 

Várong: 

Kedd: 9.00 – 10.30 óráig fogadóóra, ezt követően terepmunka, családlátogatás 



Lápafő: 

Kedd: 11.30 – 13.30 óráig fogadóóra , ezt követően terepmunka, családlátogatás 

A vidéki településekre egy kollégánk jár ki heti rendszerességgel, aki a hétfői, keddi 

napon teljes munkaidejét a fenti településeken tölti (kedden megosztva a két település 

között). Az 1 fő családsegítő 2018 szeptemberében történt felvételével lehetőségünk 

nyílt arra, hogy az indokolt eseteknél rendszeresen párban tudtak menni a kollégák a 

vidéki családokhoz is, jelenleg ez a fajta állandó munkaszervezés nem megoldható az 

ismételten fennálló létszámhiány miatt. 

A Dombóvár közigazgatási területéhez tartozó pusztákra családsegítői esetkezelést, 

gondozásba vételt indokló esetben (rendőrségi, oktatási-nevelési intézményi jelzés, 

gyámhivatali megkeresés stb.) főként ő jár ki a tanyagondnokkal együtt ezekre a 

településekre, de néhány esetben más kolléga is dolgozik ezen a területen, Mászlony 

puszta terület átadásra került a vele együtt dolgozó munkatársunknak, aki a vidéki 

településeken is helyettesíti őt. 

 

Tárgyi feltételek a vidéki településeken: 

Szakcson a Polgármesteri Hivatalban külön iroda áll munkatársunk rendelkezésére, 

amelyben fénymásoló és vonalas telefonkészülék is biztosított (mobil térerő hiányos a 

településen). Számítógép, ill. internethasználat az iroda melletti könyvtárhelyiségben 

elérhető a szociális ügyintéző segítségével. A településre való kijárás távolsági 

autóbusszal történik, a településen belül jó idő esetén kerékpárral, egyéb esetben 

gyalog közlekedik kollégánk. 

Várongon a Teleház könyvtárában van lehetőség a fogadóóra megtartására, ahol az 

ügyintézéshez szükséges számítógép és internetelérés a Teleház vezetőjének 

segítségével rendelkezésre áll. A településre buszjárattal érkezik munkatársunk, onnan 

megy tovább Lápafőre. 

 

Lápafőn kevésbé ideálisak a feltételek, a könyvtár alkalmas a kliensek fogadására, de a 

technikai eszközök (számítógép, nyomtató) gyakran nem működőképesek. A 

településre kollégánkat Várongról viszi át az ebédszállító autó. 

 

A dolgozók a jogi szabályozásnak megfelelően munkaidőkeretük 50 %-át kötetlen 

munkaidőben terepmunkával, családlátogatással töltik önálló munkaszervezéssel, vagy 

a központ, közösségi ellátások munkatársaival együttműködve, egyeztetve. 

 

Szolgálatunk a jogszabályok által előírt rendben végzi a szakmai tevékenységét, a 

szükséges nyilvántartásokat, esetfeljegyzéseket, dokumentációt vezeti. 

 

A szolgálat szakmai vezetője a központvezetővel együtt részt vesz a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság „ A szociális ágazati módszertani és információs 

rendszereinek megújítása” c. kiemelt projekt keretében havonta megtartott megyei 

hálózati módszertani workshopokon, ahol Tolna megye család- és gyermekjóléti 



központ-, ill. szolgálat vezetőinek lehetősége van módszertani útmutatásokat kapni, 

szakmai tapasztalataikat megbeszélni, szakmai jogszabályi változásokról és egyéb új 

információkról egyeztetni, kérdéseiket feltenni, ill. alulról jövő kezdeményezésként 

javaslatokat megfogalmazni. 

 

A Tolna Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya 

2019 szeptemberében átfogó szakmai ellenőrzést végzett intézményünknél a Család- 

és Gyermekjóléti Központ, ill. a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat működésére 

vonatkozóan. Az ellenőrzés kiterjedt a család- és gyermekjóléti szolgálat szakmai 

egységének 2018-as és 2019-es évi szakmai vizsgálatára. 

Az ellenőrzés a szolgálat tevékenységében nem állapított meg alapvető hiányosságot, 

szolgálatunk a jogszabályok által előírt rendben végzi a szakmai tevékenységét, a 

szükséges nyilvántartásokat, esetfeljegyzéseket, dokumentációt vezeti. Az ellenőrzés a 

szakmai egység tevékenységére vonatkozóan nem fogalmazott meg változtatási 

javaslatokat. 

 

 

 

 

 

 

Statisztikai adatok: 

 

Dombóvár 

 

Szolgáltatást igénybe vevők száma: 

Igénybevétel módja Személyek száma 
(nem halmozott 

adat) 

Családok 

száma (nem 

halmozott adat) 

Együttműködési 

megállapodás alapján 
(gondozásba vettek száma) 

Össz: Férfi Nő 

66 

166 

fő 

67 

fő 

99 

fő 

Ebből központ által 

továbbított/központból 

érkező 

69 fő (28 család) 

Nem együttműködési 

megállapodás alapján 
1957 fő 

242 Ebből központ által 

továbbított/központból 

érkező 

27 fő (18 család) 

Összesen: 2123 fő 308 



Ebből központ által 

továbbított/központból 

érkező 

96 fő (46 család) 

 

Együttműködési megállapodás alapján szolgáltatást igénybe vevők /gondozásba 

vettek/ 

 

- gazdasági aktivitás szerint (nem halmozott adat): 

Gazdasági aktivitás Fő Ebből nő/lány 

Foglalkoztatott 25 20 

Munkanélküli 8 7 

Inaktív 64 45 

     Ebből nyugdíjas 4 3 

     Ebből 15 éves vagy 

idősebb tanuló 
28 14 

Eltartott 0-14 éves korú 

gyermek 
69 27 

Összesen: 166 99 

 

- legmagasabb iskolai végzettség szerint (nem halmozott adat): 

 

Iskolai végzettség Fő Ebből 0-17 éves Ebből nő/lány 

Általános iskola 

nyolc osztályánál 

kevesebb 
98 85 41 

Általános iskola 

nyolc osztálya 
42 13 38 

Befejezett 

szakmunkásképző, 

szakiskola 
11  7 

Befejezett 

szakközépiskola 
7  7 

Befejezett 

gimnázium 
-  - 

Érettségire épülő 

befejezett OKJ 
4  3 



iskola 

Felsőfokú iskola 

(főiskola, egyetem) 
4  3 

Összesen: 166 98 99 

 

- családok száma elsődleges probléma szerint és a problémák halmozott 

száma: 

 

A probléma típusa 

Családok száma az 

elsődleges probléma 

szerint 

Problémák halmozott 

száma (db) – elsődlegessel 

együtt 

Életviteli 17 40 

Családi-kapcsolati 

konfliktus 
7 33 

Családon belüli 

bántalmazás 
1 3 

Elhanyagolás 8 12 

 - Ebből: oktatási, nevelési 

elhanyagolás 
4 7 

- Ebből: felnőttre 

vonatkozóan (családi, 

intézményi) 

1 2 

Gyermeknevelési 19 50 

Gyermekintézménybe 

való beilleszkedési 

nehézség 
- 12 

Magatartászavar, 

teljesítményzavar 
1 24 

Fogyatékosság, retardáció 1 2 

Lelki-mentális, 

pszichiátriai betegség 
4 8 

Szenvedélybetegség 1 4 

Egészségi probléma, 

egészségkár. 

következménye 
3 6 



Foglalkoztatással 

kapcsolatos 
- 13 

Anyagi (megélhetési, 

lakhatással összefüggő) 
3 34 

Ügyintézéssel kapcsolatos - 8 

Információkéréssel 

kapcsolatos 
- 7 

Egyéb 1 1 

Összesen: 66 257 

 

 

 

A tárgyévben újként keletkezett gondozási esetekben érintett kiskorúak száma a 

kapcsolatfelvétel módja szerint (nem halmozott adat): 

 

- önkéntes megkeresésre (szülő kezdeményezte): 12 fő 

- önkéntes megkeresésre (gyermek kezdeményezte): - 

- szülővel közösen kezdeményezték: 1 fő 

- más család- és gyermekjóléti szolgálat vagy központ által kezdeményezett, ide 

átirányított: 10 fő 

- jelzőrendszer által kezdeményezett: 17 fő 

- a gyámhatóság által kezdeményezett: 7 fő 

Összesen: 47 fő 
 

Alapellátásban való gondozásba vétel okai: 

A gyermekek veszélyeztetettségének fő okai: 

 

a) Környezeti okok 

- nevelési problémák 

- gyermek elhanyagolása (fizikai, lelki) 

- szülők életvitele 

- családi konfliktus 

- lakhatási gondok 

- kortárs csoport negatív hatása 

 

b) Magatartási, viselkedési tényezők 

- tankötelezettség elmulasztása, igazolatlan iskolai hiányzások 

- magatartás problémák, aszociális/antiszociális viselkedés 

- csavargás, rossz baráti társaság, 

- alkohol-, drogfogyasztás, deviancia 

c) Egészségi okok – nem jellemző, hogy ez a fő oka a gyermek 

veszélyeztetettségének, de a fő ok mellett hozzájárul ezen tényezők halmozódásához 

- tartós betegség 



- fogyatékosság 

- magatartás- vagy tanulási zavar 

 

d) Anyagi okok 

- anyagi nehézségek, alacsony jövedelmi viszonyok, megoldatlan lakáshelyzet 

 

 

Jellemző problémák: 

 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy napjainkban a családok legjellemzőbb gondjai: a 

megélhetési és gyermeknevelési problémák, a munkanélküliség, inaktivitás (mely nem 

feltétlenül kapcsolódik a munkavállalási lehetőségekhez), a pénzbeosztás hiánya; a 

szülői elhanyagolás (fizikai, érzelmi), családi konfliktusok, a szülők nem megfelelő 

életvitele, ebből fakadóan a gyermekek magatartás- és viselkedésproblémái. 

Hatósági intézkedés leggyakrabban szülői elhanyagolás, a gyermek normaszegő 

magatartása, deviáns viselkedése, tankötelezettség nem teljesítése és a szülők 

együttműködésének hiánya miatt szükséges, a szociális segítőmunka folyamatába a 

család- és gyermekjóléti központ a védelembe vett gyermekek esetében bevonja a 

szolgálat családsegítőjét. 

A kétszintű ellátás kialakulását követően a védelembe vételek aktuális felülvizsgálata 

során került sor többnyire a folyamatban lévő esetekben a szociális segítőmunka 

feladatának meghatározására: a védelembe vétel fenntartása esetén az egyéni 

gondozási- nevelési tervben meghatározottak alapján, ill. védelembe vétel 

megszüntetése esetén a gyámhivatal által határozatban foglaltak szerint. Új hatósági 

gyermekvédelmi intézkedés javaslata esetén a központ már a folyamat elején 

esetmegbeszélés keretében bevonja a szolgálat munkatársát. 2018-ban már az újonnan 

induló hatósági eljárások során kapcsolódunk be a központ által koordinált 

esetvezetésbe, ill. az alapellátás eredménytelensége esetén szolgálatunk 

kezdeményezte a központ felé a védelembe vétel szükségességét. 

 

Együttműködési megállapodás alapján nyújtott szociális segítő tevékenység (az év 

folyamán): 

 

Megnevezés Szolgáltatásban 

részesülők száma 

Saját ügykörben végzett tevékenység 111 

Egyéni gondozási-nevelési terv megvalósításába központ 

által bevonva 
53 

Szociális válsághelyzetben lévő kiskorú várandós anya 

gondozása 
2 

Összesen: 166 

 



 

A szakmai tevékenységek adatai (az év folyamán): 

2019. év forgalmi napló összes forgalma: 3871 

 

Megnevezés 

Szakmai 

tevékenységek 

halmozott száma 

Szolgáltatásban 

részesülők száma 

/egy személy több 

sorban is szerepelhet/ 

Információnyújtás 1408 511 

Segítő beszélgetés 612 268 

Tanácsadás 316 221 

Ügyintézéshez segítségnyújtás 580 348 

Konfliktuskezelés 209 165 

Kríziskezelés 37 53 

Közvetítés 

ellátásokhoz 

való 

hozzáféréshez 

pénzbeli 163 118 

természetbeni 187 148 

Közvetítés 

másik 

szolgáltatáshoz 
102 67 

 - ebből átmeneti 

gondozásba 
- - 

család- és 

gyermekjóléti 

központhoz 
109 82 

Esetkonferencia 11 29 

Esetmegbeszélés 12 113 

Esetkonzultáció 329 189 

Szakmaközi megbeszélés 7  

Szociális és mentálhigiénés 

csoportmunka 
10 100 

Környezettanulmány elkészítésében 

való közreműködés 
21 34 

Családlátogatás 986 276 

Hátralékkezelési tanácsadás - 

adósságkezelés 
11 8 



Adományközvetítés 1316 1856 

Összesen: 6426 4586 

 

 

Gondozási esetszámaink, az együttműködési megállapodás keretében történő 

esetkezelés nagyságrendileg hasonló számokat mutat az előző évvel, de növekedett az 

előző évhez képest. 2019-ben is voltak olyan családok, amelyeket már 2018-ban 

bevontunk a gondozásba, azonban indokolt volt a hosszabb távú szociális segítő 

munka, ill. az önkéntes együttműködés keretében végzett családsegítés nem vezetett 

eredményre, ezért hatósági intézkedést kezdeményezésére került sor. Az újként, 

tárgyévben keletkezett gondozási esetek száma nőtt. 

Az egyszeri intézkedéssel lezárható napi ügyfélforgalmunk számottevő része a 

kliensek számára az ügyintézésben való segítségnyújtás és az ehhez kapcsolódó 

információnyújtás, tájékoztatás, mivel általában alacsony iskolai végzettségük, 

szociokulturális hátterük miatt nem rendelkeznek az önálló ügyintézéshez szükséges 

kompetenciákkal, képességekkel. Ennek keretében közvetítjük ügyfeleinket pénzbeli 

és természetbeni ellátások igénybevételére, tájékoztatást nyújtunk a szociális 

ellátásokról. A Dombóvári Járási Hivatal Kormányablak feladatkörébe tartozó 

ügyekben (családtámogatások, nyugdíjfolyósító ügyek) klienseinket a megfelelő 

tájékoztatás után tovább irányítjuk az ügyintézés gyorsabb és egyszerűbb lebonyolítása 

érdekében. Szolgálatunknál jellemzően többségében a jövedelemből történő letiltások, 

egyéb tartozások, részletfizetési kérelmek, önkormányzati szociális ellátások (pl. tűzifa 

kérelem), lakáspályázatok ügyeinek intézésében kérnek segítséget klienseink, de 

továbbra is vannak olyan ügyfeleink, akik a Kormányablakban intézhető ügyek 

nyomtatványainak töltését szolgálatunknál igénylik. 

Az előző évihez képest az egyszeri esetkezelések száma szignifikánsan növekedett, 

ebbe belejátszik az is , hogy 2019-ben ismét lehetőségünk volt az Élelmiszerbank év 

végi adománygyűjtési akciójában részt venni, valamint munkatársaink is részt vállaltak 

pályázati programok keretében, kliensek számára tartott csoportos tréningek 

megvalósításában, vezetésében. 

A Család- és Gyermekjóléti Központ speciális szolgáltatásait is ajánljuk klienseinknek, 

a jogi- és pszichológiai tanácsadásra közvetítjük őket. A központ által működtetett 

ingyenes jogi tanácsadáson kívül a JOGpont iroda munkatársa is havi négy 

alkalommal rendszeresen látott el jogi tanácsadást intézményünknél, ill. az Egyenlő 

Bánásmód Hatóság is az előzetesen jelzett időpontban biztosítja szolgáltatását az 

igénylőknek. 

Szakmai egységünk munkatársai minden hó 2. péntekén közös esetmegbeszélőn 

vesznek részt a központ munkatársaival, ahol lehetőség van megbeszélni a közös 

együttműködésben gondozott, az esetmenedzserek által koordinált eseteket. A 

rendszeres megbeszéléseken kívül akut probléma felvetődése, esetleg gondozási 

folyamat megakadása esetén, ill. a gondozási folyamatba való bevonást megelőzően is 

történnek esetmegbeszélések, esetkonzultációk szükség és igény szerint.  

Saját szakmai egységünkön belül szükség szerint tartunk egységszintű értekezletet, 

melynek keretében lehetőség van az aktuális esetek átbeszélésére, a vezetői 



értekezleteken elhangzott – egységünket érintő - információk továbbítására. A kis 

létszám miatt az esetkonzultáció szinte napi szintű a szakmai egységen belül a 

munkatársak egymás- és a szakmai vezető között. 

A jogszabály által előírtaknak megfelelően szolgálatunk az év során 7 szakmaközi 

megbeszélést szervezett a különböző társintézményekkel, hatóságokkal, jelzőrendszeri 

tagokkal, valamint megtartotta az éves települési tanácskozásokat az ellátott 

településeken. 

 

Adományközvetítés: 

Szolgálatunk a rászoruló családokat a hozzánk bejövő adományok által tudja 

természetbeni juttatással segíteni. Rendszeres, napi élelmiszeradományozásra van 

lehetőségünk egy kereskedelmi hálózat adománya jóvoltából, a vásárlói igényeken túli 

mennyiség péksüteményeket, zöldségeket naponta osztjuk klienseinknek (pénteken, az 

ügyfélfogadás zárt napján is 11.00-12.00 óráig lehet jönni az ügyfeleknek a pékáruért). 

Rendkívül nagy az igény erre az ügyfelek részéről, de sajnos az előző évhez képest 

2019-ben nagyságrendekkel kevesebb mennyiséget, ill. árufélét kapunk, az erre 

vonatkozó statisztikai adat az előző évhez képest nagy csökkenést mutat, de még így is 

jelentős segítség a rászorulóknak. 2019-ben 872 alkalommal részesültek klienseink a 

napi élelmiszer adományból. 

A Katolikus Karitász dombóvári csoportjával együttműködésben az egyház általi 

adományokból a szolgálatunk által közvetített családok is részesültek, ezen kívül egy-

egy akut esetben is kaptunk támogatást a segítő csoporttól, több esetben segítették a 

jelzett családokat tartós élelmiszerrel, gyógyszerkiváltás költségeinek átvállalásával, 

bútoradománnyal, tűzifa megvásárlásával. 

A Magyar Élelmiszerbank Egyesület által - intézményünk munkatársainak köszönhető 

önkéntes pluszmunkával - gyűjtött tartós élelmiszerekből 123 családnak osztottunk 

csomagokat. Ezt a gyűjtést szintén segítette a Katolikus Karitász csoport azzal, hogy a 

klienskör egyeztetésével a szolgálatnál látókörben lévő rászoruló családok mindegyike 

tudjon részesülni év végén adományban, viszont a duplázódás elkerülésével minél 

több családot tudjunk együttműködve megsegíteni. 

 

A ruhaadományokat egész évben fogadjuk, a többségében magánemberektől érkező 

adományokat a Szabadság u. 8. szám alatti raktárhelyiségünkben tudtuk elhelyezni. Az 

Éjjeli menedékhely megszüntetését követően a Nappali Melegedő és Népkonyha új 

telephelyre való költözésével, a szükséges épületrész felújítási munkálatai alatt ez a 

lehetőségünk átmenetileg megszűnt, új raktárhelység nem volt biztosított számunkra. 

A Nappali Melegedő és Népkonyha ideköltözését követően az intézményen belüli 

szakmai egységek együttműködésének köszönhetően sikerült megoldanunk ezt a 

problémát, az egyik helyiségben ismét minden hó 2. és 4. szerdáján 8.30-11 óráig van 

ruhaosztás a fenti címen (bár szűkösebbek a raktározási lehetőségeink), mely 

időpontokról a kliensek a faliújságunkra, ill. a telephelyre kitett írásos tájékoztató útján 

is értesülhetnek. 

Bútoradomány felajánlás is rendszeresen érkezik a szolgálathoz, de ezek elszállítására, 

ill. raktározására nincs lehetőségünk, így ebben csak közvetítői szerepet tudunk 



vállalni. Az a tapasztalatunk, hogy a kliensek számára még a fuvarköltség is nagy 

megterhelést jelent, ezért hiúsul meg sok esetben, hogy a felajánlott bútor célba érjen. 

A nagyobb felajánlott mennyiségű bútorzat több családdal való megsegítése 

(elosztása) is ugyanezen ok miatt nem valósul meg, mert a fuvar költségét vállaló 

kliens az összes bútort általában elviszi, hogy megtérüljön a költsége. Az adományozó 

felé is kerülhetünk kellemetlen helyzetbe, ha ígérete ellenére mégsem megy a bútorért 

a kliens, mert általában ezeket a berendezési tárgyakat mindig rövid idő alatt kellene 

elhozni a tulajdonostól. 

Nagyban segítene ezen problémák megoldásában, ha az önkormányzat segítséget 

tudna nyújtani a bútorok szállításában, ezáltal jóval több családot tudnánk 

bútoradományhoz juttatni. 

 

 

 

A Kormány a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött Partnerségi 

Megállapodásban foglaltak alapján a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív 

Program (RSZTOP) kiemelt európai uniós projekt keretében Tolna megye 2 járásának 

- Tamási és Dombóvár – érintett településén élelmiszersegélyt biztosít a szegény, 

gyermekes családok számára. Havonta csomagban részesülnek a 0-3 éves korú, 

RGYK-ra jogosult gyermeket nevelők, azon várandós anyák a magzat 3 hónapos 

korától, aki aktív korúak ellátására jogosult személlyel élnek egy háztartásban. A nyári 

iskolai szünet ideje alatt (júliusban és augusztusban) a 7-14 éves korú RGYK-ra 

jogosult gyermekekre is kiterjesztődik a csomag jogosultság. Negyedévente pedig a 

rehabilitációs ellátásban részesülők is kapnak tartós élelmiszereket tartalmazó 

csomagot a pályázat keretében, általunk nem ismert okok miatt ez utóbbi egy 

alkalommal valósult meg az elmúlt évben (a program lebonyolítása nem az intézmény 

feladata). 

A havi csomagosztásban intézményünk az SZGYF-fel kötött együttműködési 

megállapodás alapján részt vállal az ehhez kapcsolódó feladatokból: kiértesítjük a 

klienseket, helyszínt biztosítunk a csomagok kiosztásához, a szükséges esetekben 

meghatalmazás útján veszünk át csomagokat, valamint a mindehhez tartozó 

adminisztrációs tevékenység a szolgálat munkatársainak feladata. A 2017. december 

elsejétől szóló megállapodás 2023. december 31-ig szól. 

 

Szakmai tevékenységünk, és klienskörnél tapasztalt problémák a fentebb leírtak 

alapján vonatkozik az általunk ellátott vidéki településekre is, természetesen a 

lakosságszám arányában a mutatószámok nagyságrendje is más. 

 

Szakcs, Lápafő, Várong településeken az alapellátást igénybe vevő kliensszámot 

az alábbi statisztikai adatok mutatják: 

 

Szakcs: 2019. év forgalmi napló összes forgalma: 312 

 

Szolgáltatást igénybe vevők száma: 

 



Igénybevétel módja Személyek száma 
(nem halmozott 

adat) 

Családok 

száma (nem 

halmozott adat) 

Együttműködési 

megállapodás alapján 
(gondozásba vettek száma) 

Össz: Férfi Nő 

11 
36 fő 

10 

fő 

26 

fő 

Ebből központ által 

továbbított/központból 

érkező 

6 fő (2 család) 

Nem együttműködési 

megállapodás alapján 
166 fő 

36 Ebből központ által 

továbbított/központból 

érkező 

- 

Összesen: 202 fő 

47 Ebből központ által 

továbbított/központból 

érkező 

6 fő (2 család) 

Lápafő: 2019. év forgalmi napló összes forgalma: 96 

 

Szolgáltatást igénybe vevők száma: 

Igénybevétel módja Személyek száma 
(nem halmozott 

adat) 

Családok 

száma (nem 

halmozott adat) 

Együttműködési 

megállapodás alapján 
(gondozásba vettek száma) 

Össz: Férfi Nő 

2 
6 fő - 6 fő 

Ebből központ által 

továbbított/központból 

érkező 

- 

Nem együttműködési 

megállapodás alapján 
30 fő 

17 Ebből központ által 

továbbított/központból 

érkező 

- 

Összesen: 36 fő 

19 
Ebből központ által 

továbbított/központból 
- 



érkező 

 

Várong: 2019. év forgalmi napló összes forgalma: 152 

 

Szolgáltatást igénybe vevők száma: 

 

Igénybevétel módja Személyek száma 
(nem halmozott 

adat) 

Családok 

száma (nem 

halmozott adat) 

Együttműködési 

megállapodás alapján 
(gondozásba vettek száma) 

Össz: Férfi Nő 

5 
14 fő 8 fő 6 fő 

Ebből központ által 

továbbított/központból 

érkező 

- 

Nem együttműködési 

megállapodás alapján 
40 fő 

16 Ebből központ által 

továbbított/központból 

érkező 

- 

Összesen: 54 fő 

21 Ebből központ által 

továbbított/központból 

érkező 

- 

 

Családgondozással kapcsolatos tapasztalatok: 

 

Jellemző, hogy a családokban a problémák egyre inkább halmozottan jelennek meg, a 

gondok eredete, oka az összetettségük miatt egyre nehezebben meghatározható, így a 

megoldás felé vezető hatékony feladatok megtalálása és megvalósítása sem könnyű 

feladat. 

2017. szeptember óta új elemként jelenik meg a családsegítés folyamatában a 

diagnózis készítés, melyet a gondozási folyamatba nem bevont, kívülálló – a Család- 

és Gyermekjóléti Központhoz tartozó – szakértő munkatárs az új esetek, gondozások 

kezdetén, ill. szükség szerint a már folyamatban lévő esetkezelések elakadásainál 

készít el. Gyakori, hogy a családgondozás, az érintett családokkal való szoros 

kapcsolattartás ellenére hosszabb idő és folyamat szükséges ahhoz, hogy a 

családokban pozitív irányú változások kezdődjenek. 

A leggyakoribb veszélyeztető tényező a településeken az anyagi (megélhetéssel-

lakhatással összefüggő) problémák folyamatos jelenléte. Szintén jelen van a szülők 

életviteléből adódó veszélyeztetettség, melyhez szorosan kapcsolódik a gyermek 

nevelésének fizikai és/vagy érzelmi elhanyagolása, a számonkérés, az ellenőrzés, a 



következetesség és követelmények nélküli elnéző, nemtörődöm szülői magatartás. Az 

inaktivitás, az állandósult eltartottság nemcsak anyagi hátrányokkal, hanem erkölcsi és 

pszichikai leépüléssel is együtt jár. Családi konfliktusok, életviteli, gyermeknevelési 

problémák jelentkeznek, melyek a többségi társadalmi normáktól és szabályoktól 

eltérő magatartást eredményeznek, illetve viselkedési mintaként, sémaként állnak a 

gyermekek, fiatalok előtt. 

 

Prevenciós és egyéb szolgáltatások adatai: 

 

- Prevenciós szolgáltatások: 

 

A 2019-es év tavaszán ismét felkérte a Dombóvári Önkormányzat a Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálatot, hogy az előző évekhez hasonlóan szervezzenek szabadidős 

programokat, napközbeni gyermekfelügyeletet az iskoláskorú gyermekek (6-14 év) 

számára a nyári szünidőben. Elsősorban azokra a családokra gondolva szerveztük meg 

szolgáltatásunkat, ahol a szülők dolgoznak és gyermekeik napközbeni ellátást 

igényelnének. Ezen belül is előnyt élveztek a hátrányos helyzetű családok gyermekei, 

akik ritkán vagy egyáltalán nem tudnak nyaralási lehetőséget biztosítani 

gyermekeiknek. Májusra elkészültek a szóróanyagok, amiket minden dombóvári 

iskolába eljuttatunk és a pedagógusok is népszerűsítették a programot.  

A tábor megszervezése és lebonyolítása a szolgálat napi feladatainak zavartalan 

ellátása mellett és a nyári szabadságolások miatt is egyre nagyobb terhet jelentett a 

munkatársainknak, ezért nagy segítséget jelentett számunkra, hogy az elmúlt nyári 

szünetben első alkalommal bekapcsolódtak a tábor szervezésébe és lebonyolításába a 

Család- és gyermekjóléti Központ új szolgáltatása, az óvodai és iskolai szociális 

segítés munkatársai is. A későbbiekben a közös együttműködés keretében úgy 

tervezzük, hogy a családok, résztvevő gyermekek bevonását, résztvevők összeállítását, 

az ehhez kapcsolódó adminisztrációt, dokumentációs feladatokat a szolgálat végzi, a 

programok szervezését, lebonyolítását pedig az idei évben már az iskolai szociális 

segítők vállalják. A programok lebonyolításához, a gyermekek egész napos 

felügyeletének és foglalkoztatásának biztosítására azonban továbbra is szükség van az 

intézmény Kinizsi utcai székhelyén működő összes szakmai egység munkatársainak 

aktív közreműködésére, így a szolgálat munkatársai továbbra is segítő munkát 

végeznek a tábor időtartama alatt is, de ennek koordinálása már az iskolai szociális 

segítők feladata lesz. 

A tábor vezetését 2019-ben még mindkét héten szolgálatunk munkatársa látta el, az ő 

szervező-irányító tevékenysége mellett az intézmény egyéb szakmai egységeinek 

munkatársai, ill. diákmunkások és önkéntes fiatalok is részt vettek a munkában, és 

hozzájárultak ahhoz, hogy a gyerekek jól érezzék magukat. 

A nyári iskolai szünetben szolgálatunk két turnusban szervezte meg az 1-1 hetes 

napközis tábort ezzel is könnyítve a szülők azon terheit, hogy munkavégzésük alatt 

gyermekük felügyelete biztosítva legyen és egyúttal a gyerekek szabadidejüket 

hasznosan és tartalmasan töltsék el. 

2019. július 15-19, valamint 2019. augusztus 05-09 között vártuk sok szeretettel a 

játszani, sportolni, kirándulni vágyó gyerekeket. 

 



A tábor alatt napi háromszori étkezést (tízórai, meleg ebéd, uzsonna) biztosítottunk a 

résztvevő gyermekek számára. A tízórait és uzsonnát a Dombóvári ESZI konyhája 

biztosította, az ebédet az előző évtől eltérően a Szekszárdi Szakképzési Centrum 

Esterházy Miklós Szakképző Iskolája és Kollégiuma konyhája főzte, mivel 2019-ben 

ők bonyolították a szünidei gyermekétkeztetést. Ebben a szezonban öt gyermek volt, 

aki ennek keretében vette igénybe a tábori ebédet. A napközis tábor résztvevői a meleg 

ebédet helyben, a közoktatási intézmény étkezdéjében fogyasztották el. 

 

Turnusonként 25 gyereket tudtunk fogadni a behatárolt személyi- és tárgyi feltételek 

miatt, a heti résztvevő gyermekek közt csak indokolt esetben volt ismétlődés, szerettük 

volna, hogy lehetőség szerint minél több gyerek vehessen részt a programokon, ahol 

minden korosztály képviseltette magát 6-14 éves kor között. A tábor költségét a szülők 

számára az ebéd kedvezményes díja jelentette, a rászoruló családok számára azonban 

ez is ingyenes volt. A többi étkezést, valamint a szükséges tárgyi- és 

eszközszükségletet intézményünk saját forrásból, ill. adományok és a dombóvári 

képviselő testületi tagok felajánlása révén biztosította. Rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezménnyel 8 család rendelkezett, gyermekeik ingyen vehették igénybe a 

napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatásait. Szükséges még megemlíteni a 3 vagy 

több gyermekesek jelentkezését, akik 50% kedvezménnyel vehettek részt a táborban, 

idén 6 fő volt azon nagycsaládból érkezett gyermekek száma, aki egyéb kedvezmény 

(pl. RGYK) hiányában ezen jogosultság alapján kaptak térítési díj kedvezményt, de 

természetesen a rászoruló, ingyenességet élvező résztvevők között is nagy számban 

voltak nagycsaládosak. 

 

Napjainkban nagyon fontos, hogy mivel és hogyan tölti az ifjúság a szabadidejét, mert 

ez visszahat a gyermekre, alakítja személyiségét és önmegvalósításának szerves része.  

Tapasztalatok szerint kikapcsolódásként a fiatal generáció a tömegkommunikáció által 

kínált kultúra azon műsorait követi, amik nem feltétlenül megfelelő hatást váltanak ki 

a szocializáció során. A gyermekek szabadidős tevékenységének szervezése egyre 

fontosabb feladat, hiszen a televízió és a számítógépes időtöltések határozzák meg 

napjaikat. A játékok során az egyes érzékszervek fejlesztése, új készségek, szokások, 

erkölcsi tulajdonságok elsajátítása észrevétlenül történik. A család- és gyermekjóléti 

szolgálat egyre összetettebb és sokrétűbb feladatai mellett a prevenciós tevékenységek 

megszervezésére kevesebb lehetőség marad. 

 

 

- Egyéb szolgáltatások: 

 

Helyettes szülői szolgáltatás: szolgálatunk helyettes szülői hálózat (három helyettes 

szülő) által biztosítja szükséges esetben a gyermekek átmeneti gondozását. A helyettes 

szülői tanácsadó feladatkört egyik családsegítő munkatársunk látja el. 2019-ben nem 

volt igénybevétel. 

 

Adósságkezelési szolgáltatás: 



Munkatársaink közül 1 fő dolgozik családsegítői munkáján kívül adósságkezelési 

tanácsadóként. 

A 2019-es évben adósságkezelési szolgáltatás 11 alkalommal nyújtottunk (halmozott 

adat), melyben 8 fő részesült. 

A tavalyi évhez képest jelentősen csökkent mind a szolgáltatás után érdeklődők, mind 

a bevont (szolgáltatásra jogosult) ügyfelek száma is. Megfontolásra érdemes ezen 

szolgálatatás biztosításának fenntartása, mivel a jelenleg hatályos jogi szabályozás, a 

helyi szociális rendeletben foglalt bemeneti feltételek elenyésző számban teszik 

lehetővé a kliensek számára a szolgáltatás igénybe vételét. 

 

Az észlelő- és jelzőrendszer által küldött jelzések száma: 

 

Megnevezés 

0-17 évesekkel 

kapcsolatosan 

megküldött jelzések 

száma 

Nagykorú (18 éves 

és idősebb) 

személyekkel 

kapcsolatosan 

megküldött jelzések 

száma 

Egészségügyi szolgáltató 16 16 

- ebből: védőnői jelzés 12 6 

Személyes gondoskodást nyújtó 

szociális szolgáltatók 
4 9 

- ebből: család- és gyermekjóléti 

szolgálat 
1 2 

- ebből: család- és gyermekjóléti 

központ 
3 5 

Kisgyermekek napközbeni ellátását 

nyújtók 
- - 

Átmeneti gondozást biztosítók - - 

Köznevelési intézmény 91 86 

Rendőrség 15 44 

Ügyészség, bíróság - - 

Pártfogó felügyelői szolgálat 1 1 

Egyesület, alapítvány, egyházi jogi 

személy 
- - 

Állampolgár, gyermek érdekeit 

képviselő társadalmi szervezet 
11 15 

Önkormányzat, jegyző, gyermekjogi - 2 



képviselő, betegjogi képviselő 

Járási hivatal gyámhivatal 1 2 

Összesen: 139 175 

 

 

A család- és gyermekjóléti szolgáltatás alapvető prevenciós feladata az észlelő- és 

jelzőrendszer működésének koordinálása, biztosítása, működésének összehangolása, 

mely feladatot elsődlegesen jelzőrendszeri felelős családsegítő munkatársunk látja el a 

Család- és Gyermekjóléti Központ jelzőrendszeri tanácsadójának szakmai felügyelete, 

irányítása és szakmai segítése mellett. A gyermekjóléti szolgálat esetmegbeszéléseket, 

esetkonferenciákat, szakmaközi egyeztetéseket tart és szervez a jelzőrendszer tagjaival 

és felkérésre környezettanulmányt készít. 

 

Az észlelő- és jelzőrendszer tagjaival a kapcsolattartás folyamatos. A jelzőrendszer 

tagjai kötelesek jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti 

szolgálatnál és hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve 

súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a 

gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén. Ilyen 

jelzéssel és kezdeményezéssel bármely állampolgár és a gyermekek érdekeit képviselő 

társadalmi szervezet is élhet. 

A jelzőrendszeri tagok a jogszabályi előírásoknak írásban teszik meg jelzésüket, a 

gyorsabb tájékoztatás miatt sok esetben a szolgálati e-mailre érkeznek a jelzések. 

A beérkezett jelzéseket szolgálatunk fogadja, az arra történt intézkedésről minden 

esetben írásos visszajelzést küldünk a jelzést tévőnek. A jelzéseket dokumentáljuk a 

fontos kritériumok alapján, melyet szakmai egységünk heti jelentésben megküld a 

Család- és Gyermekjóléti Központ számára tájékoztatásul. 

Az éves települési tanácskozás keretében lehetőség van az együttműködés, 

hatékonyabb működés kereteinek kialakítására, a tapasztalatok megbeszélésére, 

tanulságok beépítésére, javaslatok megfogalmazására és szükséges változtatások 

megtételére, mindezek alapján a jelzőrendszeri felelős elkészíti a következő évre 

vonatkozó jelzőrendszeri intézkedési tervet. 

Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a településszintű alapszolgáltatást illetően 

még mindig működik a régi beidegződés, a jelzőrendszeri tagoktól sokszor érkezik 

szolgálatunkhoz illetékességi területünkön kívüli (de a járáshoz tartozó településekre 

vonatkozó) jelzés, amit minden esetben továbbítunk az illetékes szolgálatnak, ill. 

minden esetben visszajelzünk, és tájékoztatást is nyújtunk egyben az ellátandó 

településeinkről. 

 

1.A család-és gyermekjóléti szolgáltatás fejlesztése révén tapasztalható minőségi, 

mennyiségi változások a jelzésekben 

2019-ben az éves statisztika alapján összesen 199 jelzés érkezett Szolgálatunkhoz az 

ellátott négy település vonatkozásában, ez az előző évekhez képest nagyságrendileg 

nem mutat eltérést, számottevő változás nem volt tapasztalható a jelzések számában: 

- 2018-ban 205 jelzést, 



- 2017-ben 186 jelzést 

- 2016-ban 195 jelzést kapott szolgálatunk. 

Dombóvár vonatkozásában a beérkezett jelzésekből 139 esetben kiskorúakkal 

kapcsolatban küldték meg a jelzést, 175 esetben felnőttek is érintettek voltak a 

jelzésekben. Az előző évekhez képest a jelzésekben szereplő érintettek száma mutat 

jelentős növekedést, különösen a nagykorú, felnőtt érintettek esetében, melynek oka 

valószínűleg a család rendszerben történő kezelése, valamint a rendőrségi jelzések 

azon számának emelkedése, mely kizárólag kiskorú gyermeket nem nevelő 

felnőttekről érkezik. Az kiskorú gyermekekkel kapcsolatos jelzések száma, és az 

érintett kiskorúak száma is kisebb mértékű, de folyamatos növekedést mutat (2017: 

117 jelzés-112 érintett kiskorú, 2018: 123 jelzés-118 érintett kiskorú, 2019: 139 jelzés-

158 érintett kiskorú). 

Az elmúlt évekhez képest Dombóváron egyre hatékonyabb és jobb lett a kapcsolat a 

területi védőnőkkel, a jelzés-visszajelzés oda-vissza működik, szóban 

(esetkonzultáció) és írásban (jelzések) egyaránt. Az elmúlt évben a jelzéseik száma 12 

volt, az előző évekhez képest itt is növekedés tapasztalható (2017-ben még csak 6 

jelzés volt, 2018-ban 7 jelzés), arányában a duplájára emelkedett az általuk küldött 

jelzések száma. A jelzőrendszer első lépcsőfokát ők alkotják a legfiatalabb életkorban 

lévőknél, ők találkoznak először a kiskorú körül kialakult problémával. Szükség esetén 

közösen látogatjuk a családokat, így még a probléma eszkalálódása, ill. akár a 

megjelenése előtt már látókörünkbe kerülnek a kiskorúak. A szolgálat munkatársai és a 

védőnői szolgálat közösen együttműködve, egymás munkáját segítve működnek közre 

a veszélyeztetettség megelőzése, megszüntetése érdekében. A jelzések növekedésének 

hátterében több ok is lehet. Első sorban a fent említett szorosabb és hatékonyabb 

együttműködésnek köszönhető a jelzések számának növekedése. Másodsorban 

azonban elmondható, hogy a gondozott családok egyre összetettebb és több generáción 

át ívelő problémával (deprivációs ciklus) jelennek meg a jelzőrendszeri tagoknál, ami 

indokolja a jelzés megtételét. Más egészségügyi szolgáltató, aki jelzéssel él a 

településen és a vonzáskörzetében, azok leginkább a kórházak. Az ő esetükben is 

elmondható, hogy némi növekedés tapasztalható, a kórházi szociális munka által 

ezeket a jelzéseket közvetetten a Család- és Gyermekjóléti Központ által továbbítva 

kapjuk meg, az együttműködés kevésbé direkt ez által, leginkább felnőttet érintő rossz 

anyagi és szociális háttér, lakhatási problémák, ill. krízishelyzet esetén (téli időszak, 

hajléktalanság) jeleznek. 

Folyamatosan csökken a rendőrségi jelzések száma az ellátási területünkön 2017-ben a 

jelzések száma 110 volt, 2018-ban 91, míg 2019-ben ez a szám már csak 44. A 

rendőrségi jelzések tartalma szerint eltolódott az arány, nagyobb arányban csak 

felnőttekre irányul és legtöbb esetben szóváltásról, veszekedésről, párkapcsolati 

problémáról van szó, azonban előfordult családon belüli erőszak, szülő-szülő közti 

bántalmazás, amelynek a gyermekek sokszor szemtanúi. A rendőrségről, mint 

jelzőrendszeri tagról elmondható, hogy szinte minden esetben jelzéssel élnek, kivétel 

nélkül írásban, és együttműködésünk e jelzőrendszeri taggal mindig szoros volt. A 

csökkenés oka vélhetően, hogy a családok nem hívnak rendőrt a konfliktus 

rendezésére, hanem igyekeznek maguk között megoldani a problémát, vagy 

kifejezetten nem szeretnék, ha kitudódna a konfliktushelyzet, bántalmazás, ezért sok 

eset látens marad a családon belüli helyzet. 



A rendőrségi jelzések számának nagyarányú csökkenése összevetve az évi összes 

jelzés számának előző évihez képest fennmaradó számával azt mutatja, hogy a 

jelzőrendszer más tagjaitól kapott jelzések száma nőtt. 

Az óvodák és a házi gyermekorvosok, mint jelzőrendszeri tagok, a gyermekvédelem 

egyik legfontosabb jelzőrendszere, hiszen a gyermekek szinte minden jelentős 

problémája itt frontálisan látható, észrevehető és kiszűrhető. Azonban e két 

jelzőrendszeri tagtól jelentősen kevesebb jelzést kapunk és leginkább a Szolgálat 

kérésére jeleznek vagy szolgálnak információval. 

Azt tapasztaljuk, hogy az óvodák részéről is egyre nagyobb az aktivitás az 

együttműködés tekintetében, az esetek kezelésében, esetmegbeszéléseken, 

esetkonferenciákon hatékony az együttműködés, leginkább még azon kell dolgozni, 

hogy az önálló kezdeményezett írásbeli jelzések megtörténjenek a szükséges 

esetekben., de ebben is megfigyelhető már a pozitív irányú változás. 

A háziorvosok, gyermekorvosok írásbelisége a legpasszívabb, de az 

esetkonzultációkra, megbeszélésekre nyitottak, jellemzően fel lehet őket keresni 

egyeztetett időpontban egy probléma megbeszélése érdekében, bár vannak köztük, 

akik hárítják e szerepüket. 

Az észlelő – és jelzőrendszeri tagok közül a közoktatási intézmények, iskolák részéről 

tapasztalunk egyértelmű pozitív irányú változást, az általuk érkezett írásbeli jelzések 

száma évről évre nő. Az elmúlt évben a közoktatási intézmények jelzéseinek száma 91 

volt, ami az elmúlt évekhez képest jelentős növekedést mutat. 2017-ben ez a szám még 

csak 68 volt, 2018-ban már 80 írásbeli jelzés érkezett, ez növekedett tovább 2019-ben. 

A jelzésszám növekedésének oka közt szerepelhet az is, hogy egyes iskolák megküldik 

a kezdeti, 10 óra alatti igazolatlan hiányzásokról szóló jelzést is, bár más intézmények 

esetében előfordul, hogy már csak a sokadik igazolatlan órát követően jeleznek. 

Annak tükrében, hogy az intézményekkel hatékony az együttműködés és többnyire 

minden esetben jelzéssel élnek, a növekedés annak is betudható, hogy egyre több 

azoknak a tanköteles tanulóknak a száma, akik nem teljesítik e kötelezettségüket, nem 

járnak rendszeresen az iskolába. Jellemző ez a tendencia a középiskolát elkezdő fiúkra, 

de az általános iskola felső tagozatában évről-évre egyre magasabb az igazolatlan 

hiányzások miatti jelzés (egy helyi köznevelési intézményben a hiányzások döntő 

többsége a tanórákon kívüli kötelező foglalkozások elmulasztásából adódik). Az 

iskolák csak ritkán jeleznek az igazolatlan hiányzáson kívül más problémát, itt is 

jellemző, hogy legtöbb esetben már a probléma kezelhetetlensége esetén élnek 

jelzéssel. Ez természetesen betudható a pedagógusok magas fokú leterheltségével is. 

Ha arányaiban lebontva szeretnénk megnézni, hogy általános vagy középiskola küld 

több jelzést, akkor tapasztalatok alapján elmondható, hogy az általános iskola sokkal 

együttműködőbb jelzőrendszeri tag.  

Az állampolgári jelzés megtételében is pozitív változások tapasztalhatók. 2017-ben 

még 9 állampolgár jelzett, 2018-ban kevesebb jelzés (6) érkezett, 2019-ben már az 

előző évi több mint kétszerese, 15 jelzés érkezett. Ezek legfőképpen egyedülálló 

idősekre irányultak, akikért a civil lakosság aggodalmat érzett, de a kiskorúakkal 

kapcsolatban tett jelzések is a 2017-2018-as 6 és 1 fő érintetthez képest 2019-ben már 

11 fő érintett kiskorúra emelkedtek. E jelzések növekedésének okai nem egyértelműek. 

Lehetséges ok az egyre öregedő egyedül élő idős társadalom és a lakosság szociális 

érzékenységének növekedése is állhat a háttérben. A média által közvetített 



figyelemfelhívások, a családon belüli erőszak, bántalmazás érzékenyítése, társadalmi, 

közös és egyéni felelősségvállalás hangsúlyozása, szerepe mind-mind hozzájárulhat a 

lakosság fogékonyabbá válásához és aktívizálásához e téren. 

Összességében elmondható, hogy pozitív változások észlelhetők a jelzőrendszer 

működésével kapcsolatban, természetesen vannak olyan tagok, akik még elenyésző 

számban, vagy nem megfelelő módón jeleznek, de náluk is megfigyelhetőek a jó 

irányban történő elmozdulások. A jelzések tartalmában, módjában változás nem 

figyelhető meg, folyamatosan dolgozunk azon, hogy a szóbeli jelzéseknél felhívjuk a 

jelzést megtevő figyelmét az írásos jelzés megtételére, ami egyre inkább beépül a 

köztudatba. Elkészített jelzőlapjainkat - ha szükséges, újból és újból - továbbítjuk a 

jelzőrendszer tagjai számára, a szakmaközi megbeszélések, települési tanácskozások 

alkalmain is felhívjuk a figyelmet erre. Jellemzően már legnagyobb arányban, ahogy 

eddig is írásban történt a jelzés megtétele, megfelelő mennyiségű tartalommal. A 

jelzésekkel kapcsolatos kommunikációban és együttműködésben illetve a jelzések 

tárgyában is kedvező tapasztalataink vannak. A jelzés tartalmától és a jelző 

személyétől függ, hogy milyen esetekben igényel közös családlátogatást, de ez is 

egyre többször fordul elő. Egyre több esetben tapasztalható, hogy a jelzés után 

kölcsönös és rendszeres az információ áramlás a jelzést tevővel a hatékonyabb és 

gyorsabb megoldás érdekében. 

 

2. Kötelező szakmai kereteken túli kapcsolatot tartás a jelzőrendszeri tagokkal 

Az együttműködés fejlesztése érdekében, a jogszabályban meghatározott feladatokon 

túl más módon is tartjuk a kapcsolatot a tagokkal. Ez leginkább a szociális 

segítőmunka során történő szoros munkakapcsolatban valósul meg. Az esetkezelések, 

gondozási folyamat során szükséges esetmegbeszéléseken és esetkonferenciákon túl a 

rendszeres és kölcsönös esetkonzultációk, egyeztetések a mindennapos munka során 

mindkét fél (családsegítő és jelzőrendszeri tag) számára segítséget, kereteket, és 

egyértelmű irányvonalat adnak a problémamegoldás érdekében. .Mindemellett sokszor 

végzünk közös családlátogatást elsősorban a védőnőkkel (de volt már példa 

osztályfőnökkel, pedagógussal való látogatásra is), közös család esetén akár heti 

szinten, telefonon is tartjuk a kapcsolatot. A házi gyermekorvosokra egy-egy eset 

kapcsán kevésbé jellemző az írásbeliség, ellenben nyitottabbak arra, hogy rendelési 

helyükön előre egyeztetett időpontban felkeressük és személyesen konzultálunk velük 

(akár közösen együtt a védőnővel is). Tapasztalatunk, az, hogy a jelzőrendszeri tagok 

egyre jobban bevonhatók a segítő munkába. A védőnők, az osztályfőnökök, 

óvodapedagógusok egyre inkább igénylik, hogy bevonjuk őket a segítő folyamtokba és 

nagyobb a részvétel az utóbbi években az esetkonferenciákon és esetmegbeszéléseken. 

A gyermekorvosok részvétele, bevonhatósága még messze elmarad a várttól, de 

véleményünk szerint itt is megfigyelhető lassú, de pozitív változás. Az 

esetkonzultáció, esetmegbeszélés a fent leírt formában és keretek között 

eredményesebb, ezért a gyakorlatban ez a jellemzőbb. Egészségügyi intézménybe 

kihelyezett esetkonferencián bevonhatók, jelen vannak, ezért a tapasztalatok alapján 

már eleve így szervezi intézményünk azokat az alkalmakat, ahol mérvadó a 

véleményük és jelenlétük. 

Elmondható azonban, hogy leginkább a Szolgálat kérésére szolgálnak információval, 

és csak súlyos esetben, ill. krízis esetén élnek jelzéssel. Tapasztalatunk, az, hogy sok 



esetben a gyermekorvos és védőnő azért nem jelez, mert nem szeretne konfrontálódni 

a családdal és inkább a lojalitás irányába mennek el. Ennek leginkább tapasztalható 

gyakorlati példája az iskolai hiányzások leigazolása, ami sok esetben nem lenne 

indokolt. 

Fontos lenne, hogy hatékonyabban tudjunk együttműködni az óvodákkal is. Az elmúlt 

évek tapasztalatai azt mutatják, hogy nehezebben vonhatók be a segítő munkába, és 

szintén már túlnőtt probléma, vagy krízis helyzet esetén jeleznek. Mindez talán 

ugyanúgy betudható, ahogy fent említettük, hogy nem szívesen kerülnek konfliktus 

helyzetbe a szülőkkel, ill. feltételezésünk szerint ennek oka lehet még a gyermekszám 

megtartásának „kényszere”, finanszírozási kérdések is állhatnak a háttérben. Ezen a 

téren is reménykedünk pozitív változásban a kötelező óvodai és iskolai szociális segítő 

munka megjelenésével, mely segítségével az intézményen kívüli, pártatlan segítő 

szakemberek ki tudják szűrni még a probléma elmélyülése előtt a gyermek 

veszélyeztetettségét. Mindemellett célja az új szolgáltatásnak, hogy az érintett 

jelzőrendszeri tagokkal hatékonyabban és gördülékenyebben menjen a segítőmunka 

folyamata, továbbá, hogy a tűzoltás szerű munkát csökkentsük és a preventív segítő 

munka kerüljön előtérbe. 

Az észlelő- és jelzőrendszer egyre hatékonyabbá tétele egy folyamat, amely sosem 

zárul le, mindig lehet rajta csiszolni, amihez idő kell, de a szándék a szakemberek 

részéről megvan, ill. hozzá fűződő elméleti háttér is rendelkezésre áll, feladatunk 

mindezt minél eredményesebben mindennapi gyakorlattá tenni. 

 

3. A szakmaközi megbeszélések témakidolgozásának szempontjai. 

A 2019-es évben hét alkalommal került megszervezésre szakmaközi megbeszélés az 

alábbi témákban: 

 1. TM Pedagógiai Szakszolgáálat Dombóvári Tagintézményével történt 

szakmaközi megbeszélés az alábbi témakörökben: 

-A szakmaközi megbeszélésen résztvevő intézmények, szakmai egységek 

mindegyikét érintő személyi változások. Az új munkatársak bemutatkozása, 

kölcsönös személyes megismerése. 

-Tájékoztatás az óvodai/iskolai szociális segítő tevékenység megalakulásáról, 

módszereiről.  

-Az észlelő- és jelzőrendszer működésének kritériumai, hangsúlyos kérdések, 

aktualitások az eddigi együttműködés tapasztalatai alapján. 

-Tájékoztatás a szociális diagnózisról, a jelzőrendszeri tagok kliens delegálási 

lehetőségeiről. 

-Tájékoztatás a Támogató Szolgálat ellátási területének bővüléséről, a Presidium 

Közhasznú Egyesület ellátotti körének, valamint a Pedagógiai Szakszolgálat 

látókörébe kerülő célcsoportnak a szolgáltatás ajánlásának lehetőségei. 

-Az észlelő- és jelzőrendszer működését szabályozó szakmai protokoll 

nyomtatott formátumú anyagának átadása a jelen lévő társintézmények számára. 

 

 2. Védőnői Szolgálattal az alábbi témában: 

-Koraszülött Mentorprogram létrehozása a Dél-Dunántúli Régióban EFOP-

1.2.10-16-2016-00001 



-A program megismerése, koraszülött gyermeket nevelő családok, szülők 

számára segítségnyújtás a gyermekük fejlődését szolgáló orvosi és korai 

fejlesztő szolgáltatások hatékonyabb elérésében, ill. a szükséges információkhoz 

való jutásban. 

-A mentorprogramba való delegálás, segítségnyújtás, prevenció és az 

együttműködés lehetőségeinek megbeszélése. 

 

 3. Dombóvári Rendőrkapitányságon a Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórum 

keretében történő szakmaközi megbeszélés többek között az alábbi témákban: 

-Drogprevenció a KEF tükrében 

-Hajléktalanellátás a téli krízis időszakban, prevenció, együttműködés keretei, 

lehetőségei a rendőrséggel 

 

 4. Megyei Család- és Gyermekjóléti Központok és Szolgálatok szakmaközi 

megbeszélése az alábbi témákban: 

-A szociális diagnózis célja, haszna és a szociális diagnózis felvételének 

gyakorlati megvalósítása 

-A gyermekjóléti alapellátás aktuális kérdései 

 5. Viharmadár Önkéntes Mentőegyesület, Nappali melegedő és Népkonyha, 

valamint a Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat közötti szakmaközi 

megbeszélés, melynek témája: 

-A hajléktalanokkal kapcsolatos jogszabályváltozások, valamint a téli 

időszakban előforduló krízis helyzetek kezelésének lehetőségei, feladatai az 

Éjjeli Menedékhely ősszel történt megszűntetés kapcsán 

 

 6. MONTÁZS Projekt - A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és 

közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése EFOP 1.9.2.– 

EKOP-16-2016-00001 munkatársaival közös szakmaközi megbeszélés témája: 

-Fogyatékosságügyi tanácsadás, Szekszárdi Információs és Koordinációs Pont 

eddigi tapasztalatainak megbeszélése, eszközkölcsönzés lehetőségeinek 

ismertetése, bemutatása 

 

 7. Dombóvári Katolikus Karitász Csoporttal történt szakmaközi megbeszélés, 

melynek témája: 

-Az Ádventi, karácsonyi időszakban tervezett segítségnyújtási akciók, 

programok, adománygyűjtés- és osztás megbeszélése, az ebben való 

együttműködés lehetőségei 

-Közös klienskör, valamint a látókörbe újonnan került családok egyeztetése 

-Krízis helyzet esetén történő közös segítségnyújtás, esetkezelés lehetőségei, 

keretei 

 

A szakmaközi megbeszélések szervezése, témáinak meghatározása a tavalyi évben 

aktualitásokból is adódtak, - pl. a Pedagógiai Szakszolgálat munkatársaival közös 

igény mutatkozott az őket érintő nagymértékű személyi változás miatt – a közös 

megbeszélésre, de vannak évről-évre visszatérő elemek is, ilyen pl. a téli krízisidőszak 

beköszönte előtti megbeszélés szervezése, mely az előző évben kiemelt aktualitást is 



kapott az Éjjeli menedékhely éppen a legjobban igényelt időszak előtti megszűntetése 

miatt. 

Egy-egy futó projekt folyamatának nyomon követését, tapasztalatainak megbeszélését 

és szükségesnek tartjuk, ezért e körben is szervezünk megbeszéléseket. 

A témák meghatározása előzetes tervezés alapján is történik, van olyan téma, amit már 

előzetesen, év elején, de akár már az előző év megbeszéléseinek tapasztalatai alapján 

tervezünk, illetve a jelzőrendszeri tagok visszajelzései alapján igyekszünk újból az 

általuk hasznosnak és érdekesnek tartott megbeszélés témáját tovább vinni. 

Egy-egy előtérbe kerülő aktuális, médiában is hangsúlyosan megjelenő témakör - pl. 

kapcsolati erőszak – is alapot ad az e témához kapcsolódó szakmaközi megbeszélés 

szervezésére. 2018-ban már szerveztünk e témában megbeszélést, amit a 

visszajelzések alapján nagyon hasznosnak és érdekesnek találtak a jelenlévők, ezért 

idén szeretnénk ismét meghívni az e tárgyban meghívott előadókat. 

Véletlenszerűen is adódhatnak olyan alkalmak, amikor más célzatú szakmai 

kapcsolódási pontok kapcsán vetődik fel olyan információ, amely kapcsán lehetőség 

adódik arra vonatkozó szakmaközi megbeszélést szervezni (pl. munkatársak képzése 

során az előadóval történt kötetlen beszélgetés vetett fel új témát). 

Közös esetmegbeszélések kapcsán egy-egy esetvezetés dilemmái, elakadásai is vetnek 

fel olyan témákat, amelyekben adja magát a téma, amelyben szükségét látjuk egy 

megbeszélés szervezésének. Az idei év első közös Központ-Szolgálat 

esetmegbeszélésén két eset kapcsán is felmerültek olyan tényezők, amire az idei év 

folyamán szakmaközi megbeszélést fogunk szervezni. Egy esetben az egyik ellátott 

kistelepülés óvodájában történt személyi változások adnak jó alkalmat arra, hogy az 

eddig „megszilárdult”, beépült rossz gyakorlaton változtassunk a jelzések tekintetében, 

másik esetben az adatkezeléssel kapcsolatos kérdések, információk kapcsolódásának 

hiánya vetette fel egyik jelzőrendszeri tag esetében megbeszélés szükségességét. A 

kórházi szociális munkához kapcsolódóan várjuk a protokoll megjelenését, szeretnénk 

e témában is szakmaközi megbeszélést szervezni. 

A szakmaközi megbeszélések szervezése tehát nem egy séma mentén történik, vannak 

előre megtervezett, aktualitásokra épülő, jelzőrendszeri tagok visszajelzései alapján 

történő, és ismétlődő témájú szakmaközi megbeszéléseink is, ebből adódóan a 

szervezések időpontjai is eltérőek. 

 

4. Az éves intézkedési terv elkészítésének szempontjai 

A 2019. évi intézkedési tervet a szolgálat jelzőrendszeri felelőse készítette el 15/1998. 

(IV.30.) NM rendelet 9§ (4) bekezdés szerint meghatározott határidőre az éves 

települési tanácskozásokat követően. 

Az intézkedési terv tartalmazza a 9§ (4) bekezdés a)-d) pontja szerinti alábbi 

szempontokat: 

 a jelzőrendszeri tagok írásos beszámolójának tanulságait, 

 az előző évi intézkedési tervből megvalósult elemeket, 

 az éves célkitűzéseket, és 

 a településre vonatkozó célok elérése és a jelzőrendszeri működés 

hatékonyságának javítása érdekében tervezett lépéseket. 

 



Sajnos még mindig az a tapasztalat, hogy az írásos kérés és figyelemfelhívás ellenére 

több jelzőrendszeri tag, intézmény nem küldi el az éves beszámolóját és 

javaslattételeit, így nehéz teljes körű összegzést és következtetéseket levonni. Egyes 

beszámolók szűken csak a saját szakmai szerveztük számára készített statisztikai 

összegzést küldi meg számunkra, amely nem tartalmaz a jelzőrendszer működésére, 

hatékonyságára vonatkozó tartalmi észrevételeket. 

 

Az intézkedési tervben megfogalmazott célkitűzések az előző évi tapasztalatok, 

eredmények, pozitívumok és eredménytelenségek, felmerülő hiányosságok tükrében, 

az együttműködés hatékonyságának javítása érdekében kerülnek meghatározásra. 

Ehhez kapcsolódóan igen sokrétű lehet a célok meghatározása, a jelzőrendszer 

optimális működésének számos aspektusa – pl. tárgyi, személyi, intézményi feltételek, 

munkaszervezési, dolgozói elégedettség, leterheltség/létszámhiány, 

kompetencia/határok, szakmaközi kapcsolatok, információáramlás stb. – szerepet 

játszik és hatással van a rendszer működésére. 

A célok meghatározása mindig az optimális működés elérését célozza, a meg nem 

valósult célok áttekintése egyes esetekben már folyamatában történhet, alkalmazkodva 

az év közbeni változásokhoz, tőlünk független tényezőkhöz (pl. létszámhiány 

kezelése), de a célok teljes körű értékelése, tapasztalatok összegzése a következő évi 

intézkedési terv elkészítését megelőzően, az éves települési tanácskozás észrevételeit, 

javaslatait beépítve, a jelzőrendszeri tagok beszámolóját is feldolgozva történik meg. 

 



3. számú melléklet 

Családok Átmeneti Otthona 2019 évi beszámolója 

 

1.) A családok átmeneti otthonában folyó szakmai tevékenység célja: 

 

A családok átmeneti otthona a felnőtt és a gyermek együttes ellátása során: 

 

 Befogadja az életvezetési problémák, vagy más szociális és családi krízis 

miatt otthontalanná vált, továbbá védelmet kereső szülőt és gyermekét; 

 Befogadja a válsághelyzetben lévő bántalmazott, vagy várandós anyát 

illetve a szülészetről kikerült anyát és gyermekét, valamint a várandós anya 

kérelmére az anya élettársát, vagy férjét; 

 Biztosítja az ellátást igénylő gyermek átmeneti gondozását és befogadja 

otthontalanná vált szüleit; 

 Segítséget nyújt a szülőnek gyermeke szükség szerinti ellátásához, 

gondozásához, neveléséhez; 

 Biztosítja a szülő számára a gyermekével való együttes lakhatást és a 

szükség szerinti ellátást; 

 A szülőknek az ellátás mellett jogi, pszichológiai és mentálhigiénés 

segítséget nyújt; 

 Közreműködik – a család és gyermekjóléti szolgálattal, ill. központtal 

együttműködve – az átmeneti gondozást szükségessé tevő okok 

megszüntetésében, a család helyzetének rendezésében, otthontalanságának 

megszüntetésében; 

 

A családok átmeneti otthona folyamatos munkarend szerint működő 

bentlakásos intézmény, mely befogadja: 

 

 Az otthontalanná vált szülőket és gyermekeiket; 

 A krízishelyzetbe került szülőket és gyermekeiket; 

 A védelmet kereső szülőket és gyermekeiket; 

 A bántalmazott anyát és gyermekét; 

 A várandós anyát, illetve szülészetről kikerült szülőt és gyermekét; 

 Valamint a várandós anya kérelmére annak férjét, vagy élettársát; 

 

Az otthon 19 felnőtt és gyermek együttes ellátását biztosítja. 

 

A családok átmeneti otthonába történő bekerülés módja: 

 

 A szülő által írt kérelem alapján, a várólista figyelembevételével történik 

 

 

2.) Statisztikai adatok a 2019– es évben: 
  

 2019 – ben a családok átmeneti otthona: 



 

 Összesen 10 családnak biztosított ellátást  

 Ebből 15 felnőttet és 21 gyermeket; 

 Ebből 4 teljes családot; 

 6 családot apa nélkül; 

 

 

3.) Az otthonba kerülés jellemző okai: 

 

A bántalmazás, családon belüli erőszak, a nem megfelelő lakhatási 

körülmények, eladósodás. 

 

 

 4.) Az intézmény által nyújtott szolgáltatások:  

  

 A szülő/k és gyermeke/i számára az otthonban tartózkodás ideje alatt biztosítjuk: 

 

 az együttes lakhatást külön szobában, 

 a személyi tisztálkodásra, mosásra, főzésre és étkezésre, éjszakai és nappali 

tartózkodásra, közösségi együttlétre szolgáló helyiségeket 

 szociális, jogi, pszichológiai, mentálhigiénés segítséget, illetve az ezekhez való 

hozzájutást, 

 adományból a gyermekek igényeit kielégítő pékárut, 

 a szülő indokolt távolléte alatt gyermekfelügyeletet, 

 elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközöket, 

 a lakókörnyezet, illetve ruházat tisztántartásához szükséges tisztítószereket, 

vegyszereket 

 

 

5.) Az otthonban végzett szakmai munka: 
 

 

a.) Felnőttekkel folytatott munka: 

 

 Az otthonba bekerülő családok egyik közös jellemzője az, hogy - legyen szó 

akár egyedülálló, akár élettárssal együtt érkező szülőről –nagyon kevés 

jövedelemmel rendelkeznek. Az esetek túlnyomó részében kizárólag a 

gyermek/ek után járó juttatásokból (családi pótlék, gyes) kénytelenek eltartani 

magukat. A hajléktalanná válásuk fő okaként tehát az anyagi forráshiány, ezzel 

párhuzamosan pedig az jelölhető meg, hogy a meglévő kevéssel képtelenek 

gazdálkodni. Az otthonban élők munkába állását nagymértékben nehezíti az a 

tény, hogy legtöbbjük nem rendelkezik semmilyen szakmával. Lakóink egyik 

lehetősége arra, hogy legális formában egészítsék ki a család jövedelmét, a 

közmunka vállalása, ez azonban hosszú távra nem nyújthat biztonságot. 

     Új jelenség hogy a közeli településeken levő gyárak szinte beszippantják a 

munkaerőt, azonban a nehéz körülmények miatt hamar elvándorolnak onnan. 



  Azok az anyák, akik élettársukkal költöznek be, valamivel könnyebb 

helyzetben vannak, mert ha ők nem is, társuk találhat magának munkát. Igaz, 

hogy ez többnyire a feketepiac keretei között valósul meg, ettől függetlenül 

többletjövedelmet jelent a család számára.  

  

 Az otthon szakemberei a felsorolt tények ismeretében arra ösztönzik a 

lakókat, hogy tartsanak rendszeres kapcsolatot a munkaügyi központtal és a 

Város – és Lakásgazdálkodással, továbbá rendszeresen figyeljük a helyi és 

városkörnyéki újságok álláshirdetéseit, a szóba jöhető állásokról tájékoztatjuk 

lakóinkat, a jelentkezés folyamatát (telefonálás, önéletrajzírás, stb…) minden 

eszközünkkel segítjük. 

  

Szakmai tevékenységünk szerves részét képezi a családgondozás, ami 

jelenti egyrészt a napi rendszerességgel végzett segítő beszélgetéseket, melyek 

a lakók érzelmi megerősítését, önismeret fejlesztését, valamint a 

problémamegoldó képességek fejlesztését célozzák. Másrészt napi szinten 

folyik az életvezetési és gyermeknevelési, illetve egyéb területeket érintő 

tanácsadás és a lakók hivatalos ügyeiben történő segítségnyújtás. Ebben arra 

törekszünk, hogy fokozatosan egyre önállóbban legyenek képesek rá. 

Csoportfoglalkozások alkalmával lehetőség nyílik 

készségfejlesztésekre, megismerhetővé válnak módszerek a feszültségek 

levezetésére. A csoportfoglalkozások a lakók igényeinek figyelembevételével 

kerülnek megszervezésre. 

 

 

b.) Gyermekekkel folytatott munka: 

  

 Az otthon 0 - 18 – fiatalabb testvér esetén 21 éves – korig fogad gyermekeket. 

 A családok átmeneti otthonában a személyiségjegyek felmérése, fejlesztése, 

esetleges defektusok kompenzálása a gyerekekkel végzett munka alapja. 

A gyermekek személyiségének fejlesztése speciális módszertani tudást igénylő 

feladat, ezért ilyen jellegű tevékenységet mélységeiben nem folytathatunk. Ha 

úgy látjuk, hogy ezen a téren szükség van szakember beavatkozására, az érintett 

szülőt és gyermeket pszichológushoz irányítjuk. 

A magunk részéről azzal tudjuk hatékonyabbá tenni a gyermekekkel foglalkozó 

szakemberek munkáját, hogy törekszünk a szülő – gyermek kapcsolatok 

harmonizálására, érzelmi megerősítésére. Ezt az elhúzódó és akut 

konfliktushelyzetek kezelésével, megoldásával, és a családtagok közötti 

kommunikáció irányításával, fejlesztésével igyekszünk elérni. 

 

 A gyerekek számára kézműves foglalkozások lehetőségét, valamint 

szervezett szabadidős programokat (filmvetítés, sorversenyek, vetélkedők) 

tudunk biztosítani.  

 

 

c.) Team – munka a családok átmeneti otthonában: 



 

 Az otthon dolgozói havi egy alkalommal munkaértekezletet, 

esetmegbeszélőt tartanak, mely során az otthonban végzett munkával, 

valamint a lakókkal kapcsolatban felmerült problémák kerülnek 

megbeszélésre; 

 A lakókkal a lakógyűlésen beszéljük meg az aktuális dolgokat, 

problémákat. A lakók közösséget is érintő problémáit az érdekképviseleti 

fórum tagjai közvetítik az otthon dolgozói felé. 

 

   

Kiköltözés: 

  

 Saját tulajdonú ingatlanba 2019 – ben egyetlen lakónk sem költözött ki. 

 A lakók az otthonból kikerülve a következőképpen oldják meg lakhatásukat: 

  

 Önkormányzati bérlakást utalnak ki részükre (nagyon ritkán fordul elő). 

 Viszonylag olcsón fenntartható albérletet találnak. 

 A lakhatás megoldása érdekében visszatérnek rosszul működő 

élettársi/házastársi kapcsolatukhoz. 

 Rokonokhoz, barátokhoz költöznek. 
 

 

 



4. számú melléklet 

Biztos Kezdet Gyerekház 2019 évi beszámolója 

 

A Gyerekház továbbra is fontos feladatának tekinti a helyi és a szegregátumban élő 

családok számára kellemes légkört, és megfelelő emberi és tárgyi környezetet 

biztosítani a gyerekek és a szülők fejlődéséhez, elfogadásához. Az elöző évhez 

hasonlóan most is nagy lendülettel kezdtük az évet az új családok felkutatásával, 

kapcsolatok kialakításával. 

A tevékenységekben a szülők aktívan részt vesznek, ennek során erősödik szülői 

kompetenciájuk, ami kiemelt célja a Biztos Kezdet Gyerekházaknak. 

Kézműves foglalkozások: 

A gyerekeknek minden nap van lehetőségük kézműves tevékenységre, eszközök 

kipróbálására. A teremben zsírkrétát, filctollakat és színes ceruzákat biztosítunk 

részükre, ami bármikor szabadon használható. Különböző papírokon pedig 

kipróbálhatják az eszközöket, így fejlődik finommotorikájuk. Ezek mellett a 

Gyerekház munkatársai és a védőnő  is tart ünnepekhez, jeles napokhoz kapcsolódóan 

kézműves tevékenységeket. Ezeken az eseményeken a szülők és gyerekek szívesen 

vesznek részt, örömmel készítünk el egy-egy szép díszt, tárgyat. Egy héten legalább 

egy alkalmommal készítünk együtt közösen valamit, amit aztán haza vihetnek, és a 

gyerekszoba, vagy a ház dísze lehet.  

 

Saját készítésű gyurmát használunk, amint látjuk, hogy állaga, vagy minősége nem 

megfelelő újat készítünk. 

 

Mozgásfejlesztés: 

A helyes mozgáskészségek elsajátítása ebben a korban meghatározó. A Gyerekházban 

rengeteg eszköz, játék támogatja a mozgásfejlődésüket. Ezáltal fejlődik a gyerekek 

nagy- és finommozgása. Tavalyelőtti év során több fejlesztő eszközt sikerült 

beszereznünk, ami egyensúlyérzéküket, mozgáskoordinációjukat és térbeli 

tájékozódásukat segítik, de folyamatosan kapunk a szülőktől kisebb nagyobb 

adományokat, melyeket ha hasznosnak ítélünk a Gyerekház játék készletébe 

illesztünk. A Gyerekházban nagy igénybevétel miatt, hamarabb használódnak el az 

eszközök, mennek tönkre. Idén már szertnénk támogatást igényelni egy-egy új tárgyra. 

A játékok, eszközök motiválhatják a gyermeket a mozgásra. A mondókák, járművek, 

állatok hangjával kísért mozgásos tevékenységek hozzájárulnak a gyermekek 

beszédkészségének, egyensúlyérzéknek fejlődéséhez és a szülő-gyermek kapcsolat 

elmélyülésében is segít.  

A mozgásfejlesztést nagy mértékben fejleszti, a mondókás torna foglalkozás, melynek 

során a gyógytestnevelő vezetésével a szülők aktívan részt vesznek gyermekeik 

játékos átmozgatásában. Minden héten egyszer látogat el hozzánk a szakember, aki 

rendszeres tevékenységével kiváló munkát végez. Ha a gyermek fejlődésében 



problémát észlelünk,akkor is fordulhatunk hozzá, hiszen mint a szülőnek mint nekünk 

tud tanácsot adni, illetve a Pedagógiai Szakszolgálat munkatársaként még inkább segíti 

munkánkat. 

Rendszeresen ad otthont a Gyerekház a Kerekítő zenés foglalkozásnak, amely nagyon 

népszerű kicsik és nagyok körében. A felsorolt foglalkozások fejlesztik a gyermekek 

hallását, ritmusérzékét, kreativitását, gondolkodását és fantáziájukat. Közös élményt és 

tudást adni az anyának és a gyermeknek is. Munkánkat elismert szakemberek segítik, 

de mellette mesélés, mondókázás, éneklés mindennapos tevékenység nálunk, spontán, 

az adott helyzethez adekvát módon a gyermekek, a szülők vagy a gyerekház 

munkatársai is kedzeményezhetik.  

 

Logopédiai foglalkozás: 

Havonta kétszer érkezik hozzánk a logopédus. A Gyerekházban dolgozók nap mint 

nap figyelemmel kísérik a gyerekek beszédfejlődését, és ha a normal fejlődésmenettől 

eltérőt tapasztalnak jelzik a szakember felé. Jelenleg csoportos foglalkozás keretében 

fejleszti a gyermekeket, ezt követően van lehetőség egyéni problémák átbeszélésére, 

tanácsadásra. 

Teakonyha biztosítása, tízórai: 

A Gyerekház minden nap ingyenesen biztosítja a megfelelő minőségű és mennyiségű 

tízórait. Nagy hangsúlyt fektetünk az egészséges táplálkzásra, így napi szinten adunk 

friss zöldséget vagy gyümölcsöt is. Többször készítünk mi magunk ételeket, amik 

egyszerűek és olcsó alapanygból állnak. Az étkezés során a gyerekek megtanulják a 

kézmosás fontosságát, az evőeszköz használattal is megismerkednek (kanál), ami az 

óvodában nagy előny. Fejlődik önállóságuk és a tízórai által egyfajta rendszeresség is 

kialakul. Kialakítjuk a kisgyermekben a higénia iránti igényt. Természetesen az 

étkezés a szülők bevonásával történik, de a tízórai légköre már igyekszik az óvodai 

életre felkészíteni a kicsiket. 

 

Foglalkozásaink és mindennapjaink során a célunk, hogy a szülő és gyermeke együtt 

játsszon, ezáltal pedig fejlődjön. A játék a gyermek legfontosabb tevékenysége, 

melynek során fejlődik beszéde, kognitív képességei, finommotorikája és 

nagymozgása. 

 

Szülők számára szervezett tevékenységek: 

Babamasszázs:  

Hetente, kedd délutánonként tartja foglalkozását nálunk a védőnő. A foglalkozáson az 

anyukák az ő vezetésével tanulhatják meg azokat a mozdulatsorokat, mellyel tudnak 

segíteni a pocakfájós babájuk fájdalmain, tünetein. A mozdulatsor otthon is 

elvégezhető, de a Gyerekházban a leendő idejáró picik és szüleik kellemes légkörben, 

otthonról kimozdulva, akár beszélgetés keretében gyakorolhatják a mozdulatokat. 

Fontos, hogy itt már jó kapcsolat alakul ki a dolgozók és a szülők között, ezért a 

későbbiekben is szívesen látogatnak el hozzánk. 



A babamasszázs jó hatással van a babák légzőszerveire, immunrendszerére, 

emésztőrendszerére. Segíti az ellazulást, és csökkenti a stresszt, így pihentetőbb lesz 

alvásuk. Szülő-gyermek kapcsolatában is kiemelkedően fontos. Az anyával való 

folyamatos testi kontakt és a verbális üzenetek is mind-mind a pozitív kötődést 

erősítik.  

 

Várandós felkészítő 

Az évben 3 alkalommal indítottunk el a várandósságra, a szülésre és az újszülött 

ellátásra felkészítő tanfolyamunkat, mely a területileg illetékes védőnők és a meghívott 

szakemberek előadásaiból állt. Fontosnak tartjuk ezt a programot, hiszen a leendő 

édesanyák ilyenkor kapják első benyomásukat a Gyerekházról. Sokszor érkeznek 

édesapák is az édesanyák mellett. Igyekszünk a rendelkezésünkre álló tárgyi 

eszközökből minél kényelmesebb és komfortosabb hellyel kínálni a kismamákat. 

 

Közösségi rendezvényeink: 

 

A közösségi rendezvényeink fő célja, hogy a gyerekek és a szüleik jól érezzék 

magukat, és együtt pozitív élményeket szerezzenek. Fontos, hogy olyan kapcsolat 

alakuljon ki a hozzánk érkező családok és a Gyerekház munkatársai között, amely épít 

a bizalomra, megalapozza a gyerekek minél teljes körűbb fejlődését. A tevékenységek 

során erősödnek a szülői kompetenciák.  

 

 

 



Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény 

 

7200 Dombóvár, Arany János tér 2. 

Tel: 06-74-466-225; E-mail: aranysziget@eszidombovar.hu 

 
 

 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37. 

Tel.: 06-74-565-107/112, 122-es mellék 
E-mail: szolgalat@eszidombovar.hu 

 

 

Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Ikt.szám: 1462/ Gysz 119-1/2019. 

Jegyzője Ügyintéző: Főbusz Zsuzsanna Berta 

7200 Dombóvár 

Szabadság u. 18. 
 Tárgy: Bűnmegelőzési és prevenciós 

dr. Bakos Stella  programtervezet 2019. 

Hatósági Irodavezető     Mell: 1 db 

 

 

 

Tisztelt Irodavezető Asszony! 

 

 

Hivatkozva II.550-2/2019. számú megkeresésükre mellékelten küldjük a 2019. évre tervezett 

bűnmegelőzési és prevenciós programokról, rendezvényekről szóló adatszolgáltatásunkat. 

 

Tájékoztatjuk a T. Címet, hogy a 2018 szeptemberétől a Család- és Gyermekjóléti Központ 

megkezdte az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység kötelező feladatellátása biztosításának 

előkészítését. Az előző tanévben nem kötelező feladatként már négy intézményben jelen voltak 

munkatársaink, hogy az igényekre és szükségletekre reagálva biztosítsák ezt a jellegű szociális 

munkát. Az előző évi tapasztalatokra építve a szolgáltatást az idei tanév II. félévétől a Dombóvári 

járás összes oktatási, nevelési intézményében nyújtjuk, mely színtér hangsúlyos szerepet tölt be a 

prevenciós munkában. 

A bűnmegelőzés témaköréből a gyerekek körében előforduló szabálysértésekkel, azok 

következményeivel, valamint az áldozattá válás veszélyeivel foglalkoztunk. Elsődlegesen a 

prevencióra helyeztük a hangsúlyt, melyet a deviancia (alkohol, drog, dohányzás, bűnözés) 

prevenciós foglalkozás, ill. az internet és internetes játékok veszélyeiről tartott közösségi 

foglalkozások keretében érintettünk. Ezeket a témákat tervezzük továbbra is a 2019-es évben. 

Hangsúlyt szeretnénk fektetni a családi életre nevelés, kapcsolati problémák, konfliktuskezelés 

témájához kapcsolódó iskolai szociális munkára. A szülői szükségletekre reagálva idén is tervezzük 

az iskolai szünidőben tartott gyermekfelügyeleti táborok biztosítását. 

A Család- és Gyermekjóléti Központ iskolai szociális segítő tevékenységet ellátó munkatársai a 

tavalyihoz képest egy héttel kibővítve, 3x1 hetes turnusokban kezdték meg az idei nyári szünidei 

gyermekfelügyeleti táborok szervezését, ezzel is megelőzve a csellengést, ill. a lehetséges áldozattá 

válást.  

 

 

Dombóvár, 2019.05.02. 

 

 

Tisztelettel: 

 

 

 Horváthné Gyánó Bernadett 

 intézményvezető 



Tolna Megye 
Bűnmegelőzési és prevenciós programok, rendezvények 

2019. év 
 

Sorszám 
Közös 

önkormányzati 
hivatal székhelye 

Közös 
önkormányzati 

hivatalhoz tartozó 
települések 

PROGRAM 

indítója, 
szervezője 

megnevezése helye időpontja, gyakorisága 

1. 
Dombóvár 

Szabadság u. 18. 
Dombóvár, Szakcs, 

Lápafő, Várong 
Dombóvári ESZI 

0-3 éves korú 
gyermeket nevelő 
családok számára 
szolgáltatás biztosítása 
- szülői kompetenciák 
fejlesztése 
- gyermekek testi, 
mentális fejlődésének 
elősegítése 
- egészséges életmód, 
táplálkozás elősegítése 
- problémák 
szakemberek általi 
kiszűrése, kezelése, 
szükséges 
továbbirányítás 
 

Indulópont Biztos 
Kezdet Gyerekház 
Dombóvár 

-havi 1 alkalommal, 
egyes programok 2 
heti rendszerességgel 
folyamatos 
 
-napi foglalkozások 
keretében - a családok 
részvételi 
gyakoriságától függően 
több alkalom is 
lehetséges 

2. 
Dombóvár 

Szabadság u. 18. 
Dombóvár Dombóvári ESZI 

óvodai és iskolai 
szociális segítő 
tevékenység biztosítása 
/Család- és 
Gyermekjóléti 
Központ./ 
 
drog, alkohol, 

 
 
 
 
 
 
 
-Belvárosi Általános 

-heti 1 alkalommal, 
2 óra időtartamban 
fogadóóra, 
konzultációs lehetőség 
/szülő, gyermek, 
pedagógus számára/ 
 
-prevenciós közösségi 



dohányzás, deviancia, 
konfliktuskezelés, 
internethasználat 
veszélyei témakörökben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
óvodai szociális segítő 
munka 

Iskola 
-József Attila Általános 
Iskola 
-Móra Ferenc 
Általános Iskola 
-Szt. Orsolya 
Iskolaközpont 
-Illyés Gyula 
Gimnázium 
-Apáczai 
Szakközépiskola 
-HEMI Szakképző 
Iskola 
 
 
 
Dombóváron működő 
összes (egyházi 
fenntartású is) 
óvodában is. 
 

tevékenység 
(osztályokkal végzett) 
iskolai félévenként 
minden 
osztályközösségben 
egy alkalommal 
osztályfőnöki óra 
keretén belül 
-a szülői 
értekezletekhez 
kapcsolódva 
prevenciós előadás a 
szülők részére 
(felmerült igény 
esetén) 
 
2 hetente fogadóóra 
biztosítása szülőknek, 
igény és érdeklődés 
esetén tanácsadás  
(közvetett prevenció) 

3. 
Dombóvár 

Szabadság u. 18. 
Dombóvár, Szakcs, 

Lápafő, Várong 
Dombóvári ESZI 

nyári gyermekfelügyelet 
napközis tábor 
szervezése 
/Család- és 
Gyermekjóléti Kp./ 
 
- csellengés, áldozattá 
válás prevenció 
- tematikus 
bűnmegelőzési és 
prevenciós programok 
Együttműködő 

Család- és 
Gyermekjóléti Kp. 
Dombóvár, Kinizsi u. 
37. 

nyári iskolai szünetben 
3x 1hetes turnusokban 



partnerek: Dombóvári 
Rendőrkapitányság, 
Egészségfejlesztési 
Iroda Dombóvár, 
Borostyánvirág 
Alapítvány Dél-
Dunántúli Regionális 
Krízisambulancia 
 

4. 
Dombóvár 

Szabadság u. 18. 
Dombóvár, Szakcs, 

Várong, Lápafő 
Dombóvári ESZI 

igény (kellő létszám) 
esetén őszi 
gyermekfelügyelet 
szervezése 
/Család- és 
Gyermekjóléti Kp./ 
 
- csellengés, áldozattá 
válás prevenció 
 

Család- és 
Gyermekjóléti Kp. 
Dombóvár, Kinizsi u. 
37. 

őszi iskolai szünetben  

5. 
Dombóvár 

Szabadság u. 18. 
Dombóvár, Szakcs, 

Lápafő, Várong 
Dombóvári ESZI 

tematikus nyári 
szabadidős kirándulás 
szervezése 
/Család- és 
Gyermekjóléti Kp./ 
 

változó nyári iskolai szünetben 
3 alkalommal 

6. 
Dombóvár 

Szabadság u. 18. 
Szakcs, Lápafő, 

Várong 
Dombóvári ESZI 

óvodai és iskolai 
szociális segítő 
tevékenység biztosítása 
/Család- és 
Gyermekjóléti Kp./ 
 
drog, alkohol, 
dohányzás, deviancia, 

 
 
 
 
 
 
Szakcsi Általános 
Iskola 

 
 
 
 
 
 
-prevenciós közösségi 
tevékenység 



konfliktuskezelés, 
internethasználat 
veszélyei témakörökben 
 
 
 
 
 
óvodai szociális segítő 
munka 

 
 
 
 
 
 
 
 
Szakcsi Óvoda 

(osztályokkal végzett) 
iskolai félévenként 
minden 
osztályközösségben 
egy alkalommal 
osztályfőnöki óra 
keretén belül 
 
2 hetente fogadóóra 
biztosítása szülőknek, 
igény és érdeklődés 
esetén tanácsadás  
 

7. 
Dombóvár 

Szabadság u. 18. 
Dombóvár, Szakcs, 

Lápafő, Várong 
Dombóvári ESZI 

- szakmaközi 
megbeszélések 
szervezése a témában 
 
(pl. családon belüli 
erőszak, téli krízis 
időszak-hajléktalan 
ellátás) 
/Család- és 
Gyermekjóléti Szolg./ 

Család- és 
Gyermekjóléti Kp. 
Dombóvár, Kinizsi u. 
37. 
együttműködő 
szervezeteknél, 
intézményeknél 

-évente 6 alkalommal 
 
 
 
(ebből 
témaegyeztetéstől 
függően a 
bűnmegelőzési és 
prevenciós alkalmak 
száma) 

8. 
Dombóvár 

Szabadság u. 18. 

Dombóvári 
szegregátumok: 

 
Mászlony 

szegregátum 
 

Szigetsor-Vasút 
szegregátum 
Kakasdomb-
Erzsébet u. 

Helyi 
önkormányzat 

 
TOP-5.2.1-15-TLI-

2016-00001 
 

TOP-5.2.1-15-TLI-
2016-00002 

TOP-5.2.1-15-TLI-
2016-00003 

Egészség programok: 
-dohányzás 
-alkohol 
-egészséges életmód 
-mozgásra nevelés 
-szűrővizsgálatok 
jelentősége 
témakörökben 

 
 
 
-MászlonyiKözösségi 
Ház 
 
-Szuhay Sportcentrum 
Dombóvár 
-Szuhay Sportcentrum 
Dombóvár 

havonta egy 
alkalommal 



szegregációval 
veszélyeztetett 

terület 
 

pályázat keretében 
 

9. 
Dombóvár 

Szabadság u. 18. 

Dombóvári 
szegregátumok 

 
Mászlony 

szegregátum 
 

Szigetsor-Vasút 
szegregátum 

 
Kakasdomb-
Erzsébet u. 

szegregációval 
veszélyeztetett 

terület 
 

Autonómia 
Alapítvány 

 
TOP-5.2.1-15-TLI-

2016-00001 
 

TOP-5.2.1-15-TLI-
2016-00002 

 
TOP-5.2.1-15-TLI-

2016-00003 
pályázat keretében 

 

Pályaorientáció 
(7-8. osztályosoknak 
pályaválasztás 
elősegítése) 

A pályázatokban 
érintett célcsoport 
iskoláiban: 
-József Attila Általános 
Iskola 
 
-Belvárosi általános 
Iskola 

3 hónapos időtartam 
alatt 
heti 1 alkalmas 
rendszerességgel 

10. 
Dombóvár 

Szabadság u. 18. 

Dombóvári 
szegregátumok 

 
-Mászlony 

szegregátum 
-Szigetsor-Vasút 

szegregátum 
-Kakasdomb-
Erzsébet u. 

szegregációval 
veszélyeztetett 

terület 

Autonómia 
Alapítvány 

 
TOP-5.2.1-15-TLI-

2016-00001 
TOP-5.2.1-15-TLI-

2016-00002 
TOP-5.2.1-15-TLI-

2016-00003 
pályázat keretében 

 

Művészeti foglalkozások 
-  
csellengés prevenció, 
személyiségfejlesztés 

JAM csarnok 
Dombóvár, Kinizsi u. 
37. 

havonta egy 
alkalommal 

11. 
Dombóvár 

Szabadság u. 18. 
Dombóvári 

szegregátumok 
Helyi 

önkormányzat 
Iskolai felzárkóztató 
programok ált. isk. felső 

A pályázatokban 
érintett célcsoport 

heti rendszerességgel 



 
-Mászlony 

szegregátum 
-Szigetsor-Vasút 

szegregátum 
-Kakasdomb-
Erzsébet u. 

szegregációval 
veszélyeztetett 

terület 

 
TOP-5.2.1-15-TLI-

2016-00001 
TOP-5.2.1-15-TLI-

2016-00002 
TOP-5.2.1-15-TLI-

2016-00003 
pályázat 

 

tagozatos diákjai 
számára – 
lemorzsolódás 
prevenció, 
kompetenciafejlesztés 

iskoláiban: 
-József Attila Általános 
Iskola 
-Belvárosi általános 
Iskola 
-Móra Ferenc Ált. Isk. 

12. 
Dombóvár 

Szabadság u. 18. 

Dombóvári 
szegregátumok 

 
-Mászlony 

szegregátum 
-Szigetsor-Vasút 

szegregátum 
-Kakasdomb-
Erzsébet u. 

szegregációval 
veszélyeztetett 

terület 

Autonómia 
Alapítvány 

 
TOP-5.2.1-15-TLI-

2016-00001 
TOP-5.2.1-15-TLI-

2016-00002 
TOP-5.2.1-15-TLI-

2016-00003 
pályázat keretében 

Nyári szünidei táborok – 
leszakadást megelőző 
tematikus táborok 
(pl. digitális 
kompetenciafejlesztés, 
művészeti 
foglalkozások) 

 
 
 
-Mászlony Közösségi 
Ház 
-Szuhay Sportcentrum 
Dombóvár 

Iskolai nyári szünetben 
3x1 hét 

13. 
Dombóvár 

Szabadság u. 18. 

Dombóvári 
szegregátumok 

 
-Mászlony 

szegregátum 
-Szigetsor-Vasút 

szegregátum 
-Kakasdomb-
Erzsébet u. 

szegregációval 
veszélyeztetett 

Dombóvári ESZI 
 
 

TOP-5.2.1-15-TLI-
2016-00001 

TOP-5.2.1-15-TLI-
2016-00002 

TOP-5.2.1-15-TLI-
2016-00003 

pályázat keretében 

Tematikus pszichológiai 
csoportmunka 
gyermekekkel (felső 
tagozat) 
-stresszkezelés 
-együttműködés 
fejlesztés 

A pályázatokban 
érintett célcsoport 
iskoláiban: 
-József Attila Általános 
Iskola 
-Belvárosi általános 
Iskola 
-Móra Ferenc Ált. Isk. 

2 hetente 1 
alkalommal 



terület 

14. 
Dombóvár 

Szabadság u. 18. 

Dombóvári 
szegregátumok 

 
-Mászlony 

szegregátum 
-Szigetsor-Vasút 

szegregátum 
-Kakasdomb-
Erzsébet u. 

szegregációval 
veszélyeztetett 

terület 

Dombóvári ESZI 
 
 

TOP-5.2.1-15-TLI-
2016-00001 

TOP-5.2.1-15-TLI-
2016-00002 

TOP-5.2.1-15-TLI-
2016-00003 

pályázat keretében 

3 területen zajló 
közösségi 
rendezvények: családi 
napok, lakossági fórum 
(pl. közvilágítás- 
közbiztonság 
problémakörben), 
közösségi élet erősítése, 
személy (egészségi)- és 
környezetvédelmi 
(szemétszedés) 
programok 

 Változó időpontokban 
a közösségi igényekhez 
igazodóan kb. havi 1 
alkalommal 

 
 
 
 
Beküldő intézmény: Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény 
 Család- és Gyermekjóléti Központ Horváthné Gyánó Bernadett 
  intézményvezető  









Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Dombóvári Tagintézménye

7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37.
Tel.: 74/ 468 – 684; 06-30/721-73-23
E-mail: dombovar.psz@gmail.com

WEB: http://www.dombovar.tmpsz.hu/
    ___________________________________________________________

A 2018/2019-as tanév statisztikai adatai szakfeladatonként

1. Szakértői bizottsági tevékenység:  

Ebben a tanévben a beérkezett vizsgálati kérelmek száma a tavalyi évhez képest kevesebb
volt. Összességében  13 vizsgálattal kevesebbet végeztünk. A 106 első vizsgálathoz képest
idén  81,  a  felülvizsgálatok  száma tavaly  168 fő  ellenében  idén  179 főt  érintett,  melyből
rendkívüli  felülvizsgálatot  5  fő  esetében  folytattunk  le.  Az  óvodák  továbbra  is  magas
létszámú kérelemmel éltek, 41 fő gyermek vizsgálatát kezdeményezték. Az  iskolaérettségi
vizsgálatok száma 1 fővel nőtt a tavalyi 1 főhöz képest. Szakértői bizottságunk vizsgálati
tevékenysége az idén június 24-ig kitolódott. 
Tehetségazonosítás 3 fő esetében történt (1 fiú kimagasló tehetség a robotika területén, 1 fiút
az asztronautika érdekel, 1 lányt pedig a több területre kiterjedő kreativitása miatt említhetünk
meg.)

 Első vizsgálatra jelentkezők létszáma 81 megvalósult
Óvodás  41 41
Iskolás  40 40
 Felülvizsgálatra jelentkezők létszáma 179 179
Óvodás  7 7
Iskolás  172 172
  
Összes  260+(2ié) 262

Diagnosztika (vizsgálatot végző pedagógusokra lebontva):

 
Óvoda Ált.Isk. Középisk. Összes Össz.vizsg.

ev. fv. ev. fv. ev. fv. ev. fv.   

pedagógus 1 - - - 75 - 4 - 79 79

pszichológus 1
közös

- - 20 11 - 15 20 26 46

pedagógus 2 - 7 - 53 - 7 67 69

pszichológus 2
közös

15 - 3 5 - - 18 5 22

pszichológus 1
közös

20 - 14 3 2 - 36 3 38

pszichológus 1 3 3 - - - - 6 - 6

összes 38 10 37 147 2 26 80 180 260+(2ié)
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Az  intézményünkbe  beérkezett  BTM  vizsgálati  kérelmek  és  megállapított  diagnózisok
összesítése, megoszlása:

 
Összesen BTM

Nem
BTM

SNI-re
 utalva 

Óvodában
marad

Iskolába
megy

Felülvizsgálat 179 152 20 7

Első vizsgálat 81 66 5 10

IÉ 2 - - - 1 1

 262 218 25 17

Összes vizsgálat
száma

       262

Szakvélemények
száma

       262

A beilleszkedési, magatartási és a tanulási nehézségek (BTM) megoszlása: 

Beilleszkedési, magatartási
nehézség:

Tanulási nehézség: Mindkettő
Egyik sem (nem

diagnosztizálható
BTM)

1 fő 191 fő 1 fő 25

2. Nevelési tanácsadás  

Csoportos szűrővizsgálatok:

Az ellátás szakember és korosztály szerinti eloszlása:
Pszichológus

1
Pszichológus

2
fejlesztő

pedagógus
gyógyped

.1
gyógytor-

nász
logopédu

s
gyógyped.

2

Összes eset 34 57 233 151 2 8 22

Bölcsődés - - - - - - -

Óvodás 5 20 222 137 - - 6

Ált. Iskola 22 32 9 13 - - 9

Középiskola 7 4 - 1 - - 6
Intézménybe
nem járó 3 év

alatti
- 1 - - 2 8 1

A feladatellátásban  egyaránt  volt  vizsgálat  és  terápiás  foglalkozás  is,  ezek  megoszlása  a
következőképpen alakult:

Óvoda középső csoport Óvoda nagycsoport Össz.
Dvár. Vidék Össz. Dvár. Vidék Össz.

Pedagógus 1 - 31 31 59 46 105 136
Pedagógus 2 48 28 76 118 28 146 222

Összes 48 59 107 177 74 251 358



Pszichológiai
eset

Pedagógiai
esetszám 

Összesen

Terápia 21 2 23
Tanácsadás 80 - 80

Fejlesztő
foglalkozás

- 54 54

Összesen 101 56 157

A  2018/19-es  tanévben,  2  óvodában  és  1  általános  iskolában  történt  fejlesztés.  A
foglalkozásokra járó gyerekek érvényes szakvéleménnyel rendelkeznek, ez alapján (megjelölt
fejlesztési  területek  szerint)  történt  a  fejlesztésük,  csoportos  formában.  Az  óvodásoknál
komplex módon,  míg az iskolásoknál  egy -  egy területet  jobban kiemelve folyt  a munka.
Fejlesztésük saját intézményükben történt az erre a célra kialakított teremben. Az óvodások
létszáma 28 fő, az iskolásoké (2. osztályos) 9 fő. Összesen 37 fő.

A pszichológiai esetek bemutatása   (pszichológusra lebontva):  

Pszichológiai esetszám Pszichológus 1 Pszichológus 2 Összes
Összes eset 34 57 91
Terápia 15 9 24
Gyámügy, CSSK, kórházi 
beutalás

3 7 10

Nevelési tanácsadás 19 48 67
Vizsgálat 11 11 22

3. Logopédiai ellátás  

A 2018/2019. tanévben elvégzett szűrővizsgálatok (pedagógusokra lebontva):

5. életévüket
betöltöttek
szűrésének

száma

5. életévüket
betöltöttek

vizsgálatának
száma

3 évesek
szűrésének

száma

3 évesek
vizsgálatának

száma

Logopédus 1 71 40 48 1
Logopédus 2 42 27 39 8
Logopédus 3 57 47 29 2
Logopédus 4 17 13 7 3
Összesen 187 127 119 14

Beszédhibás ellátott gyermekek száma (pedagógusokra lebontva):

Pedagógus:
Szeptemberi
vizsgálatok

száma

Beszédhibás ellátott gyermek száma

Összesen
2-nél
több

órában

2
órában

1 órában
0,5

órában

Logopédus 1 40 - 3 85 - 88
Logopédus 3 49 - - 75 - 75
Logopédus 2 35 - - 53 - 53
Logopédus 4 24 - - 21 - 21
Összesen: 237

2018/2019. tanév statisztika:



Részleges
pösze

Általános
pösze

Megkésett
beszédfejl.

Egyéb Dadogó Összes

óvodás 112 21 26 20 2 181
  1. osztály 38 2 - 1 - 41
  2. osztály 15 - - - - 15
  3-4. osztály - - - - - -

Összesen 165 23 26 21 2 237
Tünetmentes 56 1 3 4 1 65
Lényegesen javult 24 - 2 4 - 30
Részben javult 47 5 13 8 - 73
Keveset javult 21 11 3 3 - 38
Nem javult 5 4 3 - - 12
Nem minősíthető 9 1 - - - 10
Kimaradt 3 1 2 2 1 9

Összesen 165 23 26 21 2 237

4. Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás  

Szakmai munka összegzése, értékelése: 

Az elmúlt  tanév legnagyobb kihívása a 2012-ben széteső szakmai team ismételt  felállítása
volt. A feladatot évekig egy fő gyógytornász látta el, aki 2017-ben távozott az intézményből.
Fél évig sikerült őt pótolni másik szakemberrel, de sajnos az ellátás ismét veszélybe került.
2018 novemberében állt fel a szakmai team, melynek tagjai  pályakezdő kollégák és olyan
szakemberek, akik e szakfeladaton még nem dolgoztak.
A team tagjai: szomatopedagógus, logopédus, pszichopedagógus és fejlesztőpedagógus. 
Két  kisgyermek  fejlődésének  elősegítése  érdekében,  kéttanáros  modellt  vezettünk  be,
valamint Mese kutya jelenlétével egészültek ki a foglalkozások. A segítő kutya bevonódása
elősegítette a gyermekek hangadásának megjelenését, fokozódását.
 A  bölcsődében  zajló  foglalkozások  előnyösek  voltak  abból  a  szempontból,  hogy
megmutatkozott a gyermekek szocializációja és társas viselkedése.

Korai fejlesztés és gondozás – szakvéleménnyel rendelkező gyermekek ellátása

Szeptember Október November December Január

8 fő
Lány: 4 fő
Fiú: 4 fő

8 fő
Lány: 4 fő
Fiú: 4 fő

8 fő
Lány: 4 fő
Fiú: 4 fő

10 fő
Lány: 4 fő
Fiú: 6 fő

10 fő
Lány: 4 fő
Fiú: 6 fő

Február Március Április Május Június

10 fő
Lány: 4 fő
Fiú: 6 fő

10 fő
Lány: 4 fő
Fiú: 6 fő

10 fő
Lány: 4 fő
Fiú: 6 fő

1 fő
Lány: 4 fő
Fiú: 6 fő

9 fő
Lány: 3 fő
Fiú: 6 fő

Nevelési tanácsadás kereteiben ellátott 0-6 éves korú gyermekek ellátása



Szeptember Október November December Január

11 fő
Lány: 3 fő
Fiú: 8 fő

11 fő
Lány: 3 fő
Fiú: 8 fő

2 fő
Lány: 0 fő
Fiú: 2 fő

2 fő
Lány: 0 fő
Fiú: 2 fő

5 fő
Lány: 1 fő
Fiú: 4 fő

Február Március Április Május Június

4 fő
Lány: 1 fő
Fiú: 3 fő

3 fő
Lány: 0 fő
Fiú: 3 fő

4 fő
Lány: 0 fő
Fiú: 4 fő

5 fő
Lány: 0 fő
Fiú: 5 fő

2 fő
Lány: 0 fő
Fiú: 2 fő

5. Gyógytestnevelés:   

Gyógytestnevelési ellátást a járásban 12 nevelési/oktatási intézményben biztosítottunk.
Gyógytestnevelés szakfeladatot óvodákban, általános iskolákban és egy középiskolában láttuk
el  ebben  az  évben.  Az  ellátatlan  intézményekben  a  szakemberhiány  miatt  nem  tudtuk
megoldani az ellátást.
A  jogszabályi  háttérnek  megfelelően  (20/2012  EMMI  rendelet  142§),  egy  oktatási
intézménynek 3 csoportjában valósul meg maradéktalanul a gyógytestnevelés ellátás.

A 2018/2019. tanévben ellátott és ellátatlan gyermekek, diákok

Sorszám Intézmény
Ellátottak

/fő
II/
A

II/B
Ellátatlanok

/fő
Heti

óraszám
Iskola csoport/alkalom

1. Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat

31 31 0 - 2X2

2. Belvárosi Általános 
Iskola és AMI

63 63 0 29 4X2

3. Döbröközi Tagiskola 70 70 0 - 4X2
3X3

4 József Attila Általános 
Iskola

75 75 0 - 9X2

5. Illyés Gyula Gimnázium 40 39 1 - 3X2
6. Kaposszekcsői Általános

Iskola
46 46 0 - 3X1

7. Dalmandi Általános 
Iskola

16 16 0 - 1X2

8. Csíkóstőttős Általános 
Iskola

14 14 0 - 1X2

9. Szent Orsolya 
Iskolaközpont

0 0 0 18 0

10. Szakcsi Általános Iskola 0 0 0 31 0
11. Kocsolai Tagiskola 0 0 0 nincs adat 0
12. Kurdi Körzeti Általános 

Iskola
0 0 0 nincs adat 0

13. Attala tagiskola 0 0 0 11 0
14. Móra Ferenc Általános 

Iskola
0 0 0 22 0

15. Eszterházy Miklós 
Szakképző Isk. és Koll.

0 0 0 nincs adat 0

Összesen
:

355 354 1 111 0

Óvoda
1. Szivárvány Óvoda és 25 25 0 - 2X2



Bölcsőde
2. Zöld Liget Tagóvoda 0 0 0 nincs adat 0
3. Százszorszép Tagóvoda 0 0 0 23 0
4. Margaréta Református 

Óvoda
31 31 0 - 2X2

5. Kocsolai Gyermeklánc 
Óvoda

0 0 0 nincs adat 0

6. Nak Községi Óvoda 0 0 0 nincs adat 0
7. Szakcsi Óvoda 0 0 0 nincs adat 0
8. Attalai Aprók Háza 

Óvoda
0 0 0 nincs adat 0

9. Kurdi Napsugár Óvoda 0 0 0 nincs adat 0

10. Kaposszekcsői 
Csillagvirág Óvoda

14 14 0 - 1X1

11. Csikóstőttős Tagóvoda 0 0 0 4 0
12. Dalmandi Tagóvoda
13. Döbröközi Mesevilág 

Óvoda
0 0 0 27 0

14. Erzsébet Óvoda 31 31 0 - 2X2
Összesen

:
101 101 0 54 0


	1. Szakértői bizottsági tevékenység:

