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Tisztelt Képviselőtestület!
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
96. § (6) bekezdése a helyi önkormányzatok számára előírja, hogy a 149/1997. (IX.
10.) Kormányrendelet 10. számú mellékletében meghatározott tartalmi követelmények
figyelembe vételével minden évben május 31-ig készítsenek átfogó értékelést a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról. A képviselő-testület által
elfogadott beszámolót meg kell küldeni a Tolna Megyei Kormányhivatal Szociális és
Gyámügyi Osztályának.
A Kormányrendelet melléklete a beszámoló elkészítéséhez az alábbi tartalmi
követelményeket határozza meg.
1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály
adataira.
2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, kérelmezőkre
vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot
terhelő kiadás nagysága,
- egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra
vonatkozó adatok,
- gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó
statisztikai adatok.
3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások
bemutatása:
- gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata
(alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai,
válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek
szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai),
- gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása,
ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok.
6. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett
szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltató tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások
bemutatása.
7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján
(milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb
kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelések).
8. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen
készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők
számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak
bemutatása.
9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében
milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek
(alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.).
A beszámolóhoz a városunkban működő bölcsőde, óvodák, iskolák, az Integrált
Önkormányzati Szolgáltató Szervezet, és a Dombóvári Rendőrkapitányság

szolgáltatott adatokat. A beszámoló mellékletét képezi a Dombóvári Egyesített Humán
Szolgáltató Intézmény Családsegítő és Gyermekjóléti Központja gyermekvédelmi és
gyermekjóléti ellátásban dolgozó munkatársainak beszámolója.
Kérem a Képviselő-testülettől a beszámoló elfogadását.
Határozati javaslat
a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatellátás 2017. évi átfogó értékeléséről
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat
gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatellátásának 2017. évi átfogó értékeléséről
szóló beszámolót a melléklet szerint elfogadja.
Határidő: 2018. június 5.– a beszámoló továbbítására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Hatósági Iroda
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I. A település demográfiai mutatói, foglalkoztatási adatok
Dombóvár állandó lakosságának alakulása 2009-2017.
Év
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.

Fő
19.972
19.694
19.621
19.425
19.268
19.067
18.984
18.851
18.651

A lakónépesség korcsoport szerinti megoszlása
Lakosság, fő
Életkor

2012.

0-18
3.107
19-60
11.591
61év
4.727
felettiek
összesen 19.425

A teljes lakossághoz viszonyított %-os arány

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

2012.

2013.

2014.

2015.

3.043
11.712
4761

3.035
11.225
4.888

3.000
10.918
5.026

2.951
10.761
5.138

19.268

19.148

18.944

18.851

2016.

2.911
10.479
5.261
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60
24

16
60
24

16
59
25,5

16
58
26

15,7
57
27,3

15,6
56,2
28,2

18.651

100

100

100

100

100

100

A fenti táblázatok alapján megállapítható, hogy Dombóvár lakosság száma évről-évre
csökken, a kor összetétel tekintetében megfigyelhető az idősek számának a növekedése.
Munkaerőpiaci, foglalkoztatottsági adatok 2009-2017. évben
A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján
munkaerőpiaci adatok az adott év december 20-i napján:
1. nyilvántartott álláskereső:
2009.
1316 fő
2010.
1327 fő
2011.
1247 fő
2012.
1345 fő
2013.
1112 fő
2014.
901 fő
2015.
909 fő
2016.
524 fő
2017.
519 fő

közzétett

településszintű

2017.

2. a munkaügyi szervezettől járadék típusú ellátásban részesül:
2009.
326 fő
2010.
215 fő
2011.
185 fő
2012.
143 fő
2013.
136 fő
2014.
86 fő
2015.
73 fő
2016.
79 fő
2017.
85 fő
3. munkavállalói korú népesség száma (18-65 év):
2009.
13524 fő
2010.
13376 fő
2011.
13209 fő
2012.
13092 fő
2013.
13513 fő
2014.
13513 fő
2015.
13106 fő
2016.
13106 fő
2017.
12.919 fő
4. nyilvántartott álláskeresők a munkavállalói korú népességhez viszonyított
aránya:
2009.
9,73 %
2010.
9,92 %
2011.
9,44%
2012.
10,27%
2013.
9,54 %
2014.
6,67 %
2015.
8,11 %
2016.
4%
2017.
4,02 %

II. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni
ellátások biztosítása
Dombóvár Város Önkormányzata a pénzbeli és természetbeni ellátásokat a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról 1997. évi XXXI. törvény, Dombóvár Város
Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló
12/2006. (II. 20.) rendelete, a szociális ellátásokról szóló 8/2015.(II.20.)
önkormányzati rendelete, valamint az önkormányzat által fenntartott köznevelési
intézményekben alkalmazandó térítési díjakról szóló 21/2013. (IV. 30.) rendeletében
meghatározott feltételek mellett nyújtotta 2017-ben.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényben meghatározott feltételek szerinti rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultság esetén a gyermek szociális helyzete alapján veheti
igénybe:
- a gyermekétkeztetés normatív kedvezményét,
- a tankönyvtámogatást,
- a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeket,
- az augusztus 1. napján, illetve november 1. napján fennálló jogosultság esetén
(Erzsébet-utalványban)
természetbeni
támogatást,
melynek
összege
gyermekenként 5.800,- Ft.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma
2009. december 31.
2010. december 31.
2011. december 31.
2012. december 31.
2013. december 31.
2014. december 31.
2015. december 31.
2016. december 31.
2017. december 31.

1025 fő
1080 fő
1054 fő
972 fő
869 fő
680 fő
604 fő
541 fő
443 fő

A jogosult 443 fő korcsoportonkénti megoszlása

6 év alatti
7-14 éves
15-18 éves
18 feletti

2013.
év
272 fő
372 fő
146 fő
79 fő

2014. év 2015.
év
217 fő 193 fő
302 fő 276 fő
116 fő 106 fő
45 fő
29 fő

2016.
év
161 fő
256 fő
100 fő
24 fő

2017.
év
126 fő
207 fő
82 fő
28 fő

A jogosult 443 fő 250 családban él.
Családok száma a gyermekek száma szerinti megosztásban
2013. év
l gyermekes család
2 gyermekes család
3 gyermekes család
4 vagy 5 gyermekes
család
6 vagy több
gyermekes család

315
146
52
18

2014.
év
241
111
48
10

2015.
év
200
105
38
15

2016.
év
144
100
46
31

2017.
év
99
74
32
39

5

5

3

9

6

A 250 családból 156 családban a gyermeket egyedülálló szülő gondozza.

l gyermekes család
2 gyermekes család
3 gyermekes család
4 vagy 5 gyermekes
család
6 vagy több gyermekes
család

2013.
év
207
86
28
10

2014.
év
180
76
29
5

2015.
év
157
66
21
6

2016.
év
76
66
27
17

2017.
év
58
58
13
24

2

2

2

5

3

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem elutasítására, illetve az eljárás
megszüntetésére 15 esetben került sor. A család jövedelme, vagyoni viszonyai a
jogszabályban meghatározott feltételeknek nem feleltek meg, vagy azokat nem
igazolták. A döntés ellen fellebbezéssel nem éltek.

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra
jogosult gyermek gyámjául rendelt hozzátartozója részére állapítható meg, ha a
gyermek tartására köteles és nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban vagy időskorúak
járadékában részesül, ennek havi összege 6.270 Ft.
Kiegészítő gyermekvédelmi kedvezmény folyósítása 2016. évben 1 gyermek jogán
történt. Az ellátásra való jogosultság feltételeit a gyermekvédelmi törvény
szabályozza.
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás a 2017. évben nem volt.
Iskolakezdési támogatás
Az iskolakezdési támogatást a szociális ellátásokról szóló 8/2015.(II.20.)
önkormányzati
rendelet
alapján
települési
támogatásként
biztosítja
Képviselőtestületünk. Az a szülő, nevelőszülő, gyám részesül iskolakezdési
támogatásban, aki a köznevelési intézménybe járó gyermekre való tekintettel
rendszeres gyermekvédelmi támogatásra nem jogosult, és a családjában az egy főre
jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
200%-át, összege gyermekenként 6.000,-Ft.
2017. évben 15 gyermek jogán állapítottunk meg iskolakezdési támogatást
összesen: 80.000,- Ft összegben.

Utazási támogatás
Az utazási támogatást a szociális ellátásokról szóló 8/2015.(II.20.) önkormányzati
rendelet alapján települési támogatásként biztosítja Képviselőtestületünk annak a
személynek, akinek 3 éven aluli gyermeke van, terhességi-gyermekágyi segélyt,
gyermekgondozási segélyt vagy gyermekgondozási díjat kap és egyéb jövedelemmel
nem rendelkezik. Az utazási támogatás mértéke megegyezik az önkormányzat által
beszerzett buszbérlet ára, és a kérelmező által fizetendő 1.000.-Ft saját erő
különbségével. Feltétele, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
350 %-át.
2017-es éveben ilyen kérelem nem volt.
Továbbá 2017. október 01. napjától települési támogatásként utazási költségtérítést
nyújt a Dombóvár város közigazgatási területéhez tartozó kül- és belterületi lakott
területeken – különösen Mászlony, Szilfás, Kiskonda, Szarvasd, Nagykonda pusztán
– lakóhellyel rendelkező azon szülő részére
a) akinek a gyermeke dombóvári köznevelési intézménybe helyközi
autóbuszjárattal jár, és

b) a szülő vállalja, hogy a gyermeket az intézménybe és onnan haza kíséri,
továbbá a
c) családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150%-át, valamint
d) a gyermek utaztatása más szervezett módon nem megoldott.
2017. évben egy kérelmező részére biztosítottunk bérletet Dombóvár-Szarvasd
útvonalra.
Dombóvár Város Önkormányzata 2017. június 1-jétől az alábbi új szociális
ellátásokat vezette be:
Gyermek születésének támogatása
Június 1-től minden dombóvári lakcímmel rendelkező kisgyermek születésekor egy
Dombóvár város logójával ellátott rugdalózót is tartalmazó babagondozási csomagot
vehetnek át a szülők a védőnőtől. Ezen kívül azok a szülők, akik igazolni tudják, hogy
legalább 1 éve Dombóváron élnek, gyermekenként 20.000,-Ft-os pénzbeli
támogatásban részesülnek, melyet a gyermek születését követő 30 napig lehet
igényelni.
A 2017. év második félévében 38 fő részére biztosítottunk támogatást erre a célra.
Védőoltások megvásárlásának támogatása
Az önkormányzat számára fontos, a lakosság egészségi állapotának, életminőségének
javítása. Ezért a fenti dátumtól szociális ellátásként pénzbeli támogatást nyújt a 65 év
felettiek részére tüdőgyulladás elleni, a 14 évesek számára agyhártyagyulladás elleni
védőoltás megvásárlásához. A támogatás mértéke a védőoltás árának 100 %-a, de
legfeljebb 17.000,-Ft.
A védőoltások beszerzését a tavalyi év második félévében 25 fő esetében támogattuk.

III. Az önkormányzat által biztosított
személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
94. §-ában meghatározott ellátási kötelezettségnek megfelelően az önkormányzat
gondoskodik a gyermekjóléti szolgáltatás, a gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde,
óvoda, iskolai napközi), a gyermekek átmeneti gondozása (helyettes szülői ellátás,
családok átmeneti otthona) biztosításáról.

A gyermekjóléti szolgáltatást a gyermekek átmeneti gondozását, a gyermekek
napközbeni ellátását biztosító nyári napközis tábort az önkormányzat a Dombóvári
Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény Család- és Gyermekjóléti Központ útján
biztosította.
Az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza a Dombóvári Egyesített Humán
szolgáltató Intézmény Család- és Gyermekjóléti Központ által elkészített feladat
ellátásról szóló beszámolót.
A gyermekek napközbeni ellátásának városunkban működő formái:
- bölcsődei és óvodai ellátás,
- iskolai napközi, tanulószoba,
- nyári napközis tábor.
Az óvodai és bölcsődei ellátás önkormányzati intézményekben és két egyházi
fenntartású óvodában valósul meg.
1. Bölcsődei ellátás:
A Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2017. évben az engedélyezett
férőhelyek száma 60 fő volt. 2017 januárjától 2 fő sajátos nevelési igényű gyermek járt
a bölcsödébe, így 58 fő kisgyermeket fogadtak, majd 2017 szeptemberétől 1 SNI
kisgyermek távozott, valamint egy ikerpár felvételére került sor, mindketten SNI-sek,
így maximálisan felvehető gyermekek létszáma 54 fő. 1 fő hátrányos helyzetű
kisgyermek járt bölcsödébe, védelembe vett gyermek 3 fő volt.

2. Óvodai ellátás:
Az óvodai ellátás önkormányzati és egyházi fenntartású férőhelyen biztosított. Az
elmúlt évben valamennyi óvodai felvétel iránti igényt ki tudtak elégíteni. A Mászlony
pusztai gyermekek utaztatása a 2013-ban bevezetett módon, továbbra is különjáratú
autóbusszal történik.
Az óvodák beszámolójából kiderül, hogy a pedagógiai programjaikban és nevelési
gyakorlatukban kiemelt figyelmet fordítanak a különleges bánásmódot igénylő
gyermekek fejlesztésére, felzárkóztatására.
A védőnőkkel és a Gyermekjóléti Szolgálattal valamennyi óvoda folyamatosan
együttműködik a problémák kezelésében. Az alábbiakban a beküldött intézményi
beszámolók alapján nyújtunk tájékoztatást.

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde:

Halmozottan hátrányos
helyzetű gyerekek ( fő)

Sajátos nevelési igényű
gyerekek (fő)

Bejáró gyermekek
száma (fő)

Szivárvány Óvoda
(székhely)
Bezerédj Amália Óvodai
Tagintézmény 2017.
októbertől Zöldliget
Óvodai Tagintézmény
Gyermekvilág Óvodai
Tagintézmény 2017.
októbertől Százszorszép
Óvodai tagintézmény
Intézmény összesen

6

155

5

1

0

2

4

105

13

3

3

3

5

115

4

0

4

6

14

375

22

4

7

11

Gyermek létszám
2016.10.01. (fő)

Óvodák

A 2017. október 01-i statisztika adatai

Hátrányos helyzetű
gyerekek (fő)

Gyermek csoportok száma
2017.10.01.

A gyermekek óvodai ellátása a székhely óvodában és két tagintézményben történt
2016. szeptember 30. napjáig, akkor az Erzsébet Óvodai Tagintézmény egyházi
fenntartásba került.
A gyermekek összetételének jellemzői

2016. október 01-től intézményben 10 óvodai csoport működik. Az Erzsébet Óvodai
Tagintézmény kiválásával az intézményben nincs beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő gyermek, és magyar nyelvű cigány kulturális nevelést igénylő
gyermek. A német nemzetiségi nevelés nem szerepel az intézmény Alapító okiratában.
Az intézményben az elmúlt évben igazolatlan hiányzás nem volt. A gyermekek
rendszeresen járnak óvodába.
A gyermekek lakhelye szerinti megoszlás (2017. október 01-i adatok)
Óvodák

Gyermek létszám
(fő)

Bejáró gyermekek
száma (fő)

Szivárvány
Óvoda
(székhely)
Zöldliget
Óvodai
Tagintézmény
Százszorszép
Óvodai
tagintézmény
Intézmény összesen

155

2

Dombóvári
gyermekek száma
(fő)
153

105

3

102

115

6

109

375

11

364

Bejáró gyermekek közül 4 fő Kapospulából érkezik (az intézmény körzetéhez tartozik
a település). 1-1 gyermek Magyaregregyről, Nakról, Mágocsról, Szabadiból,
Csomából, Kocsoláról jár be. Ezen gyermekek felvétele fenntartói engedéllyel történt.
Egész napos óvodai ellátást igénylő gyermekek száma
A gyermekek 100%-a egész napos óvodai ellátásban részesült és igénybe vette az
óvodai étkezést.
Térítés nélküli étkezők száma (2017.10.01.)
Óvodák
Gyermek létszám
Térítés nélkül
(fő)
étkező gyermekek
száma (fő)
Szivárvány
Óvoda
155
111
(székhely)
Zöldliget
Óvodai
105
99
Tagintézmény
Százszorszép
Óvodai
115
107
tagintézmény
Intézmény összesen
375
317

Térítéssel étkezők
száma (fő)
44
6
8
58

Tanórán kívüli elfoglaltságok
A tagintézményekben a gyerekek fejlesztését az óvodapedagógusokon kívül, a
pedagógiai szakszolgálat utazó gyógytestnevelői és logopédusai is segítik. A
gyógytestnevelés biztosítására szakember hiány miatt nem volt lehetőség a Zöldliget
és a Százszorszép Tagóvodában. A Szivárvány Óvodában gyógytestnevelő
végzettséggel is rendelkező óvodapedagógus kolléganő látja el a feladatot.
Az SNI gyermekek fejlesztését a Tolna Megyei EGYMI gyógypedagógusai,
logopédusai végzik.
A Szivárvány Óvodában tehetséggondozó műhelyek működtetésével támogatják a
tehetséggondozást.
Szivárvány Óvodai tanuszoda költségtérítéssel biztosítja a lehetőséget a középső- és
nagycsoportos gyermekek vízhez szoktatásához, úszás tanításához (5.000 Ft/10
foglalkozás/fő).
Jövőbeni célok:
Az intézmény kiemelt feladatának tekinti, hogy integrált nevelés keretében segítse a
hátrányos, halmozottan hátrányos gyermekek beilleszkedését, fejlesztését. Szükség
esetén, a csoporton kívüli fejlesztő foglalkozások szervezésével segítik a gyerekek
felzárkóztatását. Másik fontos feladatnak tekintik a szülőkkel való bánásmód terén
fejleszteni stratégiájukat, az eredményesség érdekében. További célként fogalmazzák
meg, hogy a többi szülővel elfogadtassuk, a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek együtt nevelését.

Kiemelt célok:
- A gondozatlanságot, elhanyagoltságot mutató gyermekek szüleivel való
együttműködés hatékonyságának, eredményességének növelése elsősorban
gondozási területeken.
- A szülők tájékoztatása gyermekükkel kapcsolatos kötelezettségeikről, ezek
teljesítésére ösztönzésük, a szükséges segítség megadásával.
- A Tolna Megyei Kormányhivatal Dombóvári Járási Gyámhivatal munkatársaival
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival, a védőnőkkel, a Rendőrség munkatársaival
és gyermekorvosokkal a rendszeres és hatékony együttműködés fenntartására
törekvés.
Margaréta Református Óvoda:
Az óvoda csoportok szám 4, a gyermekek száma 99 volt 2017. szeptember 01. napján.
A vidékről bejáró gyermekek száma 7 fő.
Tanórán kívül szervezett elfoglaltságok: aerobik 32 fő, ovi-kosár 18 fő, alapozó
mozgásterápia 12 fő, logopédia 18 fő, gyógytestnevelés 41 fő.
A tanulási nehézséggel küzdő gyermekek száma 0 fő.
Sajátos nevelési igényű gyermek 1 fő.
Hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma 2 fő.
A gyermekjóléti szolgálattal egy gyermek esetében kellett együttműködni, apai
kapcsolattartás ügyben.
Az óvodában igazolatlan hiányzás nem volt.
Az intézményben megvalósuló tehetséggondozó programok és a résztvevők száma.
néptánc – 18 fő, 4 tücsöktanoda (gyermekszínjátszás) – 19 fő, német nyelvvel
ismerkedés 15 fő.
Az óvodai étkezést (mivel saját főzőkonyhával nem rendelkeznek) szerződéssel az
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet Szivárvány Óvoda konyhája, majd a
Dombóvári Apáczai Csere János Szakközépiskola és Kollégium konyhája látta el.
Jövőbeni célok, tervek:
- a gyermeke szociális helyzetét egész év során figyelemmel kísérik, melyet éves
szinten kétszer írásban rögzítenek
- az év folyamán feltárt fejlődési, nevelési vagy egyéni bánásmódot igénylő
fejlesztést a csoportban dolgozó óvodapedagógusok végzik.
- Alapozó mozgásterápiás foglalkozást heti rendszerességgel végzi az e témában
képzett óvodapedagógus
- A pedagógia szakszolgálat munkatársai – logopédus, gyógytestnevelő – heti
több alkalommal fejlesztik a rászoruló gyermekeket
- az óvoda külön megbízási szerződéssel alkalmaz egy logopédusgyógypedagógust, aki az SNI gyermek fejlesztését végzi
- A szülőket fogadó óra keretében tájékoztatják gyermekük fejlettségi szintjéről

Dombóvári Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Óvoda
Az intézményben lévő gyerekek és
csoportok száma
A gyerekek lakhelye szerinti megosztás /
Dombóvár és vidékről bejáró gyerekek
száma/

Tanórán kívüli elfoglaltságok

Tanulási-, magatartási nehézségekkel
küzdő gyerekek száma
Hátrányos/halmozottan hátrányos
helyzetű gyerekek száma
Alapellátásba vett/védelembevett
Gyámság alá helyezett
Gyermekjóléti Szolgálattal kapcsolatos
együttműködési esetek száma, oka,
megoldások
Hiányzások száma, igazolatlan
hiányzások száma, milyen
következmények voltak
Az intézményben megvalósuló
pályázatok, programok, tehetséggondozó
programok jellemzői, azon résztvevők
száma
Jövőbeli célok, tervek a problémák
hatékonyabb kezelése érdekében

3 csoport
73 gyermek
66 dombóvári
7 vidéki
3 gyermek Mászlony pusztáról jár
2 gyermek Sásdról
1 gyermek Attaláról
Úszás, német tánc, angol, lovaglás,
zeneovi, kutya terápia, gyógytestnevelés,
tehetséggondozás, magyar tánc
17
13 fő HH
1 fő HHH
Alapellátásba vett 4 fő
Védelembevett 4 fő
Gyámság alá helyezett 2 fő
Nem történt intézkedés
Nem volt

A fenntartó pályázataiból részesültekmagas részvételi aránnyal a szülők is

A jövőbeni célunk a családsegítő,
gyermekvédelmi szervekkel
együttműködve a nehézségekkel, családi
problémákkal küzdő szülők segítése.

3. Iskolások napközbeni ellátása
Az idősebb korosztály napközbeni ellátását iskolai napközi és tanulószoba biztosítja.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27. §-ában előírtaknak
megfelelően az általános iskolákban a délelőtti és délutáni tanítási időszakot oly
módon szervezik meg, azoknak 16 óráig kell tartaniuk.
Az általános iskolák az önkormányzat felé részletesen beszámoltak arról, hogy a
gyermekek napközbeni ellátása, étkeztetése iránti igényeket teljes mértékben ki tudják
elégíteni. A gyermekek tanulásának támogatása, segítése érdekében több szaktanár
vesz részt a napközbeni ellátás biztosításában, szükség esetén korrepetálást
szerveznek, fejlesztő foglalkozást, szakköröket, sportfoglalkozásokat tartanak.

Az oktatási intézményben tevékenykedő gyermekvédelmi felelősök a gyermekjóléti
szolgálattal együttműködve végzik munkájukat, részt vesznek az éves
gyermekvédelmi tanácskozásokon, esetmegbeszéléseken, prevenciós és szabadidős
programokat szerveznek.

Össz. gyermek
létszám:
alsós / felsős
vidéki gyermekek száma
napközis
csoportok száma

Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
552
264/288
68
alsó tagozaton iskolaotthon minden osztályban 16,00-ig
5. évfolyamon minden osztályban 4 csoport
6. évfolyamon két vegyes csoport 6.a és a 6 b. tanulóiból 27 fővel, egy
az 6.c.. és a 6. d. osztály tanulóiból összesen 21 fővel
7. és 8 évfolyamon egy vegyes csoport alakult 7.c (6.fő), a 8.c (4 fő) és a
(8.d (4 fő) összesen 14 fővel

tanórán kívüli Kötelező:
elfoglaltságok
- BTMN fejlesztő foglalkozás: alsós 31 fő, felsős 55 fő

-

hit – és erkölcstan kötelező, erkölcstant 213 fő választotta
gyógytestnevelés: 114 fő
mindennapos testnevelés keretében választható: aerobik, foci,
kosárlabda, tömegsport,
Választható szakkörök:, matematika, fizika/kresz, újságíró, rajz,
kémia, színjátszó, természetismereti szakkör, történelem
nehézségekkel 86 fő BTMN, 31 SNI

Tanulási
küzdő gyermekek száma
HH
/
HHH 72 fő 62 HH , 10 HHH
tanulók
Igazolatlan
42 tanuló mulasztott igazolatlanul
hiányzás
Gyermekjóléti
- szülő vagy gondviselő értesítése 70 alkalommal 42 tanuló
Szolgálattal
esetében.
kapcsolatos
- Gyermekjóléti Szolgálat értesítése 57 alkalommal 33 tanuló
együttműködési
esetében
esetek száma
- Gyámhivatal értesítése 15 alkalommal 12 tanuló esetében,

-

Össz. gyermek
létszám:
alsós / felsős
vidéki gyermekek száma
napközis
csoportok száma

Járási Hivatala Hatósági Osztály értesítése 3 alkalommal 3
tanuló esetében
Dombóvári József Attila Általános Iskola

540
127
alsó tagozaton iskolaotthon van 16,00-ig
napközis ellátásban összesen 168 tanuló vesz részt,
az iskolaotthonos csoportok száma 12,

és napközis csoportok száma összesen 6.
tanórán kívüli változatos formában és résztvevőkkel, szakkörök, művészeti
elfoglaltságok
csoportok, iskolai sportkörök, énekkar, stb.
Tanulási nehézségekkel küzdő 92 fő
gyermekek száma
SNI-s tanulók száma:
39 fő
HH
/
HHH 27 fő 25 HH , 2 HHH
tanulók
igazolatlan
24 nap
hiányzás
Gyermekjóléti
Több tanulóval kapcsolatosan küldtünk esetinformációt tovább a
Szolgálattal
szükséges szerveknek. A jelzések telefonon, elektronikus úton és
kapcsolatos
hivatalos levél formában történt. Többször küldtünk esetjelző
együttműködési adatlapot, vagy környezettanulmányt. A problémák között az
esetek száma
igazolatlan hiányzások, az elhanyagolás, veszélyeztetettség,

fejtetvesség, szociális-, fegyelmi-, tanulási probléma, szülői kérés,
pedagógusi tanácskérés szerepelt. A megoldási variációk között
jelentős volt az esetmegbeszélés, esetkonferencia. Szükség esetén
bevontuk a gyámhivatal, a családsegítő, a rendőrség dolgozóit, az
illetékes gyermekorvost, pszichológust esetleg pszichiátert. E
konzultáció folyományaként, úgy a szülő, mint a gyermek, a
pszichológus segítségét veheti igénybe a családi és iskolai
problémák hatékonyabb kezelése érdekében.
programok
tervek:

-

Össz. gyermek
létszám:
vidéki gyermekek
száma
napközis csoportok
száma
tanórán
kívüli
elfoglaltságok

rendvédelmi szervek prevíntív munkájának erősítése
KEF működésének erősítése
Gyermekjóléti Szolgálattal szoros kapcsolat ápolása
Szülők hatékonyabb bevonása
Pszichológus túlterheltsége enyhítése

Szent Orsolya Iskolaközpont
244 fő 8 osztályban, ebből 87 fő alapfokú művészeti oktatásban
vesz részt
48 fő
napközis csoportok száma 5, napköziben résztvevő gyermekek száma
146 fő

Szakkörök:
Rajzszakkör: 5-8 osztályban évfolyamonként heti 2 óra
Drámaszakkör: 5-8 osztályban évfolyamonként heti 1 óra
Énekkar: 4-8 osztályban heti 1 óra
Informatika szakkör: 6-8 osztályban heti 1 óra
Iskolai sportszakkör: 1-8 osztályban heti 2 óra gyermektorna,
atlétika, hétvégenként turisztikai rendezvények

Egyéb:
Napközi és tanulószobai foglalkozások
Tehetséggondozás
Felzárkóztatás
Középiskolai felvételi felkészítő
Tanulmányi versenyek
Művészeti iskola által szervezett foglalkozásiok
énekkar, gyermektorna, kézműves foglalkozás, német társalgás
Tanulási nehézségekkel küzdő 19 fő
gyermekek száma
HH tanulók
Igazolatlan hiányzás
programok tervek:

Össz. gyermek
létszám:
vidéki gyermekek száma
napközis
csoportok száma

1 fő
nem volt
Tantárgyi tehetséggondozás, korrepetálás, Mikulásfutás, SzülőkNevelők Bálja, Családi délutánok
Tervek: Tanulók személyiségének, környezetének megismerése,
fejlesztő módszerek ismertetése a családokkal, megfelelő
beilleszkedés hatékony segítése, szülők segítése a családi és
nevelési konfliktusok megoldásában.

Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani
Intézmény Móra Ferenc Általános Iskolája és a Fejlesztő
Iskola
78 fő 1-8 évfolyam és 1 foglalkoztató csoport van, valamint a
Fejlesztő Iskolában 17 fő 3 csoport
Móra Iskolában 37 fő, Fejlesztő Iskolában 12 fő
a gyermekek 1-8. osztályig egész napos iskolarendszerben tanulnak,
mely 70 főt érint. A Fejlesztő Iskolában a délelőtti tanórákat követően 10
gyermek veszi igénybe a napközis foglalkozást

tanórán kívüli Kórus, néptánc, sportkör, alsó tagozaton, pályorientációs
elfoglaltságok
foglalkozás, mese és játék foglalkozás, önképző kör
Tanulási vagy magatartási valamennyi gyermek
nehézségekkel
küzdő
gyermekek száma
HH
/
HHH Összesen:56 fő 30 HH, 26 HHH
tanulók
igazolatlan
174 óra
hiányzás
Gyermekjóléti
- Csökkent az esetjelzések száma. Elhanyagolás,
Szolgálattal kapcsolatos
bántalmazás miatt nem történt jelzés. Jelzéssel az
együttműködési
esetek
igazolatlan hiányzások miatt került sor.
száma
programok
- EFOP 3.1.4. Útravaló ösztöndíj program
tervek:
- EFOP.3.2.5-17 Pályaorientáció, kiemelten az MTMI

készségek és kompetenciák fejlesztésére a köznevelés

-

-

-

rendszerében
EFOP.3.1.6-16 A köznevelés támogató szerepének erősítése,
A súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekeket ellátó
intézmények szakmai fejlesztése
TOP 5.2.1-15-TLI-2016-00003 A dombóvári KakasdombErzsébet utcai szegregációval veszélyeztetett területen élők
társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja ---Együttműködő partnerként vesz rész iskolánk a programban,
melynek keretein belül iskolai szociális munka folyik
intézményünkben
részt vesznek rajzpályázatokon, filharmónia – és
színházlátogatáson, egészség-megőrzési napot szerveznek,
prevenciós előadásokat

Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dombóvári
Tagintézménye (Kinizsi 37.)
szakértői bizottság tevékenysége:
256 fő diagnosztika
nevelési
tanácsadás:
fejlesztések:
logopédiai ellátás
gyógytestnevelés

csoportos szűrővizsgálatot 322 dombóvári gyermek esetében
végeztek
Korai fejlesztés havi 14-18 esetében végeztek
258 fő részére
302 fő dombóvári részére

A középiskolák beszámolójából kiderül, hogy az intézmények nagy hangsúlyt
fektetnek a gyermekvédelmi feladatokat ellátására.

Illyés Gyula Gimnázium
502 fő 17 osztályban

Össz. gyermek
létszám:
alsós / felsős
vidéki gyerme188 fő
kek száma
napközis
az 5. és 6. évfolyamon szerveztek napközis ellátást
csoportok száma
tanórán kívüli Kiemelt pedagógiai cél a szaktárgyi segítség nyújtása, 24
elfoglaltságok
különböző csoportban
Tanulási
nehézségekkel 15 fő, óraadó pedagógus tartotta nekik a kötelező
küzdő gyermekek száma
foglalkozásokat, SNI-s diákok száma 7 fő
HH
/
HHH 11 fő HH
tanulók
2 fő HHH
igazolatlan
1 tanuló esetében meghaladta az 50 órát
hiányzás
Gyermekjóléti
- igazolatlan órák miatt, illetve magántanulói

Szolgálattal kapcsolatos
státuszok jóváhagyása miatt kellett felvenniük a
együttműködési
esetek
kapcsolatot
száma
programok
nem közölt adatot
tervek:
Jelzett
- nagyon alacsony a menzán étkezők száma. Az 5.- 6.
problémák:
évfolyamon szinte mindenki étkezik a többi 450 gyermek

-

közül mindössze 15-20 fő.
városi szinten gondot jelent a képzett pszichológus hiánya
Szekszárdi SZC Esterházy Miklós Szakképző Iskolája

Össz. gyermek
686 fő
létszám:
alsós / felsős
vidéki gyermenem közölt adatot
kek száma
Tanulási
SNI-s 58 fő
nehézségekkel
BTMN tanulók száma 66 fő
küzdő
gyermekek
száma
HH
/
HHH a tanulók összlétszámának 10 %-a HH, 8 %-aHHH
tanulók
igazolatlan
nincs adat
hiányzás
Gyermekjóléti
- igazolatlan órák miatt, illetve kirendelt pártfogókkal
Szolgálattal kapcsolatos
történő kapcsolattartás miatt az együttműködés
esetek
együttműködési
folyamatos.
száma
programok
Tervezett programjaikban arra törekednek, hogy a tanulók
tervek:
munkaerő piacra való belépését, életpálya tervezését segítsék. Ilyen

programjaik a Szakmák éjszakája, Szalagtűző, Esterházy-nap,
Ökonap, sportrendezvények (Futsal, kézilabda, Télapó Kupa),
közlekedési versenyek, Szépíró versenyek, s egyéb meghirdetett
iskolai, városi, megyei és országos versenyek.
A bejáró tanulók „csellengését” megelőző programként iskolai
könyvtárunk által szervezett események
Szekszárdi SZC Apáczai Csere János Szakgimnáziuma és
Kollégiuma
Össz. gyermek
létszám:
alsós / felsős
vidéki gyermekek száma

515 fő 23 osztályban
223 bejáró és 66 kollégista.
A kollégisták összlétszáma: 68 fő, ebből 2 fő HEMI-s. A
kollégiumi tanulócsoportok száma 3.

Tanórán kívüli
sportfoglalkozások, rajzszakkör
elfoglaltságok:
Tanulási
nehézségekkel SNI-s diákok száma 28 fő
küzdő gyermekek száma
HH
/
HHH 48 fő, 36 HH, 12 HHH
tanulók
igazolatlan
3064 óra
hiányzás
Gyermekjóléti
- igazolatlan órák miatt a szülők, illetve gyámhatóság,
Szolgálattal kapcsolatos
gyermekjóléti szolgálat is értesítésre került, több
együttműködési
esetek
esetben osztályfőnöki figyelmezetést, illetve
száma
igazgatói figyelmeztetést kaptak a diákok.
programok
tervek:

-

„Előzzük meg a lemorzsolódást – CroCoos” című projektben
vesz részt pedagógusok a Gyermekjóléti Szolgálattal és a
jelzőrendszer más tagjaival is kapcsolatban állnak.

IV. Gyermekétkeztetés
Dombóvár város gyermekétkeztetését az Integrált Önkormányzati Szolgáltató
Szervezeten keresztül látja el.
Bölcsődei és óvodai gyermek adagszámok összesítője 2017. év
50%-os
100% kedvezmény
kedvezmény

megnevezés

kedvezmény nélküli,
teljes árat fizető

adagszám összesen

Bölcsőde

0

7490

2195

9685

Szivárvány óvoda

0

20351

6296

26647

Amália óvoda
Százszorszép
óvoda

0

16640

735

17375

0

15423

1210

16633

Összesen

0

59904

10436

70340

Általános iskolai adagszámok alakulása 2017. év
csak ebéd
megnevezés

Belvárosi Ált.
Iskola
József Attila
Ált. Iskola
Móra Ferenc
Ált. Iskola
Reménység
Összesen

50%-os 100%
kedvezm kedve
ény
zmény

háromszori étkezés

kedvezmény
kedvezmény
50%-os
100%
nélküli,
adagszám
nélküli,
adagszám
kedvez kedvezm
teljes árat összesen
teljes árat összesen
mény
ény
fizető
fizető

9816

3198

28986

42000

6321

25479

9127

40927

6211

2584

24959

33754

5918

13873

16582

36373

476

0

0

476

2117

7979

26

10122

508

0

0

508

204

1737

0

1941

17011

5782

53945

76738

14560

49068

25735

89363

Összesen
50%-os
100%
kedvezmény kedvezmény

kedvezmény
nélküli,
adagszám
teljes árat összesen
fizető

16137

28677

38113

82927

12129

16457

41541

70127

2593

7979

26

10598

712

1737

0

2449

31571

54850

79680

166101

Középiskolai adagszámok alakulása 2017. év

megnevezés

Apáczai
Iskola

HEMI

kollégium
menza
kedvezm
adags
kedvezmé
ény
50%-os 100%
50%-os
100%
ny nélküli, adagszám
nélküli, zám
kedvez kedvezm
kedvezm kedvezm
összes
teljes árat összesen
teljes
mény
ény
ény
ény
en
fizető
árat
fizető

reggeli

4963

376

4607

9946

ebéd

4700

376

4182

9258

vacsora

3898

294

3671

7863

0

reggeli

172

634

665

1471

0

ebéd

526

295

723

1544

vacsora

416

232

595

1243

0

reggeli

0

0

ebéd

0

Gimnázium vacsora
Összesen

0
2188

2183

4085

255

2647

519

932

1058

8319

0
14675

2207

14443

31325

4963
6888
3898
172
2709
416
0
4085
0
23131

8456

kedvezmény
100% kedvezmény nélküli, teljes árat
fizető
376
631
294
634
814
232
0
1058
0
4039

3634

13462
0

1832

11898

összesen
50%-os
kedvezmény

5090

4607
6829
3671
665
1655
595
0
8319
0
26341

adagszám
összesen
9946
14348
7863
1471
5178
1243
0
13462
0
53511

22186

V. Bűnmegelőzés
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. május 09. napján
tartott ülésén döntött Dombóvár Város Bűnmegelőzési Koncepciójának elkészítéséről,
valamint annak tartalmi elemeinek meghatározásáról. A Képviselő testület a 94/2016.
(VI. 30.) Kt. határozatával elfogadta Dombóvár Város 2016-2020. közötti
közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepcióját.
A koncepció megfogalmazza a bűnmegelőzés fogalmát, mely alapján a bűnmegelőzés
minden olyan intézkedés, és beavatkozás, melyek célja, vagy eredménye a bűnözés
mennyiségi csökkentése, az állampolgári szubjektív biztonságérzet minőségi javítása,
a bűnalkalmak lehetőségének csökkentése, a bűnözést előidéző okok hatásainak
mérséklése, a sértetté (áldozattá) válás megelőzése.
A bűnmegelőzés kiemelt célcsoportjai:
- gyermekek, fiatalkorúak és fiatal felnőttek
- időskorúak
- a hátrányos helyzetű társadalmi réteghez tartozók (HH)
- a halmozottan hátrányos helyzetben élők (HHH)
A koncepció elkészítésének célja az volt, hogy a városban az életminőséget javító
közbiztonság megteremtése érdekében a közrend megóvásában, a bűnmegelőzésben és
a bűnüldözésben résztvevők közötti célirányos párbeszédet elősegítse, és megfelelő
keretet biztosítson a közös feladatok eredményes ellátásához.
A prioritásokhoz igazodó cselekvési terv második pontja a gyermek és fiatalkori
bűnözés csökkentése.
Alapvető törekvés az említett korosztály célirányos preventív nevelésével a bűnözés
utánpótlási bázisának csökkentése, a már „megtévedt” gyermek helyes irányba
terelése, az ehhez szükséges szakmai, személyi és intézményi igény biztosítása.
A gyermek- és ifjúságvédelem nem képzelhető el a rendőrség, a gyámügy, a
családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, a védőnői hálózat, valamint az oktatási
intézmények ifjúságvédelmi felelőseivel folytatott együttműködés nélkül. Az
együttműködés eredményeként nem csak a megelőzésben érhető el jó eredmény,
hanem kevesebb ilyen jellegű cselekmény marad rejtve.
Alkalmazott eszközök:
- rendőrségi ismertetők, figyelemfelhívások általános iskolák részére
- iskolarendőr program
A dombóvári általános és középiskolákban is működik „Az iskola rendőre” program.
A program lényege, hogy a szülők nem közvetlenül a rendőrséghez, hanem egy, az
iskolával folyamatosan kapcsolatban álló rendőrhöz fordulhatnak kéréseikkel,
kérdéseikkel.

A program keretében az egyes intézményekkel egy-egy rendőr áll napi kapcsolatban,
aki részt vesz az osztályfőnöki órákon, feladata többek között a közlekedésbiztonság
és a bűnmegelőzés oktatása. A tanév során az iskolarendőr rendszeres kapcsolatot tart
az iskola nevelőivel, diákjaival, a szülőkkel, részt vesz a jelentősebb iskolai
rendezvényeken.
A programon belül oktatási tematika került kidolgozásra – külön alsó és felső
tagozatos gyermekek részére –, amelynek segítségével az iskolarendőrök a gyermekek
életkorának megfelelő előadásokat tartanak a különböző – a gyermekeket érintő – bűnés baleset-megelőzési témakörökben.
Ezen kívül a rendőrség a tanév során, negyedévente Hírlevélben hívja fel a diákok
figyelmét az adott időszak veszélyeire, valamint jó tanácsokkal látja el őket, amelyek
betartásával megelőzhető, hogy áldozatokká váljanak.
További rendőrség által alkalmazott eszköz az illetékességi területen lévő iskolák és
óvodák rendezvényein, nyári táborokban való részvétel, ahol a rendőri munka, a
rendőrök felszerelése kerül bemutatásra, valamint különböző játékos módszerek
alkalmazásával történik a figyelemfelhívás a gyermekeket érintő veszélyek
elkerülésére.
A gyermek és ifjúsági korosztályra vonatkozóan a koncepció kiterjed még A
droghasználat és a kábítószer-bűnözés kezeléséra, megelőzésére.
Cél a városban a drogfogyasztás megelőzése, visszaszorítása, megszüntetése.
Szükséges a kábítószer fogyasztás terjedési útvonalainak fokozott ellenőrzése. Minden
eszközt fel kell használni, hogy a fiatalabb korosztályok se fertőződjenek.
Az általános tapasztalat az, hogy a fiatalok szinte teljes mértékben áttértek az ún.
dizájner drogok, új pszichoaktív, valamint az internetről rendelhető, legális szerek
használatára. Ezen szerek fogyasztása alkalmi jelleggel elfogadott a 16-20 éves
korosztály számára.
A szórakozó helyek visszatérő ellenőrzéseit szorgalmazni kell, amely ellenőrzéseken
keresztül befolyásolható az üzemeltetők normakövetése, különös tekintettel a fiatalok
alkohollal és dohánytermékkel történő kiszolgálására, illegális szerek üzleten belül
történő hozzáférhetővé tételére.
Alkalmazott eszközök:
- célzott programok, előadások tartása
- Dombóvári Kistérségi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) működése
A jelenség megszüntetetésére, illetve a kipróbálók és a rendszeres használók számának
csökkentése érdekében megtartott előadások során a rendőrség az ismeretlen
összetételű anyagok kiszámíthatatlan hatásait igyekezte hangsúlyozni az esetleges
büntetőjogi következmények mellett.

A KEF egy helyi szintű szakmai konzultációs munkacsoport, amelynek feladata, hogy
összehangolja a drogprobléma visszaszorításában szerepet játszó négy alappillér – a
közösség és együttműködés, a megelőzés, a gyógyítás és rehabilitáció, valamint a
kínálatcsökkentés – intézményeinek munkáját. Ezen túlmenően a rendőrség
rendezvényeken szórólapok kiosztásával, tanácsadással hívja fel a figyelmet a drog
használatának veszélyeire, vagy a már drogot használó személy esetén a lehetséges
megoldásra, segítségre.
A bűnmegelőzés érdekében rendszeres kapcsolatot kell tartania egymással
• az önkormányzatnak,
• a rendőrségnek,
• a városban működő polgárőr szervezetnek,
• a közterület-felügyeletnek,
• az önkormányzati intézményeknek,
• gyermekvédelmi, gyermekjóléti, oktatási szféra intézményeinek, képviselőinek,
• a katasztrófavédelem illetékes szerveinek,
• helyi nemzetiségi önkormányzatoknak,
• egyházaknak,
• a gazdasági élet helyi meghatározó szereplőinek, vállalkozásainak,
• kulturális és szórakozási célt szolgáló kiemelt szolgáltatóknak.

Tolna Megye
Bűnmegelőzési és prevenciós programok, rendezvények
2017. év

sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Közös
Közös
önkormányzati
önkormányzati
hivatalhoz
hivatal székhelye
tartozó
települések
Dombóvár,
Szabadság u. 18.
Dombóvár,
Szabadság u. 18.
Dombóvár,
Szabadság u. 18.
Dombóvár,
Szabadság u. 18.
Dombóvár,
Szabadság u. 18.
Dombóvár,
Szabadság u. 18.
Dombóvár,
Szabadság u. 18.

PROGRAM
indítója, szervezője

megnevezése

helye

Viharmadár Önkéntes
Mentő Egyesület
Viharmadár Önkéntes
Mentő Egyesület
Viharmadár Önkéntes
Mentő Egyesület
Viharmadár Önkéntes
Mentő Egyesület
Viharmadár Önkéntes
Mentő Egyesület
Viharmadár Önkéntes
Mentő Egyesület

Iskolások katasztrófavédelmi
felkészítése

Apáczai Csere János
Szakközép Iskola
Dombóvár, Szállásréti
tó
Apáczai Csere János
Szakközép Iskola
Dombóvár
közigazgatási területén

Dombóvár

Illyés Gyula Gimnázium

Kortársoktatás

Dombóvár
Dombóvár
Dombóvár
Dombóvár
Dombóvár
Dombóvár

Egyesületi nap
Iskolások katasztrófavédelmi
felkészítése
Utcai szolgálat

Dombóvár

2017.május 28.

Nyitott Bíróság

9.

Dombóvár,
Szabadság u. 18.

Dombóvár

Dombóvári Árpád-házi
Szent Erzsébet Katolikus
Óvoda

Látogatás a rendőrségen

11.

Dombóvár

2017.09.01-2018.03.31.

Városi Gyereknap

Illyés Gyula Gimnázium

Dombóvári József Attila
Általános Iskola
Dombóvári József Attila
Általános Iskola

2017.09. - 11.

Nem ismert

Dombóvár

Dombóvár

2017.június 8.

Dombóvár

Dombóvár,
Szabadság u. 18.

Dombóvár,
Szabadság u. 18.
Dombóvár,
Szabadság u. 18.

2017.03. - 05.

Prevenciós nap

8.

10.

időpontja,
gyakorisága

Internet veszélyei
Drogprevenció

KEF. Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum
Nyitott Bíróság
Szekszárdi
Törvényszék
Rendőrség
Dombóvári József
Attila Általános Iskola
Dombóvári József
Attila Általános Iskola

2 havonta
havonta

2017.április 04. évente
Megbeszélés szerint
Megbeszélés szerint

12.
13.
14.

15.

16.

Dombóvár,
Szabadság u. 18.
Dombóvár,
Szabadság u. 18.
Dombóvár,
Szabadság u. 18.
Dombóvár,
Szabadság u. 18.

Dombóvár,
Szabadság u. 18.

Dombóvár
Dombóvár
Dombóvár

Dombóvár

Dombóvár

Dombóvári József Attila
Általános Iskola
Dombóvári József Attila
Általános Iskola
Dombóvári József Attila
Általános Iskola

Közlekedés
Agresszió
Tulajdon elleni bűntettek

Tolna Megyei Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Int.Móra
Ferenc Ált. Isk.

bűnmegelőzési tevékenység
iskolarendőr által

Dombóvári Egyesített
Humán Szolgáltató
Intézmény

0-3 éves korú gyermeket
nevelő családok számára
szolgáltatás biztosítása-szülői
kompetenciák fejlesztésegyermekek testi, mentális
fejlődésének elősegítéseproblémák szakemberek általi
kiszűrése, kezelése, szükséges
továbbirányítás

Dombóvári József
Attila Általános Iskola
Dombóvári József
Attila Általános Iskola
Dombóvári József
Attila Általános Iskola
Tolna Megyei
Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Int.Móra
Ferenc Ált. Isk.

Indulópont Biztos
Kezdet Gyerekház
Dombóvár

Megbeszélés szerint
Megbeszélés szerint
Megbeszélés szerint

folyamatos

-havi 1 alkalommal
folyamatos- napi
foglalkozások keretében
a családok részvételi
gyakoriságától függően
több alkalom is
lehetséges

17.

Dombóvár,
Szabadság u. 18.

Dombóvár

heti 1 alkalommal,
hétfőn 14-16 óra között
fogadóóra, konzultációs
lehetőség/ szülő,
gyermek, pedagógus
Belvárosi Általános
számára/-havi 1
Iskola József Attila
alkalommal a
Általános Iskola Móra
szükségletekre reagálva
ferenc Általános Iskola
szoportfoglalkozás
gyermekekkel- évente 2
alkalommal
csoportfoglalkozás
tanulók szüleivel

Dombóvári Egyesített
Humán Szolgáltató
Intézmény

iskolai szociális munka
biztosítása/Család-és
Gyermekjóléti Kp./

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

nyári iskolai szünetben
3x1 hetes turnusokban

18.

Dombóvár,
Szabadság u. 18.

Dombóvár,
Szakcs, Lápafő,
Várong

Dombóvári Egyesített
Humán Szolgáltató
Intézmény

nyári gyermekfelügyelet
napközis tábor
szervezése/Család- és
Gyermekjóléti Szolg.Csellengés preventációtematikus bűnmegelőzési
program a Dombóvári
Rendőrkapitánysággal
együttműködve

19.

Dombóvár,
Szabadság u. 18.

Dombóvár,
Szakcs, Lápafő,
Várong

Dombóvári Egyesített
Humán Szolgáltató
Intézmény

tematikus nyári napközis tábor
szervezése/ Család-és
Gyermekjóléti Szolgálat/

DombóvárGunarasfürdő

nyári iskolai szünetben
2x1 hetes turnusokban

20.

Dombóvár,
Szabadság u. 18.

Dombóvár,
Szakcs, Lápafő,
Várong

Dombóvári Egyesített
Humán Szolgáltató
Intézmény

iskolai konzultációs lehetőség
biztosítása/ szülők, gyermekek/

nincs megadva

heti 1 alkalom,
folyamatos

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

folyamatos-évente 6
alkalommmal

21.

Dombóvár,
Szabadság u. 18.

Dombóvár,
Szakcs, Lápafő,
Várong

Dombóvári Egyesített
Humán Szolgáltató
Intézmény

team munka-szakmaközi
megbeszélések szervezése a
témában/ Család. és
Gyermekjóléti Szolg./

22.

Dombóvár,
Szabadság u. 18.

Dombóvár

Dombóvári
Rendőrkapitányság
Bűnmegelózési Alosztály

Alternatív-Art néven
összeállított filmes-zenés
produkció

Tinódi Ház

2017. január 27.

23.

Dombóvár,
Szabadság u. 18.

Dombóvár

Dombóvári
Rendőrkapitányság
Bűnügyi Osztály

Irodalomterápia-reintegráció és
személyiségfejlesztés

Tolna Megyei
Bűntetésvégrehajtási
Intézetben

2017.januártól
augusztusig rendszeres

24.

Dombóvár,
Szabadság u. 18.

Dombóvár

Esterházy Miklós
Szakképző Iskola és
Kollégium

Alternatív-Art néven
összeállított filmes-zenés
produkció

Tinódi Ház

2017.január 27.

25.

Dombóvár,
Szabadság u. 18.

Dombóvár

Dombóvári
Rendőrkapitányság a
Magyar Vöröskereszttel

Áldozatok Napja alkalmából
véradást szervezett

Dombóvári Kórház
Véradója

2017.február 22.

26.

Dombóvár,
Szabadság u. 18.

Dombóvár

Dombóvári
Rendőrkapitányság

Dombóvári Nyugdíjas Klub
tagjainak részvételével
"Időskorban biztonságban"
címmel tartott előadás

Tinódi Ház

2017.február 23.

27.

Dombóvár,
Szabadság u. 18.

Dombóvár

Dombóvári
Rendőrkapitányság

Család-és Gyermekjóléti
Szolgálat által szervezett
települési tanácskozás

nincs megnevezve

2017.február 27.

28.

Dombóvár,
Szabadság u. 18.

Dombóvár

Dombóvári
Rendőrkapitányság
Bűnügyi Osztály

"Egyedül otthon" és "Hogyan
viselkedjünk az idegenekkel
szemben" témakörben tartott
előadás

Dombóvári Belvárosi
Általános Iskola 3.c
oszt. Tanulóinak

2017.március 07.

29.

Dombóvár,
Szabadság u. 18.

Dombóvár

Dombóvári
Rendőrkapitányság
Bűnügyi Osztály

Roma Nemzetiségi
Önkormányzatok vezetői
részére tartott évértékelő
értekezlet

Dombóvári
Rendőrkapitányság
épülete

2017.március 09.

30.

31.

32.

33.

Dombóvár,
Szabadság u. 18.

Dombóvár,
Szabadság u. 18.

Dombóvár,
Szabadság u. 18.

Dombóvár,
Szabadság u. 18.

Dombóvár

Dombóvári
Rendőrkapitányság
Bűnügyi Osztály

Bűnmegelőzési hírlevél
megküldése illetékességi
területen lévő általános és
középiskolák részére.( Az
iskola rendőre program)

Általános és
Középiskolák

2017. március

Dombóvár

Dombóvári
Rendőrkapitányság
Bűnügyi Osztály

Pro-Police (propolisz)prevenciós program a kaptár
lopások megelőzésére -"BIKE
SAFE" kerékpár regisztrációs
program folytatása

Tervezett program,
nincs konkrét hely és
nap megnevezve

2017. március

Dombóvári
Rendőrkapitányság
Bűnügyi Osztály

"Kék bolygó!"-Föld napjaKörnyezetvédelmi előadás
általános iskolák számára "BIKE-SAFE" kerékpár
regisztrációs program
folytatása

Tervezett program,
nincs konkrét hely és
nap megnevezve

2017.április

Dombóvári
Rendőrkapitányság
Bűnügyi Osztály

Prevenciós Nap középiskolák
tanulói részére-"Eltűnt
Gyermekek Világnapja"Hogyan viselkedjünk
idegenekkel szemben?",
Világgá megyek!"-veszélyeielőadás az általános iskolák
számára " BIKE SAFE"
kerékpár regisztrációs progr.
folyt.-Gyermeknapi
rendezvények-óvodákban,
általános iskolákban
bűnmegelőzési játék-Titkos
ügynök játék

Tervezett program,
nincs konkrét hely és
nap megnevezve

2017.május

Dombóvár

Dombóvár

34.

35.

36.

Dombóvár,
Szabadság u. 18.

Dombóvár,
Szabadság u. 18.

Dombóvár,
Szabadság u. 18.

Dombóvár

Dombóvár

Dombóvár

Dombóvári
Rendőrkapitányság
Bűnügyi Osztály

Szent Flórián napi rendezvényDombóvári Árpád-házi Szent
Erzsébet Katolikus Óvoda
felkérés. Kerékpáros ügyességi
pálya készítése

Dombóvár, Szent
László tér

2017.május 13.

Dombóvári
Rendőrkapitányság
Bűnügyi Osztály

Vagyonvédelmi prevenciós
program,gépjármű feltörések
megelőzése érdekébenBűnmegelőzési hírlevél
iskoláknak-nyár-iskola rendőre
program-"Turisztikai
program"üdülőövezetek
biztonsága érdekében végz.
progr."Vizek veszélyei"előadás ált. isk .számáraIfjúságvédelem a helyi
táborokban -"Kábítószer
ellenes világnap"( szervezés
alatt)

Tervezett program,
nincs konkrét hely és
nap megnevezve

2017.június

Dombóvári
Rendőrkapitányság
Bűnügyi Osztály

"Idősek védelmében"prevenciós program a
időskorúak áldozattá válásának
megelőzése érdekében-trükkös
besurranók - "BIKE SAFE"
kerékpár reg.progr. folyt.-"
Éjszakás betörők"prevenciós
progr.-Ifjúságvédelem nyári
táborokban-"Turisztikai progr."
üdülőövezetek biztonsága érd.
végzett preventációs progr.

Tervezett program,
nincs konkrét hely és
nap megnevezve

2017.július

37.

38.

39.

40.

Dombóvár,
Szabadság u. 18.

Dombóvár,
Szabadság u. 18.

Dombóvár,
Szabadság u. 18.

Dombóvár,
Szabadság u. 18.

Dombóvár

Dombóvár

Dombóvár

Dombóvár

Dombóvári
Rendőrkapitányság
Bűnügyi Osztály

"Idősek védelmében"prevenciós program a
időskorúak áldozattá válásának
megelőzése érdekében-trükkös
besurranók - "BIKE SAFE"
kerékpár reg.progr. folyt.-"
Éjszakás betörők"prevenciós
progr.-Ifjúságvédelem nyári
táborokban-"Turisztikai progr."
üdülőövezetek biztonsága érd.
végzett preventációs progr.

Tervezett program,
nincs konkrét hely és
nap megnevezve

2017. augusztus

Dombóvári
Rendőrkapitányság
Bűnügyi Osztály

"Érik a szőlő…"- a mustgáz
veszélyei-"Trükkös faárusok!"
prevenciós progr.-",
Bűnmegelőzési hírlevél
iskoláknak-ősz- az iskola
rendőre program

Tervezett program,
nincs konkrét hely és
nap megnevezve

2017.szeptember

Dombóvári
Rendőrkapitányság
Bűnügyi Osztály

"Érik a szőlő…"-"Trükkös
faárusok!" prevenciós progr."Zavartalan megemlékezés"
vagyonvédelmi prevenciós
progr.a Mindenszentek idején
elkövetett vagyon elleni
bűncselekmények megelőzése
érdekében

Tervezett program,
nincs konkrét hely és
nap megnevezve

2017.október

Dombóvári
Rendőrkapitányság
Bűnügyi Osztály

"Érik a szőlő…"-"Trükkös
faárusok!" preventációs progr."Zavartalan megemlékezés"
vagyonvédelmi prevenciós
progr.a Mindenszentek idején
elkövetett vagyon elleni
bűncselekmények megelőzése
érdekében

Tervezett program,
nincs konkrét hely és
nap megnevezve

2017. november

41.

Dombóvár,
Szabadság u. 18.

Dombóvár

Dombóvári
Rendőrkapitányság
Bűnügyi Osztály

"Vigyázat zsebtolvajok!"
prevenciós program indítása
kiemelten a karácsonyi
időszakra, -"Érték az autóban!"
vagyonvédelmi prevenciós
program az ünnepi készülődés
idején elkövetett gépjármű
feltörések megelőzése
érdekében, -Időskorban
biztonságban - prevenciós
program az idősek
karácsonyán, -Bűnmegelőzési
hírlevél (a tél veszélyei) az
iskola rendőre program

Tervezett program,
nincs konkrét hely és
nap megnevezve

2017. december

A Dombóvár Rendőrkapitányság Kapitányságvezetőjének a gyermekkorú és fiatalkorú
bűnelkövetők számának alakulásáról szóló tájékoztatását a beszámoló 2. számú
melléklete tartalmazza.

VI. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok
Az önkormányzat gondoskodik gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott ellátási kötelezettségnek
teljesítéséről, az ehhez szükséges feltételek biztosítottak.
Fejlesztési lehetőségként az alábbiakra teszek javaslatot, figyelembe véve az
önkormányzatunk által elnyert pályázatokban vállalt feladatokat:
• Az iskolai igazolatlan hiányzások számának, okának, kezelésének feltárása
intézményenként, szükség esetén intézkedési terv kidolgozása a hiányzások
csökkentésére.
• Iskolai szociális munka és pszichológus biztosítása pályázati forrásból: Iskolai
szociális munkás és pszichológus foglalkoztatása.
• Iskolán kívüli tanulást segítő programok megvalósítása pályázati támogatásból:
A program keretében, a bevont tanulók igényihez igazított tanulást segítő
tevékenységek valósulhatnak meg. A közreműködő pedagógusok a tanulókkal
közösen egyéni fejlesztési tervet készítenek, szükség esetén bevonva az iskolai
szociális munkást, vagy a tanuló családjával kapcsolatban álló szociális
munkást is. A foglalkozásokra rendszeresen járó diákok előnyt élveznek a
projekt keretében induló művészeti és sportfoglalkozásokon való részvételben.
• Pályaorientáció hátrányos helyzetű gyerekek számára szintén pályázatban
vállalt célkitűzésünk. A tevékenység élménypedagógiai módszereken fog
alapulni, melyek legfontosabb alapvetése a tapasztalatokon keresztüli tanulás.
Játékos, 30 alkalomból álló a munka világát szimuláló pályaorientációs
foglalkozássorozat, felsős általános iskolások számára. A programban résztvevő
fiatalok egy három blokkból álló foglalkozáson vesznek részt: (1.) a munka
világa, (2.) önismereti foglalkozások, (3.) munkahelyek látogatása.

1. Melléklet.

Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény
7200 Dombóvár, Arany János tér 2.
Tel: 06-74-466-225; E-mail: aranysziget@eszidombovar.hu

Gyermekvédelmi tevékenység
átfogó értékelése
2017-es évről

A család- és gyermekjóléti központ a feladatait - a gyermekek védelméről és gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. rendelkezései alapján látja el.
Ellátási területe a dombóvári Járás települései: Dombóvár, Szakcs, Lápafő, Várong, Attala,
Kapospula, Jágónak, Nak, Szakcs, Kocsola, Dalmand, Kurd, Csibrák, Döbrököz, Kaposszekcső,
Csikóstőttős.

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 érintő változásokról,
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 védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a
gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét,
-

javaslatot készít a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelembe
vételére, 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 1400-1600

-

Pszichológiai tanácsadás: keddenként 800-1200

-

Kórházi szociális munka: felelőse Staub Mónika esetmenedzser. Intézményünk

együttműködési megállapodást kötött a helyi illetve a kaposvári, szekszárdi és szigetvári
kórházzal, mivel leginkább ezekben az Intézményekben érintettek a klienseink.
-

Készenléti szolgálat: célja a család- és gyermekjóléti központ nyitvatartási idején kívül

felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás
nyújtása.
-

Iskolai szociális munka: Az iskolai szociális munka 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.
2017 szeptemberétől a város két oktatási intézményében bevezetésre került a
szolgáltatásnyújtás, ahol heti rendszerességgel munkatársaink fogadóórát biztosítanak.
Kollégánk az osztályfőnöki órákra bejutva különböző témakörökben tartott előadást mind az
alsó-, mind a felső tagozatos diákok számára. A szolgáltatással érintett gyermekek száma
hozzávetőlegesen 543 fő.

Személyi és tárgyi feltételek:
A törvényi előírásnak megfelelően a járás lakosságszámára vetítve a család- és gyermekjóléti
központban 6 fő dolgozik, akik közül egy fő szociálpedagógus végzettséggel látja el a vezetői
feladatokat, 3 fő szociális munkás és 1 fő óvodapedagógus esetmenedzserként
tevékenykedik, illetve 1 fő szociálpedagógus látja el az iskolai szociális munkát.
A vezetői iroda mellett, az esetmenedzser munkatársak egy közös irodahelyiségben látják el
az adminisztrációs és egyéb feladataikat, illetve mindannyian rendelkeznek az ezekhez
szükséges eszközökkel. Valamennyi munkatársunk rendelkezik szolgálati mobiltelefonnal,
valamint az internet- hozzáférés, elérhetőség biztosított számukra.
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 még 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: 67 fő
Nevelésbe vett gyermekek száma: 8 fő
Családba fogadás: 22
Megelőző pártfogás: 5
Ideiglenes hatállyal elhelyezett: 1 fő

Hatósági intézkedésekhez kapcsolódó tevékenységek:
-

szociális segítő tevékenység: 214 alk.

-

családlátogatás: 1082 alk.

-

környezettanulmány készítése: 267 db.

Speciális szolgáltatások keretein belül végzett tevékenységek:
-

kapcsolatügyelet: 51 alk., ebből jogerős hatósági intézkedéssel érintett 13 eset

-

jogi tanácsadás: 127 eset

-

pszichológiai tanácsadás 115 eset

-

családkonzultáció: 11 alk.

A készenléti telefonra a 2017-es éveben 3 hívás érkezett.

A család- és gyermekjóléti központ kapcsolata a dombóvári Járásban működő
szolgálatokkal
Ellátási

területünkön

két

család-

és

gyermekjóléti

szolgálat

működik:

egyikük

Intézményünkben önálló szakmai egységként, a másik pedig a Kapos- menti „Segítő kéz”
Alapszolgáltató Intézmény, melynek telephelye 7251 Kapospula, Szabadság u. 4.
Az elmúlt évben az egyes feladatok ellátásának mikéntje a protokoll előirányzatai mentén
fokozatosan letisztult számunkra. Munkánk minél pontosabb elvégzéséhez nagy segítséget
nyújtottak a szakmai fórumok és a különböző a szakminisztériumok által kiadott szakmai
segédanyagok.
A család- és gyermekjóléti központ havonta két alkalommal felváltva tart esetmegbeszélést a
család- és gyermekjóléti szolgálatok részére, melyek az új munkamódszerek megbeszélésére,
az adminisztráció vezetésének pontos tisztázására irányultak. Ekkor került 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, jelzőrendszeri felelős: Bányai Krisztina.
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.
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.
A Tolna Megyei Kormányhivatal Hatósági és Gyámügyi Osztályával, annak ügyintézőivel napi
munkakapcsolatban voltak a gyermekjóléti szolgálat munkatársai 2017-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.

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.
Személyi és tárgyi feltételek:
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feladatait jelenleg 3 fő családsegítő és 1 fő családsegítő
asszisztens látja el, ami a települések lakosságszámára vetített törvényi előírásnál 2 fő
felsőfokú diplomás szakemberrel kevesebb.
Szabadság, ill. egyéb távollét esetén a feladat ellátás egymás helyettesítésével biztosított.
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat a Család- és Gyermekjóléti Központtal egy helyen,
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.

Ellátási területünk a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések:
Dombóvár és külterületei, Szakcs, Lápafő, Várong
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). A
Dombóvár közigazgatási területéhez tartozó pusztákra családsegítői esetkezelést, gondozásba
vételt indokoló 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.
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.
Statisztikai adatok:
Együttműködési megállapodás alapján szolgáltatást igénybe vevők /gondozásba vettek/
száma: 148 fő
Információnyújtás:

750

Segítő beszélgetés: 331
Tanácsadás: 301
Ügyintézéshez segítségnyújtás:
Konfliktuskezelés:

453

183

Kríziskezelés: 48
Közvetítés ellátásokhoz való hozzáféréshez pénzbeli:
természetbeni:
Családlátogatás

285
153

: 942

Adományközvetítés: 6575

Gondozási esetszámaink, ill. az éves forgalmunk az előző évhez képest szignifikáns
növekedést mutat, az együttműködési megállapodás keretében történő esetkezelés 1,5szeresére emelkedett, a napi, egyszeri ügyintézéssel történő ügyfélforgalmunk több, mint a
háromszorosára növekedett.
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 tavalyi évhez viszonyított ügyintézés
adatcsökkenés abból adódik, hogy a Dombóvári Járási Hivatal Kormányablak ügyintézések
hatáskörébe tartozó ügyekben (családtámogatások, nyugdíjfolyósító ügyek) klienseink

gyorsabban és egyszerűbben tudják ott bonyolítani ezen ügyeiket. 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.
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.
A helyettes szülői szolgáltatás két gyermeket érintett, akik édesanyjukkal a dombóvári
Családok Átmeneti Otthonában tartózkodnak, átmeneti gondozásuk helyettes szülő általi
biztosítására az anya balesete miatti kórházi tartózkodása és kezelése idején került sor.
Adósságkezelési szolgáltatás:
Munkatársaink közül 1 fő dolgozik családsegítői munkáján kívül adósságkezelési
tanácsadóként.
A 2017-es évben adósságkezelési szolgáltatás iránt 15-en érdeklődtek szolgálatunknál.
Iratanyagot 12-en hoztak vissza, 3 ügyfél az elsődleges tájékoztatás után már nem tért vissza
a szükséges iratanyaggal. Előzetes együttműködési megállapodás megkötése 9 fővel történt
meg, adósságkezelési megállapodásra 8 esetben került sor. Ebből jelenleg 4 főnek kell még
fizetnie havonta a határozatban meghatározott összeget, 2 esetben már megtörtént az összes
teljesítés (év közben megszűnt), 1 család nem teljesítette a befizetést, így náluk ezért
megszűntetésre került a szolgáltatás biztosítása.

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.

A Családok átmeneti otthona
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 gyermekjóléti szolgálattal 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 21 felnőtt és gyermek együttes ellátását biztosítja.
A Családok átmeneti otthonába történő bekerülés módja:
- A szülő által írt kérelem alapján, a várólista figyelembe vételével történik

Statisztikai adatok a 2017 – es évben:
2017 – ben a családok átmeneti otthona:
-

Összesen 15 családnak biztosított ellátást (Ebből 9 család jogviszonya keletkezett 2016-

ban)
-

Ebből 16 felnőttet és 30 gyermeket;

-

Ebből 4 teljes családot;

-

És 8 családot apa nélkül;

Az otthonba kerülés jellemző okai:
A 2017-ben beköltözött 6 családból 3 anya jelentkezett bántalmazás, családon belüli erőszak
miatt, a maradék 3 esetben rossz lakhatási körülmények, eladósodás, valamint az játszott
szerepet, hogy a felvételüket kérők nem tudták volna másként megoldani lakhatásukat.

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,

vegyszereket

illetve

ruházat

tisztántartásához

szükséges

tisztítószereket,

A Családok átmeneti otthonában végzett szakmai munka:
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 csak egy – egy embernek nyújthat biztonságot.
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 Lakásgazdálkodási
Nonprofit Kft-vel, 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 klasszikus 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.

Gyermekekkel folytatott munka:
Az otthon 0 - 18 – fiatalabb testvér esetén 21 éves – korig fogad gyermekeket. 2017 –
ben 18 éves kor alatt minden korosztály megfordult nálunk.
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.
Az idei évben elindítottunk egy zenés/relaxációs foglalkozást a gyermekek részére.
A gyerekek számára napi szinten kézműves foglalkozások lehetőségét, valamint
heti/kétheti rendszerességgel szervezett szabadidős programokat (filmvetítés, sorversenyek,
vetélkedők) tudunk biztosítani.
Szabadidős tevékenységek:
A gyerekek számára napi szinten kézműves foglalkozások lehetőségét, valamint heti/kétheti
rendszerességgel szervezett szabadidős programokat (filmvetítés, sorversenyek, vetélkedők)
tudunk biztosítani.
A 3 év alatti gyermekek napközbeni foglakoztatását részben a gondozónők, részben az Induló
Pont Gyermekház segítségével és a szülők aktív részvételével oldjuk meg.
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 2017 – ben egyetlen lakónk sem költözött ki, sajnos
erre a jövőben sem lehet számítani.
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.
Bűnmegelőzési program, prevenciós szolgáltatások:
A 2017-es évben készült bűnmegelőzési- és prevenciós tervezet, melynek főbb programjai a
következők:
- Kisgyermekkori személyiségfejlesztés rendszerszintű felépítése (Indulópont Biztos
Kezdet Gyerekház, Óvodák), a gyermekek és a szülők bevonásával.
- Iskoláskorú gyermekekkel való folyamatos csoportfoglalkozás, lehetőség szerint
pedagógusok bevonásával.
- Akut helyzetek megoldása segítő szakemberek bevonásával, indokolt esetben
intézményi elhelyezéssel.
- Tematikus nyári napközis tábor szervezése
- Témához kapcsolódó egy-egy nyílt napos programszervezés.
- Folyamatos team munka
A gyermek- és a fiatalkorú bűnelkövetők száma az elmúlt év viszonylatában stagnálást mutat,
az általuk elkövetett bűncselekmények száma sem növekedett jelentősen.
A fiatalkorú bűnelkövetők által leggyakrabban elkövetett bűncselekmények az alkalmi-,
áruházi- vagy iskolatársak sérelmére elkövetett lopások, a kábítószerrel való visszaélés, az
erőszakos bűncselekmények közül pedig a garázdaság, a rablás és a testi sértés.
A fiatalkorúak életkörülményeinek változásai közül a legfontosabbak a gyermekszegénység
és a jövedelemkülönbségek növekedésével, a családok felbomlásának gyakoriságával, az
emelkedő munkanélküliséggel, a gazdasági, társadalmi problémák és az ezekhez kapcsolódó
bűnözés bizonyos területeken való koncentrálódásával függnek össze. Ezekhez kapcsolódik,
hogy egyre többen és egyre fiatalabb korban próbálják ki a különböző pszichoaktív
anyagokat, köztük az alkoholt és a designer drogokat. Mindemellett megváltoznak a

társadalmi elvárások a fiatalokkal szemben, az egyes életszakaszokra jellemző korábbi célok
kitolódnak vagy másodlagossá válnak, melynek következtében a felnőttkorba való átmenet
időszaka jelentősen meghosszabbodik.

Felügyeleti szervek által végzett ellenőrzések tapasztalatai:
A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai
ellenőrzésre a 2017-es évben nem került sor.

Kelt.: Dombóvár, 2018.05.10.

Horváthné Gyánó Bernadett
Intézményvezető
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